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Véc: vyjádření k žádosti o schválení projektu pokusů

Správa Národního parku České Švýcarsko obdržela dne 7. 3. 2018 žádost (evidována pod č. j.

SNPCS 01414/2018) České zemědělské univerzity v Praze. Fakulty životního prostředí, Katedry

ekologie, Kamýcká 129, 165 21 Praha 6 — Suchdol, lČ 60460709, zastoupené panem Ing. Alešem

Vorlem. Ph.D. (dále jen „žadatel“), o schválení projektu pokusů podle § 16a zákona č. 246/1992 Sb.,

na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů.

Žádost o vyjádření byla podána v rámci projektu „Prostorová ekologie vlka obecného v

severočeském pohraniči“. Projekt OWAD č. 100322836 - Program Interreg (Česko-Sasko).

Katedra ekologie Fakulty životního prostředí ČZU v Praze je hlavnim řešitelem projektu Sasko-

Českěho programu Interreg. č. 100322836: Objektívní akceptace vlka v člověkem pozměněné

přeshraniční krajině (OWAD). Součástí komplexně řešeného projektu je i studium prostorových

nároků vlků v člověkem pozměněné krajině Jedinou možností jak v současnosti dané vztahy efektivně

a kvalitně studovat je využití moderní GPS telemetrie. Pro dosažení výsledku není dostupná jiná
....:

celosvětově uznávaná jako vhodná k podobným pokusům a zároveň neexistuje alternativní metoda.

Správa Národního parku České Švýcarsko na základě výše uvedeného a v souladu s § 16a zákona č.

246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů a Vyhlášky č. 419/2012

Sb., o ochraně pokusných zvířat, ve znění vyhlášky č. 299/2014 Sb.

souhlasí s předloženým záměrem

k výše uvedenému projektu pokusů. Toto vyjádření nenahrazuje výjimku ze zákazu uvedeného v §

50, odst. 2 zákona č. 114/1992 Sb., o ochrané přírody a krajiny, v platném znění (dále jen „zákon“),

škodlivě zasahovat do přirozeného vývoje zvláště chráněných druhů živočichů.
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