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Farmaka ve vodách – stru čná informace
Na jaře prošla našimi „médii“ vlna odezev na jakousi tiskovou zprávu obíhající po digitálních médi-
ích, která v kostce pravila, že pitná voda v USA obsahuje závažné koncentrace léčiv, což může mít,
nebo snad i má, následky na zdraví spotřebitelů. A zdroj léčiv že lze vidět v komunálních odpadních
vodách, tj. léčiva vyloučená pacienty po použití, nebo případně vysypaná do výlevek. Primární zdroj
zprávy snad není ani třeba hledat, protože zatížení životního prostředí a toků farmaky je předmětem
odborných publikací aspoň 15 let a problém nezbytně (a správně!) proniká do sféry zájmů občanstva.
Zde tedy krátká desetibodová zpráva pro ČLS:

1. „Velké“ znečišťování toků, reprezentované vysokými hodnotami NL, CHSK, BSK, N-NH4 apod.,
a jeho vliv na ekosystémy, indikovaný např. kyslíkovým režimem, akutní toxicitou nebo saprobi-
tou, už je naštěstí pryč. Zhruba od roku 1995 stojí a pracují všechny potřebné „velké“ čistírny, a
menší se stále budují. Výstavba a zlepšování čistíren zajisté nekončí nikdy, k tomu je také tato
informace.

2. Zůstává problém minerálních živin, hlavně fosforu a dusíku. Dusík už nepřichází do toků primár-
ně jako amoniak, ale hlavně jako dusičnan. Vedle vypouštění z čistíren je zásadní přísun (dusič-
nanového) dusíku a fosforu z nebodových zdrojů. Samozřejmě to vede ke zvýšené produkci fyto-
planktonu na dolních tocích, čili opět k růstu koncentrace organického uhlíku atd.

3. Zásadně stoupá význam tzv. specifických polutantů (látek, které můžeme chemicky určit jako
chemická individua nebo jejich úzké skupiny). Proč to tak je, když není pochyb o tom, že obecně
vypouštění specifických polutantů za posledních 15–20 let také zásadně pokleslo? Důvody jsou
zčásti relativní – znečištění uvedené pod bodem 1 už není hlavní problém a specifické polutanty
se najednou vypouštějí do relativně čisté vody. Ovšem podstatné je, že se zavádí do oběhu stále
nové látky, dříve neznámé nebo nepoužívané. A samozřejmě se rozvíjí analytika, hromadí se po-
znatky o transportu a účinku různých látek na vodní prostředí a vyvíjí se informovanost občans-
tva a strach o zdraví, a roste také obecná starost o osud životního prostředí a člověka v něm.

4. Vypouštění odpadních vod (a odpadů vůbec) z průmyslových výrob lze účinně kontrolovat a vše-
chny evropské státy na to mají standardní kontrolní systémy, včetně postihování přestupníků. V
denní praxi to nemusí vždycky fungovat, ale instituce a mechanismy tu jsou. Co však kontrolo-
vat nelze, je osud výrobků, které člověk použije „doma“, a pak je „přesune“ do odpadních vod –
léky, farmaka a případná aditiva potravin vyloučí s močí, kosmetické prostředky a některá farma-
ka vypustí s vodou z koupelny, čistící prostředky apod. vylije výlevky. A tady začíná náš prob-
lém, zvaný PPCP (Pharmaceutics and Personal Care Products).

5. Většina PPCP jsou syntetické látky, jež mají polární charakter – to má pro klasické čištění odpad-
ních vod dva háčky:
A) Obecně příliš nesorbují na kal popř. biofilmy v čistírně a musí být metabolicky degradovány

(= kometabolizovány s běžnými substráty) bakteriemi a dalšími organismy.
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B) Jakožto syntetické látky se v čistírně nepotkávají s adaptovaným společenstvem, takže degra-
dace vyžaduje delší kontakt.

Obecně se účinnost čištění PPCP zvyšuje s dobu zdržení v ČOV, je podporována membránovými
technologiemi apod., ale obecně vzato nejsou dnešní čistírny komunálních odpadních stavěny na
tento typ znečištění.

6. Zůstaneme-li u farmak, VÚV T.G.M. zpracoval v rámci výzkumného záměru MZP0002071101
seznam deseti v ČR nejužívanějších látek (či reprezentantů jejich skupin), které se snaží sledovat
v tocích ovlivněných vypouštěním odpadních vod. Seznam zahrnuje estrogenní hormony (estron,
17β-estradiol – E2 a 17α-etinylestradiol – EE2, základní látka v současné orální antikoncepci);
látky ze skupiny NSAID, tj. nesteroidních protizánětlivých léčiv (ibuprophen, diclophenac, kys.
acetylsalicylová a její metabolit kys. salicylová); antiepileptikum karbamazepin; metabolit fibrátů
kyselinu klofibrovou a kyselinu o-hippurovou. Seznam se dnes celkem běžně uvádí v různých
přehledech. Jak je patrno, sledovaná významná farmaka jsou látky chemicky velmi rozdílné, s
principiálně různým chováním v prostředí a vyžadující rozdílné přístupy ke zpracování vzorků
před vlastním analytickým stanovením. Zásadní analytický i bilanční problém jsou samozřejmě
metabolity základní aktivní látky – od okamžiku vyloučení močí po výtok z čistírny, až po osudy
látky v řece. Z dalších PPCP jsou dnes sledována tzv. umělá pižma (musky) přidávaná standard-
ně do kosmetických prostředků (data už lze najít na stránkách ČHMÚ), lze sem zařadit i „nové“
čistící prostředky s alkylfenolethoxyláty používané v domácnostech (jinak jsou alkylfenolethoxy-
láty složkou především průmyslových odpadních vod).

7. Dnes existují stovky publikací o přísunu farmak na čistírny, účinnosti jejich eliminace, přísunu
do toků a transportu a transformaci, a také o účinku na vodní ekosystémy a zdravotním riziku pro
člověka. Byly publikovány i odhady počtu narkomanů podle bilance metabolitů kokainu v řece
apod., ale obecně se data o přísunu do ČOV v závislosti na počtu připojených obyvatel a o účin-
nosti jednotlivých ČOV na jednotlivé látky nedají generalizovat. Dnes je jasné, že zdrojem nejsou
např. nemocnice nebo vyhazování přebytečných léků do výlevky, ale běžní spotřebitelé léků, kteří
leží doma nebo chodí. Zvláštní kapitolou jsou různé „tracery“, kontrastní látky apod., podávané
ambulantně při různých vyšetřeních (vedle organických látek sem patří třeba gadolinium). Obec-
ně velmi resistentní jsou antidepresiva a cytostatika, ovšem účinnost čištění na úrovni 90 % zajiš-
ťuje v tocích pod čistírnami stále velmi slušný přísun, vysoko nad citlivostmi analytických metod.

8. Vliv na ekosystém je znám pouze u antibiotik a endokrinních disruptorů. Antibiotika nejsou před-
mětem tohoto sdělení, ale zejména veterinární antibiotika jsou z hlediska obecné ochrany vod k
dalšímu využívání vážný problém (obecný, v ČR snad nepodstatný). Mezi endokrinní disruptory,
čili látky ovlivňující rozmnožovací cykly, patří jasně hormony, přirozené a dnes zejména synteti-
cký 17α-etinylestradiol (viz 6), ale také alkylfenolethoxyláty; endokrinní aktivita je známa u PCB,
některých pesticidů atd. Klasické publikace o feminizaci rybek (indukce produkce vitellogeninu)
exponovaných v řece v kleci pod městskými čistírnami odpadních vod pocházejí z období kolem
roku 1995, moderní sofistikované biochemické metody tento vliv na ryby i další vodní organismy
indikují stále. Ovlivnění rozmnožovacích cyklů vodních organismů může vést ke změně jejich
konkurenceschopnosti v ekosystému a změny podle „ukazatelů“, které běžně nebo experimentál-
ně sledujeme (druhové složení, četnosti atd.), mohou ukázat nejvýš pozdní a konečný výsledek
tohoto procesu. Pro ostatní farmaka a PPCP může být působení jakožto např. falešných chemic-
kých signálů stejně závažné – nevíme téměř nic.

9. Vliv na lidské zdraví je sledován stále ostřeji. Ani pro notorické sportovní rybáře v USA zatím
nebyla prokázána odchylka souboru biochemických testů od nerybářů. Nicméně na přítomnost
endokrinně aktivních látek v prostředí je veřejnost (obě pohlaví) velmi citlivá a lze jen konstato-
vat, že v českých řekách se prostě 17α-etinylestradiol vyskytuje v koncentracích až k mikrogra-
mu na litr – stejně jako jinde. Otázka je, jak se může problém vrátit k lidem: Podíváme-li se do
seznamu (viz 6), tak kys. klofibrová a hippurová byly zjištěny i v podzemních vodách, čili je lze
očekávat v surové vodě pro vodárenskou úpravu. Nádrže pro akumulaci pitné vody stavíme vět-
šinou na horních tocích, čili nad většinou zdrojů PPCP, takže riziko je snad malé a spíše je pou-
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štíme sousedům po proudu a do moře. Nicméně starost o vlastní zdraví stále roste a pokud dnes
považujeme riziko výskytu v (upravené!) pitné vodě za minimální, zítra to platit nemusí.

10. Jaké jsou dnes standardy pro ochranu? Příloha VIII Rámcové směrnice pro vodní politiku ES
(2000/60/EC) uvádí v bodě 4 jako Směrný seznam hlavních znečišťujících látek: „Látky a přípra-
vky nebo jejich štěpné produkty, u kterých byly prokázány karcinogenní nebo mutagenní účinky,
nebo vlastnosti, které mohou ovlivnit produkci steroidů, štítnou žlázu, rozmnožování, nebo jiné
endokrinní funkce ve vodním prostředí nebo jeho prostřednictvím.“ Rozpracování tohoto bodu
do legislativních dokumentů (viz 4) by mělo v zásadě pokrýt problém dnes i do budoucna. Rov-
něž seznamy prioritních a nebezpečných látek různých úrovní, a doporučení jejich sledování, stá-
le rostou, atd. Nicméně farmaka nejsou a hned tak nebudou v seznamech látek, které se v prostře-
dí nesmí objevit bez poplachu. Důvody jsou dva:
A) Producent je člověk an sich, žádná firma, kterou lze „usměrňovat“ nebo trestat.
B) Pokud jde o účinný lék, nelze jej zakázat jen proto, že v důsledku ovlivňuje životní prostředí,

nebo mu dokonce škodí (a prokazatelně atd. – to známe).

Zbývá třetí cesta – sledování přísunu, osudů a vlivů farmak ve vodních ekosystémech a působení
na odborníky projektující čistírny a sběr odpadních vod: aby počítali s tím, že za deset let už to ne-
bude kvalifikováno jen jako pocit veřejnosti. Tohle by mělo být výsledkem zájmu veřejnosti alespoň
o ty endokrinní disruptory, i když není podpořen úředními limity, předpisy, nebo systémem pokut,
plateb a přímého vymáhání. A zájem veřejnosti vede ke změnám předpisů, seznamů, požadavků na
stavby atd. …

- Josef K. Fuksa -

Výzkumné aktivity členů ČLS
Rádi bychom v Limnonovinách vytvořili prostor pro představení výzkumné činnosti našich členů a pro struč-
nou prezentaci výsledků, které byly získány v rámci vlastního výzkumu či při řešení diplomových prací na uni-
verzitních pracovištích. Nabízíme proto členům Společnosti, aby se s ostatními podělili o svoje vědomosti a
zkušenosti. V prvním příspěvku přinášíme poznatky z výzkumu věnovaného problematice koloběhu organic-
kého uhlíku v říčních sedimentech, který je dlouhodobě prováděn na Přírodovědecké fakultě UP v Olomouci.

Anaerobní metabolismus říčních sediment ů a emise skleníkových plyn ů

– mohou vodní toky p řispívat k emisím skleníkových plyn ů? 1

Martin Rulík a kol.
Katedra ekologie a životního prostředí, Přírodovědecká fakulta Univerzity Palackého v Olomouci,
Šlechtitelů 11, Olomouc; martin.rulik@upol.cz

Náš dlouhodobý výzkum na toku Sitka u Olomouce je zaměřen na problematiku koloběhu organic-
kého uhlíku a zabývá se především významem dnových, tzv. hyporheických sedimentů pro retenci a
transformaci organického uhlíku v tocích. Protože v těchto sedimentech je mnohem pomalejší prou-
dění vody ve srovnání s povrchovým tokem (rychlost řádově metry za den) a spotřeba kyslíku respi-
rací není dostatečně nahrazována jeho transportem z povrchu, obsahuje intersticiální voda většiny
hyporheických sedimentů nízkou koncentraci rozpuštěného kyslíku, která se s rostoucí hloubkou je-
ště více snižuje. Aerobní metabolické procesy, jež převládají v povrchové vodě, jsou proto v hlub-
ších částech sedimentů nahrazovány procesy anoxickými a anaerobními. V prvních krocích našeho
výzkumu jsme zaměřili pozornost na studium některých produktů a meziproduktů anaerobního roz-
kladu organických látek, konkrétně jsme zjišťovali koncentraci kyseliny mléčné a octové, které jsou
základními prekurzory sulfátové redukce a metanogeneze. Poměrně vysoké koncentrace těchto kyse-
lin, nalezené i v jinak dobře prokysličených sedimentech alpského toku Oberer Seebach v Rakousku,
nás proto vedly k přesvědčení, že „anaerobní procesy“ v sedimentech jsou nejen běžné, ale mohou
hrát velmi důležitou roli v koloběhu uhlíku. V důsledku vyčerpání kyslíku totiž využívají heterotro-

                                                
1 Uvedený příspěvek je zkrácenou a upravenou verzí textu zaslaného do časopisu Vesmír
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fní bakterie pro oxidaci organických látek nejčastěji jako konečných akceptorů elektronů ionty NO3
–,

Fe3+ a SO4
2–. V procesu denitrifikace, redukce Fe3+ a sulfátové redukce tak dochází k propojení ko-

loběhu uhlíku s koloběhy dalších prvků. Oxid uhličitý, který v těchto procesech vzniká jako vedlejší
produkt, pak může být dále využit v procesu metanogeneze či unikat společně s dalšími plyny (tj.
CH4, N2/N2O, H2S) – nejčastěji difúzí či konvekcí ze sedimentů do povrchové vody.

O významu těchto procesů svědčí skutečnost, že v sedimentech toku Sitka jsou tyto anoxické a
anaerobní procesy odpovědné za více než 80 % veškeré oxidace organické hmoty, jinými slovy roz-
puštěný kyslík využitý v aerobních procesech stačí na oxidaci pouze cca 20 % dostupných organic-
kých substrátů. Následující analýzy sedimentů prokázaly, že jak hlubší, tak povrchové sedimenty
toku vykazují relativně vysoký metanogenní potenciál a denitrifikační kapacitu, tj. schopnost pro-
dukovat CH4 a N2O při anaerobních inkubacích ex situ. Odběry z intersticiální vody toku Sitka pak
prokázaly, že metan je zde produkován celoročně, během letního období však jeho koncentrace mno-
honásobně vzrostou – vysoká produkce vede k přesycení intersticiální vody metanem, jež může být
až 4000× vyšší než nasycení povrchové vody (Hlaváčová et al. 2005). Rovněž denitrifikace v sedi-
mentech je během letního období zvýšená a vede prakticky k veškerému odstranění dusičnanů z vo-
dy, vstupující v určitých místech toku do sedimentů. Z intersticiálního prostředí s vyšší koncentrací
pak rozpuštěný metan společně s CO2 a N2O unikají do povrchové vody, kde se stávají součástí po-
proudového transportu nebo mohou být dále difúzí emitovány do atmosféry.

Na rozdíl od stojatých vod je ebulice plynů ve formě bublin v dobře proudivých tocích pravděpo-
dobně nevýznamná. Rychlost toku plynných emisí do atmosféry závisí na parciálním tlaku konkrét-
ního plynu v atmosféře a jeho koncentraci ve vodě, na teplotě vody a dále na hloubce vody a rychlos-
ti proudu. Maximální emise lze proto očekávat v letním období v dobře proudivém úseku. Měření
emisí skleníkových plynů (SP) na experimentálním lokalitě v dolní části toku Sitka bylo provedeno
kombinací různých metod, které zahrnovaly jednak teoretický výpočet difúzních toků plynů z vody
do atmosféry, jednak přímé měření emisí pomocí statických komor, umístěných na dně toku a plová-
kových komor, které plavou na hladině toku. Plováková metoda poskytuje dle našich měření nejlep-
ší představu o skutečných emisích SP z toku. Výsledky potvrdily, že tok Sitka můžeme považovat
na jedné straně za zdroj emisí SP do atmosféry, které jsou rozsahem srovnatelné s hodnotami z po-
dobných studií provedených v Evropě i USA. Na druhé straně se ztráty uhlíku (CH4 a CO2) a dusí-
ku (N2/N2O) z vody ve formě těchto plynných emisí mohou významně podílet na procesech říčního
samočištění, a tak přispívat ke snižování koncentrace těchto prvků v povrchové vodě (Hlaváčová et
al. 2006).

Zde je však nutné zdůraznit, že popsané transformace a toky nejsou běžnou součástí každého vod-
ního toku. Zregulovaný a zkanalizovaný tok – bez členitého koryta, vytvořených úseků se střídáním
oxicko-anoxických zón, s patřičnou dobou zdržení vody v korytě a v přilehlých zvodnělých sedimen-
tech – nemůže nikdy plnit plnohodnotnou samočistící funkci. Degradační kapacita (tj. samočištění)
je zajištěna pouze intenzívní komunikací vody s různými habitaty v toku, jimiž protéká. Čím vyšší
procento vody protéká sedimenty dna a čím vyšší je zdržení této vody, tím účinnější bude odstraňo-
vání znečišťujících látek (např. dusíku denitrifikací).

Odhad ročních emisí z toku

V roce 2005 jsme naše sledování produkce SP rozšířili na celý tok Sitka, který pramení v Bruntálské
vrchovině v Nízkém Jeseníku a jehož délka je cca 35 km. Sitka představuje tok 3. řádu, průměrný
průtok v ústí je 0.81 m3/s a plocha povodí se rozkládá na 118,8 km2. Ve své horní části až po město
Šternberk protéká Sitka zalesněným územím s relativně nízkou intenzitou antropogenních vlivů, v
dolní části naopak tok protéká intenzívně obhospodařovanou zemědělskou oblastí. Až na krátké úse-
ky je tok neregulován a je lemován zachovalou břehovou vegetací. Dno toku je v horním a částečně
i v dolním úseku tvořeno štěrkovitým sedimentem (medián zrn 13 mm) a v dolním úseku několik
kilometrů od ústí jemnějším sedimentem (medián zrn 2,8 mm). Sitka se vlévá do říčky Oskavy asi
5 km severně od Olomouce.

Cílem našeho sledování bylo odhadnout množství plynných emisí, které jsou uvolněny tokem za
rok. Pro výpočet odhadu ročních emisí sledovaných plynů ze Sitky do atmosféry bylo potřeba znát
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časovou a prostorovou variabilitu v rozložení emisí. Toho bylo dosaženo celoročním sezónním mě-
řením na 5 zvolených lokalitách podél toku, kde byly měřeny koncentrace CH4, CO2 a N2O v povr-
chové i intersticiální vodě a dále byly pomocí plovákové metody měřeny emise plynů do ovzduší
(viz foto).

S ohledem na produkci metanu, kterému dlouhodobě věnujeme v našem výzkumu zvláštní pozor-
nost, byl na jednotlivých lokalitách měřen ještě metanogenní potenciál a pomocí metody FISH (flu-
orescenční in situ hybridizace) sledována abundance metanogenních archebakterií. Aby bylo možné
naše měření vyprodukovaných emisí vztáhnout na celou plochu toku, přiřadili jsme proto jednotli-
vým lokalitám úseky toku, které tyto lokality reprezentovaly svým charakterem a naměřenými emi-
semi. Lokalita I pak představovala úsek od pramene až po střední vzdálenost na toku k lokalitě II
atd. Pro výpočet celkových ročních emisí z toku byla celková plocha toku odvozena sečtením čtrná-
cti podélných dílčích úseků. Plocha dílčích úseků byla vypočtena z délky úseků a naměřených příč-
ných transektů na daném úseku. Délka jednotlivých úseků byla vygenerována v geografickém soft-
ware ArcGIS za použití GPS souřadnic (na místě měřených příčných transektů) a digitálních dat to-
ku Sitka z tématické vrstvy vodních toků v ČR. Celková plocha říčního koryta Sitky byla spočtena
na 181 380 m2, tedy 0,18 km2. Celkové a dílčí roční emise z lokality pak byly spočteny jako průměr
z naměřených hodnot za jednotlivá roční období.

Naší pracovní hypotézou bylo, že v podélném profilu toku se mění spádové a proudové podmín-
ky, s nimiž koresponduje usazovací rychlost, složení sedimentů a obsah organických látek. Podle té-
to hypotézy by tedy dolní úseky toku měly mít sediment s převahou jemnozrnných částic a obsaho-
vat více organických látek, jejichž rozklad bude podporovat větší produkci všech sledovaných plynů,
a také jejich vyšší emise. Předpokládali jsme rovněž, že proporcionální podíl metanogenních arche-
bakterií ve společenstvu bakterií i metanogenní potenciál sedimentů budou vzrůstat v podélném pro-
filu toku. Zdá se, že uvedené předpoklady platí pro všechny sledované plyny, s výjimkou CO2, kde
byly relativně vysoké emise zjištěny i na horním toku. Odráží to patrně skutečnost, že horní části
toku jsou zalesněné a v toku je vysoká heterotrofní aktivita a respirace. Navíc tato část toku má plo-
chý profil údolí, nižší a pomalejší rychlost proudění vody, což vede k lokálním akumulacím jemné-
ho sedimentu s výskytem anaerobních procesů. Tento rozdíl je zvlášť patrný ve srovnání s následu-
jícím úsekem (lokalita II), reprezentovaným profilem se zahloubeným údolím a velkým spádem,
který vykazoval obecně nízké koncentrace sledovaných plynů v povrchové i intersticiální vodě, a
rovněž celková produkce emisí zde byla velice nízká.

Říčka Sitka s plováky pro měření plynných emisí. Foto © Martin Rulík, 2007
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Tabulka 1. Odhad ročních emisí skleníkových plynů z modelového toku Sitka. Je uve-
den průměrný, maximální a minimální odhad ročních emisí v kilogramech (u metanu a
oxidu dusného) a v tunách u oxidu uhličitého.

Z hlediska rozložení emisí SP v podélném profilu byly zjištěny zásadní rozdíly mezi sledovaný-
mi plyny. V případě metanu bylo zjištěno, že převažující část ročních emisí (90 %) je produkována
v dolním, 7 km úseku toku (lokality IV–V), který tvoří pouhou 1/5 celkové odhadnuté plochy toku.
U oxidu uhličitého je patrný nárůst v množství emisí v podélném profilu, ale rozdíly mezi jednotli-
vými úseky nejsou tak výrazné jako v případě metanu a po přepočtení na dílčí plochy toku se uka-
zuje, že distribuce ročních emisí CO2 v podélném profilu je víceméně homogenní. Emise N2O vyka-
zovaly s výjimkou lokality II srovnatelné hodnoty s tím, že nejvyšší naměřené hodnoty byly zjištěné
na lokalitě III, což může být pravděpodobně způsobeno zjištěnou vyšší koncentrací dusičnanů v po-
vrchové vodě pod městem Šternberk. Vysoké produkci oxidu dusného na této lokalitě III odpovídá
pak i největší část ročních emisí. Z hlediska časového lze obecně očekávat nejvyšší produkci SP a
jejich emisí v řekách během teplého letního období, kdy je mineralizace organických látek a mikro-
biální aktivita nejvyšší. S tímto předpokladem korespondují zjištěné hodnoty emisí metanu, jejichž
příspěvek k celkových ročním emisím byl nejvyšší v jarně-letním období. Poněkud překvapivě byl
relativně vysoký podíl emisí CO2 (45 %) a zejména N2O (54 %) na celkových ročních emisích zjiš-
těn během podzimních a zimních měsíců. Vysvětlení pro tento jev zatím nemáme.

Pravděpodobně nejvíce překvapivým zjištěním našeho výzkumu byla hodnota celkové roční emi-
se všech sledovaných plynů. Přestože odhadnutá plocha celého toku Sitka je pouze ∼0.2 km2, z
hladiny toku bylo ročně v průměru emitováno do ovzduší 211 t skleníkových plynů, přičemž
dominantní podíl měl CO2 (Tab. 1).

Závěr

Vodní toky nejsou doposud považovány za významný zdroj skleníkových plynů, a proto obvykle
nejsou započteny do globálních bilančních modelů. Výsledky z toku Sitka však ukazují, že i když
vodní toky nedosahují stejně vysokých hodnot jako např. mokřady nebo rýžoviště, nelze je v bilan-
cích a modelech jednoduše zanedbat. Velmi zjednodušeně si můžeme o výši emisí SP z toku Sitka
udělat představu v následujícím srovnání. Roční produkce CO2 z toku Sitka odpovídá množství
emisí CO2 vyprodukovaných průměrným automobilem po projetí 1,3 mil km nebo spálením
18 vagónů, tj. 840 m3 dřeva.

Tyto výsledky byly sice získány v rámci základního výzkumu, nicméně se domníváme, že někte-
rá data by bylo možné použít i v aplikovaném výzkumu, např. při posuzování kvality vod. Naše před-
stava je, že měřením emisí výše uvedených plynů např. můžeme zhodnotit samočistící schopnost
toků. Jak už bylo uvedeno, výsledná degradační kapacita toku je určována dobou zdržení a intenzi-
tou kontaktu povrchové vody s dnovými sedimenty. Čím intenzivnější rozklad organického znečiš-
tění probíhá v říčním systému, tím vyšší budou plynné emise finálních produktů rozkladu. Naopak
v úsecích řek s regulovaným korytem, kde určujícími faktory jsou zkrácení a napřímení toku, opev-
nění břehů, rovné (případně prohlubované) dno, tyto transformační procesy probíhají pouze ve vodě
proudící v korytě, a podíl procesů ve dně a v nivě je tudíž minimální. Výsledkem je převaha trans-
portních procesů nad procesy transformačními, zejména při obecném snížení zátěže toků odboura-
telným organickým uhlíkem a s tím související absencí anoxických habitatů.

Otázka pro náš další výzkum proto zní, zda lze produkci plynů v hyporheické zóně a jejich
následnou emisi z toku považovat za indikátor dobré funkčnosti říčního ekosystému? Angličtí
autoři ve své studii věnované produkci metanu v tocích v této souvislosti uvádějí, že „Admittedly,
chalk streams represent only a small source of methane to the atmosphere and account for <0.05%
of total U.K. emissions, nevertheless, the identification of chalk streams as sources of CH4 chan-

metan [kg/rok] oxid uhli čitý [t/rok] oxid dusný [kg/rok]
průměr 636,7 210,0 228,8
maximum 925,1 282,2 356,1
minimum 429,6 157,8 140,1
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ges our perception of these apparently healthy ecosystems and highlights a perturbation to
their ecological function and a compromise of their ‘good ecological status’ “  (Sanders et al.
2007,). Tak uvidíme...

Literatura:
Hlaváčová E., Rulík M., Čáp L., 2005: Anaerobic microbial metabolism in hyporheic sediment of a gravel

bar in a small lowland stream. River Res. Applic. 21: 1003–1011.
Hlaváčová E., Rulík M., Čáp L., Mach V., 2006: Greenhouse gas (CO2, CH4, N2O) emissions to the atmos-

phere from a small lowland stream in Czech Republic. Arch. Hydrobiol. 165: 339–353.
Sanders I.A., Heppell C.M., Cotton J.A., Wharton G., Hildrew A.G., Flowers E.J., Trimmer M., 2007: Emis-

sion of methane from chalk streams has potential implications for agricultural practices. Freshwater Biol.
52: 1176–1186.

Zápis ze sch ůze HV ČLS, konané dne 13. 5. 2008 v Praze

Přítomni: dle prezenční listiny

1. Kontrola zápisu z minulé schůze HV ČLS: zápis byl schválen

2. Hospodaření ČLS v období 1. 1. 2008 – 30. 4. 2008 (dr. Drápala):
- počáteční stav účtu k 1. 1. 2008 84 338,19 Kč
- stav účtu k 30. 4. 2008 117 490,64 Kč
- Příjmy:

- členské příspěvky  27 000,– Kč
- dotace RVS 18 000,– Kč
- Česká spořitelna, a.s. 46,45 Kč

- Výdaje:
- Limnologické noviny 9 995,– Kč
- doména Rotifera 320,– Kč
- poštovné 123,– Kč
- Česká spořitelna, a.s. 1 456,– Kč

- počet členů dlužících členské příspěvky se ke 30. 4. 2008 snížil ze 46 na 20; oba dlouhodobí dlu-
žníci (viz zápis z minulé schůze HV) své závazky uhradili a zůstávají členy ČLS

- HV ČLS schválil rozdělení plateb pro účetní Společnosti do tří výplatních termínů
- informace o změně hrazení členských příspěvků (bez rozesílání složenek) bude opakovaně zve-
řejňována v LimNo; bude upravena tiráž

3. Limnologické noviny (dr. Vrba):
- číslo 2/2008 – bude vydáno v rozsahu 16 stran; termín dodání zbývajících příspěvků redaktoro-

vi je 20. 5.
- číslo 3/2008 – předpokládané příspěvky:

- dr. Zahrádka a Pobočka Brno: reakce na články v LimNo (č. 4/2007 a 1/2008); zpráva o semi-
nářích

- dr. Duras: setkání pracovníků podniků Povodí (viz zápis z minulé schůze HV)
- dr. Sacherová: „jarní tůně“
- dr. Devetter: informace o České společnosti pro ekologii
- předběžná informace o konferenci „Vodárenská biologie 2009“

- HV ČLS vyzývá členy k publikování materiálů zajímajících členskou základnu ČLS (odborné
články, poznatky ze zahraničních cest, stáží, informace o akcích a další…) v Limnologických
novinách

- informace o proběhlých akcích budou v LimNo publikovány v maximálním rozsahu jedné stra-
ny textu

4. Matrika  (dr. Havel):
Úmrtí člena:

pan Eduard Štědronský († 13. 4. 2008)
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Změna adresy:
Mgr. Jitka Kofro ňová
A: Pražské vodovody a kanalizace, a.s.

Ke Kablu 971, 102 00 Praha 10

Mgr. Karel Kolá ř, Ph.D.
A: Pražské vodovody a kanalizace, a.s.

Ke Kablu 971, 102 00 Praha 10

5. Odborné akce (doc. Rulík):
- workshop „Výzkum a aplikace v rámci implementace WFD“: připravuje odborná skupina ČLS

Tekoucí vody; předběžný termín 10. – 11. 12. 2008, Olomouc. Akce bude bez vložného; infor-
maci do LimNo č. 2/2008 připraví podle dnešní dohody HV ČLS doc. Rulík

6. www. stránky ČLS (dr. Havel):
- proběhne schůzka se správcem stránek s cílem rozšířit přístupová práva, zjednodušit (a zrychlit)

jejich aktualizace a případně upravit strukturu
- jednáním s webmasterem byli pověřeni dr. Sacherová a dr. Havel; termín dohodne tajemník

7. XV. společná konference České a Slovenské limnologické společnosti v r. 2009 (dr. Přikryl):
- organizuje pobočka ČLS České Budějovice
- konference se uskuteční v Třeboni; předpokládaný termín 22. – 26. 6. 2009
- informaci výboru Slovenské limnologické společnosti zašle předseda ČLS dr. Fuksa

8. Různé:
- HV ČLS vzal na vědomí

- žádost „Společnosti pro orální historii“ o přijetí do Rady vědeckých společností ČR
- informaci o založení „České společnosti pro ekologii“; pověřil předsedu pobočky ČLS České

Budějovice, aby požádal dr. Devettera o informaci do Limnologických novin
- termín příští schůze HV ČLS: předběžně stanoven na 17. 9. 2008, Praha

- Zapsal: L. Havel -

Hrazení členských p říspěvků bez rozesílání složenek

Řádné hrazení členských příspěvků je podle článku 13 Stanov České limnologické společnosti po-
vinností každého člena. Dosavadní praxe každoročního rozesílání složenek vždy s prvním číslem
Limnologických novin se z mnoha důvodů již přežila. Většina plateb na účet společnosti se v souča-
sné době uskutečňuje platebním převodem, řada členů využívá služeb elektronického bankovnictví
– proto se vypisování, vkládání a rozesílání složenek (za jejichž tisk si Česká spořitelna účtuje ne-
malý poplatek) stalo neefektivním. Osvědčila se jednoznačná identifikace plateb pomocí variabilní-
ho symbolu.

Z těchto důvodů HV ČLS rozhodl o ukončení dosavadní praxe: od roku 2009 již složenky nebu-
dou rozesílány. Při platbě členských příspěvků či dlužných částek (pravidelné zveřejňování dlužní-
ků v LimNo zůstane zachováno!) bankovním převodem nebo složenkou (použijte Poštovní poukáz-
ku A) dbejte na správné uvedení čísla účtu i variabilního symbolu. Číslo účtu ČLS je 280754359
/0800 (je uvedeno v tiráži na poslední straně LimNo), trojmístný variabilní symbol je pro každého
člena specifický; pro Vaši platbu ho trvale najdete před jménem na svém adresním štítku na obál-
ce s LimNo, případně si jej můžete ověřit u matrikáře, hospodáře, tajemníka, předsedů poboček či v
redakci.

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

Věříme, že členové České limnologické společnosti přijmou tuto „revoluční“, ale nutnou změnu
s pochopením. - HV ČLS -
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Vzpomínka na kolegu

Eduard Št ědronský již není mezi námi
* 13. 10. 1911  † 13. 4. 2008

V dubnu letošního roku ukončil svou životní pouť uznávaný rybářský odborník, výzkumník a hydro-
biolog, čestný člen České limnologické společnosti, pan Eduard Štědronský. Byl to člověk hluboce
nábožensky věřící, tolerantní a v řadě oblastí společenského i praktického života až téměř do posled-
ních chvil mimořádně aktivní. Odpočívá na vodňanském hřbitově, jehož vstupní bránu na jeho návrh
zdobí text:

ČAS SPĚCHÁ,
proto konej dobro včas!
„Až potom“
může být pozdě ...

Tuto výzvu sám vrchovatě naplnil…

Více o životě a práci pana Štědronského v Lim-
nologických novinách č. 3/2001 a č. 4/2006.

- I. Přikryl -

Čestný člen ČLS Eduard Štědronský
při oslavě svých posledních, 96. narozenin

Foto © Karel Burda, 2007

Osobní zprávy

K významnému životnímu jubileu profesorky Aleny Slá dečkové
20. dubna 2008 se prof. RNDr. Alena Sládečková, CSc., vynikající učitelka a významná představi-
telka československé a české aplikované hydrobiologie dožila 75 let.

Jubilantka začala studovat v roce 1951 biologii a chemii na Přírodovědecké fakultě Karlovy uni-
versity v Praze. Pod vedením prof. B. Fotta vypracovala diplomovou práci o fytoplanktonu Mácho-
va jezera a Břehyňského rybníka u Doks v severních Čechách. Po absolvování v roce 1956 nastou-
pila na celý úvazek asistenta na katedře technologie vody u prof. V. Maděry na VŠCHT. Vedle pe-
dagogické činnosti pracovala i vědecko-výzkumně. Začala se zajímat o nárosty v čistých i znečiště-
ných vodách. Sledovala je zejména v údolních nádržích (soustavně Slapy, Sedlice, Klíčava, Fláje a
orientačně Hamry a Vír). Kandidátskou disertační práci o nárostech jako indikátorech jakosti vody
vypracovala a obhájila v roce 1962. Během šesti let, kdy byla editorkou sborníku Verhandlungen
mezinárodní limnologické společnosti SIL, vydala materiály kongresů SIL v Mnichově a Barceloně.
Několik let pracovala jako předsedkyně Algologické sekce České botanické společnosti. V roce
1992 se habilitovala na Masarykově universitě v Brně, kde v roce 1995 získala řádnou profesuru v
oboru hydrobiologie. Za svoji práci na VŠCHT byla dvakrát vyznamenána Schulzovou medailí.
Roku 2000 byla zvolena čestnou členkou České limnologické společnosti.

Výsledky svých prací publikovala soustavně doma i v zahraničí. Známou po celém světě ji učinil
referát „Limnological investigation methods for the periphyton (Aufwuchs) community“ (Botanical
Review 1962). Spolu s Prof. R.G. Wetzelem napsala kapitolu „Periphyton“ do amerických Standard-
ních metod rozboru vody a stala se jejich spoluvydavatelkou (1992). Byla jednou z hlavních před-
nášejících na mezinárodním biologickém kursu TECHWARE EU v Janově (1997), jehož materiály
vyšly knižně ve Velké Británii (2002). S originálními příspěvky vystoupila také na vodárenských
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kongresech IWSA v Budapešti (1993), Durbanu (1995) a v Madridu (1997). Se svým manželem,
prof. Vladimírem Sládečkem, připravila Atlas vodních organismů se zřetelem na vodárenství, povr-
chové vody a čistírny odpadních vod (1996, 1997). Spolu s ním, J. Ambrožovou a V. Kočím sepsala
technické doporučení Biologická kontrola čistíren odpadních vod a jejich vlivu na vodní recipienty,
vydané Hydroprojektem CZ a.s. v Praze.

Společně s Ing. Josefem Šťastným pořádala každoročně od r. 1985 (do 2001) celostátní semináře
„Aktuální otázky vodárenské biologie“. Ty se staly oblíbeným setkáváním odborníků působících ve
vodárenství, a to nejen hydrobiologů, ale i technologů, vodohospodářů a hygieniků.

Spolupráce s praxí ji stále více přiváděla k biologicky problémovým oblastem jakosti vody ve
vodárenství. S oddělením vodárenství ve Výzkumném ústavu vodohospodářském T.G.M. v Praze
začala úzce spolupracovat od osmdesátých let. Přímo se podílela z hydrobiologického hlediska na
hledání možnosti intenzifikace, modernizace a rekonstrukce úpravny vody Seč (1986). Z této, ale i
další spolupráce, vznikl návrh na rozdělení mikroorganismů do tříd podle velikosti a upravitelnosti,
který byl posléze využit v ČSN 75 7214 „Jakost vod. Surová voda pro úpravu na pitnou vodu“ a
převzat do Vyhlášky MZe č. 428/2001 Sb., kterou se provádí Zákon č. 274/2001 Sb. o vodovodech
a kanalizacích pro veřejnou potřebu. Dále to byl návrh na hodnocení technologického procesu podle
velikosti procházejících mikrorganismů a vloček koagulantu, který vyústil v TNV 75 5940 „Mikro-
skopické posuzování separační účinnosti vodárenské technologie“ (1995). Od roku 1996 se podílela
také na spolupráci v rámci projektu NAZV „Možnosti ekologické a ekonomické úpravy a dopravy
pitných vod“. V návaznosti na zmíněné problematiky spolupracuje nyní z hydrobiologického hle-
diska s vodárenskými organizacemi samostatně formami kontroly vodárenských provozů nebo hy-
drobiologických auditů (např. VaK Vsetín, a.s.; VAS, a.s. a jejími divizemi či VaK Chrudim, a.s.).
Na základě získaných výsledků připravila podklady pro návrh TNV 755941 „Mikroskopické posu-
zování jakosti vody dopravované potrubím“.

V průběhu auditů vodárenských provozů předává své bohaté zkušenosti mladým hydrobiologům
a technologům. Svou činnost paní profesorka sama nazvala předáváním štafetových kolíků. Z této
její činnosti vznikly např. v poslední době příspěvky na konferencích Pitná voda Zlín 2008 a něko-
lik příspěvků, které budou předneseny v červnu na konferenci Pitná voda Tábor 2008.

K pětasedmdesátinám přejeme prof. Aleně Sládečkové – v přesvědčení, že bude pokračovat ve
své vědecké práci, které věnovala svoje tvůrčí schopnosti – hodně zdraví a osobní pohody. V nepo-
slední řadě jí přejeme neutuchající elán pro jejího folklorního koníčka.

- Jana Hubáčková, Dragica Matulová -

Pravidelné seminá ře pobo ček a dalších pracoviš ť

ČESKÉ BUDĚJOVICE – semináře se konají vždy ve čtvrtek od 13:00 hodin v přednáškovém sále
Hydrobiologického ústavu, Biologické centrum AV ČR, Na Sádkách 7, České Budějovice (přízemí)

(organizace: RNDr. Jiří Macháček, CSc.; tel.: 387 775 849; e-mail: machacek@hbu.cas.cz)
aktualizace sledujte na www.hbu.cas.cz/seminars.php

12. 6. 2008 (změna!) – J. Vrba a kol. (HBÚ BC AV ČR a PřF JU Č. Budějovice, PřF UK Praha):
Průběžná zpráva o zotavování planktonu šumavských jezer z acidifikace – aneb za vším je
hliník

VÚV TGM – semináře se konají vždy ve čtvrtek od 14:00 hodin obvykle v kinosále
Výzkumného ústavu vodohospodářského T. G. Masaryka, Podbabská 30, Praha 6

 (organizace: Pavel Polka; tel.: 220 197 350; e-mail: Pavel_Polka@vuv.cz)
aktualizace sledujte na www.vuv.cz/Aktuality/seminare.php

19. 6. 2008 – Výzkumný záměr VÚV T.G.M. pro oblast odpadů
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Vodárenská biologie 2008
Konference VODÁRENSKÁ BIOLOGIE 2008 se konala ve dnech 29. až 30. ledna 2008 v prosto-
rách Masarykovy koleje v Praze 6. K dispozici byl konferenční sál a přidružené salonky, umožňují-
cí vystavujícím firmám prezentaci přístrojů a vybavení. Odbornou a organizační záštitu konference
zajistily: Ministerstvo zemědělství – sekce vodního hospodářství, Vysoká škola chemicko-technolo-
gická v Praze – Ústav technologie vody a prostředí, Vodní zdroje Ekomonitor, spol. s r.o. a Česká
limnologická společnost.

Odbornými garanty akce byli RNDr. Pavel Punčochář, CSc. (MZe ČR), Olga Halousková (Vodní
zdroje Ekomonitor), RNDr. Jana Říhová-Ambrožová, Ph.D. a Ing. Iveta Růžičková, Ph.D. (VŠCHT
Praha), a Mgr. Petr Pumann (SZÚ Praha). Bylo předneseno celkem 30 odborných témat, do progra-
mu byla zařazena i posterová sekce (5 plakátových sdělení). Konference se zúčastnilo celkem 150
účastníků.

Před vlastním konáním konference organizační výbor zvážil některé požadavky přednášejících,
účastníků konference a vystavujících firem a podle nich uzpůsobil délku trvání konference, nosná
témata jednotlivých bloků, více času a prostor pro vystavovatele, a také pro neformální kuloárové
diskuse.

V rámci bloku Právní a technické předpisy zazněly celkem 3 přednášky. Lenka Fremrová infor-
movala o biologických metodách v technických normách. Petr Pumann na popud odborné veřejnosti
připravil referát zabývající se stanovením fytoplanktonu/drobného biosestonu v rutinních rozborech.
Smyslem příspěvku bylo zamyslet se nad smysluplností provádění metod vhodných pro požadovaný
účel, tj. stanovení fytoplanktonu a drobného biosestonu. Jaroslava Nietscheová informovala o přípra-
vě velké novely vodního zákona č. 254/2001 Sb. Malá novela je předložena do parlamentu a umožní
vyvlastnění, např. při řešení protipovodňových opatření, dle zákona č. 184/2006 Sb., také řeší směr-
ný vodohospodářský plán a zaměřuje se na výhledové nádrže. Velká novela pod tlakem veřejnosti
uvažuje o možnosti vypouštění řádně vyčištěných vod do vod podzemních. Předpokládá se uzáko-
nění stavu – znemožnit, aby z polí odtékalo množství nerozpuštěných látek.

V rámci bloku Vodárenství zaznělo celkem 7 přednášek. Markéta Chlupáčová poukázala na nut-
nost sledování nebezpečných bakterií rodu Mycobacterium vyskytujících se ve veřejných vodovo-
dech. Práce byla řešena v rámci projektu „Identifikace, kvantifikace a řízení rizik veřejných systémů
zásobování pitnou vodou“. Opakovaným hydrobiologickým auditem na úpravně vody v Rožnově
pod Radhoštěm se zabývali Michal Korabík a kolektiv. Audit prokázal na jedné straně účinnost pro-
vedených preventivních opatření k omezení růstu železitých bakterií v systému jímání podzemní
vody a pronikání bakterií do technologie úpravny vody, na straně druhé audit prokázal nevhodnost
recyklace odsazené vody z lamelové usazovací nádrže zpět do technologie výroby pitné vody a od-
halil nevhodně zvolené místo dávkování koagulantu. Eva Bezděková poukázala na nutnost správné
údržby zásobníků pitné vody, protože její opakované odběry vzorků vody i stěrů odhalily mikrobiál-
ní kontaminaci. Jana Hubáčková za pracovní kolektiv informovala o výsledcích zjištěných na zákla-
dě řešeného projektu „Výzkum a degradace jakosti pitné vody při její akumulaci“. Výstupem ze sle-
dování bude zpracování technického doporučení pro provoz vodojemů, které bude zahrnovat mikro-
biologická, biologická, fyzikálně-chemická, hydraulická, konstrukční a materiálová hlediska. Jana
Říhová-Ambrožová za pracovní kolektiv představila mobilní zařízení uzpůsobené k měření a vyho-
dnocování stupně vzdušné kontaminace v objektech vodojemů s akumulacemi pitné vody. Cílem
sestavy zařízení je i ověření funkčnosti filtračních materiálů osazovaných do větracích průduchů v
objektech. Vlivem teploty na odstraňování železa a manganu z důlních vod se zabýval kolektiv Jo-
sefa Mácy. Bylo zjištěno, že účinnost procesu výrazně závisí na zvolených parametrech a snižuje se
s klesající hodnotou pH i teploty. Analytickou metodou, zde porovnáním spektrofotometrických
stanovení anorganických fluoridů, se zabýval kolektiv Ľubici Kollerové.

V rámci bloku Taxonomie a indikátorové organismy zazněly celkem 3 přednášky. Rodan Geriš
popisoval masový výskyt obrněnek druhu Peridiniopsis kevei v nádrži Vranov, který byl pozorován
jako intenzivní rudohnědé zabarvení vody. Pomnožení nemělo negativní dopad na vodárenskou tech-
nologii. Sinicemi, speciálně rodu Cylindrospermopsis, se zabývaly příspěvky Petra Vágnera a Lenky
Šejnohové.
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V rámci bloku Vodní zdroje zaznělo celkem 5 přednášek. Zkušenosti z revize ochranných pásem
zdroje podzemní vody Rudolec předala odborné veřejnosti za kolektiv Petra Oppeltová. Tato lokali-
ta byla od roku 2007 zařazena mezi zranitelné oblasti. Obdobně byl zaměřený příspěvek kolektivu
Jindřicha Durase, který podával rámcové informace o nejvýznamnějších projektech, tzv. ekotechno-
logických zásahů ve prospěch kvality vody, realizovaných v České republice. Jan Potužák popsal
změny vzniklé v oblasti vodní nádrže Karhov a pokusil se tyto změny konfrontovat s aktuálním sta-
vem. Vyhodnocením průběhu vodního květu a jeho vztahy k celkovému reaktivnímu fosforu, zoo-
planktonu a pH na dvou údolních nádržích se zabýval příspěvek Jaroslava Hrbáčka. Do bloku byla
zařazena i přednáška kolektivu Josefa Hejzlara pojednávající o vlivu rybářského obhospodařování
rybníků na jakost vody ve vodárenské nádrži Mostiště.

V rámci bloku Cyanotoxiny a toxicita zaznělo celkem 5 přednášek, které byly předneseny pra-
covním kolektivem Blahoslava Maršálka z Centra pro cyanobakterie a jejich toxiny. Témata byla
zaměřena na sledování mikrocystinů ve vodě, vývoj a optimalizaci pasivního vzorkovače, akumu-
laci mikrocystinů v rybách a následně i na sledování nových mikrocystinů, v tomto případě cylin-
drospermopsinu. Kolektiv Agáty Fargašové prezentoval výsledky z hodnocení interakcí mezi čtyř-
mocným a šestimocným selenem a vybranými kovy na řasovém médiu. Do bloku byly dále zařaze-
ny příspěvky týkající se biodegradability (kolektiv Hany Macharové) a bioremediace (kolektiv Ľu-
bici Jánovové).

V rámci bloku Čistírenství zaznělo celkem 7 přednášek. Přednášky byly zaměřeny na sledování
indikátorů fekálního znečištění v poloprovozním reaktoru typu SBR (Andrea Benáková), na zjištění
faktorů ovlivňující zanášení membránových jednotek (kolektiv Markéty Dvořákové), na aplikaci
on-line měření na ČOV Žatec zaměřené na dlouhodobé vyhodnocení odstraňování dusíkatého zne-
čištění (kolektiv Miloše Kočárníka), na minimalizaci emisí sloučenin dusíku v odpadních vodách
chemického kombinátu (kolektiv Lukáše Dvořáka), na způsob on-line měření respirační a nitrifika-
ční rychlosti aktivovaného kalu (kolektiv Martina Srba) a na studium nitrifikace a denitrifikace v
imobilizovaných kulturách (kolektiv Dany Vejmelkové).

Příspěvky, které byly hodnoceny nejvýše, se zabývaly vodárenstvím a novými metodami, prob-
lematikou cyanotoxinů a praktickými zkušenostmi v managementem vodárenských nádrží a jejich
povodí. Organizační výbor se poučil z předchozích ročníků a méně poutavá témata (např. prezenta-
ce nových norem, informací z taxonomie, přehled toxikologických dat) začlenil do rozsáhlejších
bloků, takže program nebyl strohý a monotónní. Příspěvky, které bohužel zaujaly nejméně, se netý-
kaly jejich obsahu, ale většinou byly spojeny s prezentací přednášejícího. Organizační výbor bude i
v následujícím ročníku konference zvažovat výběr přednášejících a bude jejich výběr konzultovati s
MZe a příp. i dalšími kompetentními orgány a institucemi (např. MŽP).

Zájemce o sborník, prezentace přednášejících a další informace, týkající se akcí pořádaných fir-
mou Vodní zdroje Ekomonitor, odkazuji na stránky www.ekomonitor.cz.

V roce 2009 se uvažuje o přesunutí místa konání konference mimo Prahu. Důvodem jsou vysoké
náklady spojené většinou s pronájmem sálu a přidružených prostor. Jelikož je konference Vodáren-
ská biologie pokračováním tradičního semináře Aktuální otázky vodárenské biologie, v roce 2009 se
bude konat jubilejní 25. ročník, na který jste všichni srdečně zváni.

- Jana Říhová-Ambrožová -
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Vznik České spole čnosti pro ekologii
Ve dnech 25. až 27. 4. 2008 se v Třeboni konala avizovaná a očekávaná ustavující konference České
společnosti pro ekologii (ČSPE). O této iniciativě byli čtenáři LimNo informováni již v předešlém
čísle a řada limnologů se konference také aktivně zúčastnila. Odborné sekce a diskusní bloky pokrý-
valy prakticky bezezbytku všechna odvětví ekologie v jejím širokém pojetí – od jedinců a populací
po globální přístup a od státní politiky po výuku a popularizaci. Vesměs vysoká úroveň příspěvků
překvapila i organizátory, a to jak po stránce prezentační tak obsahové. Účastníci se shodli, že je
všeobecně pociťována absence komunikační a odborné platformy v ekologických oborech a vznik
takto zaměřené nové společnosti je žádoucí a vítaný.

Na konferenci byly ohnivě diskutovány cíle a směřování společnosti a zvolen výbor ve složení
Hana Šantrůčková (předsedkyně), Miloslav Devetter, Tomáš Herben, Jan Lepš, Ivan Rynda, Miro-
slav Svoboda a David Štorch. Konference byla hodnocena jako úspěšná jak po organizační, tak pře-
devším po programové stránce. Nezbývá než doufat, že společnost naplní své cíle a naděje do ní
vkládané. Následující konference ČSPE je plánována již v příštím roce pod patronátem olomouc-
kých kolegů.

I vzhledem k tomu, že mnozí aktivní členové ČSPE jsou zároveň členy ČLS, je limnologická spo-
lečnost vnímána jako určitý vzor fungující společnosti, a určitě také jako partnerská společnost, jež
se oblastí svého zájmu s ČSPE v řadě případů překrývá. Spolupráce mezi ČSPE a ČLS se nabízí v
mnoha oblastech a doufejme, že se v budoucnu se nám podaří ji realizovat.

- Miloslav Devetter -

Z ustavující konference ČSPE – úvodní referát M. Rulíka v diskusním bloku „Vzdělávání a výuka v ekologii“
Foto © Miloslav Devetter, 2008
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Z ustavující konference ČSPE – večerní rozprava o zaměření nové společnosti.
Foto © Miloslav Devetter, 2008

Konference Ekosystémové služby říční nivy
Ve dnech 28. až 30. 4. 2008 se v Třeboni konala konference „Ekosystémové služby říční nivy“.
140 účastníků konference reprezentovalo praktické i teoretické vodohospodáře, správce toků, vyso-
koškolské pedagogy, vědce a odborné pracovníky z oborů ekologie, hydrologie, geografie, biologie,
zemědělství i ekonomie, projektanty vodohospodářských staveb i pracovníky ochrany přírody. Terén-
ní exkurze proběhla v nivě Lužnice nad Suchdolem n. L. (příklad nivy s původním hydrologickým
režimem) a Stropnice (příklad nivy silně pozměněné regulací toku). Přednášky byly rozděleny do
následujících bloků: 1. Hydrologická funkce říční nivy; 2. Cyklus uhlíku a živin; 3. Ekologie, paleo-
ekologie, geodiversita a biodiversita; 4. Ochrana přírody, hospodaření, plánování, ekonomické, po-
litické a právní aspekty; a 5. Revitalizace. Konference dále pokračovala v dialogu a výměně infor-
mací a názorů mezi výše uvedenými odborníky – volné diskusi na téma ekosystémových služeb byl
věnován speciální blok. Dialogický charakter a konstruktivní atmosféra vyústily v přijetí výzvy úča-
stníků, jejíž text přinášíme níže. Jejím kolektivním autorem je vědecký výbor konference. Sborník a
přednášky ve formátu pdf a text výzvy budou k dispozici na webových stránkách pořadatele, jímž je
třeboňské pracoviště (Oddělení ekologie mokřadů a mělkých vod) Ústavu systémové biologie a
ekologie AVČR.

- David Pithart -

Výzva účastník ů konference „Ekosystémové služby říční nivy“
Vážený pane prezidente, vážení senátoři a poslanci, vážení členové vlády!

Ve dnech 28. až 30. 4. 2008 se v Třeboni konala konference „Ekosystémové služby říční nivy“.
Sto čtyřicet účastníků konference zastupujících praktické i teoretické vodohospodáře, správce toků,
vysokoškolské pedagogy, vědce a odborné pracovníky z oborů ekologie, hydrologie, geografie, bio-
logie, zemědělství i ekonomie, projektanty vodohospodářských staveb i pracovníky ochrany přírody
se Vás rozhodlo oslovit následující výzvou:

Krajina a její nivní ekosystémy hrají svou vysoce důležitou roli v ekonomice každé společnosti a
poskytují základní funkce nutné k zachování lidského druhu.

Tyto funkce je možno považovat za služby.
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Následující služby (bez nároku na úplnost) je možno popsat, kvantifikovat a uchopit pomocí běžných
ekonomických nástrojů:

• Ekosystémy nivy produkují kyslík, zachycují a váží živiny i skleníkové plyny a vyrovnávají te-
plotní extrémy.

• Zadržování vody v nivách zajišťuje jak protipovodňovou ochranu, tak i ochranu proti suchu. V
nivách se vytváří zdroje pitné vody.

• Nivní ekosystémy poskytují životní prostor pro organizmy a jsou zdrojem druhové pestrosti a
rozmanitosti.

• Říční krajina je místem pro zemědělskou a lesnickou produkci. Tato služba by měla být realizo-
vána s ohledem na ostatní funkce a služby.

• Krajina niv poskytuje možnost rekreace a estetického vnímání.
Podmínkou realizace těchto služeb je dobrý ekologický stav nivních ekosystémů.

Tyto služby musí být adekvátně finančně oceněny a zohledněny při využívání území. Veřejná správa
se musí postupně naučit tento princip začleňovat do rozhodovacích procesů.

Znamená to, že je zapotřebí prosadit změny v legislativě, ekonomice i struktuře institucí. Tyto změny
se také musí promítnout do zadání jejich činností.

Tuto konferenci můžeme považovat za začátek veřejné diskuse, ve které je nutno pokračovat.

Vyzýváme všechny adresáty tohoto dopisu, aby z titulů svých funkcí napomáhali myšlenky této vý-
zvy prosazovat, a nabízíme k tomu své schopnosti a znalosti.

V Třeboni dne 30. dubna 2008 Vědecký výbor konference:

David Pithart (ÚSBE AVČR Třeboň), Josef Fuksa (VÚV T.G.M. Praha), Tomáš Just (AOPK Praha),
Otakar Štěrba (UP Olomouc), Tomáš Dostál (ČVUT Praha), Tomáš Havlíček (ATELIER FONTES,
s.r.o., Brno), Jan Pokorný (ÚSBE AVČR Třeboň, ENKI o.p.s. Třeboň), Bohumír Janský (PřF UK
Praha).

Oznámení o akcích

• Workshop o implementaci rámcové sm ěrnice

Odborná skupina ČLS „Tekoucí vody“ připravuje seminář–workshop na téma Výzkum a aplikace
v rámci implementace WFD, který se uskuteční 10. – 11. prosince 2008 na PřF UP v Olomouci.
Cílem workshopu je vymezit, jakým způsobem doposud byla a v současné době je v ČR naplňována
implementace Rámcové směrnice pro vodní politiku ES – 2000/60/EC (WFD). V rámci workshopu
by mělo jednoznačně zaznít, jakým způsobem dosáhne ČR v roce 2015 dobrého ekologického stavu
svých vodních útvarů, tj. máme-li pro vodní útvary stanovený jejich výchozí a typově referenční
stav, a dále cíle a opatření, jak těchto cílů do roku 2015 dosáhnout?

Hlavními tématy referátů a diskuze by mj. mělo být:
1. co vlastně WFD požaduje pro hodnocení ekologického (a chemického) stavu, kdo a jak řídí

její implementaci;
2. kdo plánuje a zadává celostátní monitoring za účelem hodnocení ekologického stavu – jaké je

zadání a jak prokazují uchazeči způsobilost a jak funguje výběrové řízení;
3. jak jsou/budou budou zpracovány výsledky monitoringu – kdo je příjemcem výsledků monito-

ringu, kdo bude interpretovat výsledky za účelem hodnocení ekologického stavu a jak je k to-
mu způsobilý.

Předběžné přihlášky na seminář, a také návrhy k jeho obsahu a zaměření apod., zasílejte nejpozději
do 30. 6. 2008 na adresu: Doc. RNDr. Martin Rulík, Ph.D., Katedra ekologie a životního prostředí
PřF UP, Šlechtitelů 11, 783 71 Olomouc; nebo na e-mail: martin.rulik@upol.cz - mr -
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Publikace a recenze

Balian E.V., Lévêque C., Segers H., Martens K. (eds) 2008. Freshwater Animal Diversity Assessment.
Hydrobiologia, 595 (1), 637 pp.

The Freshwater Animal Diversity Assessment gives a state of the art assess-
ment of the diversity and distribution of Metazoa in the continental waters of
the world. The project deals with all major animal groups and encompasses the
complete array of terrestrial aquatic ecosystems. It is the most comprehensive
study of species- and genus-level diversity and chorology of the global fresh-
water fauna to date, and is the first to present comparable data on the different
faunal groups concerned. The project draws from the collected expertise of
numerous world-renowned taxonomic experts that have combined efforts to
produce this outstanding volume. The result, published as a special issue of the

journal Hydrobiologia, is invaluable to all scientists, managers and conservationists interested in
non-marine aquatic animals.

A special issue of Hydrobiologia on Freshwater Animal Diversity Assessment is now online:
http://www.springerlink.com/content/l2880l521787/?p=f112035ddabc45989b20ecf60fa73be7&pi=3

- red -

LIMNOLOGICKÉ NOVINY , č. 2/2008 ISSN 1212-2920
© Česká limnologická společnost, Praha reg. č. MK ČR E 10186

Členský zpravodaj České limnologické společnosti, vychází čtyřikrát ročně s finanční podporou Rady čes-
kých vědeckých společností. Roční předplatné je pro členy ČLS zahrnuto v členském příspěvku (200,– Kč;
studenti a senioři 100,– Kč), pro nečleny činí 100,– Kč. Při platbě bankovním převodem nebo Poštovní pou-
kázkou A dbejte na správné uvedení čísla účtu (vlevo dole) i variabilního symbolu (specifický kód člena, viz
adresní štítek). Zájemci o členství mohou získat přihlášky v sídle ČLS nebo jednotlivých poboček. Evidenci
předplatitelů vede HV ČLS, kam prosím hlaste eventuelní změny adresy, objednávky a záležitosti týkající se
předplatného. Elektronickou distribuci ve formátu PDF  si můžete objednat přímo v redakci.

Vydavatel: Redakce a administrace:
Česká limnologická společnost,
Podbabská 30, CZ-160 62 Praha 6 – Podbaba;
tel.: 220 197 339; fax: 224 310 759;
e-mail: Ladislav_Havel@vuv.cz

http://www.cas.cz/cls/
číslo účtu: 280754359/0800

Biologické centrum AV ČR, v.v.i.
Hydrobiologický ústav,
Na Sádkách 7, CZ-370 05 České Budějovice;
Odpovědný redaktor: dr. Jaroslav Vrba,

tel.: 387 775 872; fax: 385 310 248;
e-mail: vrba@hbu.cas.cz

Sekretariáty poboček ČLS:
Brno – Ústav botaniky a zoologie, Přírodovědecká fakulta MU, Kotlářská 2, 611 37 Brno
České Budějovice – Hydrobiologický ústav, BC AV ČR, v.v.i., Na Sádkách 7, 370 05 České Budějovice
Praha – Katedra ekologie, Přírodovědecká fakulta UK, Viničná 7, 128 44 Praha 2


