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NETECHNICKÉ SHRNUTÍ PROJEKTU POKUSŮ C · f~.r-/ ZO ( f;, 

N~zev p~ojektu pokusů _ __ _ ___________ ----------- --------- ··-
Studenokrevní s ladkovodní živočichové a klimatická změna: vl iv fenotypové plasticity na 

C)'~ ly~trof!._ck~~erakci:_ _____ ,.---- ----------- --------------- --1 
Doba trvání pr0ektu p~kusů ,.__' _3_r_o_ky'--'--(2_0_1_7_-2_0_1_9,__) ----------------- - - ----- __ _ 
Klíčová slova - maximálně 5 1 Klimatická změna; aklimace; mezidruhové interakce; životní historie. 

~čel e!"ojektu ~kusů :_ g_značte Lej křížkem___,_(x'""'")_d_o_,p_r_á_zd_n_e_· h_o_,_p_o_lí_čk_a__________________ _ 
x základní výzkum 

- -- - - ---------------------
___ translační nebo aplikovaný v't_z~um _ _ _ _ _ _ _ _ _ ____ _ 

_ _ výv~, výro~ nebo zkoušení kvality, účinnosti a nezávadnosti léčiv, potravin, krmiv a jiných látek nebo výrobků 

__ , ~h~ana přírodního prostředí v zájmu zdraví a dob~ých životních podmínek lidí nebo zvířat 
zachování druhů 

-

- - -- - -- - -------------------------
-- vyšší vzdělávání nebo odborná příprava 

trestní řízení a jiné soudní řízení 

q1e projek!u poku_~ů (n~př. řeš~n~_věd~cké ne~námé_ ne~o ~ědec~ či kli~ické pot~eby) __ 
Řešení vědeckých otázek 

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) 

f"--"o - - --- --- - • - - -------------------------

Očekávaným přínosem je ověření predikcí současné teorie věnované vlivu klimatických změn na populace 
studenokrevných živočichů a jejich vzájemné interakce v rámci ekologického společenstva . 

Druhy a přibližné počty zvířat, jejichž použití se předpokládá 

Č~lek horsk-ý(~hthť_o;;;ura alpe~trist dospělc!_lm~~ 70 jedinců/r~k), embrya a larvy (m~. 1000 jedinc_Q/__r:~kl:= ~ -
Jaké jsou očekávané nežádoucí účinky u zvířat? Jaká je navrhovaná míra závažnosti? Jak bude se zvířaty naloženo po 

r-skc:inč!ní p~ku~_u?_ _ _ _ _ _ _ __ __ ---------
Nežádoucí účinky nejsou očekávány. Všechny pokusy jsou klasifikovány jako mírné. Zvířata budou vypuštěna na místo 
odchytu. éást jedinců odchovaných v zajetí bude ponechána v chovném zařízení. 

Uplatňování 3_R___(ri:_pla~ement~educti~~ r-~nement) __ __ 
Nahrazení používání zvířat: Uveďte, proč je nutné použít zvířata a proč nemohou být využity alternativy bez použití 
zvířat. -- - ----------- --- -- -- ----------- --- -
~novených cílů nemQ_že být dosaženo bez použití zvířat. ___ ----------------------

Omezení .e_o_užívá~ ~vířat:~ysvětle!_e , jak !~zajistit použJtí ~ neJ_menšího~čtu zv~řa~-· _ _ __ 
Na základě dlouholetých zkušeností budou použity minimální počty zvířat ke splnění stanoveného cíle. Dle možností 
budou dospělci nahrazovány nedospělými stádii. 
Šetrné zacház;nTSe zvffaty: Vysvětl~e volbu druh~ z~ířat a proč se vpřfpaďětohoto zvířecího ~odelu jedná-;-- - -
nejšetrnější použití z hlediska vědeckých cílů. 
~y_světl~te obecná opatření, která ~_udou přijata za účelem_snížení újmy způsobené zvířatům na min_im_ u_m_. __ _ 
Použité pokusy jsou klasifikovány jako mírné. Všechny postupy budou zvoleny tak, aby minimalizovaly stres pokusných 
zvířat. Nestresující podmínky jsou základním předpokladem ke splnění cílů pokusu. 


