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NETECHNICKÉ SHRNUTÍ PROJEKTU POKUSŮ 
Název projektu pokusů 

 Vývoj metody sledovaní alelopatických aspektů v akvaponii 

Doba trvání projektu pokusů 20 měsíců (do 31.12.2018) 

Klíčová slova - maximálně 5 Monitoring, akvaponie, alelopatie 

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 

 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) 

Ověření bezpečné hladiny činidel pro ovlivnění chování pod bezpečnostními limity. Cílem pokusů je vytvoření 

automatické metody pro sledování a hodnocení alelopatických vztahů v akvaponických systémech. Pokusy představují 

záznam změn chování ryb při pěstování různých zemědělských plodin. Záznam probíhá pomocí infračervené i RGB 

kamery a je zaznamenávána dlouhodobá aktivita ryb pro další zpracování těchto dat. 

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) 

Vytvoření metody monitorování změn chování. 

Druhy a přibližné počty zvířat, jejichž použití se předpokládá 

Pro pokus budou použity tyto druhy: tlamoun obecný (Oreochromis niloticus), kapr obecný (Cyprinus carpio), lín obecný 

(Tinca tinca). Počet ryb nepřesáhne 20 ryb v jednom pokusu, celkový počet ryb nepřesáhne 180 ks. 

Jaké jsou očekávané nežádoucí účinky u zvířat? Jaká je navrhovaná míra závažnosti? Jak bude se zvířaty naloženo po 

skončení pokusu? 

Drobné dočasné změny chování. Střední závažnost. Po skončení pokusu dojde k rekonvalescenci. Opětovné použití. 

Kumulativní dopad je buď zanedbatelný nebo dochází k adaptaci jedince na změnu prostředí. 

Uplatňování 3R (replacement, reduction, refinement) 

Nahrazení používání zvířat: Uveďte, proč je nutné použít zvířata a proč nemohou být využity alternativy bez použití zvířat. 

Pokus není možné nahradit alternativní metodou, neboť pro vývoj metody je potřeba pracovat s živými rybami 

a prostředím, ve kterém má být metoda nasazena 

Omezení používání zvířat: Vysvětlete, jak lze zajistit použití co nejmenšího počtu zvířat. 

Počty použitých pokusných zvířat jsou minimální pro statistické vyhodnocení výsledků.  

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. 

Vybrané ryby jsou nejpoužívanější druhy v dané oblasti, představují tedy typické projevy chování i případné typické 

aplikační druhy metody. Systém monitorování potřebuje pracovat s co nejvěrohodnějšími přirozenými podmínkami, proto 

dojde k napodobení přirozeného prostředí. Samotná metoda sledování je neinvazivní. Za účelem snížení újmy bude 

proveden pouze nezbytně nutný počet experimentů a transfer ryb omezen na minimum.  

 


