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NETECHNICKÉ SHRNUTÍ PROJEKTU POKUSŮ 

Název projektu pokusů 
Hnízdní biologie a ekologie jestřába lesního (Accipiter gentilis) na území ČR. 
Doba trvání projektu pokusů 2014 - 2017 
Klíčová slova - maximálně 5 Jestřáb lesní, Accipiter gentilis, 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 
 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 projektu je získání nových údajů o hnízdní biologii a ekologii, velikosti hnízdního okrsku, genetické struktuře 
populace, charakteristikách hnízdiště, přítomnosti parazitů sledovaného druhu a jejich následná aplikace 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) 
Předložený projekt si klade za cíl komplexně vyhodnotit stav populace jestřába lesního na sledovaných plochách v ČR a to 
především z hlediska úspěšnosti hnízdění, genetické struktury, velikosti teritorií, biotopových preferencí a zdravotního 
stavu jedinců. Jedná se o ojedinělý projekt, který je zejména svým rozsahem nejen v rámci ČR unikátní a jehož výsledky 
pomohou k efektivnější ochraně a k tvorbě či úpravě managementových doporučení pro daný druh v ČR či střední Evropě. 
Informace o prostorových nárocích jedinců, o struktuře párů a genetické struktuře populace budou svým rozsahem zcela 
inovativní pro celé území ČR. Navíc bude možné získané údaje porovnat s případovými studiemi v severní a západní 
Evropě nebo s dlouhodobými studiemi ve Velké Británii či USA. Údaje o hnízdní biologii budou důležitým podkladem 
pro hodnocení vývoje sledovaného druhu v ČR a bude možné je konfrontovat s historickými daty. 
Druhy a přibližné počty zvířat, jejichž použití se předpokládá 
Celkový odhadovaný počet odchycených jedinců, potřebných pro tuto studii, se pohybuje okolo 200 zvířat z vybraných 
lokalit v rámci ČR (cca 30-50 zvířat ročně, 20 dospělých ptáků a cca 30 mláďat ve stáří 20dní věku). Nelze použít zvířata 
jiná než z volné přírody. 
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 za pomoci atrapy výra velkého, kolem něhož bude natažena ornitologická odchytová síť. 
Po odchytu bude jestřábům ihned nasazena čepička pro minimalizaci stresu při manipulaci. Vysílačky budou před 
ukončením životnosti z jedinců sejmuty, v případě použití ocasních vysílaček tyto odpadnou samy během období 
pelichání. Krevní vzorky budou odebírány dle metodiky z brachiální tepny osobou k tomu způsobilou. Odběr vzorků u 
mláďat bude prováděn při kroužkování mláďat. 

 


