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Jarní t ůň jako modelový biotop vývoje krajiny ve čtvrtohorách  *

Veronika Sacherová a kol.
Katedra ekologie, Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy v Praze, Viničná 7, Praha 2;
vsach@natur.cuni.cz

Jarní tůň je biotop, který je definován souborem specifických vlastností. V první řadě jsou tyto tůně
primárně plněny podzemní vodou při zvýšení její hladiny během tání sněhu. Vodní fáze tůní je krát-
ká (maximálně kolem 5 měsíců), zbytek roku jsou tůně bez vody. Díky tomu v tůních chybí ryby a
vrcholovým predátorem se stávají obojživelníci nebo vodní larvy hmyzu či listonozi. Organismy,
které jarní tůně obývají, musí být dobře adaptovány na základní charakteristiky těchto tůní: výše zmí-
něné vysychání, nízké teploty, nízký obsah živin (oligotrofie), a musí mít schopnost v nějaké fázi
svého životního cyklu migrovat, ať už aktivně nebo pasivně, mezi lokalitami. Jarní tůně se na našem
území nacházejí nejčastěji v nivách velkých řek, často v lužních lesích.

Jarní tůně jsou dále unikátní v tom, že lokality podobného charakteru se vyskytují jen v biomu su-
ché studené stepi. Takové stepi na našem území převládaly v nížinách v průběhu čtvrtohorních zale-
dnění. Tůně vznikaly hojně v terénních depresích a vodou se napouštěly jen na krátké období, násle-
dované vyschnutím díky poměrně vysokým teplotám v krajině. Po následném oteplení klimatu tako-
vé lokality nalézáme jen v nivách velkých řek na místech, kde nedošlo ke změně charakteru krajiny
lidskou činností. Společenstvo organismů, které tůně obývá, se přitom nijak zásadně nezměnilo.

Mezi nejzajímavější organismy, které zde můžeme nalézt, patří zástupci korýšů třídy Branchio-
poda: žábronožky druhu Eubranchipus grubii (Dybowski, 1860) a listonozi druhu Lepidurus apus
(Linnaeus, 1758). Přestože na našem území se jarní tůně vyskytují v povodích téměř všech řek i po-
toků, nevyskytují se výše zmínění živočichové všude. V povodí Odry se vyskytují pouze žábronož-
ky a to pouze přímo podél řeky Odry. V povodí Dunaje se vyskytují žábronožky i listonozi podél

                                                
* Tento výzkum je součástí mezinárodního projektu Eurocores/EuroDiversity „Connectivity, dispersal and
priority effects as drivers of biodiversity and ecosystem function in pond and pool communities“ (BIOPOOL)
(GA ČR DIV/06/E007), který je zaměřen na osídlování nově vzniklých lokalit, mechanismy, které je umož-
ňují, a hodnocení genetické struktury takových populací. Výsledky by měly přispět i k lepšímu posuzování
způsobu ochrany žábronožek. Výzkum se navíc zaměřuje i na další organismy, které byly zvoleny tak, aby
představovaly různé strategie přežívání nepříznivých podmínek. Jedná se o korýše Daphnia curvirostris
(Cladocera), Asellus aquaticus (Isopoda), Synurella ambulans (Amphipoda) a komára rodu Mochlonyx
(Culicidae).
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Žábrobožky sněžní (Eubranchipus grubii) – vpravo samice, vlevo samec s larvou komára r. Mochlonyx.
Foto © Veronika Sacherová, 2008

řek Moravy, Bečvy, Dyje (dříve i jejích přítoků Svratky a Jihlavy). V povodí Labe se vyskytují žá-
bronožky i listonozi podél řek Labe, Orlice (dříve i Jizery) a dolního toku Ohře. Z dalších ojedině-
lých nálezů, například v údolí Liběchovky na Kokořínsku, nebo starších záznamů, například z Tře-
boňska, je zřejmé, že původní rozšíření těchto dvou druhů bylo větší než je v současnosti a neome-
zovalo se jen na úzké pruhy podél velkých řek. Také častý výskyt v příkopech podél železničních
náspů nebo v melioračních struhách naznačuje, že buď se klidová stádia organismů mohou v krajině
dobře šířit na vhodné lokality, nebo je inokulum všudypřítomné a při vzniku vhodných podmínek se
líhne.

Jak vyplývá z výše uvedeného, jarní tůně na našem území představují velmi vhodný modelový
systém. Jsou pozůstatkem v minulosti dosti rozšířeného typu habitatů a jsou rozloženy na horních
tocích třech hlavních evropských povodí. Žábronožky a listonozi jsou svým výskytem omezeni prá-
vě jen na tyto lokality a na nové se mohou šířit jen pomocí svých diapauzujících stádií (cyst). Pomo-
cí stanovení genetické struktury populací těchto druhů lze tedy nejen zjistit příbuznost jednotlivých
populací, ale zároveň i odpovědět na otázku, zda se jedná o jeden druh nebo více druhů vzniklých
vlivem časové i prostorové izolace a do jaké míry se tyto druhy mohou krajinou šířit.

V průběhu let 2005 – 2008 jsme navštívili více než 120 lokalit na území České republiky. V rámci u-
dělené výjimky ze zákona o ochraně přírody byl prováděn výzkum chráněného druhu E. grubii (žá-
bronožka sněžní), druhý zmiňovaný druh L. apus (listonoh jarní – viz foto) zatím studován nebyl. Z
celkového počtu navštívených lokalit se žábro-
nožky nalézaly v 95 tůních. Z toho 44 populací
bylo z povodí Moravy a Bečvy, 9 lokalit z po-
vodí Dyje, 9 lokalit bylo na území soutoku Dyje
a Moravy, 17 lokalit z povodí Odry, 15 lokalit z
povodí Labe a Orlice a 1 lokalita byla na souto-
ku Labe a Vltavy. Jeden až tři jedinci ze všech
populací žábronožek byli analyzováni moleku-
lárně genetickými metodami, konkrétně srov-
náním sekvencí části genu pro cytochrom-
oxidázu c.

Ze získaných sekvencí DNA byl sestaven fylogenetický strom pomocí metody Neighbor-Joining
(NJ) na základě Kimurova 2-parametrového modelu. Populace se rozdělily do tří skupin: skupina
„Odra“, skupina „Morava-Labe“ a skupina „Dyje“. Zajímavé je, že do skupiny Dyje se přitom zařa-
dily i populace z dolního toku Moravy (přibližně od soutoku až k Uherskému Hradišti). Genetická
vzdálenost mezi skupinami populací je přitom poměrně velká: skupina Morava-Labe je od skupiny
Odra oddělena rozdílem přibližně 5,3 % mezi sekvencemi DNA, skupina Dyje je od skupiny Morava-
Labe oddělena rozdílem přibližně 1,7 %. Rozdíly uvnitř skupin jsou zanedbatelné. Pro přesnější před-
stavu o významu tohoto rozdílu byly sekvence dále porovnány se sekvencemi dalších druhů rodu
Eubranchipus z databáze GenBank. Rozdíl mezi sekvencemi různých druhů rodu se pohyboval v
rozmezí 8,4 až 21,8 %. Lze tedy říci, že populace z povodí Odry pravděpodobně nejsou jiným dru-
hem, ale populacemi, které se od ostatních oddělily poměrně dávno. Podobně je tomu i u populací z
povodí Dyje. Z modelů odhadu rychlosti evoluce vyplývá, že oddělování linií probíhá víceméně li-
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neárně a pro rozdíly do 9 % na úrovni sekvencí platí, že za 1 milión let dojde k rozrůznění sekvencí
o 2,3 %. Pro rozdíly 5,3 a 1,7 % u našich výsledků lze tedy vypočítat, že skupina „Odra“ naposledy
sdílela společného předka s ostatními před 2,3 milióny let a skupina „Dyje“ před 0,7 milióny let.

Oddělení populací před zhruba dvěma milióny let odpovídá přechodu mezi třetihorami a čtvrto-
horami, to znamená době, kdy začínají periodické poklesy teploty a rozšiřování pevninských ledov-
ců. Povodí Odry přitom patří mezi území, které se ve vrcholech chladných období ocitlo pod jižním
okrajem severského pevninského ledovce (saalského a halštrovského). Tím došlo k úplnému zničení
tamních lokalit i populací. Populace nalézající se nyní podél Odry proto musí pocházet z nějaké jiné
zdrojové populace, pravděpodobné je rozšíření organismů z chladných stepí na východě kontinentu.
Populace, které se nyní nachází podél Dyje a dolního toku Moravy, se oddělily od ostatních „těsně“
před příchodem halštrovského ledovce, který zasáhl i na naše území. Je tedy zřejmé, že u nás změnil
klima natolik, že mohlo dojít ke krátkodobému omezení až zničení lokalit v koridoru Morava-Labe,
který pak mohly osídlit například populace z oblasti nížin dnešního Německa.

Závěrem lze tedy říci, že zejména velcí zástupci lupenonožců – díky svým nárokům na habitat a
strategiím přežívání – poskytují ideální modelový systém pro studium vývoje krajiny. Rádi bychom
k této krátké zprávě připojili i výzvu široké limnologické obci: Hlaste nám prosím pozorování vý-
skytu žábronožek, listonohů i škeblovek na našem území, a to nejen v jarních, ale i letních měsících.
Pomůžete tak k lepší ochraně organismů i habitatů, ve kterých žijí.

Polanská niva. NPR vyhlášena v r. 1985 na 122,3 ha mezi obcí Polanka a řekou Odrou – unikátní místo
tvořené lužními lesy, mokřady, lukami a tokem Odry i s jejími slepými rameny. Výskyt a domovina vzácné
flóry i fauny, mj. geneticky odlišných populací žábronožky sněžní.
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Metodické vedení monitoringu povrchových vod v České republice,
hodnocení ekologického stavu vodních útvar ů tekoucích vod

aneb co nás pálí…
Libuše Opatřilová, Hana Janovská, Jiří Kokeš
Výzkumný ústav vodohospodářský T.G. Masaryka, v.v.i., Mojmírovo nám. 16, Brno

Rámcová směrnice Evropské unie (RS; MŽP 2003) požaduje, aby každý členský stát zhodnotil stav
svých toků, vyjádřil jej pěti třídami (velmi dobrý, dobrý, střední, poškozený, zničený) v případě eko-
logického stavu nebo dvěma třídami (dobrý, nedosažení dobrého stavu) v případě chemického stavu.
Protože zvláště větší toky nelze hodnotit jako celek, doporučuje jejich rozdělení na úseky – vodní
útvary (VÚ). VÚ by měl být homogenní z hlediska bioty i antropogenního ovlivnění, aby hodnocení
lokality ve VÚ bylo možné generalizovat na celý VÚ a aby bylo možné dobře plánovat opatření v
rámci VÚ a nedocházelo k zanedbání, a tím případnému zhoršení stavu částí VÚ. V případě, že ho-
dnocení vyjde horší než dobré, mají členské státy za povinnost provést úpravy tak, aby se stav VÚ
zlepšil minimálně na stav dobrý, nebo by měl být takový VÚ odůvodněně vyhlášen za silně ovliv-
něný. V případě, že stav VÚ je dobrý nebo velmi dobrý, musí členské státy zajistit, aby se stav VÚ
nezhoršoval. Tyto cíle mají členské státy zakomponovat do Plánu hlavních povodí a Plánů oblastí
povodí, které budou obsahovat i konkrétní programy opatření. Výsledky programů monitoringu by
měly sloužit jako podklad pro vytváření těchto programů opatření.

Programy monitoringu byly v České republice spuštěny 22. 12. 2006. Dle požadavků RS byl za-
veden program situačního monitoringu (zajišťuje VÚV T.G.M.), programy provozního a průzkum-
ného monitoringu (zajišťují podniky Povodí, s.p., ZVHS), program monitoringu kvantitativního
stavu (zajišťuje ČHMÚ) a program monitoringu referenčních podmínek (zajišťuje VÚV T.G.M.).
Program monitoringu referenčních podmínek mezi členskými státy výjimkou, většina států má sle-
dování referenčních lokalit zahrnuto v programech situačního monitoringu. Systém monitoringu v
ČR byl podrobněji popsán v LimNo 4/2007 (Jarkovský et al. 2007).

V rámci metodického vedení monitoringu (VÚV T.G.M.) byly před samotným spuštěním pro-
gramů monitoringu připraveny metodiky pro odběr a zpracování vzorků jednotlivých biologických
složek kvality. Použitím těchto metodik lze získat informace o jednotlivých biologických složkách
tak, jak je požaduje RS (viz Tab. 1). Výjimkou je věková struktura ryb v tekoucích vodách, kde
metodika zavádí pouze sledování plůdkového společenstva ryb, tj. všech jedinců vylíhlých v roce

Tabulka 1. Požadavky Rámcové směrnice (parametry, které je nutné sledovat při monitoringu jed-
notlivých biologických složek).

Biologická složka Požadavky Rámcové sm ěrnice

Makrozoobentos druhové složení četnost
poměr citlivých a
necitlivých druhů diverzita

Ryby druhové složení četnost

výskyt typově
specifických

citlivých druhů věková struktura

Fytoplankton druhové složení četnost
četnost a intenzita

kvetení  
Fytobentos druhové složení četnost   

T
ek

ou
cí

 v
od

y

Makrofyta druhové složení četnost   

Makrozoobentos druhové složení četnost
poměr citlivých a
necitlivých druhů diverzita

Ryby druhové složení četnost

výskyt typově
specifických

citlivých druhů věková struktura

Fytoplankton druhové složení četnost
četnost a intenzita

kvetení průměrná biomasa
Fytobentos druhové složení četnost   
Makrofyta druhové složení četnost   

S
to

ja
té

 v
od

y

Zooplankton Rámcová směrnice sledování této biologické složky nezavádí
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sledování, z důvodu velkého ovlivnění věkové struktury rybářským hospodařením. Tato výjimka je
v současnosti obhajována před evropskou komisí. Sledování zooplanktonu v rámci monitoringu sto-
jatých vod naopak rámec požadavků RS překračuje. Důvodem je významnost společenstva zooplan-
ktonu ve stojatých vodách a také předpokládaná vhodnost této složky pro hodnocení ekologického
stavu stojatých vod.

Aby bylo možné ekologický stav vodních útvarů hodnotit, musí být veškerá data získaná z různých
programů monitoringu srovnatelná. Srovnatelnost a kvalita dat je zajištěna dodržováním shodných
postupů při odběrech a zpracování vzorků. V rámci metodického vedení jsou pravidelně pořádána
školení odběrů vzorků a determinační kurzy (rámcový harmonogram viz Tab. 2). Aktuální harmo-
nogram školení a kurzů se řídí potřebami subjektů vykonávajících jednotlivé programy monitoringu.
V letošním roce bylo uspořádáno terénní školení hydromorfologického mapování, terénní školení
odběrových metod makrozoobentosu, fytobentosu, fytoplanktonu a zooplanktonu stojatých vod,
školení na výpočetní program „FYTO-HBU“ pro výpočet biomasy fytoplanktonu, determinační a
terénní kurz makrofyt stojatých vod a determinační kurz makrozoobentosu, skupin Chironomidae a
Hirudinida. Posledním kurzem pro letošní rok bude determinační kurz zooplanktonu pro pokročilé,
který se bude konat 2. – 4. prosince (kontakt pro případné zájemce: pavla_reznickova@vuv.cz).

Hodnocení ekologického stavu je podle požadavků RS založeno na porovnávání aktuálního stavu
hodnocené lokality (reprezentativní pro daný vodní útvar) s referenčními podmínkami, tj. podmínka-
mi neovlivněnými lidskou činností. Pro stanovení, referenčních podmínek, případně alespoň zjištění
podmínek blízkých stavu neovlivněného lidskou činností, byl v České republice zaveden Program
monitoringu referenčních podmínek. Referenční stav je odvozován z databáze dat získaných na lo-
kalitách neovlivněných lidskou činností (referenční lokality) nebo na lokalitách ovlivněných co nej-
méně (nejlepší dosažitelný stav), případně expertním odhadem. Pro biologické složky platí, že výs-
ledkem hodnocení jsou poměry pozorovaných a očekávaných (referenčních) hodnot jednotlivých
metrik, tzv. EQR – ecological quality ratio (blíže viz Jarkovský et al. 2007). Aby hodnocení jednot-
livých biologických složek, tzn. především nastavení hranic EQR pro jednotlivé třídy kvality, bylo
srovnatelné s ostatními státy Evropské unie, probíhají v současné době druhá kola interkalibračních
cvičení. Aktivní účast je povinností všech států Evropské unie, zajišťováním těchto interkalibrač-
ních cvičení však není v současné době pověřena žádná organizace v ČR.

V hodnotícím systému a při výběru referenčních lokalit je používána typologie vodních toků (Za-
hrádková et al. 2005), jež definuje 35 sloučených typů (http://www.ochranavod.cz/07/02/Typologie
_tekoucich_vod.pdf). Pro nastavení referenčních hodnot jednotlivých biologických indexů (metrik)
byly z důvodu nedostatku dat použity tzv. aglomerované typy, jejichž počet je 13 (Zahrádková et al.
2007). S přibývajícími daty z monitoringu referenčních podmínek bude jejich nastavení zpřesňová-
no.

Tolik diskutovaná problematika typologie vodních toků versus typologie vodních útvarů (Fuksa
et al. 2005, http://heis.vuv.cz/data/spusteni/projekty/ramcovasmernice) není dosud dořešena. V sou-
časnosti se předpokládá, že bude provedeno hodnocení jednotlivých lokalit na základě typologie
vodních toků a toto hodnocení bude posléze vztaženo k té části vodního útvaru, která je shodná s ty-
pem vodního toku, do něhož patří hodnocená lokalita. Řešením by tedy byla určitá atomizace vod-
ních útvarů. Předtím je však potřeba provést přesnou analýzu v prostředí GIS a získat vyjádření pří-
slušných odborníků na jednotlivé biologické složky.

K hodnocení ekologického stavu také patří hodnocení chemických, fyzikálně-chemických a hy-
dromorfologických složek podporujících biologické složky. Nejproblematičtější je nastavení refe-
renčních podmínek pro fyzikálně-chemické parametry, které by podle RS měly být nastaveny podle
jednotlivých typů toků (tj. typově specificky), čemuž do současné doby bránil nedostatek dat. Na
základě dat z monitoringu 2007 by mělo být jejich nastavení zpřesněno. Hodnocení fyzikálně-che-
mických parametrů se podle RS bere v úvahu při stanovení velmi dobrého a dobrého ekologického
stavu, v případě ostatních tříd kvality musí tyto parametry být pouze v souladu s hodnotami pro bio-
logické složky kvality. Principy začlenění hodnocení chemických a fyzikálně-chemických paramet-
rů do hodnocení ekologického stavu jsou definovány, budou však upravovány v souvislosti s pro-
bíhajícími diskusemi na evropské úrovni.
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Tabulka 2. Rámcový harmonogram školení pro pracovníky biomonitoringu.

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII

MB, FB, FP – odběr

MB – det.

FB, FP – det. 2 x ročně

MF – odběr + det.

T
ek

ou
cí

 v
od

y

RYBY – odběr + det. *)

MB - odběr

MB – det. CHIR exuvie

FB - odběr

FB – det. 2 x ročně

FP – odběr + det. jarní

FP – det. letní

MF – odběr + det.

ZP - odběr nebo

ZP – det. úvod nebo

S
to

ja
té

 v
od

y

RYBY – odběr + det. *)

práce s Arrow v případě zájmu

*) v případě zájmu

Aby mohlo být – podle požadavků RS – do hodnocení ekologického stavu začleněno i hodnocení
hydromorfologických složek, probíhá od roku 2007 hydromorfologické mapování. Cílem mapování
by mělo být zmapování páteřního toku všech vodních útvarů; v první etapě by mělo zatím probíhat
mapování těch úseků, kde jsou prováděny odběry biologických složek v rámci všech monitorovacích
programů. K dispozici je metodika (http://www.ochranavod.cz/07/02/Hydromorfologie_metodika.pdf),
vypracovaná v souladu s požadavky RS, pro monitoring hydromorfologických ukazatelů ekologické
kvality vodních toků. Hodnocení hydromorfologických parametrů se podle RS bere v úvahu při sta-
novení velmi dobrého ekologického stavu, v případě ostatních tříd kvality musí být hydromorfolo-
gické podmínky pouze v souladu s hodnotami pro biologické složky kvality. Plnohodnotné začleně-
ní hydromorfologického hodnocení do hodnocení ekologického stavu ovšem bude moci nastat až po
shromáždění dostatečného množství dat.

Metodika hodnocení celkového stavu vodního útvaru (především jak vztáhnout hodnocení jedno-
ho nebo více profilů sledovaných v rámci jednoho VÚ na jeho celkové hodnocení, případně jak ho-
dnotit VÚ, v nichž nejsou monitorované lokality), stejně tak jako otázka reprezentativnosti profilů

(většina byla původně vybírána pro sledování chemického stavu), ještě čekají na finální dořešení.
Hodnocení celkového stavu vodního útvaru bude provedeno na základě hodnocení lokalit, které
jsou monitorovány v rámci situačního a provozního monitoringu.

Literatura:
Fuksa J.K., Fiala D., Kožený P., Prchalová H., Rosendorf P., Vyskoč P., 2005: Aktualizace vymezení vodních

útvarů povrchových a podzemních vod 2005. – Závěrečná zpráva úkolu 1200 „Implementace Rámcové
směrnice pro vodní politiku“, srpen 2005. Praha, VÚV T.G.M., 53 s. Písemná zpráva a text na nosiči CD
(http://heis.vuv.cz).

Jarkovský J., Tajmrová L., Janovská H., Opatřilová L., Zahrádková S., Neméthová D., Kubošová K., 2007:
Ekologický stav vodních útvarů tekoucích vod dle Rámcové směrnice (aktuální stav přípravy v ČR). –
Limnologické noviny 2007(4): 5–9.

MŽP, 2003: Směrnice 2000/60/ES Evropského parlamentu a Rady z 23. října 2000 ustavující rámec pro čin-
nost Společenství v oblasti vodní politiky. Aktualizovaný pracovní překlad s anglickým originálem. Úplné
znění, zahrnující text Přílohy X. (Rozhodnutí č. 2455/2001/ES Evropského parlamentu a Rady ze dne 20.
listopadu 2001 ustavující seznam prioritních látek v oblasti vodní politiky a pozměňující směrnici 2000/
60/ES). Praha, Ministerstvo životního prostředí, odbor ochrany vod, srpen 2003, 98 s.
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WFD CIS Guidance document No. 13, 2005: Overall approach to the classification of ecological status and
ecological potential. Published by the Directorate General Environment of the European Commission,
Brussels, ISBN 92-894-6968-4, ISSN 1725-1087.

Zahrádková S. et al., 2005. Referenční stavy, typologie a metody sledování ekologického stavu toků ČR. Vý-
stup Akčního plánu pro implementaci Rámcové směrnice.

Zahrádková S. et al., 2007. Stanovení referenčních podmínek ekologického stavu povrchových vod pro potře-
by implementace Směrnice 2000/60/ES v ČR. Zpráva pro MŽP. MU Brno.

Osobní zprávy

Dvě a půl rady Pavlu Blažkovi k narozeninám
Před pěti lety jsme na stránkách Limnologických novin oslavili 75. narozeniny předsedy ČSLS z let
1982 – 1985, bývalého děkana Biologické (dnes Přírodovědecké) fakulty Jihočeské univerzity a vy-
nikajícího hydrobiologa prof. RNDr. Pavla Blažky, CSc. Tehdy (LimNo 3/2003) shrnul dosavadní
Pavlovu vědeckou a pedagogickou životní pouť Z. Brandl způsobem tak vyčerpávajícím, že mi, po-
kud nechci opisovat, nezbývá než přejít z odborné na osobní úroveň.

Poprvé jsme se, Pavle, setkali již před téměř čtvrtstoletím na konci roku 1984, kdy jsem přišel do
Vaší skupiny jako technik po pětiletce strávené v socialistickém průmyslu. Dodnes vzpomínám na
ten neuvěřitelný rozdíl mezi prostředím, kde nikdo ničemu (a hlavně nikomu) nevěřil a o nic nema-
teriálního neusiloval, a relativně svobodným a tvůrčím světem práce, která lidi baví. V tehdejších
podmínkách všeobecného lhaní nebo alespoň šeptání jste pro mne Vy a lidé kolem Vás představo-
vali úlevný kousíček svobodného světa, se kterým jsem se až dosud u lidí nepracujících přímo v di-
sentu nesetkal. Ale neoceňoval jsem pouze otevřenost názorů, buldočí vůli se za něco, čemu věříme,
poprat, a neutuchající pracovitost, což jsou ostatně atributy, které by měly být vědeckému světu vla-
stní. Byl to zejména lidský přístup a zdravý selský rozum, se kterým jste přistupoval ke členům týmu
a s nímž jste vždy řešil každodenní problémy, a pak neuvěřitelné nasazení, se kterým jste se vrhal
na všechny problémy, které si troufly se poblíž Vás vynořit – od těch vědeckých, až po „kapající
vodovodní kohoutek“.

Ve vlastním životopise s oblibou uvádím jako důvod pozdního doktorského studia skutečnost, že
„původně jsem nesměl, po revoluci nechtěl, a nakonec musel“. Za to „musel“ jste zodpovědný, Pavle,
Vy. Nebyl to žádný striktní příkaz nebo pozvolné tlačení do kouta, ale osobní příklad a hlavně naše
společná práce na tatranských potocích. Nejprve jsem si někde v půlce kopce nebo při noční práci v
provizorní laboratoři říkal: „Přece není možné, abych tomu o skoro třicet let staršímu člověku nesta-
čil“. Pak se mi zalíbilo společné vyhodnocování dat a byl jsem chycen. Nyní již dlouho pracujeme
každý na jiných problémech, ale pro mě zůstává naše společná práce v Tatrách srdeční záležitostí
dodnes. Svůj dluh bych chtěl nyní alespoň částečně splatit následujícími radami.

Rada č. 1. Vím, jak rád jste měl svého posledního psa a po něm se již rozhodl dalšího neadopto-
vat, protože: „Co by s ním bylo, kdyby se stalo něco se mnou“. Jenže od té doby by mu (díky tomu,
že psi stárnou 7× rychleji než my a 14× než Vy) stejně bylo už víc než Vám. Takže má první rada
zní, pořiďte si ho. Ale, prosím Vás, Pavle, volte plemeno lovecké nebo tažné, neboť ostatní psiska
by nemusela poklidnou nedělní vycházku s Vámi udýchat.

Rada č. 2. Když jsme si měli posledně možnost popovídat, bylo to bohužel v nemocnici. Tam
jste se ovšem nedostal s žádnou úctyhodnou a věku přiměřenou chorobou, ale po „klukovském“
úrazu hlavy na běžkách. A tady přichází má druhá rada. I na běžkách se dá, Pavle, brzdit, a po 80.
narozeninách to už fakt nebude žádná ostuda. Většinou postačí nasměrovat špičky lyží k sobě
(bacha – nepřekřížit!) a paty od sebe. Na oplátku očekávám, že mi poradíte, jak to udělat, abych
vám na nich stačil do kopce. No, abych se neukvapoval, pro začátek by mi stačilo, jak se k nim
ohnout, když mi upadnou.

Rada č. 3. Pavle, neměňte se. To je však rada pouze napůl, spíše přání. Zůstaňte s námi ještě
dlouho, takový jako dosud – znamenitý hydrobiolog, ale hlavně normální fajn chlap. Pro tato léta
Vám přeji nezdolné zdraví, neutuchající energii a hlavně ještě hodně schopnosti se divit světu
kolem nás a radovat se z poznání, jak funguje.

- Jirka Kopáček -
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Zápis ze sch ůze HV ČLS, konané dne 17. 9. 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 – 31. 8. 2008 (dr. Drápala):
- počáteční stav účtu k 1. 1. 2008 84 338,19 Kč
- stav účtu k 31. 8. 2008 106 475,67 Kč
- Příjmy:

- členské příspěvky 29 300,– Kč
- dotace RVS 18 000,– Kč
- Česká spořitelna, a.s. 102,48 Kč

- Výdaje:
- Limnologické noviny 11 730,– Kč
- činnost odborných skupin 5 946,– Kč
- doména Rotifera 320,– Kč
- poštovné 123,– Kč
- mzdové náklady (účetní) 5 000,– Kč
- Česká spořitelna, a.s. 2 146,– Kč

- členské příspěvky dluží k uvedenému datu 54 členů, z toho za 1 rok (2008) 36 členů, za 2 roky
11 členů, za 3 roky 7 členů

- čerpání dotace RVS na projekty ČLS: s výjimkou projektu „Pořádání pravidelných odborných
seminářů v sídlech poboček“ probíhá čerpání bez problémů. Předsedové poboček na příští schů-
zi HV navrhnou řešení.

- kontrolním odborem AV ČR byla provedena prověrka hospodaření ČLS za rok 2007, nebyly
zjištěny žádné nedostatky

3. Limnologické noviny (doc. Vrba):
- LimNo 3/2008 – vyjde v rozsahu 16 stran:

- dr. Uvíra zajistí sdělení o zrušení workshopu o implementaci rámcové směrnice (avizovaném
v LimNo 2/2008)

- další příspěvky (obhájené DP, programy seminářů v pobočkách, oznámení o XV. konferenci
ČLS a SLS, zápis ze schůze HV ČLS) dodají autoři redaktorovi do 26. 9.

- LimNo 4/2008 – předpokládané příspěvky:
- informace o semináři „Revitalizace Orlické nádrže“ (dr. Duras)
- informace o 10. magdeburském semináři (dr. Havel)
- přenos invazních druhů při vzorkování a jiných činnostech (dr. Uvíra)

4. Matrika  (dr. Duras)
Zrušení členství na vlastní žádost:

Máchová Jana, Ing.
- HV ČLS vzal na vědomí

Nový člen:
Doležel Josef, Bc. Pošta: B scuba7@seznam.cz
A: Rybniční hospodářství, s.r.o.

Sádka, 533 41 Lázně Bohdaneč
tel.: 466924206 fax: 466924202 dolezel@rhb.cz

B: Škroupova 305, 533 41 Lázně Bohdaneč
tel.: 777177902

Specializace: 403

- HV ČLS přijetí jednomyslně schválil

Změna adresy:
Musil Ji ří, Ing., PhD. jiri_musil@vuv.cz
B: VÚV T.G.M., v.v.i.
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Podbabská 30, 160 00 Praha 6
tel.: 220197542, 607760365 fax: 220197514

Uvíra Vladimír, RNDr., PhD. uvirav@prfnw.upol.cz

5. Rada vědeckých společností ČR (dr. Havel)
- projekty pro rok 2009 je nutno předložit do 10. 10. 2008
- HV ČLS po diskusi rozhodl, že budou předloženy projekty ve stejném rozsahu jako v roce 2008

(zajistí dr. Havel a dr. Drápala)

6. Odborné akce:
- workshop o implementaci rámcové směrnice, plánovaný na 10. – 11. 12. 2008, byl zrušen. Dr.

Uvíra zajistí informaci v LimNo 3/2008

7. www stránky ČLS (dr. Sacherová):
- na základě jednání s webmasterem předložila návrh nové struktury webových stránek ČLS
- případné připomínky zašlou členové HV ČLS dr. Sacherové do 3. 10. 2008

8. XV. společná konference ČLS a SLS (dr. Přikryl):
- uskuteční se 22. – 26. 6. 2009 v konferenčním centru Roháč v Třeboni
- informace bude publikována v LimNo 3/2008

9. Různé
- dr. Fuksa informoval o změně v IWA (International Water Association): nástupcem Českého

národního komitétu IWA se stala Asociace čistírenských expertů (AČE), jež se zároveň trans-
formuje na Českou asociaci pro vodu – CzWA (Czech Water Association). Spektrum činností
CzWA by se s tím mělo rozšířit na další oblasti „vody“, tedy mimo dosavadní okruh zájmů
AČE, a jistě také vznikne více společných zájmů s ČLS. AČE i dnešní CzWA jsou organizace
poněkud jiného typu než ČLS a rozšíření činností, založení nových odborných skupin apod. je
podle materiálů CzWA program do konce roku 2009. Návrhy na způsoby spolupráce a na pří-
padný formální kontakt předsedy ČLS s vedením CzWA budou projednány na příští schůzi.

- doc. Vrba informoval o aktivitách ohledně semináře „Revitalizace orlické nádrže“
- termín příští schůze byl předběžně stanoven na 26. 11. 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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• Dlužníci • Dluhy • Dlužníci • Dluhy • Dlužníci • Dluhy • Dlužníci • Dluhy • Dlužníci •

Členské příspěvky za jeden až tři roky dlužilo ke dni 31. 8. 2008 55 členů ČLS. V případě pochyb,
zda jste letošní členské příspěvky (ev. dluhy – viz LimNo 1/2008) již uhradili, kontaktujte hospodáře
ČLS dr. Drápalu (tel: 251 556 459; e-mail: labor@vis-praha.cz). Níže uvedené členy naléhavě upo-
zorňujeme, že dluží příspěvky již 3 roky – neuhradí-li dlužné částky do konce kalendářního roku,
dle Stanov ČLS vznikne důvod ke zrušení jejich členství. Platby můžete poukázat na číslo účtu ČLS:
280754359 /0800 – jako variabilní symbol prosím uveďte své osobní číslo (uvedené před jménem).

302 Jezbera Jan 600,– Kč; 314 Komárek Ondřej 600,– Kč; 186 Kovařík Miroslav  600,– Kč;
331 Lapšanská Natália 600,– Kč; 215 Matulová Dragica 300,– Kč; 245 Růžička Libor  600,– Kč;
287 Zahrádková Světlana 600,– Kč. - md -

• Dlužníci • Dluhy • Dlužníci • Dluhy • Dlužníci • Dluhy • Dlužníci • Dluhy • Dlužníci •

Pravidelné seminá ře pobo ček a dalších pracoviš ť

BRNO – semináře se konají vždy ve čtvrtek od 13:00 hodin v posluchárně BR3 (budova 23)
Ústavu botaniky a zoologie Přírodovědecké fakulty MU, Terezy Novákové 64, Brno – Řečkovice*)

(organizace: doc. RNDr. Jan Helešic, Ph.D.; tel.: 549 494 191; e-mail: helesic@sci.muni.cz)

11. 12. 2008 – M. Horsák, M. Hájek (Ústav botaniky a zoologie PřF MU Brno):
Komplexní výzkum pramenišť

OLOMOUC – semináře se konají vždy ve středu od 17:15 hodin v učebně Katedry ekologie a ŽP
Přírodovědecké fakulty UP Olomouc, Šlechtitelů 11, Olomouc – Holice (č. 622, 6. p. budovy A)

(organizace: RNDr. Vladimír Uvíra, Ph.D.; tel: 585 634 211; e-mail: uvirav@prfnw.upol.cz)

8. 10. 2008 – M. Franková (Ústav botaniky a zoologie PřF Brno):
Řasy karpatských pramenišť

22. 10. 2008 – J. Helešic (Ústav botaniky a zoologie PřF MU Brno):
Historie a současnost brněnské hydrobiologie

5. 11. 2008 – V. Mach (Katedra ekologie a ŽP PřF UP Olomouc):
Produkce skleníkových plynů (CH4, CO2, N2O) ve vodním toku (průběh řešení disertační práce)

19. 11. 2008 – J. Schenková (Ústav botaniky a zoologie PřF MU Brno):
Jak a proč jsem studovala kroužkovce?

3. 12. 2008 – V. Uvíra (Katedra zoologie PřF UP Olomouc ):
Terénní cvičení z mořské biologie – rekapitulace sedmi exkurzí k Jadranu

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

27. 11. 2008 – K. Horňák (Hydrobiologický ústav BC AV ČR České Budějovice):
 Téma do uzávěrky neupřesněno – určitě něco z mikrobiální ekologie vody… ☺

18. 12. 2008 – M. Vašek (Hydrobiologický ústav BC AV ČR České Budějovice):
Dynamika populací rybího plůdku v modelové údolní nádrži

8. 1. 2009 (začátek již ve 12:30 hod.!) – J. Seďa a kol. (HBÚ BC AV ČR Č. Budějovice):
Dlouhodobé změny zooplanktonu na Římovské nádrži – nové pohledy

                                                
*) vpravo hned za vrátnicí v areálu bývalých kasáren, asi 200 m za konečnou tramvaje v Řečkovicích, směrem na Ivanovice
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ČESKÉ BUDĚJOVICE – semináře se konají vždy ve čtvrtek od 15:30 hodin v posluchárně B1
Přírodovědecké fakulty Jihočeské univerzity, České Budějovice (budova B)

(organizace: prof. Ing. Hana Šantrůčková, CSc.; tel.: 387 772 361; e-mail: hana.santruckova@prf.jcu.cz)
aktualizace sledujte na keh.prf.jcu.cz/index.php?id=61

13. 11. 2008 – L. Nedbalová (Katedra ekologie PřF UK Praha a Botanický ústav AV ČR Třeboň):
Antarktická jezera

VODŇANY – semináře se konají vždy v pondělí od 12:00 hodin v zasedací místnosti
Výzkumného ústavu rybářského a hydrobiologického JU, Zátiší 728/II, Vodňany

(organizace: S.M. Hadi Alavi, Vojtěch Kašpar; e-mail: alavi@vurh.jcu.cz, vkaspar@vurh.jcu.cz)
aktualizace sledujte na www.vurh.jcu.cz/seminars

Do uzávěrky nebyl program seminářů hotov = sledujte webové stránky!

PRAHA  – semináře se konají vždy v úterý od 15:00 hodin v posluchárně B2P (půdní vestavba)
Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy, Viničná 7, Praha 2 (ve 2. patře vpravo, č. 250–251)

(organizace: RNDr. Zuzana Hořická, Ph.D.; tel.: 221 951 809; e-mail: zhoricka@cesnet.cz)
aktualizace sledujte na portal.natur.cuni.cz/biologie/ekologie/seminare-katedry

 Do uzávěrky nebyl program seminářů hotov = sledujte webové stránky!

PRAHA  – semináře se konají vždy ve středu od 15:00 hod. v Krajinově posluchárně (II. mezipatro)
Ústavu pro životní prostředí, Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy, Benátská 2, Praha 2

(organizace: Mgr. Jolana Tátosová; tel.: 221 951 893; e-mail: jolana@blatna.cuni.cz)

22. 10. 2008 – T. Just (AOPK Praha):
Vodohospodářské revitalizace v krajině

19. 11. 2008 – L. Nedbalová (Katedra ekologie, PřF UK Praha):
Limnologem na ostrově Jamese Rosse aneb proč je zajimavé studovat antarktická jezera

10. 12. 2008 – J. Vrba a kol. (HBÚ BC AV ČR a PřF JU Č. Budějovice, PřF UK Praha):
Zotavování planktonu šumavských jezer z acidifikace aneb viník 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

Do uzávěrky nebyl program seminářů hotov = sledujte webové stránky!

• Seminá ř k implementaci rámcové směrnice zrušen

Seminář na téma Výzkum a aplikace v rámci implementace WFD, plánovaný PřF UP v Olomouci
na 10. – 11. prosince 2008, se nebude konat. Hlavní organizátor semináře doc. RNDr. Martin Rulík,
Ph.D. je do srpna 2009 na přednáškovém pobytu v Hankuk University of Foreign Studies v Jižní
Koreji. - red -
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Oznámení o akcích

• XV. limnologická konference

Společná 15. konference České limnologické společnosti a Slovenskej limnologickej spoločnosti
proběhne ve dnech 22. – 26. června 2009 v Kulturním a kongresovém centru Roháč v Třeboni (více
informací na www.kkcrohac.cz). V areálu kongresového centra existuje možnost připojení k interne-
tu a možnost využití školní jídelny CENTRUM Třeboň.

Kontakty na organizační tým konference:
Ing. Jana Šulcová; tel.: 384 706 120; mobil: 724 154 829; e-mail: sulcova@enki.cz
Ing. Lenka Kröpfelová; tel.: 384 706 120; mobil: 724 154 828; e-mail: kropfelova@enki.cz

- I. Přikryl -

• Konference „Vodárenská biologie 2009“

Ústav technologie vody a prostředí VŠCHT Praha, Vodní zdroje Ekomonitor, spol. s r.o. a Česká
limnologická společnost pořádají ve dnech 28. – 29. ledna 2009 25. ročník konference s mezinárod-
ní účastí „Vodárenská biologie 2009“ v Praze, v konferenčním sále Atomového krytu Kačerov (bu-
dova Depa Kačerov, Sliačská 1150/1, Praha 4 – dostupné přímo autobusy MHD ze stanic metra
linky C: Budějovická i Kačerov). Předpokládaná výše účastnického poplatku je 2800,– Kč (vč. DPH),
pro seniory a studenty bude připravena sleva.
Bližší informace obdržíte buď poštou, nebo je najdete na stránkách www.ekomonitor.cz.
Předběžné přihlášky zasílejte do 1. 11. 2008 na adresu: Vodní zdroje Ekomonitor, Olga Halousková,
Píšťovy 820, 537 01 Chrudim III; e-mail: halouskova@ekomonitor.cz, tel.: 469 318 422, fax: 469
682 310. Přihlašujete-li referát nebo plakátové sdělení, zašlete kopii přihlášky s názvem příspěvku
na adresu: RNDr. Jana Říhová Ambrožová, Ph.D., Ústav technologie vody a prostředí VŠCHT Praha,
Technická 5, 166 28 Praha 6; e-mail: jana.ambrozova@vscht.cz, tel.: 224 355 121; 224 355 123.

Tématické okruhy konference:
• hygiena pitné vody, hygienické zabezpečení a dezinfekce vody, vodojemy, distribuční sítě, prob-

lematika biofilmů ve vodárenství, doprava vody potrubím, koroze
• hygienický význam biologických dějů ve vodách, patogenní a podmíněně patogenní agens, mik-

robiologické oživení surové i upravené vody, provádění mikrobiologických a hydrobiologických
rozborů (mikro- i hydrobiologické rozbory jsou oba biologické…)

• úprava vody na vodu pitnou, technologické postupy, nové metody, zkušenosti z provozů, techno-
logické a biologické audity

• údolní vodárenské nádrže, oživení ve vztahu k úpravě vody
• ochrana povodí, eutrofizace
• koupaliště a bazény
• mikrobiologie vody, rizikové organismy
• legislativa, nové normy, rámcové směrnice, nařízení, normované ukazatele ve vztahu k povrcho-

vé a upravené vodě (uplatňování vyhl. č. 409/2005 Sb.; vyhl. č. 252/2004 Sb.; vyhl. č. 515/2006
Sb. apod.)

• taxonomie a determinace vybraných skupin organismů ve vztahu k vodárenství, klíče k určování
vybraných druhů, problematika spojená s výskytem obtížných organismů ve vodárenských zdro-
jích a provozech

• aplikovaná hydrobiologie, toxikologické analýzy, trofie
• čistírenská biologie

- J. Říhová Ambrožová -
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Jarní tůň v povodí Moravy u Zábřehu – viz titulní článek: Jarní tůň jako modelový biotop vývoje krajiny
ve čtvrtohorách. Foto © Veronika Sacherová, 2008
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Přehled obhájených diplomových prací

Ústav botaniky a zoologie PřF MU Brno:
Magisterské práce:
Černohorská N., 2008: Analýza vztahu druhové bohatosti měkkýšů (Mollusca) a velikosti

vzorkovací plochy na minerotrofních slatiništích
Křoupalová V., 2008: Prostorová variabilita makrozoobentosu: srovnání dvou minerálně odlišných

pramenišť
Kubová N., 2008: Habitatové preference pijavic (Hirudinida) ve stojatých vodách

Katedra biologie ekosystémů PřF JU České Budějovice:
Bakalářské práce:
Klečka J., 2008: The structure and dynamics of a water beetle community in a semipermanent wet-

land (Vrbenské rybníky Nature reserve, South Bohemia)
Kotil V., 2008: Omezení masového rozvoje sinic rodu Microcystis provzdušňováním sedimentu v

zimních měsících
Perglová V., 2008: Změny složení pórové vody sedimentů v průběhu roku a po „ošetření“sedimentů

sloučeninami železa
Richtr J., 2008: Mobilita fosforu v povodí a metody jeho stanovení

Magisterské práce:
Dvořáková O., 2008: Biodiverzita a ekologie makrofyt vybraných stojatých vod v aluviu horního

toku Lužnice
Pecháčková P., 2008: Changes of phosphorus and iron concentration in pore water vertical profiles

of hypertrophic reservoir measured by gel minipeepers
Šámalová K., 2008: Ověření použitelnosti modelu CE-QUAL-W2 pro simulaci růstu fytoplanktonu,

epifytonu a makrofyt v nádrži Lipno

Doktorské disertační práce:
Prchalová M., 2008: Gradients of fish distribution in reservois
Draštík V., 2008: Fish community in man-impacted cascade reservoirs on the Vltava River

Katedra rybářství a myslivosti ZF JU České Budějovice:
Bakalářské práce:
Frantl Z., 2008: Vliv celkové tvrdosti vody (CM) při pevně stanovené hodnotě pH na vývoj jiker u

vybraných druhů akvarijních ryb
Kašpar J., 2008: Kvalitativní a kvalitativní charakteristika spermatu okouna říčního (Perca fluvia-

tilis) jako perspektivního druhu pro sladkovodní akvakulturu
Šampalík J., 2008: Změny plodnosti a kondice generačních línů v podmínkách Rybářství Hluboká
Zeman J., 2008: Potrava nedravých ryb v nově napouštěné nádrži Chabařovice

Diplomové práce:
Bláha J., 2008: Věkové složení populace plotice obecné (Rutilus rutilus) a jelce tlouště (Leuciscus

cephalus) v řece Blanici
Eisert Z., 2008: Využití obilovin k přikrmování kapra na rybnících Rybářství Lomnice nad Lužnicí
Fidler P., 2008: Polopřirozený výtěr střevle potoční
Gřunděl M., 2008: Změny hematologických ukazatelů u ryb v souvislosti se zvýšenými koncentra-

cemi dusitanů ve vodě
Hercig D., 2008: Uplatnění lapačů mimovolního hmyzu v chovu plůdku reofilních ryb
Macák M., 2008: Poloumělý výtěr candáta obecného a odchov plůdku na Rybářství Hluboká
Němec K., 2008: Potravní konkurence mezi plůdkem kapra (Cyprinus carpio) a střevličkou východ-

ní (Pseudorasbora parva)
Olbert K., 2008: Vyhodnocení účinnosti mechanického a nitrifikačního biologického filtru při provo-

zu recirkulačního systému s intenzivním chovem ryb
Pařízek Z., 2008: Monitoring ichtyofauny spodního toku Blanice
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Podlesný M., 2008: Změny biochemických ukazatelů u ryb v souvislosti se zvýšenými koncentrace-
mi dusitanů ve vodě

Sikora J., 2008: Využití biotestů na jikrách halančíka Ozyzias latipes pro screeningové stanovení
toxicity vod s výskytem sinicových vodních květů

Smola J., 2008: Správná výrobní a hygienická praxe při zpracování sladkovodních ryb
Šesták F., 2008: Porovnání krmných diet ve výživě jesetera malého
Ťuk J., 2008: Vývoj ichtyofauny nově napuštěné nádrže Chabařovice
Vavrečka A., 2008: Reprodukce parmy obecné (Barbus barbus L.) v kontrolovaných podmínkách
Vidrman J., 2008: Využití produkčních rybníků pro sportovní rybolov na Třeboňsku a Novohradsku
Vích P., 2008: Potenciální využití pasivních integrovaných čipů (PIT) k identifikaci a sledování raků

v přírodních podmínkách

Doktorská disertační práce:
Vejsada P., 2008: Vliv výživy na vybrané kvalitativní vlastnosti masa tržního kapra (Cyprinus car-

pio L.)

Katedry botaniky, ekologie a ŽP a zoologie PřF UP Olomouc:
Bakalářské práce:
Čouková L., 2008: Komplexní charakteristika povodí řeky Moravy a jejích vybraných přítoků v úse-

ku Olomouc–Zlín
Hodoňová V., 2008: Komplexní charakteristika povodí toku řeky Moravy a jejích vybraných příto-

ků v úseku Zábřeh na Moravě–Olomouc
Hospodková S., 2008: Změny v distribuci iontů železa (FeII/FeIII) v intersticiální vodě štěrkopísko-

vé duny a jejich význam v koloběhu organického uhlíku
Kotásková D., 2008: Komplexní charakteristika povodí Bečvy a jejích vybraných přítoků
Rausová K., 2008: Charakteristika a pravděpodobný vývoj odstaveného meandru řeky v nížinném

úseku toku
Stanovská E., 2008: Charakteristika odstavených ramen v CHKO Poodří
Vaňková Radka., 2008: Dolanský potok – revitalizace toku v obci Dolany a úseku pod obcí
Viktorinová M., 2008: Komplexní charakteristika povodí horního toku řeky Moravy od pramene po

Zábřeh na Moravě
Vokálová S., 2008: Srovnání populačních charakteristik žábronožky sněžní na vybraných lokalitách

Magisterské práce:
Konečná S., 2008: Využití řas pro hodnocení rybničních ekosystémů
Laciná J., 2008: Vliv hospodaření na kvalitu vody v rybniční soustavě v CHKO Pálava
Lohrová Š., 2008: Hodnocení vlivu malých vodních toků na jakost vody říčních ekosystémů v plzeň-

ském regionu
Novák M., 2008: Ekologická studie evropsky významné lokality Údolí Chrudimky
Vláčilová A., 2008: Vliv fyzikálně-chemických parametrů na rychlost růstu invazivního mlže slávi-

čky mnohotvárné (Dreissena polymorpha)
Vlčková P., 2008: Morfologie a ekologie planktonních sinic stojatých vod u Uherského Hradiště

Voldánová P., 2008: Aerofytické sinice chráněných území v okolí Hranic

Katedra ekologie PřF UK Praha:
Magisterské práce:
Filipová L., 2008: Distribution and genetic variation of invasive crayfish of the genus Orconectes
Krutílková L., 2008: Fytoplankton Slapské nádrže: jarní vzestup a ztráty sedimentací
Matušková L., 2008: Morfologická a genetická variabilita druhu Chydorus sphaericus (Crustacea,

Cladocera) v závislosti na prostředí
Moravcová A., 2008: Společenstva rozsivek jako ukazatelé změn prostředí: vliv organického zneči-

štění
Novotná J., 2008: Variabilita v produkci extracelulárních fosfatáz dominantních druhů fytoplankto-

nu šumavských jezer
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Repovský M., 2008:Vplyv disperzie a lokálnych procesov na genetickú diverzitu populácií Daphnia
curvirostris a Daphnia pulex v kontexte regionálnej štruktúry riečnej siete

Ruthová Š., 2008: Hybridizace perlooček rodu Daphnia v přehradních nádržích
Slouková J., 2008: Genetická a morfologická variabilita středoevropských buchanek rodu Acantho-

cyclops
Žárský J., 2008: Fylogenetická pozice rodů Koliella, Raphidonema, Koliellopsis a Raphidemopsis

(Trebouxiophyceae, Chlorophyta) a ekofyziologický aspekt morfologie buněk devíti vybra-
ných kmenů

Ústav pro životní prostředí PřF UK Praha:
Magisterské práce:
Balej T., 2008: Ekologie makrozoobentosu vybraných malých vodních toků v CHKO Jizerské hory
Hryzáková K., 2008: Srovnávací analýza jakosti povrchových vod v povodích horní Blanice, Libě-

chovky a Rolavy
Kalová H., 2008: Speciace hliníku v acidifikovaných tocích Jizerských hor se zaměřením na frakci

potenciálně toxickou pro vodní organismy (2004–2006)
Šimek M., 2008: Hydrogeologická funkce fluviálních jezer v nivě Horní Lužnice
Štenclová R., 2008: Vliv procesu zotavení z acidifikace na změny druhového složení zooplanktonu

tatranských jezer
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