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Milí kolegové,  
přejeme krásné vánoční svátky a úspěšné putování v roce 2012! 

Hlavní výbor ČLS 

 
 
 

Těšíme se na setkání v příštím roce na společné konferenci  
České limnologické společnosti a Slovenskej limnologickej spoločnosti 

25. ‐ 29. června 2012 
v Jasné v Demänovské dolině na Slovensku. 

 



Ohlédnutí za akcemi 

Chironomiland ‐  18. mezinárodní symposium o pakomárech 
Jolana Tátosová, Ústav pro životní prostředí PřF UK Praha 

Každé tři roky se pakomárologové z celého světa setkávají, aby si vyslechli novinky ze „života“ pakomárů, 
diskutovali, navazovali spolupráci, a užili si společně strávený  čas, neboť navzdory  tomu, že  je věda živí, 
jsou to vesměs velmi příjemní lidé s úžasným smyslem pro humor. Tato setkání mají dlouhou tradici, první 
symposium proběhlo na začátku 60. let minulého století, od té doby porůznu vystřídalo země i kontinenty, 
aby se letos, již po 18té, na začátku července ocitlo v norském Trondheimu. Hostující organizací byla NTNU 
‐ Museum historie přírody a archeologie  ‐ a veškeré dění se odehrávalo na půdě univerzitního kampusu, 
kterému vévodí nádherná neogotická hlavní budova. Velmi  inspirativní místo.   Nečkejte ovšem  litanii na 
studené  severské  přivítání,  ba  naopak.  Celá  konference,  čítající  necelou  stovku  účastníků  z 36  zemí, 
probíhala  ve  velmi  příjemné  a  přátelské  atmosféře,  a  bonusem  bylo  perfektní  zázemí  a  pečlivost 
seveřanům tak blízká. Za to patří organizátorům Kaaren Aagaard, Elizabeth Stur a Torjbjørn Erkemu velký 
dík. 

Norsko není zrovna nejlevnější země, proto mnoho z účastníků  (nejen  těch mladších!) uvítalo  levnější 
formu ubytování ve studentském centru nedaleko kampusu. Z webových stránek centra (TIRC – Trondheim 
Inter‐rail Center) nebylo zcela zřejmé, co nás čeká, pár fotografií kruhové budovy v sytě červené barvě však 
vypadalo velmi zajímavě.  Uvnitř pak zajímavost nabyla úplně jiného rozměru. Tmavá hala, studentský bar, 
obří  schodiště  k zakódovaným  mohutným  dveřím,  za  kterými  vévodila  obrovská  temná  prostora 
s kovovými  palandami  (ložní  prádlo  k vyzvednutí  na  baru).  Sprchy  jste mohli  najít  v suterénu,  kam  vás 
zavedlo  další  obří  schodiště  ústící  do  další  obří  kruhové  haly  s nepoužívaným  barem  a  něčím  co 
připomínalo  šatny. Všechno obří a  temné ☺  Jak  jsme  se dověděli později, budova  fungovala dříve  jako 
kulturní dům, přes  léto  zde  studenti poskytují ubytovací  servis  za  stravu  a ubytování.    Jakkoli byl první 
dojem rozpačitý, vstřícnost a ochota personálu vytvořili milé prostředí, a navíc, měli tady nejlevnější pivo!  

 

 

  Norská vědecko‐technická univerzita v Trondheimu, foto: J. Tátosová 
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Mezinárodní  pakomárologické  symposium 
spojuje  vědce  z různých  oblastí  výzkumu  a 
letos tomu nebylo jinak. Objevily se příspěvky 
z taxonomie,  systematiky,  ekologie, 
paleolimnologie,  cytologie,  genetiky  i 
toxikologie.  Konferenci  tradičně  zahajuje 
Thienamannova  čestná  přednáška,  které  se 
letos,  k mému  velkému  potěšení,  ujal  Oliver 
Heiri  –  velmi  úspěšný  mladý  paleoekolog. 
Jeho  téma  využití  stabilních  izotopů 
v paleoekologii  pakomárů  zahájilo  sekci 
věnovanou  paleolimnologii,  která  se  na 
symposiu  objevila  poprvé.  Subfosilní  zbytky 
pakomárů,  které  slouží  jako  nástroj  pro 

rekonstrukci  paleonevironmentálních  podmínek,  se  staly  výzkumným  směrem  respektovaným  v 
„chironomilandu“ jinak převážně zaměřeného na taxonomii, systematiku a ekologii pakomárů. 

Trondheim Inter‐rail Center 

Do světa systematiky a taxonomie čím dál více vstupují molekulární metody.  P. Cranston sestavil nový 
„molekulární“ fylogenetický strom č. Chironomidae: většina podčeledí byla potvrzena jako monofyletická, 
příbuznost některých  tribů    (australské nebo  africké)  však byla upravena.  Zajímavostí  je potvrzení  tribu 
Ortocladiini  a  Metriocnemini  s vyčleněním  rodů  Corynoneura  a  Brillia  (příbuznost  s r.  Stictocladius). 
Genetické  analýzy  jsou  také  častěji  využívány  k indikaci  rozsahu  fenotypové  variability  dané  lokálními 
podmínkami v porovnání s variabilitou mezi geograficky oddělenými populacemi daného taxonu.  

Není překvapením, že největší prostor byl dán sekci ekologie a monitoring. Nový bentický index kvality 
evropských  jezer,  studie  biogeografické  distribuce  pakomárů,  reakce  druhové  diverzity  pakomárů  na 
gradient obsahu minerálů v pramenech, vliv salinity na vývoj vybraných rodů pakomárů, teplota a její vliv 
na  druhové  složení  a  životní  cyklus  vybraných  druhů  pakomárů  geotermálních  pramenů,  biologické 
hodnocení nádrží pomocí kukelních exuvií – to je jen výběr témat, která se v této sekci diskutovala.  

 

Řadě  experimentálních  studií  byl  dán  prostor  v sekci  toxikologie,  cytologie  a  genetika.  Za  zmínku 
nepochybně  stojí  práce  zaměřena  na  dnes  velmi  diskutované  téma  vlivu  endokrinních  disruptorů.  Ty 
mohou měnit funkci hormonů narušením jejich syntézy či sekrece. Změny v expresi pakomářích EcR genů 
zodpovědných  za  tvorbu  ekdyzonu,  steroidního  hormonu,  způsobené  expozicí  různých  endokrinních 

disruptorů,  poprvé  dokládají,  že  tyto 
EcR  geny  mohou  sloužit  jako 
biomarkery  v biomonitoringu  en‐
vironmentálních  xenobiotik.    Ještě  je 
tady  jedna  práce  japonského  vědce 
Takashi  Okuda,  o  kterou  bych  se 
s vámi  ráda  podělila.  Ukazuje 
pakomáry,  tyto  drobné,  krásou 
neoplývající organismy, v novém úcty‐
hodném  světle.    Polypedilum 
vanderplanki  je  pakomár  dočasných 
litotelm  semiaridních  oblastí  Afriky. 
Často  dochází  k   úplnému  vysychání 
nádržek  a  v období  sucha  je 
P. vanderplaniki  zcela  dehydratován. 
S nově  příchozím  deštěm  jsou  však 
tito  pakomáři  schopni  znovu  ožít  už 
cca  během  hodiny.  Co  je  však 
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překvapující, že ačkoli během anhydrobiosy dojde v důsledku vyloučení superoxidů k poškození DNA, při 
„resuscitaci“ pakomárů je DNA zcela opravena.  Tak daleko my zatím nejsme! 

Nejlepším  zážitkem  (kromě  jídla  ovšem)  bylo  pro mne  setkání  s Ole  Seathrem,  Ian Walkerem  a  Leo 
Ferringtonem  (který miluje  argentinské  tango)  ‐    s  guru mezi pakomárology,  kapacitami a úctyhodnými 
profesory často viděnými v družném hovoru s pakomářím potěrem. Stará a nová generace bez předsudků. 

V hlasování  o  místě  konání  dalšího  symposia  jsem  musela  pozváním  na  exkurzi  do  Budějovického 
Budvaru zahrát na správnou strunu, neboť  jsem v souboji s Tureckem získala většinu hlasů ☺. Tímto vás 
tedy zvu na 19. mezinárodní symposium o pakomárech v roce 2014 do Českých Budějovic! 

 

 Společná fotografie účastníků konference 

 

 

ŘÍČNÍ KRAJINA  
Olomouc 5. – 7. října 2011 

Kateřina Kolaříková, Ústav pro životní prostředí PřF UK Praha 

V loňském  roce nově  založená Koalice pro  řeky převzala od Přírodovědecké  fakulty UP Olomouc hlavní 
záštitu nad organizací již 7. Ročníku konference ŘÍČNÍ KRAJINA.  U zrodu konference stál před lety emeritní 
profesor  olomoucké  univerzity Otakar  Štěrba,  a  tak  se  konala  již  tradičně  na  půdě  PřF UP  v Olomouci. 
Celkem  se  zúčastnilo  na  114  zájemců  o  toto  téma  z České  republiky  i  ze  Slovenska,  přičemž  struktura 
účastníků  byla  velmi  pestrá.  Zájem  byl  mezi  zástupci  státní  správy,  správy  vodních  toků,  pracovníků 
ochrany  přírody,  vědecké  sféry,  neziskových  organizací,  i  soukromé  sféry  (projekční  a  stavební  firmy). 
Potěšující byla  zejména účast prvních vlaštovek  z podniků Povodí a pracovníků  soukromých  firem, které 
projektují  revitalizační  akce  na  našich  tocích.  Jednou  z hlavních  priorit  Koalice  je  totiž  propojení  dvou 
oddělených  světů,  tedy ochrany přírody a  správy vodních  toků. Tato konference  je  tak  jedním  z prvních 
náznaků  obratu,  že  by  časem  mohlo  (a  mělo)  docházet  k  mezioborovému  předávání  informací, 
k vzájemným  diskuzím  a  k  hledání  společných  závěrů.  Smysl  takové  konference  nabývá  značně  na 
významu, nejsou‐li informace a poznatky drženy pouze mezi tradičními zájemci a nadšenci.  

Tematicky  se  letošní  ročník  konference  zaměřil  na  dynamiku  a  retenci  vody  v krajině,  devastaci 
pramenných oblastí řek a ekologickou správu vodních toků. Časově jsou to témata stále více než aktuální, 
většina  příspěvků  proto  zazněla  opravdu  v duchu  „jak  zabránit  zlým  povodním  a  jak  lépe  udržet  vodu 
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v krajině“, jako by voda byla 
opravdu  jen  jakýmsi 
nepřítelem  v krajině, 
kterého  chceme  ovládat. 
Naštěstí  byl  tento  mírně 
technokratický  přístup 
vyrovnáván  občasnými 
vstupy  prof.  Štěrby  a  Dr. 
Měkotové  do  diskuze 
s nádechem  trochy 
„filozofična" a upozorněním 
na řadu dalších významných 
funkcí  řek  a  říčních  krajin 
jako  celku,  nejen  pro 
člověka,  ale  také  pro 
přírodu  samotnou. 
Potěšující  je  však  náznak 
trendu  přechodu  od  čistě 

technických revitalizací k přirozeným revitalizacím, které u nás propaguje zejména Ing. Tomáš Just a nazývá 
je „renaturacemi“. Renaturace nás většinou nic nestojí, výsledek procesů  je pozitivní a přístup při správě 
vodního toku, kdy  je  řece ponechán samovolný vývoj, se dá nazvat přírodě blízký. Do budoucna se snad 
můžeme  jen  těšit,  že  jeden  z dalších  ročníků Říční krajiny  se  jednou  zaměří  také na estetickou, kulturní, 
filozo‐fickou, sociálně‐humanitní a snad i uměleckou stránku dotýkající se našich potoků, řek, říční krajiny a 
mokřadů.  

Exkurze na renaturace řeky Bečvy, všechny fotografie David Pithart 

Třetí  den  konference  se  konala  exkurze  za  řekou  Bečvou,  kde  byly  ke  zhlédnutí  právě  ukázky 
přirozených  revitalizací,  tedy  renaturací. Slovem  ji provázel  Ing. David Veselý z Povodí Moravy. Účastníci 
exkurze,  kteří  se  nenechali  odradit  podzimní  deštíkem,  se  dočkali  ukázek  toho,  jak  si  řeka  v roce  1997 
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poradila s umělým korytem, do kterého ji sevřel člověk, a vytvořila si vlastní, hezčí podobu koryta. Břehové 
nátrže, delší břehová linie, dřevní hmota v toku, štěrkové lavice a terasy, tůňky, to jsou nové morfologické 
prvky slibující lepší biotop pro více vodních druhů živočichů a rostlin a taky krásné odpočinkové místo pro 
kolemjedoucí cyklisty.  

Vědecký  a  organizační  výbor  připravil  v průběhu  konference  výzvu  pro  politiky,  která  byla 
prodiskutována  se  všemi účastníky  konference.  Výzva  byla  zaslána  ministrovi  životního  prostředí  ČR, 
ministrovi zemědělství ČR, předsedům Výboru pro životní prostředí, Hospodářského výboru a Výboru pro 
veřejnou správu a regionální rozvoj Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR. 

 

Výzva účastníků konference Říční krajina 
 

Říční krajina a  její ekosystémy od pramenných oblastí až po ústí  řek 
plní  řadu důležitých přírodních, společenských  i technických  funkcí a 
služeb. Přitom se potýkáme s řadou problémů, které je potřeba řešit. 
Za nejvýznamnější závěry konference v tomto ohledu považujeme: 

 
1. Nivy  vodních  toků mají  velký  potenciál  k  retenci  povodní  i  zadržené  vody  pro  období  sucha. Využití 

tohoto  potenciálu  brání mnohdy  nevhodná  protipovodňová  ochrana  nezastavěných  území.  Je 
třeba zabránit zastavování niv, změnit jejich nevhodné využití a navrátit jim jejich retenční funkci. 

2. Velký potenciál ke snížení kulminací povodní i zpomalení postupu leží i v zemědělské a lesní půdě v celé 
ploše povodí. Stav půdy a její schopnost jímat vodu se ale za poslední desetiletí radikálně zhoršila. 

3.  Říční  krajina  poskytuje  řadu  služeb,  které  závisí  na  jejím  dobrém  ekologickém  stavu.  Přirozená 
protipovodňová ochrana, ochrana biodiverzity, retence uhlíku a živin, dotace podzemních vod a 
rekreační  funkce  mají  i  ekonomický  význam,  který  je  třeba  zohledňovat  v  rozhodovacích 
procesech. Dosud se tak neděje. 

4. Názory vodohospodářů a ochrany přírody se v posledních 20 letech sbližují. Přesto nebo právě proto je 
nutné  pokračovat  v  co  nejširší  diskusi  těchto  skupin.  Příkladem  by  měla  být  obě  resortní 
ministerstva. 

5.  Současná  česká  právní  úprava  znesnadňuje  aplikovat  moderní  evropské  přístupy  k  vodnímu 
hospodářství krajiny. 

6. Mimořádně  vysoký  podíl  funkcí  říční  krajiny  zajišťují  pramenné  oblasti  –  drobné  vodní  toky  a  jejich 
prameny. 

7. V  intenzivně  zemědělsky  využívané  krajině  se  z dřívějších  stružek plných  života  staly drenážní  trubky 
nebo  meliorační  příkopy,  které  neplní  své  původní  funkce,  tím  byl  například  oslaben  jejich 
retenční potenciál a narůstají škody následkem lokálních povodní z přívalových dešťů. 

8.  Ekologicky  orientovaná  správa  vodních  toků  znamená  výraznější  respekt  k  přírodním  hodnotám  a 
potřebám  i ekonomicky efektivnější plnění potřeb  správy vodních  toků. Prezentované praktické 
zkušenosti  potvrzují,  že  ekologicky  orientovaná  správa  představuje  trvale  udržitelný  koncept 
naplnění těchto požadavků. 

Znamená  to,  že  je  zapotřebí  řešit  výše  uvedené  problémy  a  prosadit  změny  v  právním  rámci, 
ekonomických nástrojích‚ i struktuře a chování veřejných institucí. Tyto změny se také musí promítnout do 
zadání a hodnocení jejich činností. 

Touto  konferencí  přispíváme  k  veřejné  diskusi  i  formulaci  potřeb  společnosti.  Vyzýváme  všechny 
adresáty  tohoto  dopisu,  aby  z  titulů  svých  funkcí  napomáhali  prosazovat myšlenky  této  výzvy  a  řešit 
identifikované problémy. Nabízíme k tomu své schopnosti a znalosti. 

V Olomouci dne 6. října 2011 
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Konference „Revitalizace Orlické nádrže 2011“ 
Jakub Borovec, Biologické centrum AVČR v.v.i., Hydrobiologický ústav 

Ve dnech 4. – 5.  října 2011 se v Kulturním domě Písek, pod odbornou záštitou  ČLS, uskutečnil 4.  ročník 
konference o Revitalizaci Orlické nádrže, která se zatím vyprofilovala  jako pravidelné každoroční pracovní 
setkání odborníků, pracovníků  státní  správy  a  samosprávy  i dalších dotčených  institucí  věnované  řešení 
projektu a  informování široké veřejnosti. O velké účasti „nelimnologických“ zástupců svědčí  i  jejich podíl 
mezi účastníky konference (57 ze 122 přihlášených).  

Bilanční studie, představená na loňském ročníku konference, potvrdila, že příčinou hygienickým limitům 
nevyhovující  kvality  vody  je  nadlimitní  přísun  fosforu  z  povodí  nádrže  a  že  jeho  zdroje  je  nutno  pro 
potřebné  zlepšení  současného  stavu omezit na  jednu  třetinu. Bilanční  studie  také určila  v  rámci  celého 
povodí nádrže, odkud do ní přitéká jaké množství fosforu.   

Navazující  Studie  proveditelnosti  rozpracuje  konkrétní  možnosti  omezení  Bilanční  studií  zjištěných 
zdrojů  fosforu  na  jednu  třetinu  výchozího  stavu  a  navrhne  konkrétní  kombinaci  opatření  dle  určených 
kritérií, podle zásady co nejlepší účinek za co nejméně peněz, a to jak investičních, tak provozních nákladů! 

Na  rozdíl  od  předcházejících  setkání  bylo  letos  více  prostoru  věnováno  příspěvkům  zabývajícím  se 
možnostmi rozvoje cestovního ruchu a regionálním rozvojem.  

 

Konference,  jejíž  závěry 
přinášíme  v plném  znění, 
byla  zorganizována  díky 
spolupráci  Svazku  obcí 
regionu  Písecko,  Povodí 
Vltavy,  státní  podnik, 
Biologického  centra  AV 
ČR,  v.v.i.,  Výzkumného 
ústavu  meliorací  a 
ochrany  půdy,  v.v.i., 
Přírodovědecké  fakulty 
Jihočeské  univerzity  v 
Českých  Budějovicích  a 
Vysoké  školy  technické  a 
ekonomické  v Českých 
Budějovicích.  

 
Závěry IV. ročníku konference o Revitalizaci Orlické nádrže 4. – 5. října 2011 Kulturní dům Písek 

 
Představení postupu prací na projektu během roku 2011: 
Postup prací v  rámci  členských obcí Svazku obcí  regionu Písecko – výstavba a projekční příprava  ČOV a 

kanalizace a rozvoj regionu: 
o  Uvedení do provozu v roce 2011: Zvíkovské Podhradí a Putim. 
o  Příprava výstavby: Kostelec nad Vltavou. 
o  V různé fázi příprav (projekční, žádost o dotace atp.) dalších 22 projektů. 
o  Besedy a odborné konzultace pro zastupitele obcí, besedy s občany. 
o  Pokračování této servisní činnosti pro obce. 
o  Podpora projektů na oživení cestovního ruchu: Orlické léto, kulturní akce 
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Příprava  studie  proveditelnosti  omezení  zdrojů  fosforu  z  povodí  Orlické  nádrže  (Studie  proveditelnosti 
rozpracuje variantní scénáře z Bilanční studie na konkrétní stavební,  technická a agrotechnická opatření, 
navrhne projekty k realizaci a současně podrobně popíše technická řešení a jejich účinky). 

 
‐  Příprava budoucího zadání Studie proveditelnosti 

o  Pořízení studie zastřešeno Jihočeským krajem 
o  Odborné připomínkování a verifikace – Vědecká rada SORP 
o  Vyhledání možného zdroje financování jejího pořízení 
o  Specifikace cílů, odborných východisek, obsahu a členění 
o  Tak,  aby  bylo  co  nejdříve  a  nejefektivněji  dosaženo  požadovaného  výsledku  projektu  = 

dlouhodobě udržitelného zlepšení kvality vody v nádrži 
‐  Popis možných opatření ke snížení zátěže fosforem 

Zvolit konkrétní kombinaci opatření dle určených kritérií 
‐  Druhy opatření: 

1.) Administrativně‐legislativní –  zpětná vazba k předpisům: 2021 a vazba na operační programy 
2016–2020 

2.) ČOV a kanalizace – biologicko‐mechanické ČOV s potřebnou úrovní čištění 
3.) Agrotechnická opatření (kompenzace) 
4.) Opatření v rybničním hospodaření – kompenzace: vázané na konkrétní změnu hospodaření 
5.) Bodové zdroje znečištění – průmysl a živočišná výroba 

 
Možnosti oživení cestovního ruchu a regionálního rozvoje 

‐  Významná  část  programu  byla  věnována  možnostem  oživení  cestovního  ruchu  a  regionálního 
rozvoje 

o  Příklady správné praxe – Lipensko, Otavská plavba 
o  Zahájení konkrétní diskuse mezi dotčenými subjekty: 
o  Samospráva, státní správa, podnikatelské subjekty, vědecká obec 

 
Všechny použité fotografie J. Borovec
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Vzpomínka na kolegu 

RNDr. Jan Lacina 
Narodil se 12.2.1946 v rodině lékaře, což pravděpodobně ovlivnilo jeho celý další profesionální život. Po 
absolvování gymnázia v Prostějově v roce 1964 vystudoval biologii na Universitě J.E. Purkyně v Brně (obor 
hydrobiologie, rok absolutoria 1969). 

Ihned po studiích nastoupil na Okresní hygienickou stanici v Prostějově, kde nejdříve pracoval jako 
biolog a pak dlouhá léta jako vedoucí chemické laboratoře. Po všech organizačních změnách pak 
pokračoval ve stejné práci na Zdravotním ústavu v Olomouci. 

Jeho celoživotním osudem byla voda. V zaměstnání byla předmětem jeho práce, v soukromí se nadšeně 
věnoval jachtingu. Škoda, že si ho nemohl užít podle svých představ. 

Ještě před odchodem do důchodu mu v práci i celoživotní zálibě zabránila nemoc, které před nedávnem 
podlehl. 

Vzpomínáme na něj jako na milého, vlídného a skromného člověka a dobrého kolegu. 
Za všechny, co ho znali,  

Miloš Ficnar. 
 

Přehled obhájených studentských prací 

Ústav botaniky a zoologie PřF MU Brno: 
Diplomové práce: 

Rádková Vanda, 2011. Makrozoobentos pramenných stružek slatinišť moravsko‐slovenského pomezí. 
Doktorské práce: 

Pařil Petr, 2011. Vliv extrémních hydrologických situaci na strukturu vybraných skupin permanentní a 
temporární složky bentické fauny v tocích. 

Straka Michal, 2011. Prostorová a časová distribuce makrozoobentosu v drobném toku se zaměřením na 
výzkum mesohabitatů. 

Sychra Jan, 2011. Distribuce a složení společenstva vodních bezobratlých na rybnících ve vztahu k lokálním 
podmínkám prostředí. 

 
Katedra biologie ekosystémů PřF JU České Budějovice: 
Bakalářské práce: 

Jarolímová Zuzana, 2011. Studie vlastností DET, metody pro vzorkování pórové vody v sedimentech 
Zadinová Kateřina, 2011. Biomanipulace jako jeden z možných nástrojů v zotavování přehradních nádrží na 

příkladu nádrže Orlík  
Brož Zdeněk, 2011. Návrh managementu říčních náplavů v nivě jihokorejské řeky Nakdong 

Magisterské práce: 
Havlišová Tereza, 2011. Složení společenstva bakterioplanktonu v závislosti na kompozici fytoplanktonu 

v období jeho jarního vrcholu 
Káplová Miroslava, 2011. Effect of nutrients and water level on Phalaris arundinacea growth 
Richtr Jan, 2011. Distribuce a transport fosforu v malých zemědělských povodích 

Katedra ekologie PřF UK Praha: 
Bakalářské práce: 

Buďová Jana, 2011: Možnosti šíření sladkovodních plžů 
Fořt Martin, 2011: Chování ryb ve skupině na základě předchozí společné zkušenosti  
Hančíková Barbora, 2011: Migrace vážek (Odonata) 
Pešek Pavel, 2011: Fylogeografie a genetická variabilita bentických korýšů v evropských vnitrozemských vodách 
Ružarovská Jana, 2011: Hostitelská specificita patogenů perlooček rodu Daphnia 

Magisterské práce: 
Matasová Klára, 2011: Sezónní variabilita aktivity a promořenosti patogenem v populacích raka pruhovaného 
Svoboda Jiří, 2011: Přenos a detekce račího moru v experimentálních podmínkách 
Svobodová Hana, 2011: Marine magafauna of coastal waters in southern Ireland  
Tesařová Blanka, 2011: Fotosyntetické charakteristiky fytoplanktonu eutrofních vod  
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Závorka Libor, 2011: Závislost rychlosti růstu pstruha obecného Salmo trutta na populační hustotě v 
oligotrofních tocích 

Doktorské práce: 
Hamrová Eva, 2011: Genetic structure of the Daphnia longispina complex in European mountain lakes 
Kozubíková Eva, 2011: Detection, distribution, diversity and phylogeny of the crayfish plague pathogen 

Aphanomyces astaci (Oomycetes) 
 
Ústav pro životní prostředí PřF UK Praha: 
Bakalářské práce: 

Lyach Roman, 2011:  Vliv věku a podmínek odchovu ryby na šanci přežití v přírodě  
Tůmová Eliška, 2011:  Použití otolitů ryb při studiu životního prostředí.  
Ráslová Pavlína, 2011:  Příčiny úbytku našich nejohroženějších mokřadních ptáků: konfrontace tuzemských a 

zahraničních pramenů.  
Hurychová Renata, 2011: Vliv povrchové těžby uhlí na kvalitu povrchové vody  
Šereš Michal, 2011: Role evapotranspirace v hydrologické bilanci malého povodí  
Kolářová Lucie, 2011: Invazní druhy vodních bezobratlých v ČR  
Kunert Michal, 2011: Vliv čistírny odpadních vod na kvalitu vody v toku  
Lebdušková Helena, 2011: Ropné havárie a jejich vliv na kvalitu vody  
Hanzlíková Lenka, 2011: Bioakumulace těžkých kovů v makrozoobentosu: závislost koncentrace na hmotnosti 

organismu  
Sabina Hamanová: Odstraňování farmak v kořenových čistírnách odpadních vod 

Magisterské práce: 
Szücsová Veronika, 2011: Fytocenologický průzkum mokřadu v Řevnicích a návrh jeho revitalizačních opatření  
Cejpek Jiří, 2011: Vodní režim rekultivovaných a nerekultivovaných výsypek  
Darmovzalová Marie, 2011: Vliv městského odvodnění na obsah těžkých kovů ve vodních ekosystémech  

Dizertační práce: 
Jankovský Martin, 2011: Stanovení vzorců selektivního chování rybářů ve statistikách českého rekreačního 

rybolovu  
Kohušová Kateřina, 2011: Změny zátěže ekosystému v podélném profilu antropogenně ovlivněného toku  

 

Zápis ze schůze HV ČLS, konané dne 14. 11. 2011 v Praze 

Přítomni: dle prezenční listiny 
1. Kontrola zápisu z  minulé schůze HV ČLS (dr. Havel): zápis byl schválen 

2. Hospodaření ČLS (dr. Drápala): 
‐ hospodaření ČLS v období 1. 1. 2011 – 31. 10. 2011: 
  ‐ počáteční stav účtu k 1. 1. 2011    108.797,53 Kč 
  ‐ stav účtu k 31. 10. 2011          131.022,15 Kč 
                            +22.224,62 Kč 
 

Příjmy:   členské příspěvky  25.850,–– Kč 
  dotace RVS  18.000,–– Kč 
  Česká spořitelna, a.s.  106,62 Kč 
  Příjmy celkem:  43.956,62 Kč 

Výdaje:   projekty ČLS  12.448,–– Kč 
  mzdové náklady (účetní)  7.000,–– Kč 
  Česká spořitelna, a.s.  2.284,–– Kč 
  Výdaje celkem:  21.732,–– Kč 

 
‐ členské příspěvky k uvedenému datu dluží 59 členů ČLS (z toho 10 členů dluží příspěvky za tři roky – vč. 
roku 2011). Celková dlužná částka je 15.400‐ Kč.    
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‐ čerpání dotace RVS na projekty ČLS: je předpoklad čerpání v souladu s podmínkami přidělené dotace. 
Vyúčtování za rok 2011 je nutno předat RVS ČR do 20. 1. 2012   

3. Projekty ČLS na rok 2012 (dr. Havel): 
‐  žádost o dotaci na projekty  ČLS pro  rok 2012 byla RVS  ČR předána  v požadovaném  termínu; podle 
vyjádření RVS ČR naše žádost formální požadavky splňuje   

‐ ČLS pro rok 2012 žádá RVS ČR o dotaci na dva projekty v celkové výši 18 000,‐ Kč: 
1. Činnost odborných skupin ČLS a pořádání odborných seminářů (požadovaná dotace 6 000,‐ Kč) 
2. Vydávání periodika Limnologické noviny; provoz a aktualizace www stránek ČLS (požadovaná 
dotace 12 000,‐ Kč) 

4. www stránky ČLS (dr. Sacherová): 
‐ byly dohodnuty úpravy položek: 

‐  Úvodní  text:  doplnit  o  formulaci  ‐  ČLS  je  členem  Rady  vědeckých  společností  ČR  a  European 
Federation for Freshwater Sciences (EFFS) 

‐ Historie ČLS: text upraví doc. Rulík 
‐  Zákony  a  předpisy:  budou  zařazeny  linky  na MŽP  a MZe  (adresy  zajistí  dr.  Fuksa);  odstraněna 
„Deklarace o zabezpečení vody“; doplněn odkaz na „Rámcovou směrnici“ 2000/60/ES 

‐  Pobočky  a  odborné  skupiny: HV  pověřil  předsedy  poboček  a  odborných  skupin  aktualizací  textu 
(osloví dr. Sacherová) 

‐ nutné úpravy adresáře zajistí dr. Sacherová ve spolupráci s dr. Durasem a webmasterem 

5. Limnologické noviny (dr. Sacherová): 

‐ LimNo 4/2011: 
‐  předpokládané  příspěvky  (info  o  konferencích  „Orlík“,  „Říční  krajina“;  přehled  obhájených 
studentských pracích za rok 2011; zápis ze schůze HV) je nutno dodat redaktorce do 25. 11. 2011 

‐ LimNo 1/2012: 
‐ zatím navrženy  tři příspěvky  (zhodnocení semináře „Naše  řeky – využitelnost z pohledu energetiky a 
lodní dopravy“; odborné příspěvky na téma „sněžné řasy“ a „račí mor“). Doplnění na příští schůzi HV 

6. Matrika (dr. Duras): 
‐ HV ČLS vzal s politováním na vědomí zprávu o úmrtí RNDr. Jana Laciny 
‐ členství zrušené na vlastní žádost: 

RNDr. Petr Vašata, CSc. 
‐ HV ČLS vzal na vědomí 

‐ noví členové: 
Mgr. Eva Kozubíková, PhD.          pobočka: Praha       e‐mail: evikkk@post.cz 
katedra ekologie PřF UK 
Viničná 7, 128 44 Praha 2 
‐ HV ČLS přijetí jednomyslně schválil 

7. Odborné akce ČLS: 
a) Naše řeky – využitelnost z pohledu energetiky a lodní dopravy (dr. Fuksa): 

‐ seminář  je připraven po odborné  i organizační stránce; pozvánky byly rozeslány všem členům ČLS  i 
odborným organizacím 

b) Mezinárodní konference o zbytkových jamách (dr. Přikryl): 
‐ dr. Přikryl předložil HV písemný materiál  s návrhem  zaměření a předběžnými  tematickými okruhy 
konference 

‐ HV navrhuje: 
‐ termín konání: jaro 2013 
‐ spolupráci s Českou ekologickou společností (osloví doc. Vrba) 
‐ složení přípravného výboru konference: dr. Přikryl, dr. Duras, doc. Vrba 

‐ další informace podá dr. Přikryl na příští schůzi HV  
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8. XVI. společná konference ČLS a SLS: 
‐  pozvánka  s přihláškou  bude  umístěna  na  internetových  stránkách  ČLS  a  zároveň  bude  hromadným 
mailem rozeslána členům (dr. Sacherová) 

‐ Valné shromáždění členů ČLS + volby HV ČLS na příští funkční období: 
‐ volba bude provedena internetovým hlasováním  
‐ členové bez e‐mailového kontaktu obdrží hlasovací lístek v písemné formě 

‐ příprava kandidátky: Pobočka Praha a Pobočka Brno předložily  své návrhy kandidátů do příštího HV 
ČLS; Pobočka České Budějovice nikoliv 

‐ konečná kandidátka bude sestavena na příští schůzi HV  

9. Různé: 
‐ roll‐up: byla projednána grafická úprava a návrhy na doplnění textové části; bude doladěno s grafikem; 
roll‐up bude k dispozici na semináři dne 25. 11. 2011 

‐ Rada vědeckých společností ČR: zastupováním předsedy ČLS na Valném shromáždění RVS ČR byl 
pověřen dr. Havel 

‐ termín příští schůze HV: na základě e‐mailové korespondence byl předběžně stanoven na 7. 2. 2012, 
Praha 

‐ Zapsal: L. Havel ‐ 
 
 
 

Hrazení členských příspěvků bez rozesílání složenek 
 

Řádné hrazení  členských příspěvků  je podle  článku 13 Stanov  České  limnologické  společnosti povinností každého 
člena.  Od  roku  2009  se  nerozesílají  složenky.  Při  platbě  členských  příspěvků  či  dlužných  částek  (pravidelné 
zveřejňování  dlužníků  v  LimNo  zůstává  zachováno)  bankovním  převodem  nebo  složenkou  (Poštovní  poukázka  A) 
dbejte na správné uvedení čísla účtu i variabilního symbolu. Číslo účtu ČLS je 280754359/0800 (též uvedeno v tiráži 
LimNo), trojmístný variabilní symbol je pro každého člena specifický; pro Vaši platbu ho najdete ve svém profilu na 
www.limnospol.cz,  před  jménem  na  svém  adresním  štítku  na  obálce  s  LimNo,  případně  si  jej můžete  ověřit  u 
matrikáře, hospodáře, tajemníka, předsedů poboček či v redakci. 

Výše  ročního  členského  příspěvku  ČLS  činí  200  Kč,  pro  studenty  a  seniory  100  Kč.  Status  studenta  zaniká  v 
kalendářním  roce následujícím po dovršení 26  let; status seniora vzniká v  roce následujícím po dovršení 65  let. V 
případě pochybností se obraťte na výše uvedené funkcionáře.   ‐ HV ČLS ‐ 
 
 
 
 

LIMNOLOGICKÉ NOVINY, č. 4/2011   ISSN 1212‐2920 
© Česká limnologická společnost, Praha  reg. č. MK ČR E 10186 

Členský  zpravodaj  České  limnologické  společnosti,  vychází  čtyřikrát  ročně  s  finanční  podporou  Rady  českých  vědeckých 
společností. Roční předplatné je pro členy ČLS zahrnuto v členském příspěvku (200,– Kč; studenti a senioři 100,– Kč), pro nečleny 
činí 100,– Kč. Zájemci o členství mohou získat přihlášky v sídle ČLS nebo  jednotlivých poboček. Evidenci předplatitelů vede HV 
ČLS, kam prosím hlaste eventuelní změny adresy, objednávky a záležitosti týkající se předplatného. Elektronickou distribuci ve 
formátu PDF si můžete objednat přímo v redakci. 
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