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Perlorodka říční (Margaritifera 
margaritifera, viz obrázek vpravo, 
originál M. Bílý) patří 
k nejpozoruhodnějším druhům 
naší fauny, a to nejen z hlediska 
svého postavení v ekosystému, 
ale i ve vztahu k lidské 
společnosti. Málokterý bezobratlý 
vodní živočich je tak všeobecně 
znám, přitom málokdo z nás měl 
to štěstí vidět ho živého na vlastní 
oči. Shrňme si, v čem tkví 
výjimečnost tohoto druhu.  
1) Bez nadsázky lze říci, jde o jeden z nejvíce ohrožených živočišných sladkovodních druhů Evropy 

s původně rozsáhlým areálem. Za uplynulé století se snížily až několikařádově jak velikosti 
populací, tak počet lokalit, které druh obývá.  

2) Perlorodka je enormně náročná na čistotu vody. Mnohá voda, klasifikovatelná jako kojenecká, je 
pro perlorodku již nevyhovující. Například u dusičnanů je jako horní hranice dlouhodobého 
optima pro perlorodku uváděna hodnota pouhých 2,5 mg/l (!). Nutno konstatovat, že takovéto 
hodnoty jsou v dosud intaktních lokalitách perlorodky v severní Evropě běžné. Z hlediska 
množství organických látek lze říčky a řeky s výskytem perlorodky zařadit do tzv. lepšího stupně 
oligosaprobity, hraničící s xenosaprobitou. Perlorodku tedy lze označit za indikátor zcela či 
téměř neznečištěných oligotrofních toků. 

3) S oligotrofním prostředím souvisí metabolické procesy. Perlorodka má velmi pomalý růst a 
současně je neobyčejně dlouhověkým živočichem, jedinci některých našich populací se 
prokazatelně dožívají stáří více než 100 let! Je tedy možno perlorodku považovat za 
jednoznačně nejdéle se dožívající živočišný druh naší přírody. Tímto faktem je také umožněn 
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zvláštní jev: hovoříme sice o populacích, ale ty se již řadu desetiletí v důsledku zhoršených 
podmínek přirozeně nerozmnožují.  

4) Perlorodka má, podobně jako jiní velcí mlži, složitý životní cyklus (viz obrázek vpravo, originál 
M. Bílý). Glochidie perlorodky jsou samičím jedincem vyvrhovány do vody, kde se musí setkat 

s hostitelským organismem, lososovitou rybou. Na ní pak žijí glochidie téměř rok. To je jediné 
období, kdy se perlorodka může přemisťovat na větší vzdálenosti a proti proudu. Hostitelským 
druhem je u nás v současnosti výhradně pstruh obecný (Salmo trutta). V minulosti to však byl i 
losos (Salmo salar), který díky svým tahovým cestám fungoval jako významný vektor šíření 
perlorodky. Po odpadnutí z ryby začíná další, pro perlorodku velmi choulostivé období, kdy se 
mladí jedinci, menší, než 1 mm, zahrabávají do dna toku (tzv. intersticiálního prostředí, 
podobně jako např. larvy mihule), a v dosud blíže neznámém mikrohabitatu hyporeálu 
zůstávají minimálně 10 let.  
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5) Výskyt perlorodky je svázán s existencí i řady dalších organismů. Vedle již zmíněného nezbytného 
pstruha je žádoucí i přítomnost dravců (vydra, volavka, čáp černý), kteří svým predačním 
tlakem udržují rybí populaci ve stavu s  dostatečným počtem mladých jedinců, schopných 
přijmout glochidie. U ryb, které už jednou larvy perlorodky hostily, funguje při dalším setkání 
imunitní reakce. Významná je i přítomnost široké škály jednobuněčných i mnohobuněčných 
organismů, které udržují funkční velmi složité rozkladné detritové řetězce zpracovávající 
odumřelou rostlinou hmotu ze suchozemských a mokřadních rostlinných společenstev a tím 
umožňují zásobování perlorodek potravou, kterou jsou velmi jemné detritové částice (tzv. 
VFPOM) s ještě dostatečně vysokým obsahem živin a nezbytným organicky vázaným vápníkem. 
Perlorodka je proto typickým “Umbrella species“. Pokud dokážeme ochránit prosperující 
populaci perlorodky, můžeme si vsadit na existenci velmi zachovalého ekosystém v celém 
povodí – rysem počínaje a nejneprobádanější meiofaunou konče. 

6)  Díky své potravní specializaci je perlorodka úzce svázána s rostlinnými, hlavně lučními a 
prameništními společenstvy v povodí toku. Lidskou činností odlesněné nivy navíc mají 
v podhorských podmínkách velký vliv na roční dynamiku teploty vody, což je další pro druh 
limitující faktor. Je zde tedy evidentní provázání s tradičním zemědělským obhospodařováním 
krajiny. Většinu stávajících lokalit tak můžeme označit za sekundární stanoviště závislá na 
přítomnosti člověka.  

7) V potravních řetězcích oligotrofního toku má perlorodka, je-li přítomna v dostatečně husté 
populaci, nezastupitelný význam jakožto filtrátor detritových částic. Ba co více, je jako typický 
klíčový druh podhorských na vápník chudých řek schopna významně ovlivnit toky řady prvků v 
ekosystému. Kdysi i u nás běžné populace s lokální denzitou desítek kilogramů biomasy na 
metr čtvereční („mlží lavice“) jsou schopny téměř kvantitativně odstranit suspenze unášené 
tokem. Velkou část materiálu tak mohou na desítky let akumulovat ve svých tělech nebo 
stabilizovat pod lavicemi v podobě do dna vyvrhovaných fekálních pelet i pseudopelet. V době 
rozmnožování pak zaplní náhle celou řeku nutričně bohatými glochidiemi nebo gametami. 
Pokud dojde třeba vlivem silné povodně nebo nemoci k úhynu populace, je uvolnění živin 
srovnatelné s tak spektakulárními událostmi, jako je tah lososa. To ale není jen specialita 
perlorodek, „umí“ to pravděpodobně i ostatní velcí sladkovodní mlži, pokud v řekách zůstali 
v početných populacích, jak velmi hezky doložil prof. David Strayer na letošní první světové 
konferenci „sladkovodních mušlařů“ (http://esa.ipb.pt/bivalves/). 

8) Pověstná tvorba perel udělala z perlorodky živočicha nesmírně populárního. Dnes, v době velmi 
levné produkce perel v asijských akvakulturách, je ale tato její schopnost spíše kuriozitou bez 
většího praktického významu. Skutečný kulturně historický význam perlorodky tkví v jejím 
„pamětnictví“ a spjatosti s určitým typem české krajiny, často již zaniklé. A to jak v přeneseném 
tak doslovném slova smyslu. Jako se úspěšně v řadě ekologických oborů využívá 
dendrochronologie, je možné podobně využít pro vodní ekosystémy lastury perlorodek, stejně 
jako i dlouhověkého velevruba tupého (Unio crassus). 

9) Perlorodka také dokáže spojovat lidi. Dlouholetý záchranný program započatý fakticky v roce 1982 
koncipoval jeho autor Jaroslav Hruška jako multidisciplinární se zaměřením na ochranu celého 
ekosystému. Podařilo se mu tak dát dohromady v rámci Poradního sboru záchranného 
programu ochránce přírody, hydrobiology, botaniky, výzkumníky zemědělských i lesnických 
oborů, vodohospodáře a ekology napříč institucemi – včetně řady členů Limnologické 
společnosti. Tato spolupráce stále trvá a byla již zastřešena mnoha institucemi, z nichž je nutné 
zmínit alespoň ČSOP, SÚPPOP a AOPK ČR (Na agenturním webu zachranneprogramy.cz lze najít 
řadu aktuálních informací včetně přehledu podílejících se subjektů a osob. Příspěvek autorů 
tohoto textu k celému dílu je jen nepatrný a mladšího data).  

 

http://esa.ipb.pt/bivalves/
http://www.zachranneprogramy.cz/index.php?docId=2267&spec=zivocichove


 4 

V historické době byla perlorodka říční živočichem v zemích Českých obecně rozšířeným v podhůří 
českého krystalinika, začala však během 19. století výrazně ustupovat a do konce 20. století vymizela z 
našeho území až na nepatrné výjimky úplně. Zbylé lokality se dají spočítat na prstech jedné ruky, a to 
téměř doslova. 

Pozoruhodné přitom je, že se jedná v každém z případů o lokalitu dnes unikátní a od těch ostatních 
v něčem odlišnou. Přesto mají lokality společnou jednu nepřehlédnutelnou obecnou vlastnost:  
Nejčastěji jde o území, která se až do nedávné minulosti vymykaly se z rámce běžné české krajiny a 
jejího využití. Jednou je to vojenský újezd, podruhé bývalé hraniční pásmo, jindy hranice bývalých 
krajů v řídce osídlené oblasti. Když si tento fakt zkombinujeme se zeměpisnými podmínkami lokalit (na 
naše poměry vyšší nadmořská výška, ale zase ne až tak moc), vychází nám rovnice s evidentním 
výsledkem: Perlorodka se u nás vyskytuje na místech představujících samotné okraje, výspy jejího 
životního prostředí. Do těch byla v minulosti vytlačena znečištěním vody z nižších poloh (např. z 
horažďovické Otavy, husinecké Blanice, krumlovské Vltavy). V okrajovém prostředí je ovšem druh 
podstatně zranitelnější než ve svém optimu. 

Jaký je tedy současný stav perlorodkových lokalit v zemích Českých? Na prvním místě je třeba 
jmenovat Šumavskou Blanici – horskou až podhorskou říčku protékající lučními nivami, v jejímž povodí 
se střídá zalesnění s loukami a pastvinami. Nachází se zde dosud nejpočetnější populace čítající řádově 
deset tisíc adultních jedinců. I to jsou však jen žalostné zbytky původně milionových populací krčící se 

 

Přehled historického a současného výskytu perlorodky říční podle aktuálně dostupných údajů. Čtverec 
s křížkem značícím výskyt však již často označuje pouze místa výskytu posledních jedinců na místech, kde kdysi 
fungoval lov perel jak o výnosné hospodářské odvětví. 
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na samém horním konci úseku příznivého pro život perlorodky, těsně pod vojenským újezdem. 
S Blanicí jsou také svázány počátky polopřirozených odchovů perlorodky, úspěšného výzkumu 
limitujících faktorů i vyhlášení první rozsáhlé perlorodkové rezervace (NPP Blanice, vyhlášena 1989, 
plocha 56 km2 včetně ochranného pásma, Biogenetická rezervace Rady Evropy, EVL). Blanice je jediná 
z lokalit, kde se za poslední dobu podařilo zaznamenat díky dlouhodobé ochraně zlepšení některých 
parametrů jakosti vody. Bylo zde provedeno masivní posílení juvenilními jedinci z polopřirozeného 
odchovu. Celkově bylo vysazeno do bočních ramen bezmála 50 tisíc jedinců ve věku, kdy již podle 
bioindiakčního hodnocení jsou schopni v prostředí přežít.  

Nedaleko odtud se nachází Zlatý potok, který se rovněž nachází v území z velké části lesnatém, i zde 
část povodí pokrývají pastviny a louky. Jde o tok řádově menší nežli Blanice. Místní populace je 
představována jen stovkami adultních jedinců. I zde v nedávné minulosti byla populace posílena 
polopřirozeným odchovem. 

Rovněž nedaleko, na druhé straně masivu Knížecího stolce se nachází Teplá Vltava. Ta je sama o 
sobě výjimečná – jde o oligotrofní tok, který má v této části již plné právo být nazýván velkou řekou. 
Populace perlorodky se zde velmi těžko kvantifikuje. Samotná inventarizace je totiž problematickou 
věcí. I dospělou perlorodku je značně obtížné na dně spatřit, a čím mladší jedinec je, tím spíše unikne 
naší pozornosti a opticky splyne s dnovým substrátem zde hustě krytým submerzními makrofyty. 
Juvenilní stadia, která jsou zahrabaná do hloubky intersticiálu, pak nelze při prohlídce dna zaznamenat 
vůbec, nehledě na jejich nepatrnou velikost. To, zda se na lokalitě uchytil výsadek juvenilních jedinců 
z odchovu, lze spolehlivě zjistit až po cca deseti letech. To se kromě Blanice podařilo právě také na 
Teplé Vltavě. Z  necelých 300 ks perlorodek nalezených v několika dosud podrobně propátraných 
úsecích byla většina dospělců ale podařilo se objevit i několik subadultních jedinců, kteří svým věkem i 
polohou v toku odpovídají v minulosti realizovaným výsadkům. 

Tyto tři lokality lze právem nazvat „velkou trojkou“ českých perlorodkových toků. I když se každá 
potýká se zásadními problémy blokujícími přirozenou reprodukci, představují největší potenciál pro 
udržení perlorodkových populací u nás, pokud se podaří realizovat naplánovaná ochranná opatření ve 
stávajících chráněných územích a prosadit vyhlášení již dlouhodobě připravovanou NPP Zlatý potok. 

Dalším významným perlorodkovým tokem je Malše. Z hlediska stavu populace perlorodky je tato 
lokalita stále dost velkou neznámou. Před rokem 1989 byla hraniční část toku pro českou stranu zcela 
nepřístupná. Donedávna zde byl znám výskyt jen posledních několika jedinců pocházejících z velké 
části z výsadku v horní části úseku, a hrstky solitérních, prakticky již nedohledatelných veteránů, 
rozptýlených níže v toku. O to větší bylo překvapení, když v  roce 2011 a 2012 provedl důkladnou 
inventarizaci vybraných úseků Malše v této věci velmi zkušený pracovník a podařilo se mu ve střední 
části „perlorodkového“ pásma prokázat výskyt několika stovek exemplářů. Mezi nimi byli i jedinci 
mladší 20 let, reprodukce zde tedy v nedávné době evidentně v menším rozsahu „ve skrytu“ proběhla. 
Rovněž ve spodní již značně eutrofizované části toku, sahající až po Kaplici, se podařilo nalézt několik 
jedinců, byť starých. Všechny tyto nedávné objevy poukazují na přetrvávající perlorodkový potenciál 
řeky Malše, kde je aktuálně připravováno Krajským úřadem vyhlášení přírodní rezervace pokrývající 
celou EVL Malše. 

Lokality v Ašském výběžku jsou představovány drobnými toky 2. – 3. řádu. V jejich povodích došlo 
během 20. století k dalekosáhlým změnám (změny vegetačního pokryvu, meliorace, intenzivní chov 
dobytka), a to se na populacích perlorodky negativně projevilo. Dvě existující populace na Lužním 
potoce a Bystřině jsou dnes chápány jako dvě samostatné jednotky, ve skutečnosti jsou však zbytkem 
souvislejšího výskytu v povodí Rokytnice, do které se oba toky vlévají, a kde se rovněž malý počet 
jedinců nachází. Jedná se opět o toky hraniční, před rokem 1989 uzavřené za železnou oponou. O 
stavu populací před tímto datem máme proto jen sporé informace. Jisté je to, že za uplynulých 20 let 

http://www.nature.cz/natura2000-design3/web_lokality.php?cast=1805&akce=karta&id=1000068726
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zde populace dramaticky poklesla z mnoha tisíc jedinců na současný stav okolo pouhé tisícovky 
starých exemplářů na každém z toků.  

Přeshraniční spolupráce, z hlediska úřední legislativy v tomto případě trilaterální (Čechy, Bavorsko, 
Sasko) je pro záchranu druhu na Ašsku navýsost nutná. Přes všechny pokusy spojit v tomto směru síly 
však zde běží ochrana stále po několika kolejích (a to často i v rámci jedné země) a stav lokality ani její 
vývoj není uspokojivý. Pokus o „vyčištění“ Lužního potoka odkloněním znečišťujících přítoků 
z Bavorska do kanalizačního sběrače dopadl neúspěchem, protože spolu s polutanty tím byly 
eliminovány i hlavní zdroje potravy pro perlorodku. Dnes je sběrač proto opět odstaven. Nedávné 
čištění a „optimalizace dnového substrátu“ na vybraných krátkých úsecích, iniciované a prováděné 
komerční bavorskou firmou, bylo rovněž akcí bez dosud jednoznačně prokázaného pozitivního efektu.  

Na české straně bylo nejvýznamnějším činem zřízení odchovného prvku na Lužním potoce na 
Ašsku, v němž bylo vysazeno několik stovek mladých jedinců z polopřirozených odchovů, které posílily 
místní populaci. Bohužel se ale dosud nepodařilo zrealizovat revitalizaci toků v povodí potřebnou 
k tomu, aby se populace mohla stát reprodukčně soběstačnou. Významným problémem je i nízká 
vodnatost toků – před 9 lety došlo v letním období k epizodickému vyschnutí Bystřiny a pouze díky 
rychlému záchrannému transferu (při kterém perfektně zaspolupracovaly česká a saská „nestátní“ 
sféra) se podařilo větší část populace zachránit. 

Na Českomoravské vysočině je třeba výskyt perlorodky již téměř považovat za minulost. V systému 
Jankovského a Kladinského potoka na Pelhřimovsku dnes z původní populace přežívá přinejlepším 
několik posledních velmi starých jedinců. Jankovský potok byl sice nedávno obohacen asi třemi 
desítkami mladých exemplářů, získanými z místní populace při srovnávací malé sérii záchranného 
odchovu na konci devadesátých let, jejich budoucí osud je však přinejmenším nejistý.  

Povodí Jankovského potoka je totiž silně zemědělsky využíváno, největší část povodí tvoří orná 
půda, a tomu odpovídá i kvalita vody v toku. Například dusičnany zde dosahují až desetinásobných 
hodnot běžných na perlorodkových lokalitách již od pramenů. Podle rozborů podzemních vod ze 
studní je toto povodí dusičnany doslova prosyceno a i v teoretickém případě zatravnění většiny 
zdejších orných ploch by trvalo řadu desítek let, než by došlo ke zlepšení. Návrat do původního stavu 
se zdá proto nereálný. O historii zdejší populace toho není příliš známo. Nicméně v padesátých letech 
20. století byla natolik silná, že se zde podle informace jednoho ze starousedlíků „škeblemi“ krmila 
prasata. Právě Jankovský potok je případem, kdy původ výskytu je nejasný a je možné, že jde potomky 
dávného výsadku z jiných míst, nejspíše jižních Čech. Tomu by i nasvědčovaly nedávné studie 
provedené kolegy z Brněnského ústavu biologii obratlovců, které ukázaly, že potoční populace 
perlorodek v Pošumaví a na Českomoravské vysočině jsou si geneticky podobné. Může se ale také 
jednat o zbytky kdysi kontinuálního výskytu. 

K podobné extinkci jako na Českomoravské vysočině došlo i na řadě jiných „drobných“ lokalit, 
pouze však v časovém posunu o několik desetiletí dříve. Za vyhynulou je tak perlorodku třeba 
považovat např. v Rychlebských horách, Frýdlantském výběžku, na Stropnici i jinde. Přehled 
aktuálního rozšíření ukazuje přiložená mapa, zpracovaná ve spolupráci AOPK a VUV. Pokud je 
čtenářům známá nějaká v mapě dosud chybějící lokalita, prosíme, dejte nám zprávu na simon@vuv.cz 
s udáním citace zdroje či validity údaje. Sbíráme i neověřené údaje.  

Situace perlorodky tedy není nikterak růžová, Za uplynulých 10 let se přesto v její ochraně událo 
mnoho důležitého a naše znalosti se výrazně posunuly. Co je třeba považovat za klíčové? Především je 
perlorodka říční první živočich, u nějž došlo v rámci naší státní legislativy k vyhlášení záchranného 
programu a k nastartování jeho realizace jakožto dlouhodobé aktivity přetrvávající změny legislativy i 
exekutivy. Díky nadšeným samoukům (v tom nejlepším slova smyslu) spolupracujícím s týmem 
odborníků se podařilo zvládnout metodiku polopřirozeného odchovu. Je ověřeno, že zbylé populace 
jsou stále fertilní a ryby na lokalitách jsou jimi pravidelně přirozeně infikovány. Podařilo se 
identifikovat nejslabší článek vývojového cyklu, kterým je juvenilní stádium po opuštění ryby. Velmi 
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pokročily naše znalosti o nárocích těchto juvenilních perlorodek na faktory prostředí (teplota, přísun 
potravy). Proběhly bioindikační experimenty, které poukázaly na možnost vývoje juvenilů v určitých 
úsecích toku. Jsou zde i náznaky, že přirozená reprodukce alespoň na některých místech v nedávné 
minulosti v omezené míře proběhla. Výrazně pokročily naše znalosti o chemismu vody na 
perlorodkových lokalitách. Ukázalo se také na konkrétním případě, že cíleným managementem povodí 
lze postupně kvalitu vody na lokalitách zlepšit. Daří se zajišťovat péči o poslední lokality výskytu 
(zprávy o managementových opatřeních řešených v rámci Záchranného programu perlorodky říční 
v ČR jsou dostupné na webových stránkách AOPK). Jsou k dispozici i základní propagační materiály pro 
veřejnost. 

Bezpochyby zde stojí i řada faktů negativních, například zmíněná extinkce na řadě míst, praktická 
absence přirozené reprodukce, nereálnost revitalizace některých více degradovaných území, či 
nemožnost eliminace některých zdrojů znečištění, vycházejících z dlouhodobých změn půd nebo 
starých zátěží. V neposlední řadě jsou zde i nejrůznější úskalí legislativní, neochota jistých kruhů do 
výzkumu a ochrany perlorodky investovat, i v Čechách pohříchu rozšířená ledabylá až mizerná práce 
zodpovědných osob na různých úrovních. 

Přesto je třeba se na věc dívat alespoň mírně optimisticky. Třebaže stavy perlorodky přes omlazení 
některých populací zatím přirozeně nestoupají, je zde naděje, že časem se situace obrátí. 
S perlorodkou je totiž vše během na dlouhou trať. O ní i jejím prostředí je třeba uvažovat v 
dalekosáhlejším časovém horizontu, než jen pro daný okamžik, jak nás k tomu současná konzumní 
společnost nutí. Pro zájemce o ochranu perlorodky jakožto deštníkového druhu našich oligotrofních 
povodí a výzkum její ekologie i efektivity managementových opatření je práce na několik příštích 
desetiletí dost a dost.  

 

Ohlédnutí za akcemi 

Druhová diverzita zooplanktonu Lipenska 
aneb co nám ukázal druhý terénní determinační kurz 

Je to již téměř dva roky, kdy se několik členů odborné skupiny zooplankton České limnologické 
společnosti dohodlo doplnit pravidelně konané jarní determinační kurzy jejich „terénní„ variantou. Ta 

by kromě dalšího zvyšovaní 
znalostí v oblasti determinace 
a taxonomie měla účastníkům 
umožnit poznat druhovou 
diverzitu zooplanktonu 
vybraného území a navázat tak 
na dlouholetou tradici 
faunistického výzkumu 
na našem území (například 
Hellich 1878, Kafka 1891, Frič a 
Vávra (1895), Langhans 1911, 
Bayer a Bajkov 1929, Sládeček 
1951, Losos a Heteša 1971 aj.).  

První oblast, kterou jsme se 
rozhodli zmapovat, byla 
přehradní nádrž Lipno a její 
okolí. Tato lokace byla zvolena 

http://www.zachranneprogramy.cz/index.php?docId=2339&parentId=2267&spec=zivocichove
http://www.vuv.cz/uploads/tx_odprojectinfo/Letak_perlorodka_info.pdf
http://www.vuv.cz/uploads/tx_odprojectinfo/Letak_perlorodka_info.pdf
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kvůli její dobré dostupnosti, možnosti vhodného ubytování a existenci historických dat z doby před 
napuštěním přehradní nádrže. Naskytla se nám tedy jedinečná příležitost porovnat historická data 
týkající se druhové bohatosti zooplanktonních společenstev s aktuální situací.  

O prvním ročníku terénního determinačního kurzu bylo referováno ve třetím čísle limnologických 
novin (říjen 2011). Tento příspěvek se rovněž snaží stručně poreferovat o průběhu kurzu letošního a 
představit čtenářům první předběžné výsledky, které byly v průběhu těchto akcí prozatím získány. 

Termín konání druhého ročníku byl oproti loňskému posunut na druhý zářijový víkend. Hlavním 
cílem bylo ovzorkování rybníků, tůní a drobných stojatých vod nacházejících se podél pravého a 
levého břehu přehradní nádrže Lipno. Pomyslnou třešničkou na planktonářském dortu bylo zařazení 
několika tůní, slepých ramen a drobných stojatých vod v přítokové části VN Lipno nacházející se v tzv. 
Hornovltavském luhu mezi obcemi Želnava a Pěkná. Převážná část tohoto území je součástí přírodní 
památky Vltavský luh spadající do I. zóny NP Šumava. Toto území je chráněno jako přírodní památka 
od roku 1989 a zaujímá rozlohu 1 714 ha. Jedná se o nejrozsáhlejší údolní rašeliniště České republiky. 

První výsledky získané 
během dvou kurzů (2011 
– 2012) ukazují na celkově 
velkou druhovou diverzitu 
zooplanktonu této 
oblasti. V průběhu obou 
akcí bylo navštíveno 43 
lokalit a odebráno 110 
vzorků. Struktura lokalit 
byla pestrá a zahrnovala 
vlastní přehradní nádrž, 
23 rybníků, 14 tůní, slepá 
ramena a několik 
drobných stojatých vod 
(louže, vývraty, 
odvodňovací pera aj.). 
V současnosti je 
zpracováno přibližně 19 
lokalit, ve kterých bylo 
doposud nalezeno 106 druhů zooplanktonu. Druhově nejpočetnější skupinu tvořili vířníci, jejichž 
taxalist čítá prozatím 50 druhů. Dále bylo nalezeno 40 druhů perlooček a 16 druhů klanonožců (14 
druhů buchanek, 1 druh vznášivky a 1 druh plazivky). Nejčastěji nalézanými druhy byly Chydorus 
sphaericus, Eucyclops serrulatus a Keratella cochlearis. Mezi zajímavé a nepříliš často nalézané druhy 
považujeme perloočky - Anchistropus emarginatus (Lipno hráz 2011), Alona intermedia (tůně v oblasti 
Želnavy 2011 – 2012), Ilyocryptus agilis (rybníky u Slupečné 2012) a Ilyocryptus sordidus (Horní 
Pláničský rybník 2011), buchanky - Diacyclops languidoides (návesní rybník v Horní Plané 2011), 
Eucyclops denticulatus (tůně ve Vltavském luhu 2012), Macrocyclops distinctus (soustava rybníků na 
Ostřici) a vířníky -Scaridium longicaudum (rybník Olšovec 2012), Collotheca campanulata (rybník 
Olšovec 2012), Collotheca mutabilis (Lipno hráz 2012), Squatinella rostrum (Dolní Pláničský rybník 
2011) a Stephanoceros fimbriatus (Dolní a Horní Pláničský rybník). Poslední tři jmenované druhy jsou 
zařazené v Červeném seznamu ohrožených druhů bezobratlých.  

V příspěvku z minulého kurzu jsme zmiňovali práci doc. dr. Šrámka - Huška, který uvádí přehled 
nalezených druhů perlooček a klanonožců ze zátopového území přehrady u Lipna a horního Povltaví 
z období 1952-1954. Jednalo se o první a do nedávné doby i poslední důkladnější crustaceologický 
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výzkum oblasti horní Vltavy. V odebraných vzorcích nalezl 62 taxonů zooplanktonu – 37 druhů 
perlooček, 25 druhů buchanek, 2 druhy vznášivek a jeden druh plazivky.  

První předběžné porovnání aktuální druhové diverzity zooplanktonu s touto prací ukázalo, že v 
počtu nalezených druhů je na tom současné Lipensko minimálně srovnatelně. Lze však předpokládat, 
že po zpracování vzorků ze všech odebraných lokalit bude počet nalezených druhů z tohoto území 
pravděpodobně vyšší.  

Celkově se však charakter stojatých vod Lipenska od dob působení Šrámka - Huška změnil. Ten toto 
území faunisticky charakterizoval převážně výskytem acidobiotních a acidofilních druhů s 
nedostatkem druhů jezerních a hypertrofiích. To se s vybudováním přehradní nádrže a postupné 
celkové eutrofizaci jejího povodí změnilo. Pozitivním zjištěním je, že zde lze stále ještě nalézt lokality 
s minimálním antropogenním vlivem, jejichž charakter se po dobu více jak 50 let pravděpodobně příliš 
nezměnil. V současnosti lze na tomto území narazit na velké spektrum lokalit různé velikosti a úrovně 
trofie, což pravděpodobně přispívá k celkově velké druhové diverzitě aquatických ekosystému této 
oblasti. 

Za kolektiv účastníků  
- Jan Potužák – 

 

 
Společná fotografie účastníků, autor: J. Potužák 
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International Symposium on Aquatic Plants  

Poznaň, Polsko, 27. – 31. 8. 2012 
Nabízím pár postřehů z poměrně velké konference, kde ze sestavy 160 oficiálně přítomných účastníků 
byla ČR zastoupena pouze dvěma: dr. K. Šumberovou (Impact of fishpond management on vegetation: 
lessons from Bohemian pond systems) a mnou (Submersed macrophytes in three recreational lakes 
with different treatment). Například Nový Zéland měl zastoupení dvojnásobné. Několik účastníků z 
různých zemí mě oslovilo s dotazem, proč naše hydrobotaniky již několik let na konferencích není 
vidět. Neuměl jsem na tuto znepokojující otázku odpovědět. 

Materiály konference zahrnují pouze sborníček abstraktů, na stránkách konference není ke stažení 
nic užitečného. Předpokládá se teprve následná případná publikace.  

Program byl velmi bohatý a byl převážně zaměřen „prakticky“. Jedním z témat byl např. význam 
vodní vegetace v biomonitoringu, bioindikaci a její role při hodnocení ekologického stavu stojatých i 
tekoucích vod. Návaznost na Rámcovou směrnici (RS) zde byla těsná. Různí autoři odvozovali různé 
indexy pro hodnocení míry přirozenosti, narušení a diverzity různých biotopů. Přímá využitelnost pro 
hodnocení dle RS ovšem není příliš jasná, protože – jak ostatně všichni víme – vše v Přírodě záleží na 
mnoha faktorech a musí se vždy posuzovat značně individuálně. Bylo také demonstrováno, že 
porovnat výsledky jednotlivých států uvnitř EU je v zásadě nadlidský úkol a porovnávat s jinými 
kontinenty lze jen na úrovni diskuse expertů.  

V souvislosti s mapováním mokřadní vegetace v neprostupném terénu bylo ke značné dokonalosti 
dotaženo snímkování z modelu letadla (Švédsko). Velmi sofistikovaný model jsou schopni dodat 
v přepočtu za zhruba 250-300 tis. Kč, což se mi nezdá být mnoho v porovnání s možným přínosem 
např. při mapování porostů v přehradních nádržích či rybničních oblastech. 

Hodně příspěvků se věnovalo managementu vodních ekosystémů, a to jak z pohledu „ecological 
restoration“ a biomanipulace, tak z pohledu řízení pokryvnosti vegetace v jezerech či řekách či přímo 
z pohledu „invasive plants“. Zkušenost, že obnova vodních ekosystémů bez vodních rostlin není 
možná, přičemž ale zvládnout jejich růst je těžký úkol, je obecně rozšířená. Bylo ukázáno využívání 
vyžínacích strojů a dokonce i herbicidů (N. Zéland!), které jsou už ale leckde tabu. Obecně se při 
revitalizačních projektech všichni potýkají na jedné straně s obrovským potenciálním růstem vodních 
rostlin a zároveň také s velkou meziroční proměnlivostí chování jezer, zejména mělkých (náhlé 
expanze či ústupy některých druhů). V této souvislosti se velmi oblíbeným tématem stali herbivoři 
(vodní ptáci, plži, ryby, ondatry i vodní buvoli). Někde byly obavy, že třeba labutě mohou cennou 
lokalitu zdecimovat, doložena byla i degradace stanovišť v blízkosti stromů obydlených koloniemi 
kormoránů. Jinde byl hledán pozitivní vliv domácích herbivorů, kteří někdy mají tendenci pracovat 
proti invazním druhům a působit ve prospěch původních společenstev. Někteří autoři mě zaujali tím, 
jak úzce se zakousli do otázky např. reálné i potenciální úlohy vodních plžů při regulaci biomasy 
ponořené vegetace, aniž by se rozptylovali otázkami jako třeba že každý herbivor recykluje fosfor a 
působí v principu pro-eutrofizačně, nebo co dál s potenciálně obrovskou biomasou vodních plžů, či 
jaká bude rekreační využitelnost lokalit zamořených motolicemi, které v systému plž-labuť (či jiní 
vrubozobí) výborně prosperují a z obavy před cerkariovou dermatitidou pak do vody nestrčíte ani prst. 
Na nejednoduchost „herbivorních témat“ ostatně upozornili i sami plži, kteří v některých pokusech 
rostli na plastových lupenech lépe než na opravdových... Z invazních druhů rostlin, které by mohly být 
zajímavé i u nás, se v Evropě všude řeší Elodea nuttallii a často také Egeria densa. 

Zvláštní pozornost byla věnována parožnatkám, o nichž bylo referováno jak z pohledu floristického 
tak z pohledu bioindikací a širších ekologických vztahů a vazeb. Na konferenci navazoval dokonce 
determinační kurz zaměřený na parožnatky. 
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Konference byla z mého pohledu velmi zajímavá. Mám za to, že problematika vodních rostlin 
nabývá na aktuálnosti a síle. Podle mého odhadu i výzkum na tomto poli vypadá velmi perspektivně, a 
to i z pohledu širokých možností v objevování věcí dosud neznámých. Zde jsem se mohl, bohužel, 
dotknout pouze zlomku témat. Snad vyjde alespoň část sdělení v příštím roce tiskem. Zbývá ještě 
dodat, že prostředí konference bylo velmi přátelské. 

- Jindřich Duras - 
 

Konference Vodní nádrže 2012 

Koncem roku 2011 vznikla na vedení Povodí Moravy, s.p., idea uspořádat vodohospodářskou 
konferenci, která by byla obdobou hradeckých Vodních toků, kladla by však těžiště na vodní nádrže. 
Hned od počátku jsme se (již bez přispění vůdčích idejí) potýkali s mnoha otázkami. Měla by být nová 
konference hydrobiologická, či spíše hydrochemická? Zahrnout do ní i témata hydrologická, vodařská? 
Přijít před odbornou veřejnost i s problémy technicko-bezpečnostními? A hlavně, má vůbec smysl 
v roce nabitém podobnými konferencemi pořádat ještě něco dalšího? Sám za sebe jsem si odpověděl 
okamžitě: nemá. Takto však vůdčí ideje nefungují, alespoň jedna otázka tedy byla vyřešena hned na 
začátku: nová konference v roce 2012 prostě bude. 

Další otázky se řešily za pochodu, včetně té poměrně zásadní: o čem ta konference vlastně bude. 
Některá témata byla jasná od začátku, např. eutrofizace (fosfůrek jsme prostě v programu mít museli) 
a revitalizace nádrží. Jiná témata vyplynula dodatečně, např. ochrana vodních zdrojů či příprava pro 
plánování v oblasti vod. Jak se hlásili nebo naopak nehlásili další autoři, případně se znovu odhlašovali 
ti přihlášení, docházelo i ke změně v objemu jednotlivých témat. Překvapivě malý zájem byl přednášet 
o revitalizačních projektech, ačkoli se jich za poslední roky spáchalo v naší republice dostatečné 
množství. Pravda, ne vždy najdou jejich autoři odvahu přijít s výsledky před odbornou veřejnost. Je to 
škoda, protože i neúspěšný projekt má svou cenu (což jistě dobře vědí v evropských fondech) - 
minimálně v tom, že ostatní touto cestou nepůjdou (i když i zde máme v Česku ještě rezervy). 

Nakonec se podařilo dostat do programu pět bloků přednášek, které měly reprezentovat jednotlivé 
funkce nádrží a problémy s nimi spojené. Jak moc se tento záměr povedl, posuďte sami: Blok první byl 
zaměřen na manipulace, PPO a další vodohospodářské funkce vodních nádrží, blok druhý obsahoval 
příspěvky k plánování v oblasti vod, zejména ke stanovení ekologického potenciálu nádrží. Blok třetí 
diskutoval eutrofizaci nádrží, konkrétně erozi, transport a zdroje živin v povodí. Další blok obsahoval 
zejména díky kolegům z Povodí Labe příspěvky o ochranných pásmech vodních zdrojů. A poslední blok 
byl obsazen přednáškami na výše zmíněné téma revitalizačních projektů. Kromě první sekce byli 
moderátory bloků členové České limnologické společnosti, jmenovitě prof. Jaroslav Vrba, dr. Jindřich 
Duras, dr. Jakub Borovec a autor tohoto příspěvku. Všichni jmenovaní byli rovněž součástí odborné 
komise, spolu s dalšími členy ČLS doc. Josefem Hejzlarem a Mgr. Pavlem Rosendorfem. 

Jsem toho názoru, že konference bez diskuse ztrácí smysl. Není nic horšího, než když se na 
posluchače valí jedna přednáška za druhou a kvůli časovému skluzu nemůže obecenstvo reagovat 
otázkami či vlastními zkušenostmi. Právě výměna názorů a zkušeností byla hlavním cílem konference. 
Snažili jsme se proto vybrat taková témata a takové příspěvky, které by diskusi rozproudit mohly. 
Například korupce vodohospodářských předpisů, která brání v odstraňování zdrojů fosforu v povodích 
je téma palčivé, stejně jako problémy s pesticidy a dalšími perzistentními polutanty, které se dostávají 
z povodí až do vodárenských nádrží a posléze do pitné vody. Diskuse opravdu probíhala, byla živá a 
často i tvůrčí. Myšlenkové víry se leckdy dostaly i k tématům, která ani původně na programu nebyla. 
Například konflikt mezi různými funkcemi nádrží, zejména zásobní/protipovodňovou a biologickou 
nenechal mnohé účastníky chladnými a ozbrojeni argumenty proti sobě povstávali dokonce kolegové 
ze stejných podniků Povodí. Oficiální závěry konference najdete v prosincovém vydání Vodního 
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hospodářství, včetně výzvy k řešení problémů, které během setkání zazněly. Doufejme, že výzva 
nezapadne a vyburcuje k debatě i činům odbornou veřejnost a odpovědné státní úředníky. 

Navzdory začátku školního roku, prohibici a velké konkurenci jiných odborných akcí byl počet 
přítomných hojný, velký byl i počet autorů ochotných přednášet. Doufám, že byla očekávání účastníků 
naplněna, že si každý z konference odnesl něco pozitivního (ve smyslu odborného poznání) a že 
konference Vodní nádrže svůj smysl nakonec přeci jen měla. Ohlasy na náš počin jsou zatím příznivé. 
Povodí Moravy se proto rozhodlo pro pořádání dalšího ročníku v roce 2013, ve kterém se vyhneme 
konferencím pořádaným v sudých letech. Dále budou pravděpodobně Vodní nádrže organizovány 
jednou za dva roky (v závislosti na zájmu a také na potřebách limnologické veřejnosti). 

Témata pro Vodní nádrže 2013 vznikají právě v těchto dnech – pokud Vás napadá nějaké vhodné 
téma či problém, nebo pokud chcete přispět vlastním příspěvkem, neváhejte a obraťte se na mě. 
Konference by měla sloužit především nám, limnologům a vodohospodářům, k diskutování a řešení 
problémů, které nás trápí. Informace o následujícím ročníku budeme postupně zveřejňovat na 
stránkách http://vodninadrze.pmo.cz. Na těchto stránkách je rovněž k dispozici elektronická verze 
sborníku a prezentací z ročníku prvního. Tištěný sborník lze v případě zájmu doobjednat. 

Na závěr chci poděkovat České limnologické společnosti, která spolu s dalšími subjekty převzala 
nad prvním ročníkem konference odbornou záštitu. Členové ČLS byli i autory mnoha pěkných 
příspěvků. Můj osobní dík patří zejména kolegům, kteří mi pomáhali se sestavováním programu, 
sháněním autorů a byli mi i morální podporou. 

- Dušan Kosour - 

 

 

Mezinárodní ocenění profesora Jiřího Komárka  

Letos v červnu se v kolumbijském Medellínu za účasti většiny jihoamerických států konala 
mezinárodní konference tamní limnologické společnosti (Asociación Colombiana de Limnologia), která 
letos slaví 20. výročí od svého vzniku. Při této příležitosti byly udělovány čestné plakety za rozvoj 
limnologie ve Střední a Jižní Americe. Tato významná ocenění převzali i dva evropští vědečtí pracovníci 
a je zajímavé, že oba jsou spjati s českou hydrobiologií. Prvním byl prof. Joan Armengol z barcelonské 
univerzity, který v minulosti spolupracoval s Hydrobiologickým ústavem AV ČR. Dále toto ocenění 
obdržel přední český odborník na problematiku sinic a řas, prof. Jiří Komárek. Jeho ocenění bylo 
zdůvodněno především aktivní účastí na vědeckých projektech na Kubě, v Belize, Guatemale, 
Nikaragui a v Brazílii, jejichž výsledkem byla řada publikací (viz článek v LimNo číslo 1, 2010). Zmíněna 
byla i jeho pedagogická činnost v podobě vedení mezinárodních postgraduálních kurzů věnovaných 
diverzitě sinic a jeho působení v roli hostujícího profesora na univerzitě UNAM v Mexico City. Zvláště 
bylo oceněno autorství kapitol o sinicích v zásadní monografii "Freshwater Algae of North America" z 
roku 2003, která zahrnuje i velkou část Karibské oblasti. 

Gratulujeme! 

S využitím materiálů J. Komárka sestavila L. Nedbalová 

 

 

http://vodninadrze.pmo.cz/
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Zápis ze schůze HV ČLS, konané dne 21. 11. 2012 v Praze 
 

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

2. Hospodaření ČLS v období 1. 1. 2012 – 30. 10.2 012 (dr. Borovec) 

- počáteční stav účtu k 1. 1. 2012  113.708,50 Kč 
- stav účtu k 30. 10. 2012     110.726,08 Kč 
            ------------------- 
             - 2.982,42 Kč 

Příjmy:  členské příspěvky 11.900,–– Kč 
 Česká spořitelna, a.s. 81,58 Kč 
 RVS AV ČR 18.000,–– Kč 
 Příjmy celkem: 29.981,58 Kč 

Výdaje:  projekty ČLS  16.446,–– Kč 
 logo ČLS 5.000,––  
 mzdové náklady (účetní) 7.000,–– Kč 
 Česká spořitelna, a.s. 1.618,–– Kč 
 Konference ČLS (čestný člen) 2.900,––  
 Výdaje celkem: 32.964,–– Kč 

 
Stav čerpání prostředků na projekty ČLS 2012 ke 30.10.2012: 

- projekt „Vydávání periodika Limnologické noviny; provoz a aktualizace www stránek ČLS“: do konce roku 
nutno dočerpat 6535,- Kč 

- projekt „Činnost odborných skupin ČLS a pořádání pravidelných odborných seminářů“: do konce roku 
nutno dočerpat 4019 Kč.   

- členské příspěvky dlužilo k 30.10.2012 12 členů ČLS.  

Dr. Borovec převzal agendu hospodaření ČLS od dr. Drápaly. Pro nakládání s účtem u České spořitelny, a.s., je 
třeba změnit stávající podpisové vzory. Nutná je osobní účast vybraných členů HV ČLS, originál stanov a zápis 
se jmenováním nových členů HV opatřený razítkem. 

HV souhlasí s podpisovými právy k účtu ČLS pro hospodáře, matrikáře a tajemníka. 

HV ČLS jednohlasně schválil zřízení Interbankingu. Dr. Borovec zjistí, jaké jsou možnosti více přístupů.  
HV ČLS se dohodl na jednotném způsobu proplácení stravného a cestovného členům ČLS. Dr. Borovec zjistí 
současnou platnou legislativu o výši náhrad cestovného a stravného. Do příští schůze HV navrhne pravidla a 
pokyny pro vyplňování formuláře o náhradě cestovného. Formulář i pravidla pro vyplňování budou umístěny na 
webu ČLS. 

HV ČLS odsouhlasil možnost platby členských příspěvků na více let. Dr. Duras upozornil na potřebu v tomto 
případě vydávat potvrzení o zaplacení. Bylo rozhodnuto o používání standardního hlavičkového papíru 
společnosti s jednoduchým textem potvrzujícím platbu a s podpisem pokladníka. Potvrzení se bude posílat 
skenované mailem, v případě nutnosti písemně poštou. 
 
3. Dotace RVS AV ČR  (dr. Tátosová): 

Žádost o dotaci na projekty ČLS pro rok 2013 byla RVS ČR předána v požadovaném termínu; podle vyjádření 
RVS ČR naše žádost formální požadavky splňuje.   

ČLS pro rok 2013 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 tis. Kč) 

2. Vydávání periodika Limnologické noviny; provoz a aktualizace www stránek ČLS (požadovaná dotace 
12 tis. Kč). 

Termín pro vyúčtování dotací a zprávy o činnosti za rok 2012 : 19. leden 2013  
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Předseda ČLS (doc. Rulík) se zúčastnil zasedání RVS a seznámil HV ČLS s hlavními body jednání. 
 

4. Matrika (dr. Duras) 

Noví členové:  
HV ČLS jednomyslně schválil přijetí čtyř nových členů: 
Mgr. Petr Blabolil, pobočka Č. Budějovice 
Mgr. Kateřina Kopalová, pobočka Praha 
Mgr. Michal Říha, Ph.D., pobočka Č. Budějovice 
RNDr. Dagmara Sirová, Ph.D., pobočka Č. Budějovice 

HV ČLS bere na vědomí ukončení členství ing. Martiny Wittlerové (na vlastní žádost). 

 
5. Webové stránky ČLS a propagace na sociální sítí Facebook 
Na webových stránkách ČLS bylo zveřejněno nové složení HV ČLS. 
Dr. Sacherová všem členům HV zřídila administrátorský přístup na webové stránky ČLS pro editaci a úpravu 
aktualit, konferencí, emailů, textů atd.  
Bylo prodiskutováno několik návrhů webového projektu Historie české limnologie: 

- výzva členů ČLS k zaslání seznamu citací a těžko dostupných prací významných českých limnologů (kontaktní 
osoba pro zasílání dr. Tátosová) 

- současná podoba projektu: úprava textu o historii ČLS, v něm budou vyzdviženy důležité limnologické skupiny, 
na ně budou navázány pdf historických článků 

- Mgr. Šorf do budoucna navrhne strukturu databáze těchto prací, vyhledávací kritéria apod. 
Na veřejné sociální síti Facebook byla založena stránka ČLS (www.facebook.com /limnospol). V následujícím 
čísle LimnoNovin vyzvat členy k aktivnímu zapojení a diskuzím na FB. 

 
6. Limnologické noviny (dr. Sacherová): 
- LimNo 4/2012: předpokládané příspěvky: perlorodky, Potužák (Lipenský kurz), Nedbalová (Cena pro prof. 
Komárka). 

- dr. Duras upozornil na nutnost změnit v tiráži novou, na VS ČLS odsouhlasenou, výši příspěvku (300,-) 

 
7. EFFS Awards: 
Ke dni schůze byly HV ČLS doručeny 4 návrhy na EFFS Award for the best PhD Dissertation in Freshwater 
Sciences:  

1. Eva Kozubíková: Detection, distribution, dversity and phylogeny of the crayfish plague pathogen 
Aphanomyces astaci  (Oomycetes), Faculty of Science, Charles University in Prague, Czech Republic 

2. Karel Douda: The environmental biology and conservation of the flagship groups of stream 
macroinvertebrate species in the Czech Republic. Faculty of Environmental Sciences, Czech University 
of Life Sciences Prague, Czech Republic 

3. Dagmara Sirová: Hunters or gardeners? Plant-microbe interactions in rootless carnivorous Utricularia. 
Faculty of Science, University of South Bohemia in České Budějovice, Czech Republic 

4. Milan Říha: Dynamic of fish spatial distribution in reservoirs. Faculty of Science, University of South Bohemia 
in České Budějovice, Czech Republic  

Další návrhy HV ČLS již přijímat nebude, nominace byly uzavřeny.  
Předseda (doc. Rulík) vyzval členy HV ČLS k nastudování 4 nominovaných prací a sestavení vlastního pořadí, 
které zašlou předsedovi ČLS do 20. ledna 2013. Dvě nejlépe hodnocené práce budou nominovány pro EFFS 
Awards.  
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8. Různé 

a) Setkání k příležitosti významného jubilea čestných členů ČLS prof. Květa a prof. Sládečkové: HV ČLS obdržel 
dopis do obou jubilantů s návrhem programu setkání a navrhuje podílet se částečně finančně (cca do 
výše 2-2,5 tis Kč.) na zajištění akce, např. úhradou pronájmu sálu apod.  

b) Předseda petičního výboru (doc. Hruška) „Petice za obnovu zemědělské krajiny“ děkuje ČLS za podpůrné 
stanovisko. 

c) Logo ČLS bylo zaregistrováno, rozhodnutí o udělení ochranné známky je uloženo u tajemníka ČLS. 
d) Předběžný termín příští schůze HV ČLS: 31. 1. 2013 – pozvánky zajistí tajemník. 

Jolana Tátosová 
tajemník HV ČSL 

FACEBOOK ČLS 

Milí členové ČLS, 
česká limnologická společnost vstoupila na facebook - www.facebook.com /limnospol. Neváhejte stránku 
sledovat a přidávat příspěvky! Zejména ohlašování kurzů a dalších akcí tak získá širší publikum. 

V. Sacherová 

 
 
 
 

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 300 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 - 
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Milí kolegové,  
přejeme krásné vánoční svátky a úspěšnou plavbu v roce 2013! 

Hlavní výbor ČLS 
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