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NETECHNICKÉ SHRNUTÍ PROJEKTU POKUSŮ 

Název projektu pokusů 
Zhodnocení druhového zastoupení,  stavu populací a příčin ohrožení druhového komplexu čolka velkého (Triturus 

cristatus group) na území ČR. 
Doba trvání projektu pokusů 2013 - 2018 
Klíčová slova - maximálně 5 Čolek velký, druhový komplex, Triturus cristatus group, Česká republika 
Účel projektu pokusů - označte jej křížkem (x) do prázdného políčka 

x základní výzkum 
 translační nebo aplikovaný výzkum 
 vývoj, výroba nebo zkoušení kvality, účinnosti a nezávadnosti léčiv, potravin, krmiv a jiných látek nebo výrobků 

x ochrana přírodního prostředí v zájmu zdraví a dobrých životních podmínek lidí nebo zvířat 
x zachování druhů 
 vyšší vzdělávání nebo odborná příprava 
 trestní řízení a jiné soudní řízení 

Cíle projektu pokusů (např. řešené vědecké neznámé nebo vědecké či klinické potřeby) 
Cílem studie je získání nových poznatků k druhovému zastoupení skupiny velkých čolků (Triturus cristatus group) 
v České republice. Součástí výzkumu je také monitoring druhového komplexu na vybraných lokalitách. Monitoring bude 
probíhat za účelem (i) stanovení areálu rozšíření a velikosti populace, (ii) vyhodnocení dlouhodobých změn rozšíření a 
početnosti, (iii) definování příčin zjištěných změn. Data budou následně aplikována do praktické ochrany tohoto zvláště 
chráněného dravce (114/1992 Sb., příloha I směrnice 79/409/EEC). 
Pravděpodobné potenciální přínosy projektu pokusů (jak by mohlo být dosaženo pokroku ve vašem vědním oboru 
nebo jaký přínos by z něj člověk či zvířata mohli mít) 
Skupina velkých čolků zahrnuje v ČR tři druhy, které jsou řazeni mezi zvláště chráněné druhy (i) silně ohrožený druh, (ii) 
kriticky ohrožený druh (vyhl. č. 395/1992 Sb. ve znění vyhl. č. 175/2006 Sb.). Získaná data poslouží pro lepší pochopení 
situace mezi hybridní skupinou čolků, která je na našem území poměrně málo probádaná. Výsledky by měli poukázat na 
složení jednotlivých populací a jejich vzájemné vztahy. 
Druhy a přibližné počty zvířat, jejichž použití se předpokládá 
Celkový odhadovaný počet odchycených jedinců, potřebných pro tuto studii, se pohybuje do 500 zvířat z druhového 
komplexu z vybraných lokalit ČR.  
Jaké jsou očekávané nežádoucí účinky u zvířat? Jaká je navrhovaná míra závažnosti? Jak bude se zvířaty naloženo po 
skončení pokusu? 
Nejsou očekávány nežádoucí účinky. Navrhovaná míra závažnosti je mírná. Po skončení pokusu budou zvířata vypuštěna 
do volné přírody. 
Uplatňování 3R (replacement, reduction, refinement) 
Nahrazení používání zvířat: Uveďte, proč je nutné použít zvířata a proč nemohou být využity alternativy bez použití 
zvířat. 
Dodržování předpisů o ochraně zvířat bude kontrolováno osobou kvalifikovanou dle § 17 zákona č. 246/1992 Sb., 
v platném znění a budou respektována základní etická hlediska práce s laboratorními a pokusnými zvířaty. Pro odchyt a 
další manipulaci v terénu byla získána výjimka ze zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny. Vzorky a data 
potřebná pro tuto studii se dají získat jen odebráním z odchycených volně žijících zvířat.  
Omezení používání zvířat: Vysvětlete, jak lze zajistit použití co nejmenšího počtu zvířat. 
Snahou bude použít co nejmenší počet zvířat potřebných pro dosažení cílů projektu pokusů. 
Šetrné zacházení se zvířaty: Vysvětlete volbu druhu zvířat a proč se v případě tohoto zvířecího modelu jedná o nejšetrnější 
použití z hlediska vědeckých cílů. 
Vysvětlete obecná opatření, která budou přijata za účelem snížení újmy způsobené zvířatům na minimum. 
Odchyt jedinců bude prováděn do sítí a pomocí živochytných nylonových pastí (pasti = vrše, do kterých zvířata aktivně 
vplouvají otvorem se zúženým hrdlem, které jim komplikuje nalezení cesty ven z pasti; pasti jsou dostatečně prostorné, 
neomezují živočichy v pohybu, umožňují jim bez komplikací dýchat a dokonce i lovit potravu; do pastí čolci pronikají v 
rámci exploračního chování na lokalitě, případně jsou lákáni návnadou). Pasti budou na lokalitě instalovány ve večerních 
hodinách a poté sebrány v ranních hodinách následující den. Odchycení jedinci budou anestezováni a budou jim změřeny 
tělesné (morfologické) parametry a odebrán tkáňový vzorek (špička prstu). Po době nutné k plnému nabrání vědomí bude 
zvíře vypuštěno zpět na lokalitě odchytu.  

 


