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Výzkumné aktivity členů ČLS

Za metanem po Labi
Martin Rulík
Katedra ekologie a životního prostředí, Přírodovědecká fakulta UP, Olomouc
Metan je jedním z hlavních skleníkových plynů zemské atmosféry, který je zhruba 20x účinnější
v pohlcování dlouhovlnného infračerveného záření ve srovnání s CO2. Je nejčastěji produkován
metanogenními archea jako finální produkt anaerobní respirace a fermentace. Takto vzniklý metan
může být dále oxidován aerobními (popř. anaerobními) metan-oxidujícími bakteriemi, tzv.
metanotrofy. Relativně vysoká koncentrace metanu v intersticiální vodě říčních sedimentů
naznačuje, že by řeky mohly výrazně přispívat k emisím metanu do atmosféry. Na druhou stranu
mikrobiální spotřeba metanu metanotrofy představuje účinnou přírodní bariéru, která tento tok
metanu do prostředí snižuje. Zatímco ve zregulovaných řekách s přehradními jezery existují jakési
„hot-spot“ úseky, kde dochází ve zvýšené míře k produkci a uvolňování emisí metanu do ovzduší, o
dynamice metanu v podélném profilu přirozeného toku je zatím informací minimum. Navíc se
většina těchto poznatků týká spíše menších toků 2-3 řádu. Stejně tak dosud nevíme, zda produkce
metanu i metanotrofie vykazují v podélném profilu říčního kontinua nějaké trendy, resp. zda
dochází ke změnám v abundanci a diverzitě metanogenů a metanotrofů. Studium těchto otázek by
mělo poskytnout odpověď na možnou roli „říčního metanu“ v koloběhu organického uhlíku a
umožnit lépe pochopit znalosti
o bilanci celkového uhlíku
v řekách.
Nápad půjčit si od
ichtyologů z Českých Budějovic
loď a vyrazit s ní studovat
metan po proudu řeky Labe až
téměř do Hamburgu a zpět,
uzrál
v hlavě
hlavní
organizátorky někdy během
jara 2013. Anička Matoušů,
doktorandka JčU v Českých
Budějovicích se totiž ve svém
předchozím
výzkumu
ve
spolupráci s kolegy z Německa
zaměřila
na
sledování

metanotrofie ve vodním sloupci řeky Labe, ale vzorky byly opakovaně odbírány pouze z Labe na
území ČR a pak až v estuáriu Labe. O zbytku téměř 600 km úseku řeky mezi naší hranicí a
estuáriem prozatím nikdo nic nevěděl. Rozhodla se proto oslovit mne a kolegu z Budějovic, který
má zkušenosti s řízením lodě, zda bychom s ní do tohoto projektu šli společně. Naším cílem bylo
zhodnotit a porovnat potenciální aktivity a populační dynamiku metanogenních archea a
metanotrofních bakterií v sedimentech a vodním sloupci v podélném profilu českého a německého
úseku Labe. Abychom mohli odpovědět na naše hypotézy a doplnit předchozí výzkumy, v rámci této
studie jsme odebírali jak vzorky z vodního sloupce, tak vzorky sedimentů a popř. intersticiální
vody, kde se kromě základních fyzikálně-chemických analýz, metanu, metanotrofie, CO2, DOC a
izotopového složení metanu, rovněž pomocí molekulárně-biologických metod analyzovalo složení
mikrobiálních společenstev a jejich diverzita. Na německém úseku byl odběr vzorků vody proveden
také z hlavních přítoků (Schwarze Elster, Mulde, Saale). Protože plavba po Labi byla pro mne nejen
poučná z hlediska vědeckého, ale také z hydrobiologicko-přírodního, v následujícím textu bych se
rád podělil se členy ČLS a dalšími čtenáři Limnonovin o některé zážitky z této zajímavé
miniexpedice.
Výzkum jsme zahájili v úterý 8. října
2013, kdy jsme s Aničkou (na obrázku
vlevo) a Vojtou Kasalickým dorazili autem
do Špinlerova Mlýna a odebrali první
vzorky vody z Labe z jeho horního úseku.
Druhý den jsme pak pokračovali přes
Verdek, Němčice a Valy u Přelouče až do
Brandýsa nad Labem, kde už na nás čekala
výzkumná loď budějovických kolegů Thor
Hayerdahl a náš kapitán Michal Tušer.
Vojta odjel zpátky do Budějovic a my
zahájili naši cestu po Labi za metanem. Ta
nakonec trvala 19 dní a ujeli jsme více než
1700 km. Plavba po Labi na české straně
sice trvala jenom necelé 2 dny, nicméně
byl to velmi zajímavý zážitek. Přichytit a
uvázat loď poprvé v plavební komoře,
pozorovat erozní účinky vln, které působí na příbřežní systémy jedoucí loď, nebo měřit emise ve
Střekovském zdymadle.
Německý úsek Labe je na rozdíl od českého v celé své délce bez jediného zdymadla, takže
řeka má podstatně přírodnější charakter. Přestože je Labe regulované, jediným umělým prvkem v
korytě jsou koncentrační výhony – příčné hrázky, německy nazývané „Buhnen“, které mají za úkol
soustřeďovat proud do plavebního kanálu uprostřed řeky a tím udržovat potřebnou hloubku vodu
pro plavbu. Výhony začínají v Labi pod Míšní a mají všude víceméně podobný charakter – jsou
dlážděné, výška cca 1 m a délka do 40-50 m. Výhony jsou ideálním místem pro celou řadu ptáků –
během naší plavby jsme pozorovali hejna kormoránů, divokých hus a kachen (Anas platyrhynchos),
pro mne překvapením byly místy hojné populace čejek. Na mnoha místech je dlážděný povrch
výhonů degradován a porůstá rozmanitou vegetací, často zde dominuje nepůvodní neofyt řepeň
polabská (Xanthium albinum). Protiproudová cirkulaci vody mezi výhony vede ke zvýšené
sedimentaci písku a prázdných lastur invazívního mlže korbikuly asijské (Corbicula fluminea) na
poproudové straně výhonů. Akumulace písku mohou místy zcela překrýt celý výhon a vytváří velmi
fotogenická místa (viz obrázek níže). Přírodní charakter Labe navíc podtrhuje skutečnost, že kromě
několika měst, kterými Labe protéká (Drážďany, Míšeň, Lutherstadt Wittenberg, Magdeburg) teče
řeka poměrně liduprázdnou krajinou. Zvláště zajímavá říční krajina je v meandrujícím úseku Labe
mezi Wittenberge a Dömitz, kde jsme na okolních stromech pozorovali několik orlů. Co nás
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překvapilo, byla četnost přívozů, které na mnoha místech nahrazují mosty a jsou pro přepravu aut a
lidí celkem hojně používány. Labe je stále využíváno intenzívně pro lodní dopravu, kromě výletních
parníků jsme potkávali jak
německé, tak české nákladní
lodě. Lodní, zejména nákladní
doprava, je nicméně závislá na
aktuálním stavu vody. Německá
strana se snaží občasnými
prohrábkami v toku udržovat
minimální hloubku v plavební
dráze 165 cm, pokud však
klesne průtok pod tuto hloubku,
je lodní doprava zastavena. Tato
skutečnost je zásadním bodem
v diskuzi se zastánci koridoru
D-O-L, kteří by rádi dobudovali
labskou větev plánovaného
koridoru. Česká strana sice má
garantovánu možnost využívat
Labe pro nákladní dopravu v úseku Hamburg-Děčín, ale Německo se zatím k plánům na dobudování
vodní cesty, natož případné výstavbě zdymadel na svém úseku Labe, jednoznačně nevyjádřilo.
Z hlediska stále neukončených diskuzí o výstavbě jezu v úseku Prostřední Žleb-Děčín musím
konstatovat, že Labe v tomto úseku připomíná spíše stoku než přírodní úsek řeky, takže
s výstavbou případného jezu v tomto úseku bych problém neměl. Zejména po povodních jsou všude
v okolí řeky na vegetaci a stromech zachycené nejrůznější plasty, polystyrén a kusy hadrů.
Thor Heyerdahl je nepochybně skvělá loď pro
výzkum na přehradách – za tímto účelem jej také
kolegové kupovali – nicméně jeho použití na řekách a
zejména pro delší expedice je trošku komplikované.
Jednak je to takový malý tank, jehož spotřeba paliva
skutečně tanku téměř odpovídá, jednak je to malé
plavidlo, kde posádka složená ze tří lidí je asi
maximem. Těsno je na lodi zejména tehdy, když prší.
Venku ani uvnitř nic neuschne, v kajutě je
permanentně vlhko a ráno se probudíte a strop je
pokrytý vysráženou vodou. Vzhledem k tomu, že jsme
na lodi byli nuceni provádět veškeré prekoncentrace a
zakonzervování vzorků pro další analýzy, většina
prostoru
lodi
byla
zaplněna
laboratorním
nádobíčkem, zatímco všechny vzorky byly ukládány
na palubě, kde byla i velká zásobní láhev s tekutým
dusíkem pro vzorky určené pro molekulární analýzy
(vlevo zařízení pro kvantifikaci metanových bublin).
Nutno přiznat, že jsme na začátku cesty
podcenili možnosti lodních baterií, které měly plynule
dodávat za jízdy elektřinu minimálně na ohřev vody
na čaj. Baterie rozhodně tuto službu neposkytovaly,
takže když jsme po prvních dvou dnech plavby
konečně zakotvili v přístavu a mohli si uvařit teplý čaj,
nebylo to vůbec špatné. Pro suchozemce, který nikdy žádný výzkum z lodi neprováděl, je představa
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vzorkování z lodě lákavou výzvou, kterou si člověk nemůže nechat ujít. Skutečnost však měla k této
idylické představě dosti daleko. Prvním problémem při vzorkování sedimentů bylo již samotné
ukotvení lodě. Díky absenci jezů má Labe poměrně rychlý proud (1,2-1,7 m s-1) a sediment je tvořen
převážně hrubším pískem. Ukotvení lodě bylo proto značně nestabilní a stačilo, aby kolem projel
výletní parník či nákladní loď a mohli jsme Thora kotvit znovu. Odběr sedimentů samozřejmě
znamenal, že bylo nezbytné v malém gumovém člunu doveslovat ke břehu a doufat, že Thora
mezitím žádná projíždějící loď neodplaví. To se nám poprvé stalo na 47 km u Wachwitz, kde
projíždějící parník „odhodil“ Thora na příbřežní mělčinu a my s Michalem pak 20 minut tlačili loď
na zádech zpátky do hlubší vody. Podruhé už jsme byli chytřejší a loď zakotvili sice mimo plavební
dráhu v hlubší vodě. Nicméně po průjezdu nákladní lodě kotva opět nevydržela a já se ze břehu jen
smutně díval, jak mi odplouvá Thor a s ním i na provaze přichycený gumový člun, se kterým jsem
na břeh dovesloval. Prakticky jedinými místy, kde se dalo bez problémů kotvit, tak byly chráněné
boční přístavy, kterých podle internetu mělo být podél Labe dostatek. Většina z nich nabízela
připojení k elektřině a teplou vodu, některé pak možnost dotankování paliva. Ve skutečnosti ne
všechny byly funkční, resp. neumožňovaly zakotvení lodě naší délky. Přístavy jsou obvykle
soukromé a využívají je menší lodě. Po loňských povodních na Labi některé přístavy změnily
majitele a dodneška nefungují tak, jak by měly. Přístavy jako např. Magdeburg či Wittenberge nás
budou strašit asi ještě dlouho. Ani v době mobilních telefonů není totiž jednoduché se majitelům
dovolat, a když se jim dovoláte, tak na vás stejně v přístavu nečekají. Že není teplá voda a elektřina,
s tím si nějak poradíte. Horší situace nastala ve chvíli, kdy nám začalo docházet palivo a my horečně
počítali, kam až se stávajícím množstvím nafty v nádržích můžeme ještě dojet, resp. kde nám vůbec
nějakou naftu dají. Cestou zpátky jsme proto telefonicky kontaktovali pojízdnou čerpací loď,
která nám v průmyslovém přístavu v Magdeburgu dotankovala naftu přímo ze své paluby. Svým
způsobem vzrušující na celé této operaci ani tak nebyla skutečnost, že cena nafty z této „tankovací
lodi“ byla nižší než cena v přístavech, ale situace, kdy si jeden z obsluhujících členů posádky přímo
na palubě tankovací lodě mezi cisternami a hadicemi s naftou zapálil cigaretu a užíval si
probouzejícího se rána. Nemožnost průběžného dotankování vedla dále k tomu, že jsme se na
zpáteční cestě snažili maximálně šetřit palivo. To ovšem znamenalo jet minimální rychlostí 5-6
km/hod. I tak se Thor projevil jako skutečný tank a jeho spotřeba nafty byla cca 100 litrů na 100
km. Tato závratná rychlost byla naprosto frustrující pro toho, kdo právě aktuálně řídil: při průjezdu
Drážďanami nás po břehu předbíhali dokonce i rekreační běžci.
Možnost řídit loď během
naší plavby byla jednoznačně
mým největším zážitkem.
Ačkoliv jsem zastával funkci
plavčíka, bylo občas potřeba
kapitána při řízení lodi
vystřídat. To se týkalo
zejména únavné a pomalé
cesty zpátky proti proudu.
Řízení
lodi
je
zdánlivě
jednoduchý úkol, protože
lodní dráha je vymezena
zelenými a červenými bójkami
a vy pouze točíte kormidlem
(kormidelním kolem). Pokud
jedete po proudu, řídíte se
pravidlem „right port is red“
(pravé portské je červené), tj. červené bójky musíte mít na pravoboku, při cestě proti proudu pak
zelené. Vše se vám zdá jednoduché a cítíte se být „starým říčním vlkem“, samozřejmě až do prvního
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setkání s protijedoucí nákladní lodí. To pak máte najednou pocit, že plavební dráha je jakási úzká a
že loď míří přímo na vás. Jak se dokázal mezi bóje trefit kapitán při večerní plavbě za plné tmy
dodnes nechápu. Adrenalin jsme si užili rovněž při závěrečném přistávání v Děčíně, kde bylo
domluveno, že Thora uvážeme v přístavu, odkud jej pak kolegové později převezou do Budějovic.
Naše naivní představa o přístavu vzala za své poté, co jsme zjistili a telefonicky ověřili, že kotviště je
přímo v hlavním proudu Labe u obrovské betonové stěny, kde se normálně uvazují velké nákladní
lodě. Rozestupy pro úchyty lodních lan byly pro malého Thora příliš velké a tak jsme přistávali
dobrých 45 minut, než se nám podařilo vůbec poprvé loď přichytit ke stěně a posléze ji opustit jen
s nejnutnějším vybavením a vzorky pro chemické analýzy. Když pak jeřáb loď zdvihal a nakládal na
připravené nákladní auto, byla na spodní straně lodi zachycena mrtvá ovce. Kde jsme k ní přišli,
však asi zůstane navždy záhadou.
V současné době dokončujeme analýzy našich vzorků. Ačkoliv jsme očekávali, že v podélném
profilu bude koncentrace metanu v Labi vykazovat rostoucí koncentraci, zatím se ukazuje, že
koncentrace metanu v podélném profilu Labem, minimálně v německé části, žádný trend
nevykazuje. Potenciál k produkci metanu jsme zjistili na většině lokalit, nicméně se zdá, že hlavní
produkční místa jsou v bočních přístavech, kde voda téměř neproudí a dochází zde ke zvýšené
sedimentaci organického materiálu. Tyto přístavy tak mohou být adekvátními hot-spot místy,
odkud se metan dostává do hlavního toku Labe, kde se stává součástí poproudového transportu
nebo je využit metanotrofními bakteriemi.

Fotodokumentace: autor
Naše plavba po Labi byla podpořena projektem GAJU 145/2013/D, projektem GAČR-13-00243S
(PI-K. Šimek), and by projektem CZ.1.07/2.3.00/20.0204 (CEKOPOT) spolufinancovaným ESF a
státním rozpočtem ČR.
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Jakostní model povodí Jihlavy nad VD Dalešice
Dušan Kosour
Povodí Moravy, s.p., Brno
Na konci loňského roku byl dokončen jakostní model povodí Jihlavy nad Dalešickou nádrží, jejímž
hlavním autorem je firma Pöyry Environment, subdodavateli VÚV TGM, VÚMOP, Ústav biologie
obratlovců AV ČR, ENKI a Povodí Moravy. Je to další z několika bilančních studií, které v minulosti
vznikly nebo jsou momentálně tvořeny v oblasti povodí Moravy. Připomenu model povodí Moravy
a Dyje pro potřeby Plánů oblastí povodí (POP), dále studii povodí Svratky nad Brněnskou nádrží.
Aktuálně probíhají přípravné práce pro bilanční studie v povodí Vranovské přehrady a Plumlova.
Dá se říci, že bilanční studie povodí Jihlavy je jednou z mnoha podobných prací, které v posledních
letech v ČR vznikly. Výsledky jsou nepřekvapivé: Většina fosforu pochází z komunálních zdrojů,
většina dusíku ze zemědělských pozemků. Abychom se dostali na legislativní limity fosforu, musí
stát utratit miliardy korun za kanalizace a čistírny, pro redukci dusičnanů je potřeba zrušit
zemědělskou výrobu a většinu polí zatravnit. Přesto je tato studie z několika důvodů hodna naší
pozornosti. Pojďme si tyto aspekty prohlédnout pozorněji.
Studie soukromého investora
Na rozdíl od ostatních studií v povodí Moravy nebyl objednatelem státní podnik Povodí Moravy,
ale soukromý investor, firma ČEZ (formálně zastoupená firmou Energoprojekt, což je zase dceřiná
firma ÚJV Řež). Finance tedy nepocházely z dotace, výzkumného projektu ani ze státního rozpočtu.
V tomto případě se trofizace povodí dotkla přímo soukromé firmy a jejích zájmů. Proč tomu tak je,
je jasné. U Mohelenské nádrže, což je vyrovnávací nádrž pro nádrž Dalešickou, stojí dvě betonové
krabice, v nich jsou schované 4 reaktory VVER a celé se to jmenuje Jaderná elektrárna Dukovany. A
protože elektřiny je (asi) pořád málo, plánuje se rozšíření o blok pátý, který ovšem bude mít výkon
podstatně vyšší než ty stávající. A na dosah vodní nádrže pochopitelně elektrárna nestojí omylem,
odebírá z ní kubík a půl vody za vteřinu. Tuto vodu vrací o pár metrů vedle nazpět do přehrady, ale
už jen půl kubíku, zbytek vyletí do vzduchu skrz chladící věže. Z 6 kubíků na přítoku do horní
nádrže jich nám takto zbyde pouze pět na odtoku z té dolní. Pokud pomineme transformaci a
retenci a budeme uvažovat čistě schematicky, znečištění včetně živin se tak v nádrži (a následně
v toku) koncentruje.
Jakost Jihlavy přitom už teď není dobrá, téměř v celé délce nevyhovuje normě environmentální
kvality (NEK) dle NV č. 61/2003 parametr celkový fosfor, v uzávěrovém profilu nad Dalešickou
nádrží jsou vysoké i koncentrace dusičnanů a CHSKCr a pod Mohelenskou nádrží dusičnany
překračují NEK výrazně. Navzdory proklamacím si nejsem jist, nakolik záleží firmě ČEZ i na
rekreačním účelu Dalešické nádrže, nicméně limit pro šťastnou rekreaci, 50 µg/l, je na přítoku
překonáván v průměru pětinásobně. Přehrada na tyto hodnoty reaguje adekvátně – rekreace je
omezována intenzívním výskytem sinic.
Vraťme se ale k podstatě věci: Soukromá firma narazila na špatnou jakost vody, tato ji nějakým
způsobem poškozuje nebo omezuje, tudíž uvolnila finanční prostředky na vytvoření bilanční studie
a návrh nápravných opatření a i po dokončení studie vyvíjí další aktivity. Nevím, jestli je to první
případ v ČR, nicméně jak bude problémů s vodou přibývat, je možné, že tento trend bude
pokračovat. Doufejme v to. Až se probudí například vodárenské společnosti – provozovatelé
úpraven vody a uvědomí si, že současný stav je špatný a dále se zhoršuje, třeba začnou i ony tlačit
na zpracování podrobných živinových bilancí a na opatření v povodí.
Ještě v jedné věci byl přístup soukromého investora specifický. Dbal o svoje investice. Zní to jako
samozřejmost, vždyť jen idiot by nedbal o svoje investice. Jenže znám víc než dost projektů, kde
efektivita byla jen málo kontrolována. Ve stylu „Dostali jsme dotaci, tak je potřeba ty prachy nějak
utratit“. Během zpracování jihlavské studie investor dlouze zkoumal každou položku, každý profil,
každý ukazatel, a vyžadoval zdůvodnění, proč to všechno má zaplatit. A to zdůvodnění, které by
bylo jasné i laikovi. Pokud argumentům neuvěřil, nebo mu zpracovatelé nebyly schopni svoje
požadavky srozumitelně zdůvodnit, jednoduše daný bod vyškrtl ze zakázky. Bylo to velice poučné;
kéž by se takto choval každý investor v oblasti životního prostředí.
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Monitoring plošného znečištění
Studie pro povodí Jihlavy samozřejmě obsahuje běžné části, tedy i vyjádření bodových zdrojů.
V tomto případě se vycházelo z údajů získaných z dotazníkových kampaní a z hodnot dopočítaných
podle empirických koeficientů. Bylo vyjádřeno i plošné znečištění, avšak na rozdíl od předchozího
hrubého modelu Dyje a Moravy (a všech ostatních povodí modelovaných v ČR pro POP programem
MIKE BASIN) se všechno ostatní znečištění nesvedlo na zemědělce, ani se nevypočetl plošný odnos
pomocí empirických dat „odněkud“, ale proběhl roční monitoring plošných zdrojů. Byla navržena
síť mikropovodí neovlivněných bodovými zdroji na různých typech půd, zčásti zemědělsky
využívaných, zčásti zatravněných a zalesněných. Tato povodí byla 1x měsíčně po dobu jednoho
roku sledována. Výsledky se pak rozprostřely do celého zájmového území. Zjištění, že plošné zdroje
produkují asi 16 % celkového fosforu a naopak 81 % celkového dusíku, není jistě unikátní. Pro tuto
studii (a jako potvrzení i pro studie předchozí) je však nedocenitelné. Stále se totiž ozývají
neúnavné hlasy, které neváhají svést fosfor v povrchových vodách na zemědělce, jen aby se
vodárenské společnosti a svazky vyhnuly investicím do jeho odstraňování. Tyto hlasy lze bez
použití násilí umlčet pouze neprůstřelnou bilancí bez děr a pochybností.
Návrh monitoringu plošného znečištění v povodí Jihlavy i jeho velice pěkné vyhodnocení je prací
Dana Fialy z VÚV TGM; podrobně se s ní lze seznámit např. ve sborníku loňské konference Vodní
nádrže 2013.
Afterparty
Jak jsem nakousl výše, investor se nespokojil s tlustým šanonem, který si v náručí odnesl na
tiskovou konferenci a poté založil do skříně. Začal prosazovat i realizaci závěrečných kapitol studie,
které obsahují obecná či legislativní doporučení, propagaci projektu, komunikaci se starosty, a další
body. Obvykle se tyto kapitoly dávají do zpráv, aby byl šanon tlustší a studie vypadala víc odborně;
nikdo nepředpokládá, že by je někdo četl, natožpak usiloval o jejich naplnění. Možná je to jen
počáteční nadšení, které časem vyprchá jako u některých dřívějších projektů v ČR, ale aktivity
vyplývající ze závěrů studie byly spuštěny a zatím neslábnou. Byly vytvořeny dvě pracovní skupiny,
které se budou věnovat bodovým, respektive plošným zdrojům znečištění. Tyto skupiny se dokonce
už několikrát sešly. Ze schůzek jsem si odnesl kromě snězených chlebíčků a vypitého kafe i pár
zajímavých myšlenek. Například když se řekne „Zrušme bioplynky“, co bude následovat dál?
Zemědělci dostali na bioplynové stanice velké peníze a stát jim nasliboval, že si výrobou zelené
energie přivydělají. Na stavbu dostali dotaci, ale na spoluúčast mají úvěr. Když se stanice
povolovaly, nikdo nepřemýšlel, čím se budou plnit. Nikdo si neuvědomil, že málokterý zemědělec
má dost živočišných produktů, aby chod zajistil. Výsledek je známý, končí v nich účelově pěstovaná
kukuřice, což přináší obrovské problémy s erozí a zamořením půdy a vod pesticidy. Problém bude
složité vyřešit.
Další pozitivní věcí je, že krajské zastupitelstvo kraje Vysočina pravděpodobně schválí úpravu
dotačních podmínek pro oblast vodního hospodářství, aby byly zvýhodněny obce v zájmovém
povodí a projekty ČOV s odstraňováním fosforu. Budou osloveny konkrétní obce, které způsobují
největší problém a těm bude nabídnuta dotační i praktická pomoc. V celém procesu by se rovněž
nemělo stávat, aby si obec bez vědomí kraje a správce povodí nechala za nemalé peníze vypracovat
projektovou dokumentaci na ČOV bez srážení, což je pak neřešitelný problém.
Součástí propagace bude i konference, která se bude věnovat nejen povodí Jihlavy, ale i
přidruženým problémům. Konference se uskuteční na konci září, místo naší konference Vodní
nádrže.
Jistě, podobné věci tu už byly. Každá lidská aktivita nějaký čas trvá a pak většinou sama zajde na
nedostatek vůle, času, peněz… Určitě ale není špatné zkoušet to pořád znovu, třeba se to jednou
prolomí.
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Gratulujeme!!!

Jak pan profesor Kubíček (ne)oslavil 85. narozeniny
Neuvěřitelně rychle uplynulo pět let od oslavy osmdesátin pana profesora Františka Kubíčka a už je
zde opět příležitost ke gratulaci, tentokrát k půlkulatinám. Naší radostnou povinností je napsat při
této příležitosti pár slov. Jenže – co napsat nového o člověku, kterého celá odborná veřejnost zná a
zná i jeho práci, aby to nebylo pouhopouhé opakování oslavných textů a informací k předchozím
výročím? Snad tedy alespoň něco málo, zejména pro mladší kolegy.
Pan profesor Kubíček vystudoval a celý profesní
život působil na Masarykově univerzitě v Brně, na
pracovišti, které opakovaně měnilo svůj název.
Název ovšem nebyl důležitý, protože v návaznosti na
činnost svých učitelů a společně s dlouholetými
spolupracovníky
vytvořil
brněnskou
hydrobiologickou školu, která znamenala pojem
sama o sobě. Mysleli jsme si, že o historii pracoviště
a aktivitách pana profesora máme obstojnou
představu, neboť i my, jakožto šedesátníci, toho už
dost pamatujeme. Mysleli jsme si to až do doby, kdy
na počátku roku došlo na dlouho očekávané
stěhování našeho ústavu z osm let trvajícího
provizoria do nového kampusu. Náš pan profesor,
který po léta pravidelně docházel do neutěšených
prostor bývalých kasáren, se rozhodl, že už se znovu
stěhovat nebude. A začal uklízet. Celé měsíce třídil
knihovnu a roznášel hromádky kolegům, každému
podle jeho zaměření. Zbytek nabalil do beden s tím,
že si máme vzít, co se komu bude hodit, a zbytek
vyhodit. A tak jsme v prostorách hypermoderního
kampusu sedli k bednám plným papírů a knih a
začali přebírat štůsky převázané poctivým
motouzem – periodické tůně, prameny, podzemní
vody, tekoucí vody, výzkum jakosti vody v nádržích,
Prof. RNDr. František Kubíček, CSc., na oslavě
výzkum vlivu nádrží na toky, minimální průtoky,
svého jmenování profesorem, 1991
eutrofizace, saprobita, sekundární produkce...
přednášky, skripta, učebnice, studie, posudky… prostě na jednom místě byly pohromadě doklady o
šesti desítkách let, naplněných obrovským množstvím práce odborné, pedagogické, organizační a v
neposlední řadě i osvětové. Osvětu je třeba zmínit proto, že to bylo v době předrevoluční a
předinternetové nesmírně důležité, přístup k informacím byl zejména pro pracovníky mimo
akademickou sféru problematický. Profesor Kubíček tak naplnil roli učitele nejen pro dlouhou
řádku svých studentů, ale i ve vztahu ke graduovaným hydrobiologům v praxi a významně tak
přispěl k vysoké úrovni tohoto oboru v naší zemi.
A co z toho plyne pro mladé kolegy? Až vymyslíte nějaké úžasné téma k výzkumu, zkuste se
podívat, jestli na něčem takovém nepracoval jistý F. Kubíček již létech padesátých, šedesátých,
sedmdesátých, osmdesátých, devadesátých...
Páně profesorův neuvěřitelně široký rozhled, jeho entuziasmus a jiskrná mysl, jeho hluboká
lidskost, to jsou vlastnosti, pro které si ho nesmírně vážíme a máme ho rádi. Ze skromnosti, tak
vlastní všem skutečně velkým lidem, by ovšem mohl trochu slevit. Na náš návrh na menší oslavu u
příležitosti jeho pětaosmdesátin nám řekl: „Děcka, to nestojí za to, oslavíme až devadesátku“.
Tak tedy, pane profesore, přejeme jen to nejlepší a už teď se těšíme!
Za brněnskou hydrobiologii
Světlana Zahrádková a Jan Helešic
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Viera Straškrábová i Věra Straškrabová1 osmdesátileté
Před 10 lety v červnu jsem musel na otočku do Londýna – rozbíhal se tehdy
nový projekt 7. rámcového programu ALTER-net, do něhož byl, díky Vieřiným
kontaktům z předchozích projektů, zapojen HBÚ. Bylo třeba jet na úvodní
mítink, a jí se to tehdy z nějaké příčiny nehodilo... V Londýně se tehdy řešilo mj.
složení řídícího výboru a mnozí navrhovali Vieru – kromě všeobecného
respektu v ILTER2 komunitě byla ženou z nové země EU –, jenže já jsem si
uvědomil, že nedávno oslavila sedmdesátku a nejspíš se jí nebude chtít
schůzovat po celé Evropě. Slíbil jsem lídrovi projektu, že Vieře budu nabídku
tlumočit, ale výsledkem jsem si vůbec nebyl jist. Viera funkci nejen neodmítla, ale patřila k aktivním
protagonistům projektu a dosud zastupuje Biologické centrum v konsorciu ALTER-net II... Myslím,
že tahle deset let stará historka – spolu s momentkou z projektového setkání – pěkně ilustruje
nezdolnou povahu naší jubilantky, její vitalitu, široké odborné zájmy, a v neposlední řadě i puzení či
potřebu rozjíždět a prosazovat nové věci, o jejichž potřebnosti a prospěšnosti je přesvědčena.
RNDr. Viera Straškrábová, DrSc. se narodila 27. 5. 1934 v Bratislavě, ale těsně před válkou se
s rodiči vrátila do Prahy, kde v padesátých letech vystudovala hydrobiologii na Biologické fakultě
UK ve Viničné. Poté nastoupila do aspirantury (tehdejší obdoba doktorského studia) k doc.
Hrbáčkovi do Hydrobiologické laboratoře ČSAV ve Vltavské, kde se věnovala především studiu
bakterií, obratu uhlíku a BSK5 (teprve mnohem později se pro procesy, které studovala, vžil pojem
mikrobiální smyčka3) v údolních nádržích4. Své první odborné práce Viera napsala ještě pod
rodným jménem, ale většinu svého života vlastně publikovala pod pseudonymem Věra
Straškrabová. Tak jsem ji poznal i já, když jsem se u ní, ještě v Praze ve Vltavské, jako student
hydrobiologie učil stanovení mikroskopických počtů bakterií na filtrech po barvení erytrosinem.
Na základě politického rozhodnutí se Hydrobiologická laboratoř musela začátkem 80. let
přestěhovat do Českých Budějovic. Viera tehdy vedla oddělení mikrobiologie a samočistících
procesů a já k ní nastoupil na studijní pobyt a poté do interní aspirantury. Byla výborná šéfová i
školitelka5 – nechávala nám dostatečnou volnost, ale zároveň průběžně kontrolovala pokroky mé
aspirantury, úkoly dokázala rozdělit s přirozenou autoritou a nikdo si nedovolil je nesplnit včas.
Vždy měla po ruce dlouhý seznam úkolů napsaných charakteristickým rukopisem, z něhož si
průběžně odškrtávala vyřízené položky. Na tehdejší poměry měla velmi dobré mezinárodní
kontakty, které nezištně zprostředkovávala i nám mladým – např. v roce 1988 jsme v Č.
Budějovicích uspořádali mezinárodní konferenci mikrobiálních ekologů (dnešní SAME). A při tom
všem si našla čas na vysokohorskou turistiku či průvodcování turistů – z těchto „předdůchodových
aktivit“ se však dlouho netěšila...
Po sametové revoluci se totiž Viera celkem přirozeně stala vedoucí celé hydrobiologie a od
dubna 1990 byla po dvě funkční období respektovanou ředitelkou samostatného
Hydrobiologického ústavu. Provedla HBÚ náročnou transformací celé Akademie, dramatickou
Pod tímto pseudonymem jubilantku znali dříve především českoslovenští limnologové (ti zahraniční nejspíš
nějakou čárku navíc vesměs nezaregistrovali) – teprve po rozpadu společného státu vyšly najevo různé úřední
nesrovnalosti v dokumentech a matrikách.
2 International Long-Term Ecological Research (ILTER) Network vznikl z popudu NSF v polovině 90. let – Viera se
aktivně podílela jak na vzniku české sítě LTER, tak regionální pobočky ILTER v zemích východní Evropy.
3
Práci Javornický P., Prokešová V.: The influence of Protozoa and bacteria upon the oxidation of organic substances in
water. Int. Rev. ges. Hydrobiol. 48: 335–350, 1963 citoval E. P. Odum v Základech ekogie (viz též LimNo 2/2004).
4 Velkou část své začínající kariéry Viera věnovala výzkumu Slapské nádrže, jejíž přehradu předtím dokonce jedno
léto pomáhala budovat v rámci povinné mládežnické brigády.
5 V rámci předlistopadové hydrobiologie (ČSAV) byl její seznam obhájených aspirantů bezkonkurenčně nejdelší
(chronologicky bez titulů): †Bojan Bojanovski (Sofia), Pavel Punčochář, Josef Fuksa, Karel Šimek, Miroslav Macek a
autor.
1
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redukcí financí na výzkum i pracovních míst, přechodem na grantový systém a dalšími záludnostmi.
Zároveň rozvíjela své mezinárodní kontakty a podporovala další spolupráce, např. zapojení HBÚ do
mezinárodních projektů na výzkum horských jezer6 (ale
i Bajkalu), prosazovala douhodobý monitoring nádrží a
zapojila ho do ILTER. V neposlední řadě stála u zrodu
Biologické fakulty JU, kde zpočátku přednášela
mikrobiologii a některé specializované přednášky7,
vyškolila několik studentů limnologie, po smrti Milana
Straškraby pak dočasně přednášela i základní
limnologické kurzy. Víc než 10 let garantovala
limnologii na BF JU, se skončením své ředitelské funkce
v HBÚ se ještě na pár let ujala vedení tehdejší katedry
ekologie BF. No, a když se všech funkcí zbavila, přišel
ten ALTER-net...
Ve své generaci jubilantka rozhodně patřila
k publikačně nejvýkonnějším českým hydrobiologům a
na to, že většinu aktivního vědeckého života strávila „za
železnou oponou“, dosáhly její práce mimořádného
ohlasu8. Za Vieřiny hlavní zásluhy však považuji
především založení české školy mikrobiální ekologie
vody a přežití HBÚ jako světově respektovaného
pracoviště v době, kdy limnologická pracoviště po celé
Evropě spíše zanikala. Při tom všem si Viera vždy našla
čas a příležitost navštívit různé kouty světa, vychovat pro vědu dvě dcery a být hrdou a starostlivou
babičkou čtyřem vnoučatům. Jeji celoživotní práci mj. ocenila AV ČR oborovou medailí J. G. Mendela
či ČLS čestným členstvím.
Do dalších let Ti, Viero, přejeme především dobré zdraví!
- Jaroslav Vrba -

Naši dva jubilanti – Jan Fott a Vladimír Kořínek
Rozdíl mezi otcem a dědečkem je pro každého kluka vcelku jasný - zatímco otec ještě nerezignoval
na výchovu a snaží se držet dohled nad každým krokem, děda už ne zcela stíhá s dechem, výchovu
přenechává na otci a na plno si užívá společných lumpáren, vzpomínajíc přitom na vlastní mládí.
Přestože oba moji dědové zemřeli již dávno, na tyhle klukoviny se zapomíná jen stěží. Nikdy by mě
pak ale nenapadlo, že do mého života vstoupí ještě další, úplně nový děda. Navíc ne jeden, ale
rovnou dva. Oba se sice narodili zhruba o dekádu později, než mí dva skuteční dědové, o to více sil
jim však zbylo na naše rošťárny, byť jsme mičudu vyměnili za plankton, a prak za elektronový
mikroskop.

Dodnes rádi vzpomínáme na některé adrenalinové odběry v Tatrách i pohodové výlety (v poslední fázi doslova –
vrtulníkem) na odlehlé norské jezero Øvre Neådalsvatn v rámci projektu MOLAR.
7 Na PřF UK v Praze ostatně přednášela kurz mikrobiální ekologie vody pro hydrobiology už od sedmdesátých let a
v polovině 90. let vznikla pod její taktovkou první česká skripta pro tento předmět.
8 Publikovala přes sto původních odborných prací; v databázi WoS najdeme přes 30 jejích publikací s téměř pěti
stovkami ohlasů.
6
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A jak to vlastně začalo? Na podzim
roku 2005 jsme s mým školitelem
Adamem Petruskem začali pracovat na
popisu nového druhu perloočky, kterou
jsme o pár let později popsali jako
Daphnia hrbaceki (Juračka, Kořínek et al.
2010), reflektujíc jak naši úctu k
Jaroslavu Hrbáčkovi, tak neobvyklý tvar
dorzální části jejího karapaxu, který se u
některých
populací
(patrně
těch
sdílejících životní prostor s dravými
larvami koreter) výrazně prohýbá.
Taková práce vyžadovala podrobnou
morfologickou
analýzu
pomocí
skenovacího elektronového mikroskopu,
čehož jsem se na jaře 2006 nadšeně ujal.
Moje
nadšení
bylo
natolik
nepřehlédnutelné, že si jej všiml Jan Fott
a opatrně se mě zeptal, jestli bychom do
toho krámu nemohli případně strčit i nějakou tu buchanku rodu Cyclops, neboť se jimi velmi
zabývá, a některé struktury na světelném mikroskopu prostě nevidí. Netrvalo dlouho, a strávili
jsme spolu mnoho desítek hodin nad mikroskopem, kdy jsme v temném suterénu jen za svitu
lampičky podrobně oskenovali více jak deset různých druhů onoho rodu. První výsledky jsme
prezentovali na Limnospolu v Třeboni (2009), letos se náš společný poster chystá do Koreje a
nějaká ta společná publikace se již také sice pomalu, ale jistě rýsuje. Popis nového druhu mezitím
vyžadoval další spolupráci, s kým jiným, než s Vladimírem Kořínkem (mnohdy označovaným prostě
jako VK). Ten se přijel na mikroskop podívat a bylo jasno. Celý příběh se opakoval (a stále opakuje),
jen jsme místo buchanek začali mikroskopovat perloočky (zejména rodů Daphnia a Bosmina)
doslova z celého světa. Pozlatili a nafotili jsme i mnoho historických preparátů, z českých vod
například po Bohuslavovi Fottovi a Šrámkovi-Huškovi. Zpracovali jsme materiál hned na několik
chystaných, spíše taxonomicky orientovaných, rukopisů a pracujeme na dalších. Namísto
intenzivního
užívání
podzimu života s vínem,
dobrou knihou a nohama
v teplých papučích tak
pan profesor co čtrnáct
dní míří z Blatné do
Prahy, aby se zase celý
den krčil v temném
sklepě.
Práce na našem SEMu
je přitom velmi specifická.
Po
dlouhé
přípravě
(chemické
očištění,
preparace, dehydratace,
pozlacení) se dlouho
pátrá
po
kýžených
pohledech ve vodách
analogového
šumu,
výsledná fotografie se pak
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exponuje zpravidla rovné dvě minuty. To je čas, který je možno strávit různým způsobem, v obou
případech však obvykle volíme způsob nejpříjemnější, a to klábosení volného stylu. Zprvu obvykle
o studovaném materiálu. O tom, co to znamená, kdo jej sbíral a proč. Zpravidla se však následně
dostáváme k životu jako takovému, a já se postupně dozvídám o poměrech dob minulých, o tom,
kdo co kdy na fakultě vyváděl a taky o tom, jaký byl nejen fakultní život jak za dob fašistů, tak
zejména za totality. A to je hrozně fajn!
Bývá zvykem, že v ódách k životnímu jubileu zazní ještě závěrem nějaký odkaz ku chvályhodné
vlastnosti oslavence, či veselá příhoda. Oba naši jubilanti sdílejí vlastnost, která se již dnes tolik
nevidí - oba jsou ze staré školy. Jsou zvyklí naprosto vše dotahovat do maximálních důsledků a na
svou práci nespěchají, dělají ji s klidem. Oba odučili celé generace nejen hydrobiologů a jejich
didaktický přístup zůstává čitelný i v každodenním fungování. Za všechny příhody bych jmenoval
jednu, velmi výmluvnou. Společně s Danielem Vondrákem jsme jednoho večera skenovali stařičké
sedimenty z Plešného jezera, až jsme narazili na velmi zajímavý objekt, jehož identita byla pro nás
zcela neznámá. Fotografii jsme pojmenovali plesne_tajemstvi.jpg a poslali ji Janu Fottovi e-mailem.
Následujícího rána byla na mém stole otevřená publikace s ilustrovaným objektem téhož tvaru a s
lístečkem: Tajemství - statoblast mechovky Plumatella sp., spolu se vzkazem v e-mailu "Máš to na
stole, a tu knížku zase vrať. Ten statoblast je jistě z nějaké staré vrstvy sedimentu - v kyselé vodě by
Plumatella jistě nerostla. Zdravím, J."

Pevně doufám i věřím, že si klukovin s mikroskopem s oběma svými novými dědečky ještě hodně
užiju, a oběma za LimnoSpol přeju ještě mnoho energie, která jim zatím skutečně nechybí. Pokud se
nepletu, letos poprvé nejel VK se svou paní na běžky na Šumavu. Letos totiž nebyl pořádný sníh.
- Petr Jan Juračka Fotodokumentace: autor příspěvku.

REFERENCE:
Juračka, P. J., V. Kořínek, et al. (2010). "A new Central European species of the Daphnia curvirostris
complex, Daphnia hrbaceki sp. nov. (Cladocera, Daphniidae)." Zootaxa 2718: 1-22.
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Jubilující Pavel Punčochář
Schválně si tipněte, jaké kulatiny nedávno oslavil dlouholetý člen ČLS a její předseda na sklonku
minulého století RNDr. Pavel Punčochář, CSc. Vzhledem k jeho prakticky neměnné vižáži a
neutuchajícímu elánu těžko uvěřit, že už má na krku sedm křížků.
Rodák z Českomoravské vysočiny spatřil světlo světa 20. března 1944 v Pelhřimově, mládí prožil
ve Světlé nad Sázavou. V šedesátých letech vystudoval hydrobiologii na Přírodovědecké fakultě UK
v Praze a nastoupil do Hydrobiologické laboratoře ČSAV ve Vltavské, kde patřil k prvním vědeckým
aspirantům (doktorandům) Věry Straškrabové. Pavel se věnoval nejprve kontinuální kultivaci
mikroorganismů, později především studiu mikrobiálních nárostů v tekoucích vodách (dnes
bychom asi řekli biofilmům) o nichž publikoval řadu vědeckých i prakticky zaměřených prací. Ještě
někdy v roce 1984 mne v broďácích zaučoval do tajů tzv. Punčochářovy metody – odběru vhodných
kamenů, jejich drhnutí drátěným kartáčkem na semišové boty (získaná suspenze se kultivovala,
extrahovala na chlorofyl a fixovala na přímé počty) a pečlivého balení do alobalu (hmotnost fólie se
použila k přepočtu na povrch kamenů). Protože se Pavel nemohl přestěhovat s ostatními
hydrobiology do Českých Budějovic, působil krátce v pražském oddělení aeroekologie Ústavu
krajinné ekologie ČSAV, odkud se záhy vrátil k vodě – do Výzkumného ústavu vodohospodářského
v Podbabě jako vedoucí oddělení mikrobiologie.
Po sametové revoluci Pavel definitivně vyměnil broďáky za oblek. Nejprve se stal ředitelem VÚV
T.G.M. (1990–1997) a od roku 1998 působí na Ministerstvu zemědělství, v současnosti jako vrchní
ředitel
sekce
vodního
hospodářství. Z titulu své
funkce dodnes udržuje na jihu
Čech kontakty jak se svým
původním pracovištěm, tak
zejména s Fakultou rybářství
a ochrany vod JU (jubilantova
momentka je ze slavnostního
zasedání Vědecké rady ke 20.
výročí založení JU).
Ve funkci předsedy ČLS
(1997–2000)
se
Pavel
Punčochář velmi snažil o
určitou
profesionalizaci
limnospolu a větší otevření
okolnímu světu. Osobně se
zasloužil
o
zřízení
a
rozběhnutí prvních internetových stránek ČLS (tehdy dokonce v trojjazyčné mutaci, věčně
neaktuální německou verzi jsme ale nakonec při jejich přestavbě vzdali), inicioval soutěž na logo
ČLS (na tričkách je poprvé měli organizátoři 12. limnologické konference v Koutech nad Desnou,
kde Pavel předával žezlo) a usiloval rovněž o zmezinárodnění Limnologických novin (k malé
radosti tehdejšího redaktora LimNo), z něhož dodnes přežil jen dvoujazyčný titul (anglické
abstrakty se ukázaly nad síly autorů i redakce).
Pavlův předsednický odkaz tedy v ČLS žije dodnes a sluší se jej při příležitosti jeho kulatin
připomenout. Do dalších let pak přejeme hodně vitality a pevné zdraví!
- Jaroslav Vrba -
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Ohlédnutí za akcemi

Vodárenská biologie 2014
Ve dnech 5. – 6. 2. 2014 se v pražském hotelu DAP uskutečnil jubilejní 30. ročních konference
Vodárenská biologie. Pravidelní návštěvníci mi jistě potvrdí, že tato konference není, jak by název
napovídal, zaměřená pouze na oblast vodárenství, ale nabízí širokou paletu aktuálních témat
z oblasti obecné i aplikované limnologie. Ne jinak tomu bylo i v letošním roce.
Během dvou dní zaznělo celkem 37 příspěvků, které byly předneseny ve formě přednášek či
posterových sdělení. Konferenci otevřel blok zaměřený na legislativu, normy a metody. V této sekci
byl nejpilnějším řečníkem Petr Pumann, který přednesl hned dva příspěvky. Následující sekce byla
věnována velice aktuálnímu tématu, kterým je hodnocení ekologického stavu a potenciálu našich
tekoucích vod a nádrží. V této sekci zaznělo celkem 6 příspěvků autorských kolektivů z České i
Slovenské republiky. Navazující blok byl věnován neméně zajímavé problematice, a sice výskytu
moderních antropogenních kontaminantů ve vodách a metodám umožňujícím jejich odstraňování.
Poslední přednáškový den uzavřel blok zaměřený na výsledky výzkumu z oblasti vodárenství a
čistění odpadních vod. Tento blok plynule přešel v moderovanou posterovou sekci. Diskuze nad
rozličnými tématy se zvolna přenesla i do společenského večera. Ten byl korunován vystoupením
kytaristy a písničkáře Jana Matěje Raka.
Hlavním tématem druhého konferenčního dne byl blok nazvaný - Nádrže a rybníky. Hlavní
tématickou linkou této sekce byla eutrofizace se společnými jmenovateli sinice a fosfor. V tomto
bloku obsahově (i časově) vyčnívala přednáška kolegy Jindřicha Durase, který referoval o
problematice Cerikáriové dermatitidy a jak k tomuto, v budoucnu možná stále častěji se
vyskytujícímu, sezónnímu problému přistupovat.
Případné zájemce o podrobnější informace týkající se konference Vodárenská biologie 2014
mohu odkázat na stránky firmy Ekomornitor spol. s.r.o, (www.ekomonitor.cz), která již několik let
tuto akci úspěšně organizuje.
No a na závěr si dovolím ještě jednu kontrolní otázku: „Jaký člen České limnologické společnosti
se zúčastnil všech třiceti ročníků konference Vodárenská biologie“?
- Jan Potužák -

Určovací kurz Copepoda 2014 je za námi
21. – 23. 3. 2014, Lužnice
Zooplanktonní pracovní skupina České limnologické společnosti se letos na jaře opět představila
jako pořadatel určovacího kurzu. Své loňské ohlédnutí za kurzem jsem na těchto stránkách
zakončoval zvědavým očekáváním dalšího ročníku. Rok se s rokem sešel a o víkendu 21. - 23.
března jsme se opět sešli pod střechou Dvora Hamr, tentokrát nad klanonožci. Kromě tradičního
zaměření na planktonní a litorální druhy vznášivek a buchanek jsme měli díky Marii Zhai možnost
nahlédnout i do světa plazivek, u nás do značné míry opomíjenou skupinou klanonožců. Radostí
bylo setkání s novými studenty zabývajícími se rovněž drobnými vodními organismy.
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Přátelská atmosféra určovacího kurzu byla
(ostatně jako vždy) podpořena aktivním
přístupem účastníků. Zejména zkušenější z nás
doplňovali výklad a ochotně se dělili o své
znalosti – slovy dr. Fotta „občas něco
připodotkli“.
Poděkování patří organizátorům, účastníkům
i Dvoru Hamr. Příští ročník tu bude zase co
nevidět...

Momentka z určovacího kurzu klanonožců 2014
(foto Jiří Klicpera).
- Michal Šorf -

Zápis ze schůze HV ČLS, konané dne 7. 5. 2014 v Praze
Přítomni: dle prezenční listiny
1. Kontrola zápisu z minulé schůze HV ČLS: zápis byl schválen.
2. Hospodaření ČLS:
Výbor vzal na vědomí, že RVS AV ČR schválila dotace na letošní rok ve stejném rozsahu jako
v letech předchozích; tj. na vydávání periodika Limnologické noviny, provoz a aktualizace
webových stránek ČLS dotace 12 tis. Kč a činnost odborných skupin a pořádání odborných
seminářů dotace 6 tis. Kč
3. Matrika
Štěpánka Dlouhá (Ruthová) na vlastní žádost ukončila členství.
4. Webové stránky ČLS
Výbor diskutoval na možností nové verze webových stránek ČLS, jedná se především o velikost
fontů a barevné sladění podkladu. Zajistí: dr. Sacherová
5. 17. konference ČLS a SLS v roce 2015
Konference je organizována pobočkou Brno - Mgr. J. Bojková výboru představila vizi
organizačního výboru:
Konferenci je navrženo zorganizovat v Mikulově. V diskuzi byla řešena zejména otázka vložného
a celkového rozpočtu konference, výbor souhlasí s tím, že se ČLS bude podílet na
spolufinancování konference, organizačnímu výboru nicméně doporučil znovu prokonzultovat
veškeré položky rozpočtu a oslovit potenciální sponzory. Obecně se výbor ČLS přiklání k tomu,
že bychom chtěli mít reprezentativní, ne však vysloveně VIP konferenci. Výbor zároveň
diskutoval některé aspekty programu konference: každý den by začínal plenární přednáškou,
která by měla reflektovat „mezioborovou a meziinstitucionální spolupráci v limnologii“. Členové
výboru osloví potenciální přednášející, nicméně v tuto chvíli vítáme náměty i od ostatních členů
ČLS. V průběhu května a června 2014 pak organizační výbor společně s HV ČLS dopracuje
15

rozpočet konference a rozhodne o konečném místě konání. 1. cirkulář bude k dispozici během
září 2014.
6. Limnologické noviny
Náplň LN č. 3.: vzpomínka na J. Popovského (Z. Hořická), Cerkárie v Boleveckém rybníku (J.
Duras), pakomáří workshop (J. Tátosová), konference o perloočkách (V. Sacherová).
7. Různé
a) Vodní koridor D–O–L: M. Rulík informoval členy HV ČLS o aktivitách spojených
s vyjádřením stanoviska HV ČLS k problematice plánované výstavby koridoru D-O-L
v období od minulé schůze. Kromě odborného stanoviska v časopisu Vodní hospodářství
vyjádřil stanovisko HV ČLS M. Rulík rovněž v interview pro Olomoucký den. K tomuto
interview obdržel e-mailem několik záporných názorů od zastánců koridoru. Své
„Stanovisko expertů“ formulovali zastánci koridoru rovněž v dopise předsedovi AV ČR prof.
Drahošovi, ve kterém reagovali na Stanovisko poradního orgánu AV ČR – Komise pro životní
prostředí. Prof. Drahoš nyní ve spolupráci s Komisí pro životní prostředí AV ČR připravuje
odpověď – HV ČLS přizván ke spolupráci při formulování některých závěrů. Zajistí: M. Rulík
a J. Borovec.
b) Dr. David Pithart z Koalice pro řeky se obrátil na výbor ČLS s dotazem, zda je možné na
podzimní konferenci „Říční krajina“ přispět s přednáškami do bloku o transportu živin.
Spolupráci v této oblasti domluvil výbor s dr. Pithartem již na minulé schůzi výboru. Zajistí:
Jakub Borovec a Jindřich Duras.
Předběžný termín následující schůze HV ČLS: pátek 10. října 2014. Pozvánky zajistí
tajemník.
zapsal: M. Rulík
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