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NETECHNICKÉ,  SHRNUTÍ  PROJEKTU  POKUSŮ  u ravené  odle  PR  2020/569

...Název proj.@0;u. poku4Q. iii  .  .  _  .  _  .  .  .  ........l

.H44'ií.ato..l.oBj.ci<á vyšetie.i'ií_t5yolně.žijící.ch.  hadči
.....Doba..trvánp.přoj7ktu..p6kp.pů 7 v_iněsíc.íq;'4. ..'.."l Od.schválení proj'ektu 5okusů ina;iinálně _všňk'29 měsíců' ."
K1íčová.41ova - maxiínálně  pět  1)"  snake tungal  disease, lieinatologické  liodnoty,  fagocytární

i aktivita,zánětlivéreakce  I

o'čel pzarloja.edkltlul vpy,ozkhuisnůí - zaš7aatněte pol'íčko, možno I více možností
0 ' traiíslačnf  a aplikovaný  výzkuin

0 ' ""'."""" """"""" : 'kontrola'lcvality  (v8etně zkoušéní  bezpeči'iosti  a ťičini'iosti  šarže)

a.1Bg451B11y11H<1(5B1y)inézkoušeníťičinnostiatoleiance

CI : a'běžná'yýcoba,  ',=zkoušení.toxicity  a jiné'zkoušky  bez,pečnosti včetně faímakologie  "' "' ""' """  "" """
I i .- .-     a =-  -    -  =-==-=  - -  

Č '. "'  "  " " i'běžnávýřoBa" ',  "":""" """""':"' "" ""a"""""""""""""""'a""""""""" ".'.'.'.""".="""'." "' """" "' "" " """""= """"""" ""'
--- : -  -----     =  -  '='  "=  -  -  '---  '  "  "  "-'  ""  = """""'  ""  =""""'  "  ""'-"""""'-'  ="""""-'  """""  """""""""""""""""""""'  """"  i""'a  ""  "  ""  ""-"'-'  """""""  -  '.i  '-  i = -  --   --

0 ' ochiana  příiodnílio  prostředí  v zá)mu zdiaví  a dobrých  životních  podm_fi'iek lidí  i'iebo zvfřat

[l ' zachovánf  druMi"  ,"

- "  "  "'  " " """"  ""' " """  ""'  """'  "" ' "'  "'  """""""""'  """""'  """""""""""'  """""'  """'  """""""""""  " """""""""""  ""'  ""'  """"  """"""""""""""""""""""""""""""""  'i[l 'yyššf  vzčlělávái'ií  '

0 :, odborná  přípravá  za účelei'n'získání,  udržení nebo zlepšení odbornýcli  znalostí  '  . ' i
la=l   Ill  Il   I   ji -la   al  aal=aa  al  a-  laa l-l-l.  aa '  ' a   Il .l'l  Il "   Il  "  'lll  = a 'l 'l  'l  ' "  ="=='  Ill l""  -  --ll  llal  íal  --=aaa==  a=alla   a aa  =  Ila 4=-  i I lia  '=  -  a  =    í  l -  -l.    I I I I 0===-i-=l  =    -.  i=  =-l,   . . ..  . ....  . l

0 . trésťní'ýízeníajinésoudnířízení  "   ' il  ,,,  ..

0I  udržování  populací.ustálených  geffijicky  upravených  zvířat',"'kteiÁ nebyla  použita  v jinýcli  pokrisecl'i  

...CÁle.přo3e.ktu...po.8u.sů..7.n.apř..řešeníný;kte7ých..y4decjcýc%é;<námých.ne7__o.yědeckýchčžklin.ickýchpotřeb'  .
Cílein  pokusu  je  stanovit  fyziologické  liematologické  hodi'ioty  a zjistit  jejicli  ziněny  u jedinců  s patologickýini  lézeini

pozorovanýini u volně žiJcích dnihči hadči (užovka obojková, užovka podplainatá, užovka hladká) V O](OlÍ Bl'llěllSké
přehi'ady.

Pravděpodobnépotencňáln41i'rínosypro5ektupokusů4akbyinohlobýtdosaženovědecicéhopokrpku  ,
nebo  ja7cý  přínos  b)i  z něj  člověk,  zvířata  čí  žžvotní  prostředf  mohli  nút;.  v příslušných  případech  rozlžšujte

inezí  7crátkodob)'iini  gv dobé trvárrí  projektvt)  a dlouhMobýmí  přínosy  (mo/xou  se projevžt  až  po  skoiyčení   j

.ppojektí) ii  l  .  .  iiiiiiii  iii  .  iii  iiii  ,,,,  ,,,,,,,  ,  ,  ,  ,,  ,  ,,,  ,,,,,,,  ,,,  ,,,,,,,,,,  ,  ,,,,,  .  ........  .........  .  .....

SFD  je dosud  prokázána  jako  kožnf  oneinocnění,  bez  zi'ián'iélio  dopadu  na celkový  zdravotní  stav  organizinu.  Nové

poznatky  o patologickéin  účinku  nákazy  SFD  nebo  ranavirů  ui'nožní  nastavení  podinínek  praktické  ochrany  ohroženýcli

druliů.

Popffipy,%terébgd'o'u.pazvířatec$pravidlapoužívány(ffipř.injekčníap]ikace,'cliirurgickézákroky)-  
.yyed.'te pqčet_;e4eh.tg pp%9.g  :qbu  jéjiqh_ t<vání iiiiiiiiiiiiiii  iiiiiiii  . ii  ii  iiii  .  iii  "..  ...'.....  .  .......  :.

U každého  jedince  bude  stanovena  délka  těla,  tělesná  lunotnost,  po]i]aví  a provedena  fotodokumentace.  Po ui:čení  " "' " '

lokalizace  srdce  bude  provedena  dčikladná  desinfekce  místa  vpichu.  Odběr  bude  prováděn  podle  standardních  protokolů

kardiocentézou  (Brown,  2010)  za použití  sterilní  injekční  jehly  a stříkačky.  Vpich  bude  proveden  z ventrální  strany,

směřován  kraniodorzáli'iě  v inístě  lu'otu  srdečnílio  a oďebráno  bude  pouze  i'nalé  množství  i'naxiinálně  200-300p1  (s

při)ilédnutíin  k hmotnosti  a celkovéimi  stavu  jedince,  inax.  1%  tělesné  hinotnosti).  Po odběru  krve  bude  infsto  vpiclui

desinfikováno  běži'iýini  desinfekčnfini  prostředky  a jedii'iec  vypištěii  v mistě  odchytu.  Jedinci  nebudou  v pokusu

usinrcováni.  Operační  úkony  nejsori  součástí  plánu  projektu  pokusu.  Celkový  počet  pokusů  bude  odpovídat  počtu  '

odchycenýcli  jedinců  v plánovanéin  obdob[  do i'iiaxiinálnílio  stanoveného  počtu  270 výše  uvedených  postupů.  Doba

trvání  jednoho  výše  uvedenélio  postupu  bude  závislá  na chovánf  a ve]ikosti  odchycei'ié]io  jedince  a je odliadována  na

15-30  i'ninut.

Předpokládané  dopady7  nepříznivéúěinky  na zvířata  (např. bolest, ztráta lunotnosti,  nečii'ii'iost  /snížená

'101yábcll1íyt,oSIi"nsaÍnl'ei'psu]1a]ece,ob"mVyěřkélnéi cahvoáVžáelil'ríí)zvaířdaot bpra,tlpvoři lnáa"ajěícph6'uozu:c':n'níi:ťoŮu' iníilu závaŤnosÍi 5okus'u'. Odběry krve inetodou
' .. ' . .._. ... .... . l

kardiocentézy  budou  prováděny  podle  standardnícli  postupči  a inohori  zvfřatčn'n  navodit  krátkodobý  pocit  inírné  bolesti

nebo  stres. Po skončení  pokusu  budou  zvířata  vypuštěna  zpět  do voLné  přírody  na i'nístě.je.jich  odchytu.

Druhy a přibližné.počty zvírat, 3e)ychž použítíOsdel1pardeOdpoFládá0,adhpardeodVfflaonkly páíOlcaentáZzVá11,vaatzPnoo;1tepZoavkausZlu1ostl'Drulí  zvířat'Z)  

. -výbertezeseznamu I POčetVallý : VědOlníNenabllde l' Míiná I Střední : Závažná
.Plazi (Reptilia) .  '. 270 . . :  ii  l... . 270 . i iiiI i

I iZvolte  po]ožku.  '

Foriyuilář  vypli'ixiite na počtíači; koloidcy se zvětší autoniaac1cy podle ninožství íexíu.



Zvolíe  noložlcu.

Zvolte  noložku.

Zvolte  položku.

Na4ádání se zvíraty, která neQudou na konci pokusu usmrcena
Q4h4dovg;'íý, pp%t_'.4y8j4;...3.gpětp.yq:.4g5 pp;:0;.í.'.. . iiiiaaaiillia  ,....  iiiiaaiiiiiiiiiiiii%iiiiili  iiiiiiiiiii.iaiiiiiiiiiiiiii.aiiaiiaa  .,.  :, _  _

Odliadovaný  počet  zvffat,  kteiá  budou  naviácena  do prírodnfl'io  stanoviště  či.systéi'nu  chovu  i 270

dhadovaný pocet zvířat k, ui'iiístění do 4)inové 'io c íovu , I _
. p%4y_pro.yýQq 4ive4:né na14144án.í se zgy:řaty 7.yve4'te.......... iiiii  .  -

,1V1azl1inlelsdteeinodkclc1l,ialrlapktll.erduOdpl3zkeunslVi eatčeliiIy;a.orsl1tlecinl] psOpdo1l:Iínsenlý(i'naipzovdí1ř11aítl1ye,l(bn0\dgoaHnp,lookculls1naállyzyZ\řVaOtat1lpllo10ppro1vOem!eendfLúkonu vypuštěna
Uplatnování  3R

Nahrazení  použŤvání  zvířať - yved'te,  jaké  alternatžÝy  bez pottžitízvířat  jsou  v této  oblasti  doshtpné  a proč

,nq.ri.;ohou..:ýtpq4<'4i.typ4<__ýčelytohq4oproje;7gy. iiiiiiiii  "iliiiiii'i'iiiiiiiii  .

Pro stanovení  fyziologickýcb  liei'nato]ogickýcli  hodnot  nebo  hodnot  ve spojitostÍ  s o'neinocn'ě';fm'S'jD  či'ranavirózou  """

44nýq.;'7...4ru0.ů,.4v8řai..ne4.í_3'požné_;34jyazei>8 j.ii4ýini ip.ptp4.a@i,__......... iiiiiaiaaiiiiiiiiaiiiiiiiiii  .  4i

Omezení používání 7vířat - vysvětlete, jaký  počet zvířat byl pro tento projekt  stanov:Jn'.' PopUte"'Í;o7cy, které"'

byly podnUcnuty.ke srížerú počtu používaných zvířat, a zásady použité k vytvořerú stž.tdie; p%adn;č. p'opUte

. post'ltpy, které %doú pouMvány po ce7ou dobu trvání projektu za r'tčeleín mžnžmalizace počtu používaných
zvířat.a k'teré odpoví2]ají vMeckým cílům (mezj tyto postupy molyou patřž7 »zapÍ'i pžlotrú  studže, ffiočítačové

..íy;.o.:e4q-y4ri.4,s.dile'4:ik:n.í.q qpakoyané pov<žitg................ i%i

Vzhledein  ke stanovení  fyziologických  hodnot  u zdravých  zvířat,  připadně"z;ířat  po:ÍtiěenýcÍi'  SFD  nebo'ji'nou"'cÍ'ior:ěbou

a provedení základnfcli statístickýcli ťikoíuai je plánovaný počet zvířat na ininiinální hranici pro získání re]evaiíníc]i i
výsledků.  . ..  .......  ......  ..,.... 

Qetrné zachá:4ení ňe zvířaty - 'Ítved'te' příkiady"konkrÍtních :opaŇení (např.' zvýšené pozo';ování,' pooperacm 
péče,  tlumeního[estž,  výcvik  zvířat)  přijatých  v souvislosti  s postttpy  k mů'timalizaci.dopadů  na  dobré  životnť

podnúnky zv.ířat; pop.žšte..<nqchams7ny 7< přggmápí vz4qjíc:qh  znúrň.ujících pos4vpů'ý.@q74 trváraií projektu ii
Se zvířaty  budou  zacliázet  porize  osoby  kvalifikované  a odborně  způsobilé  k zacliázenf  se zvfřaty  v soriladu  se zákonei'n

č. 246/1992  sb.,  Ila ochranu  zvfřat  proti  týrání,  ve zněi'ií  pozdějšfcli  předpisů,  a s vyliíáškou  č. 419/2012  sb., o ochraně  I
pokusných  zvfřat.  Zároveň  to budou  osoby  zl<ušené  v zac]iázení  s plazy,  číi'nž  bude  zaručeno  šetmé  zacliázení  a

ininiinalizováno  pťisobení  stacliu,  bolesti  či utrpení  pokusnýcli  zvířat.

'PPookuužX'béudderuphi:yob'ili'aítř'a'n'a7évoyIs;XžÍliéjí(ceícvl"q bze9'ířd;treZéthhZ"-aus'zoo'vkl:epjo'dlpČl":mžŽ:to:""(N"ahti:'ixtatdeÍsÍse'llata)',""Ůžovka obojÍ<o'vá-(#o:7taíx

natržx),  užovka  liladká  (Coronella  austriaca:)  na d]ouhodobě  monitorované  loka]itě  se stabilníini  popriíaceini  ziníněných  ,

dnil'n:i. K  odběru  budou  výbíráni  dospělí  jedinci.  Konkrétně  bude  vyiižito  inaximá]ně  30 kusů  od každého  druhu  v každéin

roce,  tj. inaxiinálně  celkein  270  kS VOlllě  žijícícli  plazů,  tak aby získaná  data  byla  statisticky  vyliodi'iotitelná  a výsledné

výs]edky věro]iodné. Vybrané druliy atří inezi prokázané liostite]e původce SFD v Evro ě (Fran]<lii'ios et al. 2017). I

')  Včetně  vědeckých  poji'iiů,  které  se mohou  skládat  z více  než  pěti  jednotlivých  slov,  a s výjiinkou  dnihči  zvířat  a ťičelů

uvedených  jinde  v dokuinei'itu

2) Dniliy  zviřat  v souladu  s kategorieini  statistické)io  vykazování  v příloze  III  prováděcí]io  rozhodnutí  Koinise  2020/569  s

doplňkovou inožnost5,nespecifikovanéíio  savce" pro zachování anonyinity  ve výjiinečnýcli  případech


