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Milí kolegové,
přejeme krásné vánoční svátky a žádná napojování v roce 2020!
Hlavní výbor ČLS

© Miroslav KEMEL

Zamyšlení nad (ne)dostatkem vody pro koridor DOL
Martin Rulík
Katedra ekologie a životního prostředí, UP, Olomouc
14. června 2019 proběhlo v Senátu ČR 18. veřejné slyšení na téma „Potřebuje Česká republika
vodní koridor Dunaj-Odra-Labe?“. Jako jeden z řečníků jsem byl požádán o krátký 5 minutový
referát k tématu „Potenciál DOL pro vodní hospodářství a zemědělství ČR“, kde bych věcně shrnul
zásadní připomínky ekologů a hydrobiologů. Při přípravě referátu jsem vycházel primárně ze
Studie proveditelnosti, kterou jsem mohl jako člen Monitorovacího výboru pro Studii
proveditelnosti DOL průběžně sledovat a komentovat. Vzhledem k velice krátkému času na
prezentaci jsem se zaměřil na 3 stěžejní témata: (a) zhodnocení ovlivnění vodního prostředí
stavbou a následným provozem koridoru DOL; (b) vodní bilancí koridoru včetně výparu z vodní
hladiny a (c) multifunkčnost koridoru DOL z hlediska vodního hospodářství.
Na příkladu řek Moravy a Odry jsem ukázal skutečnost, že situace hydrologicky významných
toků v regionu, u kterých se předpokládá přečerpávání vody do koridoru DOL, je bilančně již nyní
napjatá. Aktuální průtoky obou řek jsou výrazně nižší než dlouhodobé průměrné průtoky (v
případě Moravy např. 46-78% Qa), v letních měsících pak klesají na mnohem nižší úroveň. Jestliže
někdo počítá s tím, že z různých toků bude odčerpáváno určité množství vody na dotaci vody
v umělém kanále, resp. na nadlepšování průtoku v přírodním korytě, a vychází přitom z uváděných
dlouhodobých průtoků, pak zcela nerespektuje dopady klimatických změn a výrazně snížené
průtoky, které budou v horizontu 30-40 let nadále klesat.
Ve Studii není žádným způsobem rozpracována myšlenka, že potřebná voda pro provoz kanálu i
pro nadlepšování průtoku bude čerpána z Dunaje. Tento argument je přitom zastánci koridoru
prezentován v nejrůznějších médiích zcela běžně. Zcela minimálně jsou v hydrologické a
hydrogeologické části textu Studie zmíněné dopady na proudění a kvalitu podzemní vody, přestože
návrhové trasy jižní větve DOL jsou situovány do oblasti „CHOPAV Kvartér řeky Moravy“.
V závislosti na zvolené alternativě trasy se počítá, že v této jižní větvi by podíl říční a kanálové
varianty měl být cca 50:50, naopak v severní (tj. oderské větvi) by tento poměr měl být zhruba
70:30 ve prospěch říční varianty. O tom, jak vypadá aktuálně řeka Morava z hlediska vodnosti a
„kapacity“ pro lodní dopravu není asi třeba se nijak rozepisovat. Zpracovatelé Studie jsou nicméně
přesvědčeni, že například úsek Moravy nad jezem Spytihněv je ukázkou plavební dráhy, kterou není
třeba nijak upravovat, protože již má patřičné atributy. Že v podjezí je vody po kolena není
problém!
Stěžejní částí mé prezentace byl odhad množství vypařené vody, která se ztratí během dne/roku
z koryta, resp. kanálu. Vzhledem k tomu, že Studie doporučila zabývat se z hlediska ekonomiky
pouze severojižní větví (tj. Odra-Morava, DO), vycházel jsem ve svých výpočtech z plánované délky
a šířky návrhové trasy koryta pouze pro tyto dvě větve. Pro odhad výparu bylo počítáno s hodnotou
maximálního výparu 70 m3/ha/den. Za předpokladu, že plocha oderské větve bude cca 960 ha, pak
denní výpar bude činit 67 200 m3, za rok pak 24 528 000 m3 vody, což představuje ztrátu 1,9%
dlouhodobého denního průtoku řeky Odry v Bohumíně; v roce 2018, kdy byly průtoky Odry
dlouhodobě nejnižší, by tato ztráta činila 3,4% denního průtoku. Pro jižní moravskou větev jsem
odhadl plochu plánovaného vodního koridoru na 1000 ha, tj. denní výpar by činil 70 140 m3, za rok
pak 25 601 100 m3 vody, což opět představuje ztrátu 1,3% dlouhodobého denního průtoku řeky
Moravy a ztrátu 2,9% denního průtoku v roce 2018.
Za předpokladu, že vodní koryto (kombinace říční i kanálové varianty) DO bude mít délku cca
300 km, hloubku vody 4,5 a šířku cca 50 m, pak dostaneme akumulovaný objem vody v rozmezí cca
60 000 000 až 67 500 000 m3, tedy 60-68 mil. m3 vody. Protože odhadnutý výpar u obou větví by
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činil nějakých 50 mil. m3 vody/rok, je zřejmé, že objem vody v korytě by se během roku téměř
odpařil. Zajímavou skutečností je, že podle „Studie“ by výpar činil „pouhých“ 18 mil. m 3 vody/rok,
což je zhruba 3x méně než moje výpočty.
Úvahy o multifunkčnosti koridoru DOL, o jeho významu pro dodávku závlahové vody pro okolní
krajinu, pro výrobu elektrické energie a konečně i pro vlastní lodní dopravu tak dostávají závažné
trhliny. Ukazuje se, že zejména v umělém paralelním kanále bude vodní bilance zcela závislá na
převodech vody z jiných toků, resp. vodních nádrží, které mají být budovány podél kanálu. Koridor
rozhodně nebude krajinu dotovat vodou, ale naopak ji bude účinně z krajiny odebírat a ztrácet!
Celkový objem akumulované vody v koridoru DOL, tj. zhruba 60-70 mil. m3 vody, který by měl být
využíván pro nejrůznější, výše naznačené účely, je zcela zanedbatelný ve srovnání s celkovým
objemem vody akumulovaným v nádržích (3 360 mld. m3), resp. v rybnících (400-500 mil. m3).
Koridor DOL z tohoto pohledu rozhodně nelze považovat za adaptační opatření na změny
klimatu. Už proto, že existují účinnější opatření a navíc podstatně levnější!
-Martin Rulík-

Řeka Bečva v Teplicích nad Bečvou – místo, kde je plánována říční varianta. 9. listopadu 2018.
Foto M. Rulík
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Vzpomínky na Vladimíra Kořínka,
pana profesora,váženého kolegu a milého přítele
S hlubokým zármutkem
oznamujeme, že v neděli 3.
listopadu 2019 náhle zemřel
emeritní profesor katedry
ekologie
Přírodovědecké
fakulty Univerzity Karlovy,
Vladimír Kořínek. Profesor
Kořínek byl vysoce aktivním
členem katedry do posledního
dne svého dlouhého a
plodného života.
Narodil se 28. května 1934
v Praze. Jeho cesta k
hydrobiologii nebyla jednoduchá. Jako čerstvý student
přírodovědecké
(tehdy
biologické) fakulty UK zašel za
vedoucím hydrobiologického oddělení doc. Hrbáčkem s prosbou o zadání nějakého studijního
tématu, které by se týkalo zooplanktonu. Jenže "Hrbas" tenkrát Vladimírovi stručně doporučil, aby
se zabýval třeba Odonaty. Příčinou strohého odmítnutí byl přehmat plánovačů, kteří naplánovali
takový počet profesionálních hydrobiologů, že i posluchače vyšších ročníků tohoto směru bylo
sotva kam posadit. Později, když boom studentů hydrobiologie přirozenou cestou opadl, zadal
doc. Hrbáček snaživému studentovi téma diplomové práce o zooplanktonu Procházkovy tůně v
Polabí. Tím se Vladimír stal členem teamu, který pod Hrbáčkovým vedením studoval tehdy ještě
neuznávaný vliv rybí obsádky na zooplankton a další parametry ekosystémů stojatých vod.
Procházkova tůň s přirozeným stavem rybích populací sloužila jako jedna z kontrol vůči tůním, z
nichž byly ryby odstraněny. Dominantní složkou zooplanktonu Procházkovy tůně byla perloočka
Bosmina longirostris, což patrně ovlivnilo pozdější celoživotní zájem Vladimíra Kořínka o tento rod
perlooček.
Poté, co ukončil studia s titulem promovaný biolog, dostal Vladimír umístěnku na školu v Blatné,
kde působil jako středoškolský profesor biologie. Pro svoji důslednost a objektivnost při klasifikaci
byl mezi svými žáky i jejich rodiči značně neoblíben, což vyústilo v řešení, že po roce stráveném v
Blatné přestoupil na střední školu v nedaleké Březnici. Tam si odkroutil ještě jeden rok a teprve
potom se mu podařilo nastoupit na fakultě jako asistent katedry parazitologie a hydrobiologie, s
platem asi osmi set Kčs měsíčně.
Koncem padesátých let přešel doc. Hrbáček do nově založené Hydrobiologické laboratoře ČSAV.
Po krátkém působení Rudolfa Šrámka-Huška převzal vedení hydrobiologického oddělení katedry
Jan Lellák a těžištěm terénního výzkumu se staly rybníky v okolí Hydrobiologické stanice u Blatné.
Velkou oporou pro tento výzkum nám byl Mezinárodní biologický program, jehož se team
hydrobiologického oddělení zúčastnil. Tento program byl hodně zaměřen na ekosystémy a našimi
modelovými ekosystémy byly rybníky Smyslov a Smyslovské jezárko. Pracovníkem zodpovědným
za výzkum zooplanktonu byl Vladimír Kořínek. Při práci v terénu nám byli velkou oporou studenti
hydrobiologie, kteří ochotně pomáhali i tam, kde jejich namáhavá práce neměla s vědou nic
společného. Obdobím intenzivního sběru terénních dat byl rok 1968, kdy jsme odebírali vzorky
planktonu a bentosu ve dvoutýdenních intervalech. Naneštěstí připadl jeden z odběrů na
dvaadvacátý srpen, takže s ohledem na okolnosti jsme jednadvacátého z Prahy nevyjeli, jak bylo
4

původně v plánu. Odběru následujícího jsme se ale už vzdát nechtěli. Problém byl v tom, že oba
naše zkoumané rybníky se nacházely v těsné blízkosti vojenského letiště, tehdy obsazeného malým
oddílem sovětské armády. Navíc jsme z metodických důvodů odebírali plankton z celé plochy
rybníka, a to až po setmění. To byla prekérní situace. Vše záleželo na diplomatickém umu Lelláka a
Kořínka, kteří se ujali nesnadného úkolu jednání s velitelem útvaru střežícího letiště. Ale dopadlo to
dobře, takže po nás v noci nikdo nestřílel.
Počátkem sedmdesátých let se Vladimír pokusil o dvouletou stáž v kanadském Winnipegu v
rámci mezistátní dohody mezi ČSSR a Kanadou o stážích mladých vědeckých pracovníků, dnes
bychom řekli postdoků. Dlouho se nic nedělo a vyhlídky byly chmurné, neboť v té době už bylo
vycestování našich lidí na západ velmi obtížné. Nicméně dohoda o dlouhodobých stážích stále
platila. Při revizi jejího plnění se ale zjistilo, že zatímco pobyty Kanaďanů k nám proběhly, od nás
nevyjel skoro nikdo. To hrozilo ostudou, v důsledku čehož někdo na ministerstvu vyhrabal
Vladimírovu žádost, která byla schválena s tím, aby vyjel co nejdříve.
Vladimír Kořínek působil na naší fakultě nejen jako vědecký pracovník, ale také jako výrazný
pedagog. Jeho studenti nejraději vzpomínají na neopakovatelné zážitky z exkurzí do Vysokých Tater
či do Polabí. Spolu se studenty se zúčastnil i našich prvních výprav k Černému jezeru na Šumavě.
Roku 1979 jsme poprvé získali povolení k tomu, abychom vyjeli na hladinu jezera ve člunu za
účelem odběru vzorků. Pokud jsme chtěli vystoupit na břeh a prohlédnout přítoky, musel nás
střežit pohraničník se samopalem. Našich prvních výprav se zúčastnil i Vladimír Kořínek. Vedl ho k
tomu zájem o práci českých badatelů 19. století, Antonína Friče a Václava Vávry, kteří jako první
zkoumali
oživení
šumavských
jezer.
Antonín Frič podal
barvité svědectví o tom,
jak při lovu planktonu
na Černém jezeře vytáhl
planktonní síť s hojným
zooplanktonem
v
podobě
rosolovité
hmoty,
což
byla
perloočka Holopedium
gibberum. To bylo roku
1872. Když po více než
stu letech vytáhl z
Černého jezera síť
Vladimír
Kořínek
nebylo v ní vůbec nic, až
na jakési drobné částice
sotva viditelné pouhým
okem. Ale i to, jak se
později ukázalo pod
mikroskopem,
byla
pylová zrna. Tehdy jsme
se po prvé setkali se
zhoubnými
následky
působením
kyselých
dešťů na citlivé jezerní
ekosystémy.
Do
dějin
Přírodovědecké fakulty
se Vladimír Kořínek
zapsal také jako první
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děkan po sametové revoluci v listopadu 1989. Svou vědeckou činnost však pro tento významný
úřad neopustil. Věnoval se rozličným hydrobiologickým tématům, zahrnujícím zejména potravní
vztahy v ekosystémech rybníků a jezer. Největší stopu zanechal ale patrně v taxonomii a srovnávací
morfologii perlooček. Zde zcela jednoznačně patřil mezi světovou špičku. Za svůj život dokázal díky
rozsáhlým zahraničním kontaktům nashromáždit unikátní a rozsáhlou sbírku lihových vzorků a
preparátů perlooček z celého světa. Sbírku se na dvě části povedlo převézt do londýnského
přírodovědného muzea, kde bude k dispozici celosvětové vědecké komunitě. Druhou část vzorků
odvezl z Blatné do Anglie Petr Juračka necelý měsíc před odchodem pana profesora na věčnost.
Pan profesor zemřel náhle ve věku 85 let po procházce ke svému milovanému rybníku Velkému
Pálenci, kde byl zkontrolovat stav vegetace pro pořízení leteckých fotografií do publikace věnované
95. výročí založení hydrobiologické stanice.
- Jan Fott -

Momentky z exkurzí
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Výzkum šumavských jezer
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Algologická novinka & vzpomínka
V raném létě roku 2017 jsme se vydali v rámci terénního výzkumu do polské části Vysokých
Tater s cílem vystopovat druh Chloromonas rostafinskii na jeho typové lokalitě. V relativně odlehlé
Dolině za Mnichem jsme však místo toho nečekaně objevili dosud nepopsaný druh jiné sněžné řasy,
který morfologií svých terénních cyst připomíná údajně kosmopolitní druh Chloromonas nivalis.
Podle našich dosavadních zkoumání populace tohoto druhu způsobují oranžové zabarvení tajícího
sněhu také na slovenské straně Tater, v Jeseníkách a Krkonoších. Nový druh této zelené řasy jsme
popsali na základě morfologie terénních cyst a bičíkovců získaných v laboratoři, a pojmenovali
Chloromonas hindakii (Obrázek, Procházková et al. 2019). Těšila jsem se, že okamžitě oznámím
tuto novinu slovenskému algologovi, po kterém byl druh pojmenován. Bohužel jsem to nestihla...
6. září 2019, pouhý měsíc před uveřejněním
článku, nás pan prof. RNDr. František Hindák,
DrSc. navždy opustil. Bylo mu 82 let. Rodák
z Trnavy. Vystudoval tehdy Biologickou fakultu
Univerzity Karlovy v Praze roce 1959 a obhájil
disertaci na Československé akademii věd,
Mikrobiologickém ústavu, Praha/Třeboň v roce
1966. Měla jsem tu čest se se světově uznávanou
vědeckou kapacitou několikrát potkat na
konferencích České algologické společnosti, kde
byl vždy v doprovodu své dcery Mgr. Alice
Hindákové, PhD. Poprvé to bylo téměř před více
než deseti lety ve Školícím středisku České Pošty v
Rožmberku nad Vltavou. Pamatuji si, jak jsme
spolu s dalšími účastníky konference seděli až do
noci v zámecké kapli (funguje jako restaurace) a
sdíleli nejen algologické poznatky. Pan profesor,
kamarády a kolegy oslovovaný „Fero“, byl
příjemný skromný společník. Jeho vědeckým
zájmem byly ekologie, taxonomie, biodiversita a
kultivace sinic a řas. Popsal mnoho rodů a druhů,
Jasná 2012, foto: M. Rulík
včetně sněžných řas (např. Chromulina ettlii,
Cryptomonas frigoris). Byl jedním z prvních badatelů, kteří úspěšně kultivovali sněžné řasy
v laboratorních podmínkách.
Pan profesor Hindák přispěl k budování mostů mezi algology celého světa také tím, že
organizoval Sympozia věnovaná taxonomii řas (zejména zelených řas), známá jako tzv. setkání ve
Smolenici (na Slovensku). Tyto konference byly obzvláště důležité pro budování kontaktů mezi
"východními" a "západními" vědci v době socializmu ve východním bloku. Mottem těchto setkání
bylo "Přátelství a spolupráce jako principy vědeckého pokroku v algologii" (autorem motta byla
polská profesorka Jadwiga Siemińska). Pane profesore, budete nám chybět!
Lenka Procházková, PřF UK
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Sněžná řasa druhu
Chloromonas hindakii,
pozorováno pod světelným a
skenovacím elektronovým
mikroskopem: (a-k) terénní
cysty, (l-p) laboratorní kultura
bičíkovců
(Procházková L, Remias D,
Řezanka T & Nedbalová L
(2019): Ecophysiology of
Chloromonas hindakii, sp. nov.
(Chlorophyceae), causing
orange snow blooms at
different light conditions.
Microorganisms 7(10): 434.).

Ohlédnutí za akcemi
Kam se ubírá European Federation for Freshwater Sciences?
aneb ohlédnutí za 11. Symposium for European Freshwater Sciences
30. 6. -5. 7. 2019, Záhřeb, Chorvatsko
Jaroslav Vrba
V chorvatském Záhřebu proběhlo na začátku prázdnin (30. 6. – 5. 7. 2019) již jedenácté setkání
evropských limnologů – SEFS11. Od prvního sympozia v belgických Antverpách letos uplynulo už
20 let, takže se trochu víc slavilo a vzpomínalo – a bohužel taky dost schůzovalo, což mne přimělo k
malému ohlédnutí...
Počátky SEFS jsem osobně nezažil, nicméně pravidelně „monitoroval“ jako redaktor limnonovin.
SEFS měl od počátku velké integrační ambice, ale účast českých limnologů bývala zpočátku malá.
Zpočátku byly motorem integrace zřejmě Francie, Španělsko a skandinávské země, odkud přišla
výzva k založení ESLO (2000), jež zůstala oslyšena. Úspěšnějším počinem bylo až ustavení volné
federace národních společností – EFFS http://www.freshwatersciences.eu/ – na SEFS4 v polském
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Krakově (2005). Do čela EFFS byl jako první convener (tj. svolavatel, organizátor) zvolen prof. Colin
S. Reynolds, respektovaný zástupce FBA, který EFFS obětavě, efektivně a s noblesou moderoval až
do roku 2011. Přestože byla v Krakově početná výprava českých limnologů, ČLS nějakým
nedopatřením „zůstala mimo“ až do roku 2009, kdy jsem se poprvé zúčastnil SEFS6 v rumunské
Sinai. Colin Reynolds mne tehdy oslovil jako českého účastníka (a shodou okolností tehdejšího
předsedu Limnospolu) s dotazem, proč ČLS dosud do EFFS nevstoupila, a pozval mne na jednání
národních reprezentantů. Po návratu z Rumunska jsme ve výboru jednomyslně přijali EFFS
Constitution a požádali o členství...
Na dalším jednání národních zástupců ve španělské Gironě (SEFS7, 2011) jsme do čela EFFS
jednomyslně zvolili pohodového Luigiho Naselli-Florese (AIOL), podpořili EFFS Award za nejlepší
evropskou disertaci, ale dost se diskutovalo o další podobě SEFS – nakonec byl zachován dvouletý
cyklus, aby všichni doktorandi měli příležitost se alespoň jednou zúčastnit... Podpora mladých
vědců určitě patří k úspěšným stránkám působení EFFS – laureáti EFFS Award mají na SEFS
plenární přednášku, národní společnosti spolufinancují vítězný kolektivní FreshProject atd. Mladí
limnologové už v Gironě založili EFYR (European Fresh & Young Researchers), jenže mezitím
spontánně vznikla „konkurenční parta“ FBFW (Fresh Blood for Fresh Water) – zatímco zakládající
členové EFYR pomalu „vyhynuli“, iniciativu přebrala „čerstvá krev“ – zcela mimo EFFS, zato s
reputací úspěšné mládežnické konference... A tak se letos v Záhřebu řešilo, proč na SEFS11 přijelo
málo studentů? Inu dali prostě přednost levnějšímu FBFW u maďarského Balatonu...
Chorvatsko opravdu není levná země (pivo stojí jako u nás, ale 1 kuna je skoro 3,50 Kč), takže
mnozí účastníci s nostalgií vzpomínali na olomoucký SEFS10 s hojností piva – zejména při zcela
suchých posterových sekcích, kde nebyla k mání ani kohoutková voda! Osobně velké konference
nevyhledávám, takže SEFS se šesti paralelními sekcemi opravdu není můj šálek čaje, ale slíbil jsem,
že tentokrát budu ČLS na shromáždění EFFS reprezentovat. A protože sliby se maj’ plnit nejen o
vánocích, proschůzoval jsem v Záhřebu hodně času... Nový convener, v Olomouci zvolený Toni
Camacho (AIL) má zjevně zálibu v „bruselských praktikách“, takže na jednání národních
reprezentantů EFFS (kromě obvyklé agendy) jednak zařadil projev bruselského úředníka (obecné
fráze), jednak se snažil prosadit ustavení pracovních skupin (1 – Scientific; 2 – Meetings; 3 – EFYR;
4 – Finance, sponsorship and economic resources; 5 – Outreach, education, environmental and
societal affairs; 6 – Institutional affairs and awards), což se setkalo se „zdvořilým nezájmem“ –
žádní dobrovolníci se nepřihlásili... Zato o vztahu a koordinaci EFYR a FBFW (viz výše) se
diskutovalo dlouho – v budoucnu by si rozhodně SEFS a FBFW neměly konkurovat jako letos. Další
spornou novinkou bylo valné shromáždění (General Assembly), na němž se opět řečnilo, ale
nedostavila ani polovina národních reprezentantů z předchozího dne... Ostatně soudím, že mladé
limnology EFFS rozhodně nepřitáhne planým schůzováním. Ještěže jsem měl po cestě do hotelu
nefalšovanou „Budvarku“ s místní kuchyní!
Po odborné stránce byl záhřebský SEFS11 nesporně přínosem, 500 účastníků si mohlo vybírat z 23
regulérních a 13 speciálních sekcí, ovšem poté co vyřešili dilema volby šestiny přednášek...
Přebíhání mezi sekcemi navíc komplikovala „sedmnáctipatrová vzdálenost“ mezi některými sály. Z
plenárních přednášek mne nejvíc zaujala Jill Lancaster s tématem „Dispersal and oviposition of
aquatic insects: critical events that link terrestrial and aquatic phases of populations and influence
population dynamics“, plenárním propadákem bylo vystoupení onoho bruselského úředníka...
Sborník abstraktů je dostupný na http://www.sefs11.biol.pmf.hr/book-of-abstracts/
Pořadatelé byli ochotní, společenský program i konferenční exkurze byly celkem vydařené (jen na
Plitvických jezer prý byl nával). Já jsem zvolil mokřady Přírodního parku Lonjsko polje, kde jsme
mj. navštívili evropskou čapí ves Čigoč s dvacítkou obsazených hnízd! Bílí čápi si tam budují hnízda
přímo na střechách domů, které totiž nemají komíny...
Zatím je jisté, že příští SEFS se bude konat 25.–30. 7. 2021 v irském Dublinu. Kam do té doby
„dodriftuje“ EFFS je ovšem otázka za milion.

10

Sedmdesát let výuky rybářství v Brně
V roce 2019 slaví výuka rybářství na Mendelově univerzitě v Brně (do roku 1989 pojmenované
Vysoká škola zemědělská, do roku 2010 Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně)
sedmdesát let svého trvání. Ve školním roce 1949/50 byla na podzim zahájena výuka
specializačního studia. V té době se jednalo o jednoleté nadstavbové studium, které absolvovalo 9
zájemců. Od školního roku 1950/51 byla zahájena výuka rybářské specializace, která se stala na
řadu let organickou součástí denního studia zootechnického oboru. Významným přínosem pro
rozvoj pedagogické a vědeckovýzkumné činnosti bylo přičlenění Biologické stanice v Lednici na
Moravě ke katedře. Tato skutečnost umožnila rozšíření učebního plánu specializace o předměty
hydrobiologického zaměření. Počet zájemců přijímaných do rybářské specializace závisel při
dřívějším systému rozmisťovacího řízení na možnostech uplatnění specialistů v praxi. Zpočátku se
přijímalo 10 - 12 studentů, ale od začátku 60. let se po dohodě s „odběrateli“ absolventů ustálil
počet na šesti absolventech pro potřeby českých zemí a dvou pro slovenské rybářství. Tento stav
trval až do 80. let. V roce 2019 oslaví výuka rybářství sedmdesát let své existence. Za dobu trvání
této specializované výuky rybářství v Brně ji absolvovalo 454 studentů denního studia (z toho 30
zahraničních), 48 posluchačů studia při zaměstnání; postgraduální studium na oddělení úspěšně
ukončilo více než 50 studentů (z toho 8 ze zahraničí).
V roce 2001 byl akreditován v rámci magisterského studia navazující obor Rybářství a
hydrobiologie. Původně tříletá rybářská specializace se tak musela vejít do dvouletého studia, což
sebou přineslo jistá omezení, např. zkrácení doby na zpracování diplomových prací. Další změna
přišla v roce 2005, kdy v rámci restrukturalizace fakulty došlo ke spojení ústavu Rybářství a
hydrobiologie s ústavem Zoologie a včelařství, ze samostatného ústavu se stalo oddělení.
Významným pro uznání odborné úrovně rybářství v Brně byl rok 2007, kdy byla udělena jako
první univerzitě v ČR akreditace pro habilitační a profesorské řízení pro obor Rybářství. Došlo tak
k obnovení této profesury navazující na rok 1948, kdy byla na naší univerzitě zřízena profesura
rybářství a hydrobiologie reprezentovaná prof. Borisem Kostomarovem.
Průlomovým rokem z hlediska rozvoje oboru Rybářství a hydrobiologie se stal rok 2013, kdy
došlo k přestěhování brněnské i lednické části oddělení do nového moderního pavilonu M. Oddělení
tak získalo především rozsáhlé experimentální prostory, nové laboratoře i výukové učebny, a to
včetně skleníku na střeše pavilonu. Zároveň po období určitého útlumu činnosti lednického
oddělení došlo s konečnou platností k opuštění prostor v Lednici na Moravě.
V současnosti je základem výuky oboru Rybářství a hydrobiologie 14 povinných předmětů
doplněných několika předměty povinně volitelnými, osmitýdenní praxí v předních rybářských
podnicích v ČR a na Slovensku nebo každoroční terénní cvičení. Samozřejmostí je zapojení studentů
do odborné práce a výzkumných projektů oddělení. Pro další roky je již akreditována v rámci
bakalářského stupně studia zootechniky od 3. semestru výuka rybářské specializace a probíhá
akreditace samostatného programu navazujícího magisterského studia Rybářství a hydrobiologie.
Jsou zařazeny nové předměty, upraveny stávající, k rozšíření vedle praktické výuky došlo u
předmětů podporujících samostatnou odbornou práci.
Dlouholetá tradice specializovaného studia na zootechnickém oboru Agronomické fakulty
(rybářská specializace ze všech původních specializací jako jediná doposud existuje) a
samostatném oboru, vysoká odborná úroveň a profesní zdatnost absolventů, jejich uplatnění ve
všech oblastech našeho rybářství včetně státní správy, i vývoj struktury výuky, vytvářejí
předpoklady pro další úspěšný rozvoj a perspektivu studia rybářství v Brně. Další informace jsou
dostupné na www.rybarstvi.eu.
- Jan Mareš, Michal Šorf -
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Společné prohlášení
Moravská Amazonie urychleně potřebuje adekvátní péči,
správu a územní ochranu
Společné prohlášení odborných společností k problematice ochrany jihomoravských luhů
K tomuto prohlášení se na základě rozhodnutí hlavního výboru připojila ČLS v září 2019.
Výňatek z prohlášení:
„Ministerstvo životního prostředí by
mělo okamžitě zastavit devastaci našich
nejcennějších lesů a začít naplňovat
usnesení Vlády tím, že oznámí zahájení
procesu vyhlašování připravené soustavy
maloplošných zvláště chráněných území
v MA dle stávajícího návrhu AOPK ČR.
Tento krok by pro nejcennější místa
okamžitě znamenal předběžnou ochranu.
Je těžko pochopitelné, proč k němu
nedošlo již před lety. Posléze je třeba
zajistit řádnou ochranu celého území luhů
např. formou chráněné krajinné oblasti,
jak to požaduje nejen odborná veřejnost,
ale čím dál hlasitěji i místní obyvatelé.
Obora Soutok, foto V. Sacherová
.....
V rámci možností nabízí naše společnosti svou expertizu a veškerou další možnou pomoc, která
může přispět k naplnění společného cíle.“
- Veronika Sacherová více na: http://www.casopisveronica.cz/clanek.php?id=2311
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