
Vyplňujte  jeiy  bflé  kolonky!
Forn3u1ář  vyplňujte  na počúači;  kolonky  se zvětší  automaticky  podle  množstvť  texíu.
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j Iběžnávýroba ,
0I  ochrana  přírodního  prostředí  v zá_)inu zdraví  a dobrých  životních  podmínek  lidí  nebo  zvířat
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0 ', trestní řízení a 3iné  soudní řízení
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Cíle projektu pokusů - např řešení riě7cterých vědeckýc0 neznámých nebo vědec7cých ('7 khmckých potřeb I. Zisk  nových  poznatků  z biologie  plcha  velkého  a detekce  vybraných  patogenů.

Pravděpodobné  potenciální  přínosy  projektu  pokusů  - jak  by  mohlo  být  dosaženo  vědeckého  pokroku

nebo jaký  přínos by z něj člověk, zvířata čí živobú prostře&  mohlí mít; v příslušných p%adech rozlišujte
mezi  krátkodobými  (v době  trvání  projektu)  a dlouhodobými  přínosy  (mohou  se projevit  až  po  skončem
pr.ojektu))__  _ ....,, , ,,, ,,,,,, ,, ,,,,,

Zjištění nových poznatků o (1) demografii'populacé',';2)"výběru'pr6sŇedí,'('j5 '5revaleffiŽÍ"'vybraných-druhů'p;togenů, (4)
dynamice  ohniskových  nákaz,  (5) roli  plchů  coby  dlouho  žijících  hlodavců  jako  rezervoáni  ohniskových  nákaz  typu
boreliíaj.  I
Postupy,  které  budou  na  zvířatech  zpravidla  používány  (např.  injekční  aplikace,  chirurgické  zákroky)  -
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Předpokládané  dopady  / nepříznivé  účinky  na  zvířata  (např.  bolest,  ztráta  hmotnosti,  nečinnost/snížená

Ihzbnost, stres, neobvy02: choyán.f) a dob.a.;í4n.í_tě.c.hto ú.č0nků_......................... '
Nejsou předpokládány výrazné nežádoucí účinky, protože podkožní aplikace čipů je dnes'j'i'Ž"'sŤandňrdng"5'oužívan:Á"a"""" "
celé řady  savců  bez doložených  negativních  účinků.  Pokus  bude  mít  mírnou  závažnost  při  samotném  značení.
Pro odběr  krve  v anestezii  předpokládáme  střední  mfru  závažnosti.  Doba  trvání  účinků  je  v řádu  minut/desftek  minut.
Každý  jedinec  bude  po ukončení  manipulace  navrácen  do ptačí  budky,  ve které  byl  odchycen.

Druhy a priblizné pocty zvířat, 3e1ichž použití se pře poikládá, a předpokládaná závažnost pokusu
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Zvolte  poIožku.

Nakláďání  se zvíraty,  která  nebudou  na  konci  pokusu  usmrcena  , ,

dhadovaný počet zvířat opětovnému použiti i
dhadovaný  počet  zvířat,  která  budou  nawácena  do  přírodnfl'io  stanoviště  či  systému  chovu  ' 500

Odhadovaný počet zvířat k umístění do z4)mové o chovu ,
..D9vo.dy pr5_výQe_ uve4ené nak14d.ání se_zyí7aty-_,;ved'te___. iii%iii  .

Všichni  jedinci  plcha  velkého  budou  po ukončení  manipulace  navráceni  do ptnč'f"'buďcy,""ve'které"byÍi"odchyceň'i'."-"" "' """"

Upla'4@.qy0ní..p.8..............
Nahrazení  používání  zvířat  - uved'te,  jaké  alternativy  bez  použžtízvířat  jsou  v této  oblasti  dostupné  a proč
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