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I
Uěel pro3ektu pokusů - označte )e) křížkem (x) do prázdného políčka

I

ItrZ:n1salačÍní"nzebo aplikovaný výzkuin
 vývo), výiqba nebo zkoušení kvality, účinnosti a nezávadnosti_léčiv, potravuí, krmiv a 3iných látek nebo výrobků
I

lozacc"haonvaanpí""drouhnuamo prostře ív zá)mu z aví a o rýc žívotních po mme idí nebo zvířat ,
hvyešsš4lv:ídzěelnál,vaán1míneesbOouobdblorlrzneánpíMpiava _ I

píle  projektu  pokusu  (např  řešené  vědec  é neznámé  nebo  vědecké  či klinické  potřeby)

Obecným  cílein  projektu  je  porovnat  vliv  vybraných  typů  revitalizačnfch  opatření  a jejich  působení  i'ia inorfologii  toku'  a"v""

jeho  bezprostřeóíin  okolí,  včetně  vlivu  na ichtyofaunu.

Bude  ověřována  funkce  initvého  dřeva  ve srovnání  s daíšíi'ni  běžně  používanýini  typy  revitalizačních  opatření,  jako  jsou

gabiony  a jehlany,  a to v laboratorních  v pokusném  žlabu  a následně  v terénu.  Cílem  bude  kvantifikace  změn  rychlostního

pole,  charakteru  a si'něru  prouděnf,  změny  v sedii'nentaci  splavenii'i,  rychlost  přetváření  koryta  a da]ších  liydraulických

parametrů  a preference  tolioto  prostředf  pro  iyby.  Získané  laboratorní  poznatky  budou  následně  ověřeny  na reálnéin  toku.

V laboratorních  podi'nínkách  bude  pohyb  ryb  zaznamenáván  tzv.  pasivními  integrátory  (PIT  systém).

Pravděpodobné  potenciální  přmosy  projektu  pokusů  (jak  by  mohlo  být  dosaženo  pokroku  ve vašein  vědním  oboru
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Do ukončení  projektu  by  i'nělo  vzniknout  doporučení,  jaký  typ  opatřenf  je  nejvhodnějši  a jaká  inusí  'být  jeho'  opti'máln'í"  """ "'

velikost,  aby  správně  plnil  svoji  i'norfologickou  i ekologickou  funkci  z hlediska  potřeb  vodních  živočicliů.

'. pr.uhy_a...p.řibližnjpoěty zvířa.t, jejichž_pog_<4tí se p.řq.dpol<ládá__ ii  .  i  ii  iiiiiiiii  ...._

Plotice  obecná  Rutilus  rutilus:  20 ks

Hrouzek  obecný  Gobio  gobio:  20 ks
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Nejsou  předpokládány  žádné  nežádoucí  účinky.  Mfra  závažnosti  pokusu  mírná.  Ryby  budou  po ukončení  pokusu

vypuštěny  zpět  do volné  přírody.
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iNahrazenípoužívání  zvířat:  Uved'te,  proč  je  nutné  použít  zvířata  a proč  neinohou  být  využity"aÍt;rnativy  b;z  p6mitř"' " """"
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ro tento  typ  pokusu  neexístu)e  alternatívnf  metoda, uvedený počet zvířat 3e -rtunn'nální  vzhledem k stanoveným cflůí'n
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mezení používání zvířat Vysvětlete, )ak lze za3istit použití co ne3menšího počtu zvířat
Bu.de.pq.už0t_nej..nižp.í.mož4.ý.poč.et.pp0usných zvířat.t.ak., aby by1o..3požné pok.us st4tisticky vyhodno;it. iiiiiiii  .  iiiii  ai  aa  aa  .

Setrné  zacházení  se zvířaty:  Vysvětlete  volbu  druhu  zvířat,  a proč  se v případě  tohoto  zvířecího  i'nodelu  jedná  o

nejšetrnější  použití  z hlediska  vědeckých  cílů.

Vysvětlete obecná opatření, která budou při3ata za ť4če1em snížení ú3my zpuso ené zvířatuin na minimum
Plánované  experii'nenty  jsou  jedinou  možnou  alternativou  studia  a objektivního  hodnocení  behaviorálních  aspektči  chování

zástupců  rybí  populace  v revitalizovaných  tocích  při  testování  v laboratoiťch  podi'nínkách.  Jako  reprezentativní  druhy

ryby  byly  zvoleny  ty u nás se četně  vyskytující.  Zvfřata  by  během  pokusu  k žádné  újmě  přijít  neměla.
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