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Lidé svou činností stále více ovlivňují životní prostředí na Zemi.
Tento vliv je obzvláště patrný ve sladkovodních ekosystémech,
které nám poskytují zásadní ekosystémové služby (např. pitnou
vodu, vodu pro závlahy a průmysl, produkci energie,
protipovodňové funkce, rekreaci, chov ryb), i přesto vede lidský vliv
převážně k jejich degradaci (např. znečištění živinami a dalšími
látkami včetně toxických, úpravy prostředí typu regulací a
fragmentací, odvádění vody, zavlékání nepůvodních druhů), což je
obzvláště patrné v hustě obydlených oblastech velké části Evropy.

Aktuálně nejvýznamnějším stresorem je zřejmě eutrofizace,
která vede ke zvýšení produkce fytoplanktonu, nárůstu zastoupení
sinic, snížení průhlednosti, výkyvům v pH a koncentraci
rozpuštěného kyslíku, což má vliv i na změny v dalších
společenstvech včetně rybí obsádky. V silně eutrofních vodách jsou
ekosystémové služby velmi omezeny. Snahy o zachování a zlepšení
kvality vodních ekosystémů vedly k přijetí Rámcové směrnice o
vodách (2000/60/ES), která představuje nejvýznamnější a prozatím nejucelenější právní úpravu
pro oblast vody a je závazná pro členy Evropské unie. Cílem je dosáhnout dobrého ekologického
stavu (potenciálu v případě silně ovlivněných a umělých vodních útvarů) všech vodních útvarů do
roku 2027, přičemž hodnotícím kritériem je odchylnost od teoretického referenčního stavu
nenarušeného lidskou činností. Důraz je kladen na hodnocení biologických složek různých
trofických úrovní: fytoplankton, makrofyta, bentičtí bezobratlí a ryby.
Rybí společenstvo patří mezi nejstudovanější indikátory ekologické kvality. Většina ryb je
snadno určitelná a jejich ekologické nároky dobře známy. I v případě umělých ekosystémů se po
čase rybí obsádka stabilizuje v závislosti na podmínkách prostředí. Díky relativní dlouhověkosti
ryby integrují změny v ekosystému za delší dobu a vzorkování může mít delší časové intervaly (pro
jezera jsou doporučeny tři roky). Ryby mohou ekosystém jednak ovlivňovat (zejména

prostřednictvím predace zooplanktonu), ale stejně tak jsou obsádky formovány prostředím, neboť
růst a rozmnožování striktně závisí na okolí. Zdravé rybí společenstvo je tak druhově vyvážené,
využívá různé zdroje potravy, přirozeně se rozmnožuje, výsledkem čehož je zastoupení různých
věkových a velikostních skupin a vyskytuje se u něho minimum nemocných či anomálních jedinců.
Rybí společenstvo lze rozdělit na druhy tolerantní (většina kaprovitých ryb, např. cejn velký, kapr
obecný) a citlivé (většina lososovitých ryb nebo stenotermní mník jednovousý); případně podle
sdílených charakteristik, jako je využívání shodné potravy (např. herbivoři, omnivoři), třecího
substrátu (např. fytofilní, litofilní), trofické pozice (vrcholoví dravci); nejpodrobnější je využití
jednotlivých indikátorových druhů či vývojových stádií. Důležitý je i pohled na biodiverzitu a
rozlišování, zda jsou druhy původní či introdukované. Jednotlivé indikátory lze vyjádřit z hlediska
početnosti, biomasy či relativního zastoupení.
Náplní mé disertační práce bylo využití ryb jakožto ekologických indikátorů (Blabolil 2017).
V první části se jednalo o vytvoření indexu multimetrického pro hodnocení ekologického potenciálu
přehradních nádrží na základě sdílených vlastností, aplikovatelného na kontinentální úrovni (I) a
převážně druhově specifického pro podmínky České republiky (II). Ve druhé části byly
porovnávány vytvořené indexy v rámci centrální a pobaltské oblasti, přičemž byly hledány
nejvýznamnější stresory působící na rybí obsádky (III). Třetí část se věnovala vytvoření
optimálního vzorkovacího schématu tenatových sítí tak, aby byly zachovány hodnoty indikátorů
s omezeným vzorkováním a tím se indexy více používaly (IV). V poslední části byl studován
populační doplněk dvou druhů na základě různých vzorkovacích metod a využitím nové statistické
metody byly identifikovány faktory ovlivňující sílu ročníku (V).
První článek (Blabolil a kol. 2016a) jsem se spoluautory napsal po stáži na pracovišti IRSTEA ve
francouzském Aix-en-Provance, kde metodiky hodnocení ekologického stavu nádrží a jezer
dlouhodobě rozvíjí. Tím byla založena dlouhodobá spolupráce výzkumu Českých a Francouzských
nádrží, vytvořili jsme společnou databázi 144 nádrží s údaji o rybách z bentických tenatových sítí a

Letecký pohled na nádrž Klíčava se středním hodnocením ekologického potenciálu.
Foto: Petr Znachor
2

charakteristikami prostředí. Pomocí retrospektivního modelování jsme testovali sérii funkčních
rybích indikátorů ve vztahu k eutrofizaci (vyjádřeno koncentrací celkového fosforu a zastoupením
zemědělské půdy v povodí), kdy byly přirozené charakteristiky nádrží brány jako kovariáty (např.
velikost, hloubka, poloha). Takto jsme vybrali tři indikátory: celkovou biomasu ryb, početnost
planktivorních ryb (např. cejn velký, ouklej obecná) a početnost dravých ryb živících se rybami a
bezobratlými živočichy (např. candát obecný, okoun říční). Indikátory jsme sloučili, čímž vznikl
multimetrický index pro centrální a západní Evropu (CW-FBI). Tento index vykazuje těsnou
závislost se stresory způsobujícími eutrofizaci. Při porovnání údajů mezi oběma státy je situace
v České republice lepší než ve Francii. CW-FBI lze díky obecným indikátorům aplikovat v rozsáhlé
geografické oblasti, ovšem je poměrně složitý pro běžné používání kvůli množství modelů.

Bližší pohled na nádrž Orlík se špatným hodnocením ekologického potenciálu
(kategorie poškozený). Foto: Petr Znachor

V druhém článku (Blabolil a kol., odesláno) jsem s pomocí spoluautorů vytvořil praktický index
především pro podmínky České republiky (CZ-FBI). Využili jsme údaje ze 17 nádrží vzorkovaných
bentickými a pelagickými tenatovými sítěmi. K výběru indikátorů jsme použili regresní závislosti
s koncentrací celkového fosforu doplněné expertními odhady. Takto jsme vybrali devět indikátorů:
převážně druhově specifických (druhy jejichž populace narůstají s úživností např. cejn velký, ježdík
obecný i opačně klesají např. okoun říční, lososovité ryby), údaje o celkové početnosti a biomase
(narůstají s trofií) a v neposlední řadě informace o úspěšnosti přirozené reprodukce. Vzhledem
k jednoduchosti procesu výběru indikátorů jsme věnovali pozornost ověřování indexu: závislost na
indexu sdružujícím další stresory (kolísání hladiny, úpravy pobřeží, intenzita využívání), časová
stabilita hodnocení, ověření variability jednotlivých indikátorů a rovněž závislost s CW-FBI.
Všechny ověřovací kroky byly úspěšné a CZ-FBI tak má smysluplnou podstatu.

Ve třetím článku (Poikane a kol. 2017) jsme porovnávali 10 národních indexů zahrnující 556
jezer a nádrží v centrální a pobaltské oblasti Evropy. Indexy se lišily z hlediska vzorkování (např.
tanatové sítě, vězence, statistiky rybářů) i rybími indikátory (celkem 45). Proto jsme porovnávali
výsledky jejich hodnocení (tzv. poměr ekologické kvality, EQR) lineárními modely se smíšenými
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efekty s kombinacemi stresorů. Nejtěsnějšího vztahu jsme dosáhli kombinací hydromorfologického
ovlivnění (úpravy prostředí a fragmentace) s eutrofizací (koncentrace celkového fosforu a
chlorofylu a) a intenzitou využívání (rekreace, hustota obyvatel). Kombinace těchto stresorů se
ukázala jako nejvýznamnější pro rybí obsádky, lze ji jistě využít i k porovnání dalších biologických
indexů.

Úlovek ouklejí obecných v pelagické tenatové síti. Foto: Petr Pokorný

Indexy pro Českou republiku a mnohé další státy využívají údaje z tenatových sítí. Evropská
norma (EN 14757) ukládá prostorově náhodné vzorkování ve všech hloubkách, což v případě
přehradních nádrží se známými gradienty není efektivní. Proto jsme v navazující části využili údaje
z osmi nádrží s podobnou morfologií zahrnující 29 vzorkovacích sezón a pomocí Bayesianských
zobecněných lineárních modelů porovnávali hodnoty 31 indikátorů mezi úplným vzorkovacím
schématem a osmi scénáři redukovaného vzorkování (Blabolil a kol. 2017). Omezení vzorkování se
týkalo jak počtu lokalit (všechny, hrázová s přítokovou oblastí, hrázová oblast), tak hloubek
(všechny, epilimnion, jediná vrstva nejblíže hladině). Nejtěsnější vztah a tedy nejmenší ztráty
informací jsme dosáhli při vzorkování epilimnia všech lokalit. Druhý nejlepší scénář byl opět při
zachování všech lokalit a omezení jen na hladinovou vrstvu a třetí při vzorkování všech
hloubkových vrstev hrázové a přítokové oblasti.

V poslední části (Blabolil a kol. 2016b) zbývalo navrhnout doporučení na zlepšení ekologické
kvality. Jednou z možností je obecně biomanipulace, kterou lze provést podporou dravých druhů
ryb. Takový projekt může být považován za úspěšný jen při docílení přirozeně se udržujících
populací těchto druhů. Proto jsme studovali časové řady populačního doplňku bolena dravého a
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candáta obecného získaných tenatovými, zátahovými a vlečnými sítěmi, a pomocí nové metody
založené na redukci vysvětlujících proměnných určili faktory ovlivňující sílu ročníku. Vytvořené
předpovědní modely tak mohou pomoci správcům k určení, kdy bude přirozený doplněk slabší a
bylo by účelné umělé vysazení ryb.

Přes veškeré úsilí si jsem vědom, že studie uvedené v dizertační práci jsou stále jen počátečním
krokem v dlouhodobém procesu zlepšování ekologické kvality našich vod. Navíc stále dochází ke
změnám prostředí, které povedou k přehodnocení závažnosti stresorů. Novým druhům se začne
více dařit a populace jiných budou kolabovat. Eutrofizace možná nebude nejzásadnějším
problémem v době nedostatku vody či extrémních srážek. Ekosystémy v dobrém ekologickém stavu
budou ke změnám odolnější, je tedy velmi důležité mít k dispozici kvalitní údaje a začít co nejdříve
s nápravnými opatřeními tam, kde jsou zapotřebí.

V souvislosti se zachováním a zlepšením kvality ekosystémů se budoucí práce zaměří na další
stresory typu kolísání hladiny narušující vývoji litorálu s makrofyty nebo na ohodnocení působení
rybářů selektivně odlovujících velké jedince a ekologicky významné druhy. Rybí společenstva nám
poskytují mnoho údajů, které doposud nejsou plně využívány, jako jsou kumulace látek z prostředí
odhalující i dlouhodobě působící stresory. Další, především šetrné metody vzorkování (např. eDNA,
elektrolov, hydroakustika), by měly být více využívány k výběru relevantních indikátorů.

Dizertační práce byla zaměřena na praktický dopad, vytvořili jsme dva multimetrické indexy
hodnotící ekologický potenciál nádrží za využití různých indikátorů, statistických metod i souborů
údajů, kdy jsme dosáhli velmi podobných výsledků. Velkou pozornost jsme věnovali ověření
správnosti včetně mezinárodního porovnání. Pro snazší získání údajů o rybí obsádce jsme vytvořili
optimální vzorkovací schéma, které uspoří množství použitých sítí a tím omezí i vliv na rybí
společenstvo. Jako jednu z možností zlepšení ekologické kvality navrhujeme biomanipulaci,
k čemuž jsme vytvořili předpovědní modely populačního doplňku. Uvedené výsledky jsou
aplikovatelné nejen pro Českou republiku, ale i okolní státy a použité postupy v dalších zemích či
heterogenních ekosystémech.
Poděkování: V textu záměrně používám množné číslo, ač jsem prvním autorem tří vyšlých článků,
rukopisu a přispěl jsem ke spoluautorskému článku. Práci bych ale nedokončil bez podpory a pomoci
kolegů z Oddělení ekologie ryb a zooplanktonu Hydrobiologického ústavu, BC AV ČR. Stejně tak si
velmi vážím skvělého vedení školitelem Jiřím Peterkou. Nesmírně hodnotná pro mne byla spolupráce
s konzultantem práce Davidem Boukalem a nemohu opomenout ředitele ústavu Jana Kubečku, který
mi umožnil zabývat se danou problematikou. V neposlední řadě děkuji rodině a přátelům za podporu a
trpělivost během mých dlouhých studií.
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Vzpomínáme
Vzpomínka na Jaroslavu Komárkovou (1938–2017)
Poprvé jsme se potkaly v její pracovně
v Hydrobiologickém ústavu AV ČR v Českých
Budějovicích někdy v roce 1999. Přijela jsem tam
seznámit se s ní jako se školitelkou své diplomové
práce, která byla zaměřená na ekologii fytoplanktonu
šumavských jezer. Svým elánem, přátelským a přitom
rázným přístupem si mě hned získala. Naše setkání
v pozdějších letech byla víceméně náhodná, ale vždy
velmi příjemná, s podtónem spiklenectví „holek ze
Žižkova“. Vždy jsem obdivovala optimismus, se kterým
řešila pracovní i zdravotní problémy a o to více mě ke
konci léta zasáhla zpráva o jejím úmrtí.

Ve své diplomové práci, kterou obhájila v roce
1961 na pražské algologii, se věnovala systematice
kokálních zelených řas (konkrétně rodu Ankistrodesmus). V rámci postgraduálního studia v
Hydrobiologické laboratoři ČSAV se pak zabývala limitací fytoplanktonu živinami. Dá se říci, že tyto
studentské práce předznamenaly dva hlavní směry jejího bádání. Díky propojení taxonomie a
ekologie fytoplanktonu s limnologií získala široký rozhled, což je v dnešní době devíza více než
cenná. Od začátku 70. let působila na Botanickém ústavu AV ČR v Třeboni. V tandemu se svým
manželem, prof. Jiřím Komárkem, zde pracovala až do nedávné doby v rámci projektů zaměřených
na taxonomii sinic.
V posledních třiceti letech byl však Jarčin
profesní život spjat především se skupinou
ekologie fytoplanktonu na Hydrobiologickém
ústavu AV ČR, kterou vybudovala spolu se
svými studenty. Zde se věnovala především
fytoplanktonu přehradních nádrží a jezer nejen
v České republice. Jedním z hlavních objektů
jejího zájmu byly sinice způsobující vodní
květy. Kromě prací zaměřených na diverzitu a
taxonomii této významné skupiny se věnovala
také studiu mezidruhové kompetice jako
mechanismu, který ovlivňuje druhové složení
fytoplanktonu.
Je
též
autorkou
řady
pionýrských prací o málo známých ale
ekologicky významných pikoplanktonních
sinicích. Po roce 2000 se zapojila také do řady
mezinárodních projektů – jmenujme například evropský grant MIDI-CHIP zaměřený na identifikaci
sinic způsobujících vodní květy pomocí moderních molekulárních metod. V rámci mezinárodní
spolupráce studovala také diverzitu a ekologii sinic mokřadů v Belize nebo fytoplankton jezer v
Guatemale. Pro Limnologické noviny (1/2010) napsala článek o eutrofizaci jezera Atitlán, v němž se
nedávno náhle objevily vodní květy ohrožující další rekreační využití této lokality. Práce věnované
sinicím ze střední Ameriky patří dnes mezi její nejcitovanější články. Pokud jde o taxonomický směr
jejího výzkumu, letmým pohledem do databáze AlgaeBase zjistíme, že je spoluautorkou popisu
stovky druhů a poddruhů sinic a zelených řas – v poslední době například sinicového rodu Chakia
právě z Belize. Mezi významné počiny patří také spoluautorství kapitoly o vláknitých sinicích
v obsáhlé prestižní monografii Freshwater algae of North America. Konečně nesmíme zapomenout
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zdůraznit její všestranné pedagogické působení na Biologické (dnes Přírodovědecké) fakultě
Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, kde významně přispěla k formování studia
hydrobiologie na tehdy nově vzniklém pracovišti.

Jarčina renesanční osobnost bezpochyby zůstane inspirací i pro další generace studentů. My,
kteří jsme ji znali, na ni můžeme vzpomínat jen v dobrém.
Linda Nedbalová

Vzpomínka na Edmunda Sedláka (1938–2017)
V letošním roce nás opustil náš milý
kolega, doc. RNDr. Edmund Sedlák,
CSc. (*2. 1. 1938 v Košicích, † 10. 2. 2017).
Docent Sedlák, všeobecně nazývaný Medin,
absolvoval Přírodovědeckou
fakultu
Masarykovy univerzity v Brně v roce 1961.
V diplomové práci se zabýval chrostíky
Moravského krasu. Na mateřskou katedru
se vrátil v roce 1964. V mezidobí si odbyl
pedagogickou praxi na vesnické škole a
také vojnu u „pétépáků“. Na pracovišti,
které prošlo několika restrukturalizacemi,
pak působil až do odchodu do penze a
i poté docházel pracovat a občas
vypomáhat při výuce až do roku 2016.
Medin byl jako specialista na chrostíky a korýše nepostradatelnou součástí brněnského
hydrobiologického týmu při výzkumech říčních ekosystémů, které se zabývaly např. produkčními
poměry pstruhových a parmových toků, vlivem špičkování nádrží na biotu, minimálními průtoky,
rekolonizací toků a globálními změnami vodních ekosystémů. Jeho srdečním tématem byly krasové
potoky, těm se věnoval od dob studia až do posledních chvil.
Medin však byl především výborný pedagog. V období normalizace, kdy nebyl hodnocen jako
politicky spolehlivý a přednášet mohl jen omezeně (např. Zoogeografii), vedl bezpočet cvičení a
exkurzí, při kterých se uplatňovala jeho zoologická erudice, pečlivost a důslednost. Z exkurzí byl
významným organizátorem terénního cvičení do Bransouz, kde dodnes vodíme studenty po jeho
stezkách na jednotlivá stanoviště. Po roce 1989 již mohl učit bez politických omezení a celá
generace studentů vzpomíná na jeho přednášky ze Zoologie bezobratlých. Pro pokročilé studenty
připravil krásnou Speciální zoologii bezobratlých, ve které zachytil všechny novinky na poli
fylogenetických výzkumů.
Kromě pedagogických povinností byl také dlouhodobě členem Limnologické společnosti a
působil také ve funkci předsedy brněnské pobočky.
Ve chvílích volna bavil kolegy i studenty příběhy z vojny, nezapomenutelné byly zkazky o
kapitánu Dávidovi, který snad musel být předobrazem majora Terazkyho z Černých baronů. Medin
byl také sportovec, velmi aktivní cyklista a milovník pejsků, na ústav přicházel v posledních letech
ve společnosti fenky Betynky. Téměř profesionální úrovně pak dosáhl jako pečlivý pěstitel kaktusů
a sukulentů, které pravidelně prezentoval na výstavách v botanické zahradě na Kotlářské.
Na našeho Medina vzpomínáme nejen jako na výborného pedagoga, odborníka a vtipálka, ale
také jako na všestranného, bytostně slušného a laskavého člověka.
Světlana Zahrádková a Jana Schenková
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Česká fosforová platforma (konečně) založena!
My, limnologové, vnímáme fosfor především v souvislosti s eutrofizací, a tedy jako rizikový faktor.
Zároveň je ale zřejmé, že zásoby fosforu poměrně brzy dojdou a bez něj nebudou ani sinice ani
zemědělská produkce. Po světě tak vznikají platformy, které se snaží k otázce nakládání s fosforem
nějak komplexněji přistupovat. Cílem je naučit se s fosforem hospodařit a maximum ho recyklovat.

My jsme založili Českou fosforovou platformu, z.s. (ČFP) se zásadní motivací pohnout vpřed
otázku eutrofizace – tři z pěti zakládajících členů jsou zároveň členy Limnospolu (J. Duras, D.
Kosour, V. Kočí), jeden se zabývá technologiemi P v čistírenství (M. Holba, ASIO, s.r.o.) a pátým
členem je doktorand na VŠCHT (J. Pešta). V. Kočí má samozřejmě vztah i k odpadům a recyklaci, ale
zatím je z tohoto oboru v ČFP sám. Základní myšlenky a informace lze najít na webu:
www.fosforovaplatforma.cz,
aktuality
se
snažíme
dávat
na
Facebook:
https://www.facebook.com/fosforovaplatforma/. Obojí potřebuje ještě hodně péče. Naším
mediálním partnerem se stal časopis Vodní Hospodářství, kde už jsme několik krátkých sdělení na
téma ČFP publikovali a míníme v tom pokračovat. Aktuálně nejdůležitějším cílem je získat aktivní
členskou základnu. Aktivní proto, že výhradně na aktivitě členů bude záležet, které tematické směry
se budou rozvíjet více a které méně. Za velmi důležité považujeme rozběhnout nějaký základní a
přehledný projekt, který může prověřit naše schopnosti spolupracovat – a v případě úspěšného
vývoje bude demonstrovat užitečnost přístupu k řešení fosforové problematiky právě na bázi ČFP.
V této chvíli máme za to, že vhodným projektem bude: „Omezení obsahu fosforu v pracích a
mycích prostředcích užívaných pro profesionální použití.“ Jde o to, že cestou velkých prádelen a
také kuchyní, jídelen atd., kde není (a nebude) obsah P v detergentech limitován, se do vodního
prostředí dostává (zřejmě) značné množství P. V rámci tohoto projektu předpokládáme spolupráci
s VŠ (průzkum a odhady, kolik P se do vod touto cestou dostává), s čistírenskými společnostmi
(vlivy na proces čištění odpadních vod), s podniky Povodí (monitoring náhražek polyfosfátů ve
vodách – NTA), s výrobci, dovozci a prodejci P-free prostředků, s odborníky na PR a marketing
(zviditelnění tématu P), se subjekty působícími na poli ekovýchovy a také s právníky, abychom
věděli, kudy nejlépe legislativní změnu prosadit.

Je vidět, že i řešení myšlenkově poměrně jednoduchého projektu vyžaduje značně širokou
spolupráci. My si myslíme, že právě ČFP by měla přesně takovou spolupráci iniciovat a podporovat,
poskytovat k ní prostor a motivaci. Dalšími tématy k samostatnému řešení mohou být otázky jako:
Ekosystémové služby rybníků v oblasti retence P, otázka recyklace P s rybničními sedimenty nebo
téma ze zemědělství, průmyslu, čistírenství, odpadového hospodářství… Nemusí se jednat ani o
zcela nové a ucelené téma, ale lze některou dílčí „fosforovou“ otázku (s funkčním propojením na
další „fosforové“ aktivity) uplatnit při řešení jiných grantů jako jejich součást.
Zajímavou a velmi svěží schůzku jsme absolvovali v rámci brněnské konference Vodní nádrže
2017, která proběhla 3. - 4. 10. 2017. Řada odborníků z různých pracovišť nejen že nám vyjádřila
podporu a měla spoustu zajímavých nápadů, ale projevila zájem o členství a o aktivní spolupráci.
Touto cestou si dovolujeme oslovit i své kolegy limnology – kdybyste měli chuť se zapojit, budeme
určitě rádi. Potřebujeme krátké informace o projektech řešících problematiku fosforu, na kterých
pracujete, o literatuře či odborných akcích, které se fosforu týkají, náměty na činnost, nabídky
spolupráce, členství vaše či vaší instituce. Děkujeme moc za Vaši odezvu!

Jindřich Duras, předseda ČFP
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Ohlédnutí za akcemi
SEFS10 – Symposium for European Freshwater Sciences 2017
V pořadí již desáté setkání European Federation for Freshwater Sciences (EFFS) se konalo ve dnech
2. – 7. 7. 2017 v Olomouci a hlavními pořadateli této akce byla ČLS společně s firmou EDUKOL,
vzdělávací a poradenské sdružení s.r.o. Symposium včetně gala večera bylo pořádáno v prostorách
NH Collection Hotel – a ukázalo se, že to byla dobrá volba nejen z hlediska celkové kapacity a
profesionálního zázemí, ale i z hlediska polohy v klidné části Olomouce, a přitom necelých 10 minut
pěšky od centra. Celkem se zaregistrovalo 467 účastníků ze 44 zemí, z toho 161 studentů.

Tradiční předkonferenční workshop byl organizován mladými limnology (EFYR) a tentokrát byl
zaměřen na téma jak psát a publikovat své výsledky. Své názory a rady asi 40 mladým vědcům,
především doktorandům, prezentovali např. současný předseda EFFS Luigi Naselli-Flores (editor
časopisu Hydrobiologia) a další zkušení editoři mezinárodních časopisů – Anne Robertson, Mark
Gessner, Catherine Leigh a Rachel Stubbington.
V průběhu týdne zazněly 4 plenární přednášky a v rámci 16 řádných a 14 speciálních sekcí bylo
prezentováno 347 ústních sdělení a 130 posterů. Plenární přednáška prof. Jake Vander Zandena
(Center for Limnology, Madison, WI) nazvaná „New perspectives in the study of lake food webs“ se
zabývala mimo jiné využitím izotopových analýz ve výzkumu potravních řetězců v jezerech.
Dr. Steven Declerck (Netherlands Institute of Ecology, Wageningen) se ve své přednášce
„Implications of global change for aquatic communities: do micro-evolutionary shifts in population
functional traits make a difference?“ zaměřil na dopady klimatických změn na společenstva vodních
organizmů. Prof. David Harper (University of Leicester and Director, Aquatic Ecosystem Services
Ltd., UK) přiblížil posluchačům své poznatky z více než třicetiletého výzkumu jezera Naivasha v
Keni v přednášce „Serendipity in science – 35 years studying a tropical lake“. Výše zmíněnou trojici
doplnila dr. Stephanie Merbt (EAWAG, Švýcarsko) – vítězka soutěže o nejlepší dizertační práci
(EFFS Award) za období 2016–2017 – svojí plenární přednáškou s názvem „Microbial nitrification
in urban streams: from single cell activity to ecosystem processes“. Všechny plenární přednášky
měly velmi dobrou úroveň a jejich široký záběr oslovil nepochybně každého, kdo se symposia
účastnil.
Celé symposium bylo organizováno v sedmi paralelních sekcích, v důsledku pozdního odhlášení
cca 35 prezentací však bylo nutné improvizovat a upravovat finální program – s tímto problémem
se však organizační výbor vypořádal vcelku zdatně. Trochu nám zaskřípalo rozdělení jednotlivých
sekcí do přednáškových sálů, kdy v největším sále občas neseděl skoro nikdo, naopak na speciální
sekci věnované „molekulární hydrobiologii“ bylo narváno a zástup chtivých posluchačů, na něž se
nedostalo místo, smutně postával na chodbě… Ale ono se opravdu těžko odhaduje předem, která
sekce bude táhnout a která ne. Kromě přednášek v sekcích byly ve večerních hodinách
zorganizovány rovněž 2 speciální workshopy zaměřené na výzkumy v mesokosmech a na studium
vysýchavých toků. Tradiční celodenní exkurze byly věnovány poznání přírodních i kulturních
zajímavostí Moravy. V rámci 7 destinací navštívilo více než 220 zájemců Moravský kras, Javoříčské
jeskyně, přečerpávací vodní elektrárnu Dlouhé Stráně v Jeseníkách, vodní dílo Morávka a
stejnojmenný tok se zbytky zachovalého divočícího koryta, či Lednicko-Valtický areál. Největší
zájem – 75 účastníků – přilákala komentovaná exkurze do CHKO Litovelské Pomoraví s následnou
projížďkou na raftech. Každá exkurze byla zakončena návštěvou vinného sklípku či ochutnávkou
lokálních pivovarů, takže i když jsme např. během raftování ztratili kdesi v lužním lese 7 účastníků
(naštěstí se duchapřítomně vydali „na stopa“ k mostu), díky pivní pěně byly všechny problémy
zapomenuty, resp. snažili jsme se, aby na ně postižení vzpomínali jenom v dobrém.
Na zasedání národních reprezentantů bylo mimo jiné dohodnuto, že EFFS vyhlásí druhé kolo tzv.
Fresh Project (2nd Collaborative European Freshwater Science Project for Young Researchers) –
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v prvním celoevropském projektu zaměřeném na sledování dynamiky CO2 v tocích byl zapojen z ČR
můj doktorand Adam Bednařík a ukázalo se, že tento typ projektů má rozhodně perspektivu. ČLS
předběžně přislíbila tomuto projektu finanční podporu. Přítomným zástupcům členských asociací
byl dále představen nový předseda EFFS – prof. Antonio Camacho ze Španělska (University of
Valencia), který se své funkce ujme od 1. 1. 2018. Národní reprezentanti rovněž jednomyslně
schválili návrh chorvatských limnologů, aby se příští symposium SEFS11 konalo v roce 2019 v
chorvatském Záhřebu.
Neformálním vrcholem konference byl čtvrteční gala večer s cimbálovou muzikou, pečeným
selátkem a řízným Neo Chess Sunny Rock and Roll Bandem, který již během druhé skladby dokázal
roztancovat celý sál. Organizátoři vsadili vše na maximální pohostinnost a především pravidelný
pitný režim: jestli si účastnící nemohli na něco stěžovat, tak to rozhodně bylo sponzorské pivo
Litovel, které se čepovalo prakticky od prvního coffee breaku až do večerních hodin. Rád bych
poděkoval nejen svým kolegům z organizačního výboru (J. Vrba, J. Kubečka, A. Petrusek a Edukol) a
partě studentů-dobrovolníků za jejich pomoc a podporu při organizaci, ale i dalším českým
kolegyním a kolegům, kteří se v hojném počtu symposia zúčastnili a svými příspěvky i neformální
diskuzí s ostatními účastníky přispěli k dobré propagaci české limnologie. Věřím, že konference
zanechala u všech účastníků dobrý pocit a nastavila organizátorům SEFS11 v roce 2019 v
chorvatském Záhřebu laťku dosti vysoko.
Martin Rulík

VIP: zleva Luigi-Naselli Flores, Stephanie Merbt, Steven Declerck, David Harper,
Jake Vander Zanden, Martin Rulík
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