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Název  projektu  pokusů

Telemetrické  sledování  jelení  zvěře

Doba  trvání  projektu  pokusů.  _ 1. I0.  2019  -  30. 9. 2022  '
Klíčová slova - maxiynálně 5 . Teleinetrie, prostorová aktivita, využitf prostředf iÚčel.proj.e.ktu  pokusů  - označte  jej  1ďížkem  (x)  do  prázdného  políčka  

_ základní  výzkum

_ translační  nebo  aplikovaný.výzkum  "
vývoj,  výroba  nebo  zkoušení  kvality,  účinnosti  a nezávadnosti  léčiv,  potravin,  lamiv  a jiných  láte'k'nebo

. výrobků  .

X .' ocbrana přírodního prostředí v zájmu zdravf a dobrých životnďch podmfnek lidí nebo zvířat " "  . iX  zachování  druht'i

:vyšší vzdělávání  nebo  odborná  příprava  'l
trestní řízení a jiné souduí řízení i

Cíle  projektu  pokusů  (např.  řešené  vědecké  neznámé  nebo  vědecké  či klinické  potřeby)
Cflein  projektu  je  přinést  informace  o časoprostorovém  rozložení  výskytu  označených  jedinců  a behaviorálnďch  I
reakď  jelení  zvěře.  Jelení  zvěř  je  jednďm  z liinitujících  faktorů  obnovy  lesních  porostči  a má značný  vliv  na
sti-ukturu  a kvalitu  lesních  porostů  a ekosystémů.  Její  obliospodařování  probíhá  velice  intenzivně  a zásahy
člověka  (lov,  přikrmovánf,  turismus)  mohou  zásadně  ovlivňovat  chování  zvěře.  Výsledky  by  tak  měly  zásadně'

 přispět  ke stanovení  managementových  opatření  souvisejícfch  s jelenď  zvěří.
' Pravděpodobné  potenciální  přínosy  projektu  pokusů  (jak  by  mohlo  být  dosaženo  pokroku  ve  vašem  vědním

ioboru nebo jaký přínos by z něj člověk či zvířata mohli mft)
Výsledky  přinesou  zcela  unikátní  informace  o chování  druhu  v přirozených  podmínkách.
Druhy  a přibližné  poěty  zvířat,  jejichž  použití  se předpokládá
30 ks

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

lnNaelžoáždeonuocpío ús"čoinkn"ye"npeojs'aousu;ředpokládány. Míra  závažnosti  je  odhadována  jako  inírná.  Zvíře  bude
narkotizováno,  na krk  mu  bude  připevněn  vysílací  obojek.  Následné  pozorování  bude  probíhat  vpřirozeném

', prostředf,  kde bude  jedinec  trasován  pomocí  vysílače  či na  základě  snímanýcb  souřadnic  zasílaných
v dávkových  souborech.  Vysílací  obojek  bude  vzdáleně  odepnut  poinocí  Drop-off  funkce.
Uplatňování  3R  (replacement,  reduction,  refinement).

Nahrazení  používání  zvířat:  Uved'te,  proč  je  nutné  použít  zvířata  a proč  nemohou  být  využity  alternativy  bez' pouŽitÍ  zvUat.  .

Sledování  jedinců  nelze  na&adit  jinou  metodou  ani  pomocf  jiných  alternativních  živočichů.
Omezerff  používánď  zvířat:  Vysvětlete,  jak  lze  zaj.istit  použití  co nejmenšího  počtu  zvířat.

' V rámci  studie  je  plánován  ininimálnf  počet  označenýcli  zvířat  k reprezentativnosti  získaných  výsledků.
i Setrné zacházení se zvířaty: Vysvětlete  volbu druhu zvířat, a proč se v případě tohoto zvířecího modelu  jedná o

nejšetrnější  použití  z blediska  vědeckých  cílť'i.
' Vysvětlete  obecná  opatření,  která  budou  přijata  za účelem  snížeru:  újmy  způsobené  zvířatům  na rni  nimuin,
 Veškerou  manipulaci  budou  zajišt'ovat  specialisté  s dlouhodobou  zkušeností  při  práci  S VOII]ě  žijícími  velkými

savci.  Procedura  bude  maximálně  urychlena,  jelikož  na úspěšiíém  odchytu  a maximálně  rychlé  narkotizaci  a' rekonvalescenci  závisf  úspěch  dlouhodobého  sledování  jedincči.  Zvfřata  budou  po celou  dobu  pokusu  ve svém
 přirozeném  rostředí  a nebude  docházet  k  jejich  rušeiff.


