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Slovo p ředsedovo
Vážené kolegyně, vážení kolegové,

mnozí z vás možná ani nezaregistrovali, alespoň podle volební účasti soudě, že letos kolem letního
slunovratu proběhly volby nových funkcionářů České limnologické společnosti. Zvolili jsme si de-
mokraticky nový hlavní výbor, který hned na počátku musel vyřešit zapeklitou situaci. Ať už to byl
úmysl hlasujících nebo kouzlo nechtěného, v důsledku voleb padla poslední – nepsaná, leč zatím po
léta ctěná – tradice: pravidelná rotace předsednictví mezi pobočkami. Tím pádem má ČLS „už zase“
předsedu z Budějic... Ti, kdož snad nejsou s výsledkem voleb spokojeni, nechť laskavě zpytují své
svědomí. Volební účast byla (standardně) čtyřicetiprocentní – většina členů ČLS tedy na své voleb-
ní právo opět rezignovala.

Jako šestnáctý předseda „Limnospolu“ doufám, a se mnou celý hlavní výbor, že nezklameme dů-
věru a očekávaní, s nimiž jste „vhazovali své favority do urny“. Vsadili jste spíše na osvědčené funk-
cionáře, kteří se nemusí ve výboru rozkoukávat a velmi dobře vědí, kam napřít úsilí v příštích třech
letech. Určitě chceme věnovat maximální pozornost, úsilí, i nezbytné finanční zdroje na přestavbu a
znovuzprovoznění internetových stránek na jiném serveru, protože stávající situace je neřešitelná a
nedůstojná 21. století. Budeme určitě pokračovat i v odborných debatách v rámci ČLS i navenek, v
pořádání tématických seminářů k aktuálním odborným otázkám, i ve spolupořádání odborných akcí,
konferencí či kurzů. Chceme, tak jak to zanělo i v diskusi na Valném shomáždění v Třeboni, aby ČLS
byla respektovaným partnerem v odborných kruzích, na veřejnosti i v médiích.

Společné konference českých a slovenských limnologů patří k tomu nejlepšímu odkazu a tradi-
cím československé hydrobiologie už od 60. let minulého století. I ta letošní, již patnáctá, třeboňská
konference byla přehlídkou zajímavých výsledků, projektů, nových směrů a metod výzkumu, ale
především nových tváří – stalo se už pravidlem, že se našich setkání aktivně účastní řada studentů,
pro něž je naše konference často první příležitostí k veřejné prezentaci jejich výsledků. O to víc mne
mrzela oprávněná výtka na Valném shromáždění, že jsme tentokrát nepřipravili soutěž o nejlepší stu-
dentskou prezentaci a poster. Určitě se musíme na příští konferenci k tomuhle osvědčenému nápadu
z Nečtin vrátit! Jinak bych rád i touto cestou poděkoval místním organizátorům z ENKI, o.p.s. za
bezvadnou organizaci konference.

Větší pozornost budeme věnovat i mezinárodním kontaktům, zejména regionálním, o nichž se ta-
ké v Třeboni diskutovalo. Osobně jsem se letos v rumunské Sinaii poprvé zúčastnil obročního celo-
evropského setkání limnologů. V jeho rámci se schází národní reprezentanti vědeckých společností,
jež tvoří European Federation of Freshwater Societies. Pro mne bylo nemilým zjištěním, že ČLS ja-
ko ustavující společnost – čtyři roky poté – nepotvrdila formálně svůj vstup. Jsem rád, že napravení
tohoto opomenutí je jedním z prvních kroků nového HV ČLS.

                                                

Hrazení členských p říspěvků

Nepřehlédněte informace o novém způsobu hrazení členských příspěvků uvnitř čísla – str. 15!
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Ke zlepšení komunikace uvnitř Společnosti snad přispěje i nový Adresář členů ČLS, který po 6
letech dostáváte do rukou jako přílohu tohoto čísla LimNo. Ovšem jen za předpokladu, že v něm
nejsou chybné údaje – což je stará bolest a nedělám si iluze, že mnozí z vás v něm objeví nesrovna-
losti... Prosím, napravte je obratem! Nefunkční poštovní či e-mailové adresy patří bohužel ke „smut-
ným jistotám“ naší práce, stejně jako neplacení členských příspěvků (čtvrtinou členů!) a každoroční
upomínání dlužníků. Bohužel, ani nový způsob hrazení členských příspěvků bez rozesílání složenek
se zatím příliš neosvědčil – své závazky zatím letos uhradila necelá polovina členů ČLS! Apeluji
proto na všechny nepořádníky a zapomnětlivce, aby si ve vlastním zájmu ověřili, zda platbu letos
opravdu poukázali (jinak bude seznam dlužníků zřejmě hlavní náplní vánočního čísla).

Každoročně rušíme členství několika nekolegiálním kolegům, kteří své dlužné částky (až na čest-
né výjimky) nikdy nevyrovnají. Přitom například náklady na výrobu a distribuci LimNo nabíhají po
celou dobu, kdy takový člen „čeká na zrušení“, místo aby sám požádal o ukončení členství...

Naštěstí je každoroční úbytek kompenzován studenty a mladými kolegy, jejichž členské přihláš-
ky se pravidelně objevují v agendě HV ČLS. Jako pedagog s obzvláštním uspokojením sleduji zvý-
šenou poptávku po našich absolventech v laboratořích jednotlivých podniků Povodí i jinde – věc
před desetiletím nečekaná je nesporným příznivým důsledkem implementace tzv. Rámcové směrni-
ce o vodě. Pro Českou limnologickou společnost zůstává implementace přirozeně jedním z ústřed-
ních odborných témat, jemuž se budeme i nadále věnovat v rámci pracovních skupin, odborných
akcí i diskuse na stránkách LimNo.

Je tomu už patnáct let, co jsem redakci Limnologických novin převzal. S přispěním mnohých z
vás se nám snad dařilo zvyšovat obsahovou úroveň LimNo. Pravidelné reakce čtenářů pro mne byly
nejlepší odměnou a důkazem, že společná práce má smysl. Shodou okolností je toto číslo poslední,
které edituji. Jen tak-tak jsem splnil cíl, který jsem si vytkl tehdy v prvním úvodníku – aspoň vyrov-
nat patnáctiletý redakční rekord dr. Věry Rozmajzlové, čestné členky ČLS, která kdysi vydávala cy-
klostylovaný Zpravodaj ČSLS. (Kdo nepoznal záludnosti psaní na stroji na cyklostylové blány, těž-
ko její práci docení!)

Chtěl bych na tomto místě poděkovat všem, kteří mi po celou dobu s přípravou LimNo pomáhali.
Zárověň mi dovolte vyjádřit přesvědčení, že předávám redakční štafetu do stejně pečlivých rukou, a
popřát dr. Veronice Sacherové radostný pocit z práce. Ostatně LimNo zůstanou i v tomto funkčním
období jednou z priorit celého HV ČLS.

Samozřejmě jsme připraveni řešit – spolu s vámi – i všechny výše zmíněné úkoly, a stejně tak i
nové výzvy a problémy, které přinese každodenní život.

- Jaroslav Vrba -
(vrba@hbu.cas.cz)

Pohled do sálu Konferenčního centra Roháč v Třeboni, kde 22. – 25. června proběhla již 15. česko-slovenská
limnologická konference. Foto © Petr Jan Juračka, 2009
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Zápis z Valného shromážd ění členů České limnologické spole čnosti
konaného v rámci XV. spole čné konference ČLS a SLS dne 23. 6. 2009 v T řeboni

Přítomni: dle prezenční listiny
1. Jednání Valného shromáždění ČLS zahájil předseda Společnosti Dr. Fuksa. Vzhledem k nízké-

mu počtu přítomných členů ČLS bylo Valné shromáždění podle čl. 18, odst. (2) Stanov ČLS roz-
puštěno a svoláno na stejné místo o hodinu později.

2. Nově svolané Valné shromáždění ČLS bylo dle Stanov ČLS již usnášeníschopné, řídil jej před-
seda Společnosti Dr. Fuksa.

3. Byly uzavřeny volby hlavního výboru ČLS na příští funkční období.
4. Návrh programu Valného shromáždění ČLS (Dr. Fuksa):

1. Zahájení
2. Volba pracovních komisí
3. Zpráva o činnosti ČLS za období 2006 – 2009
4. Zpráva o hospodaření ČLS za období 2005 – 2008
5. Zpráva revizní komise
6. Diskuse k předloženým zprávám
7. Různé
8. Volby HV ČLS na funkční období 2009 – 2012, zpráva volební komise
9. Závěr
Předložený návrh byl Valným shromážděním jednomyslně schválen bez připomínek.

5. Volba pracovních komisí:
- mandátová a volební: návrh HV ČLS: Dr. Schenková, Dr. Leontovyčová, Dr. Macháček. Plé-

num návrh schválilo.
6. Zpráva o činnosti ČLS za období 2006 – 2009: přednesl předseda Společnosti Dr. Fuksa. V pl-

ném znění bude publikována v LimNo 3/2009. Přítomní uctili povstáním a minutou ticha památ-
ku členů ČLS zesnulých v období od minulého Valného shromáždění ČLS.

7. Zpráva o hospodaření ČLS za období 2005 – 2008: zprávu hospodáře ČLS přednesla Dr. Sache-
rová. Plné znění zprávy o hospodaření bude publikováno v LimNo 3/2009.

8. Zpráva revizní komise: přednesl Dr. Liška. Plné znění zprávy revizní komise bude publikováno
v LimNo 3/2009. Revizní komise navrhla udělit odstupujícímu hlavnímu výboru České limnolo-
gické společnosti absolutorium. Valné shromáždění ČLS návrh schválilo (při 6 absencích).

9. Diskuse k předloženým zprávám:
Z pléna nezazněly k předloženým zprávám žádné připomínky. Zpráva o činnosti ČLS za období
2006 – 2009, Zpráva o hospodaření ČLS za období 2005 – 2008 i Zpráva revizní komise byly
Valným shromážděním ČLS schváleny (při 6 absencích).

10. Na návrh HV ČLS Valné shromáždění jednomyslně zvolilo nové čestné členy ČLS:
RNDr. Jan Fott, CSc.
RNDr. Jan Květ, CSc.

11. Zpráva volební komise o výsledcích voleb hlavního výboru ČLS na funkční období 2009 – 2012
(Dr. Schenková):
Celkem bylo rozesláno 188 ks hlasovacích lístků, poštou a prezenčně odevzdáno celkem 78 ks,
všechny hlasovací lístky byly platné. Na lístcích se objevilo celkem 18 jmen, za členy hlavního
výboru pro příští funkční období byli zvoleni:

Dr. Havel 69 hlasů Dr. Duras 61 hlas
Doc. Vrba 66 hlasů Dr. Drápala 57 hlasů
Dr. Sacherová 63 hlasy Doc. Rulík 55 hlasů

Dle čl. 19, odst. (2) a čl. 23, odst. (2) Stanov ČLS bude hlavní výbor doplněn o předsedy pobo-
ček Brno, České Budějovice a Praha, kteří vzejdou z voleb v pobočkách.

Členové revizní komise:
Doc. Helešic 51 hlas Dr. Liška 41 hlas
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12. Různé
- informace o komunikaci s AČE (Dr. Fuksa)
- informace o SEFS (6. mezinárodní konference bude v srpnu 2009 v Rumunsku – Doc. Helešic);

aktivitách v rámci Mezinárodní komise pro ochranu Dunaje (Doc. Helešic, Dr. Květ) a o člens-
tví v SIL (Doc. Helešic). Informace o Mezinárodní komisi pro ochranu Dunaje budou uveřejně-
ny v LimNo (Doc. Helešic).

- další diskuse se zaměřila na dvě hlavní témata:
- rozšiřování členské základny, podpora účasti studentů a doktorandů na aktivitách ČLS, spolu-

práce mezi pobočkami a zlepšení vzájemné informovanosti uvnitř Společnosti
- problematika prezentace ČLS směrem k odborné i laické veřejnosti: ČLS by se měla vyjadřo-

vat k aktuálním odborným problémům jak předkládáním vlastních stanovisek orgánům státní
správy i samospráv na všech úrovních, tak pořádáním veřejných specializovaných seminářů a
předáváním informací o svých odborných aktivitách sdělovacím prostředkům. Nově zvolený
HV ČLS se bude touto problematikou ve svém funkčním období zabývat.

Jednání Valného shromáždění ČLS bylo poté ukončeno, následovala schůze nově zvoleného hlav-
ního výboru.

- Zapsal: L. Havel -

Limnologické konference umožňují především setkávání kolegů všech generací… – zleva: prof. František Ku-
bíček, dr. Jan Fott, prof. Zdeněk Brandl, Katka Kolaříková a Takaaki Senoo. Foto © Petr J. Juračka, 2009

Zpráva o činnosti České Limnologické spole čnosti
v období 2006 – 23. 6. 2009

Organizace ČLS:
Členská základna České limnologické společnosti je organizována ve třech regionálních pobočkách
(Brno, České Budějovice, Praha). Pro řešení specifické problematiky jsou ustaveny tři odborné sku-
piny: Biotesty (od 1994), Tekoucí vody (od 2003), Zooplankton (od 2003). V tomto volebním obdo-
bí nebyla zřízena další pobočka nebo odborná skupina.
Činnost mezi Valnými shromážděními řídí volený Hlavní výbor + 3 členové HV nominovaní po-

bočkami. 15. Hlavní výbor ČLS byl zvolen na Valném shromáždění ČLS v Nečtinech 28. 6. 2006
ve složení: RNDr. Miloš Drápala; RNDr. Jindřich Duras, Ph.D.; RNDr. Josef Fuksa, CSc.; RNDr.
Ladislav Havel, CSc.; Doc. RNDr. Martin Rulík, Ph.D.; RNDr. Jaroslav Vrba, CSc. Členy Revizní
komise se byli zvoleni RNDr. Drahomíra Leontovyčová a Mgr. Marek Liška, Ph.D.

Na první schůzi výboru 28. 6. 2006 byl zvolen předsedou RNDr. Josef Fuksa, vědeckým tajemní-
kem RNDr. Ladislav Havel, pokladníkem RNDr. Miloš Drápala, matrikářem RNDr. Jindřich Duras,
RNDr. Jaroslav Vrba byl i nadále pověřen redigováním Limnologických novin. Během podzimu
2006 byli zvoleni výbory poboček a jejich předsedové, kteří jsou rovněž řádnými členy Hlavního
výboru: RNDr. Jiří Zahrádka (Brno); RNDr. Ivo Přikryl (České Budějovice); RNDr. Veronika Sa-
cherová, PhD. (Praha).
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HV se scházel pravidelně čtyřikrát do roka. Část aktuální agendy byla vyřízena per rolam, v nut-
ných případech byly svolány i mimořádné schůze – hlavně v souvislosti s přípravou konference.

Počet členů se vyvíjel takto: 2006 – 196, 2007 – 197, 2008 – 200, průběžný údaj k 31. 5. 2009 je
188 členů. Souvisí to s vylučováním pro neplacení příspěvků, které se fakticky projevilo až po uza-
vření ročního hospodaření v lednu 2009.

Hospodaření ČLS je předmětem Zprávy o hospodaření a Zprávy Revizní komise. Zde obecně:

Příjmy ČLS pocházejí ze tří zdrojů:
1. Členské příspěvky 200 Kč/rok, snížené pro studenty a seniory 100 Kč/rok. Řada členů dluží za

příspěvky, neplacení příspěvků po třech letech je důvodem k vyloučení, což bylo v období 2006 –
2008 rázně aplikováno.

2. Dotace přidělované Radou vědeckých společností při AV ČR – účelově vázané na předložené
projekty na příslušný rok. ČLS standardně předkládala 4 projekty, na které bylo v tomto období su-
márně přidělováno 18 000 Kč/rok:

• Pořádání pravidelných odborných seminářů v sídlech poboček Společnosti
• Vydávání a distribuce členského zpravodaje Limnologické noviny
• Udržování internetové stránky České limnologické společnosti
• Činnost odborných skupin České limnologické společnosti

Pro rok 2009 byly na návrh Rady tyto čtyři projekty sloučeny do dvou.
3. Vlastní příjmy – z pozitivní bilance 14. konference a sponzorských darů, vázaných prakticky

na pořádání konferencí.
Výdaje ČLS – činnost poboček a odborných skupin, odborné semináře, vydávání Limnologických

novin, podpora konferencí.

Informa ční systém:
Hlavní činností ČLS je vzájemná komunikace členů, vrcholící konferencemi ČLS (a SLS) a Valným
shromážděním. Průběžné informace jsou podporovány takto:

1. ČLS má webové stránky s aktuálními informacemi, vedené na serveru AV ČR. Poslední rok se
je HV snaží aktualizovat i po formální stránce, pokrok ovšem není dost rychlý. Příčina je na straně
správců serveru, naše možnosti jsou tak dost limitovány. Dále ČLS podporuje specializovanou do-
ménu rotifera.cz pro diskusi odborníků na vířníky.

2. Dalším nástrojem je seznam členů, naposled vydaný jako tisk 2003. Matrikář ovšem udržuje
stálou aktuální databázi členů, podle které se zasílají LimNo, přihlášky na konferenci atd. Letos byla
zahájena aktualizace členských údajů s tím, že uzávěrka odevzdání dotazníků je během konference.
O dalším postupu rozhodne nový Hlavní výbor.

3. Základním komunikačním nástrojem ČLS jsou Limnologické noviny (LimNo), které vycházejí
čtyřikrát do roka. Část nákladu je rozesílána elektronicky jako pdf. Obecný rozsah LimNo byl v tom-
to funkčním období významně změněn. Podstatnou část obsahu zatím tvořila členská agenda, tj. zá-
pisy ze schůzí HV, přehledy seminářů, informační články, články k jubileím, články z cest, recenze
knih a různé výzvy členům. Změna spočívá v zavedení odborných článků k aktuálním tématům –
tím se LimNo přibližují progresivním periodikům, vydávaným některými vědeckými společnostmi.
Až na poslední čísla jsou LimNo k přečtení na stránkách ČLS.

Odborná činnost:
Vrcholem odborné činnosti jsou pravidelné konference, pořádané společně se Slovenskou limnolo-
gickou společností. Pro ČLS jsou spojeny s Valným shromážděním členů a volbou nových výborů.
ČLS se každý rok podílí na organizaci celostátního semináře s mezinárodní účastí „Vodárenská

biologie“. V roce 2006 byla podobně uspořádána konference „Cyanobakterie“ a v roce 2008 „Mokřa-
dy a voda v krajině“. V roce 2007 uspořádala ČLS dva velké tématické semináře spojené s tématem
klimatické změny: „Změna klimatu a její dopady na toky a nádrže“ (Č. Budějovice, květen 2007) a
„Klimatická změna – možné dopady na vodní systémy“ (Praha, prosinec 2007). Pobočky ČLS se
podílejí na pořádání odborných seminářů, kterých je uspořádáno cca 30 ročně, v roce 2008 je přesný
počet 47. Dále ČLS pořádá určovací kurzy vodních organismů pro pracovníky v terénu (2006 jeden,
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2007 dva, 2008 dva, 2009 zatím jeden kurz). Odborná skupina Biotesty uspořádala v roce 2006 dis-
kusní seminář k ekotoxicitě kontaminovaných půd na VŠCHT Praha.

Podrobné informace o všech akcích jsou publikovány v LimNo a na webu ČLS. Vybrané referáty
z 15. konference ČLS byly publikovány v Acta Universitatis Carolinae Oecologica.

Třeboň, 23. 6. 2009 RNDr. Josef K. Fuksa, CSc.,
předseda ČLS

Ranní harfení Hanky Medové na hrázi tře-
boňského rybníka – příspěvek mladých lim-
nologů k oslavě letního slunovratu během
15. limnologické konference. Ostatní, kdož
si nepřivstali jako Adam Petrusek, propásli
svou životní šanci … sáhnout do strun harfě.

Foto © Petr Jan Juračka, 2009
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Zpráva o hospoda ření ČLS v období 2006 – 2008
Zpráva podává přehled o hospodaření ČLS v období od 1. 1. 2006 do 31. 12. 2008. Zpracována byla
na základě údajů z účetnictví ČLS a výročních zpráv o hospodaření ČLS.

Počáteční stav účtu ČLS ke dni 1. 1. 2006 činil 49 895,61 Kč, konečný stav účtu k 31. 12. 2008
pak 89 189,02 Kč. V tříletém období tedy hospodařila ČLS s přebytkem 39 293,41. Z toho v roce
2006 skončilo hospodaření přebytkem 50 262,62 Kč, v roce 2007 ztrátou 15 820,04 Kč, v roce 2008
přebytkem 4 850,83 Kč.

Uvedené částky z účtu ČLS byly, s výjimkou psacího stroje Consul v účetní hodnotě 3 730,– Kč,
veškerým jměním ČLS. Běžný účet společnosti je veden v České spořitelně, veškeré finanční kroky
jsou prováděny bezhotovostně, společnost tedy nedisponuje žádnými hotovými penězi.

Příjmy společnosti činily v jednotlivých letech: 2006 482 280,22 Kč
2007 48 039,46 Kč
2008 51 155,83 Kč
celkem 581 475,51 Kč

Zdrojem příjmů byly členské příspěvky (celkem 93 600,– Kč), dotace Rady vědeckých společností
(celkem 54 000,– Kč), úroky účtu České spořitelny (celkem 455,51 Kč) a XIV. konference ČLS a
SLS (celkem 433 420,– Kč).

Výdaje společnosti činily v jednotlivých letech: 2006 432 017,60 Kč
2007 63 859,50 Kč
2008 46 305,00 Kč
celkem 542 182,10 Kč

Peníze byly čerpány na náklady spojené s pořádáním XIV. konference ČLS a SLS (383 721,10 Kč),
náklady na projekty ČLS (celkem 114 919,– Kč), mzdové náklady (zpracování účetnictví, celkem
32 000,– Kč), doména Rotifera (320,– Kč), náklady HV ČLS (celkem 1 873,– Kč), poplatky ČS (cel-
kem 9 349,– Kč).

Státní dotace byla poskytnuta České limnologické společnosti prostřednictvím RVS ČR ve všech
třech letech ve výši 18 000,– Kč na čtyři projekty:

- Vydávání a distribuce členského zpravodaje Limnologické noviny (celkem 26 000,– Kč)
- Udržování a aktualizace www stránek ČLS (celkem 7 000,– Kč)
- Pořádání pravidelných odborných seminářů v sídlech poboček (celkem 12 000,– Kč)
- Činnost odborných skupin ČLS (celkem 9 000,– Kč)

Podíl dotace na celkových výdajích na jednotlivý projekt přitom smí dosáhnout maximálně 70%. Po
celé období byly dotace čerpány na 100%. Hospodaření s prostředky poskytnutými ze státního roz-
počtu prošlo v uvedeném období dvěmi kontrolami. V roce 2006 proběhla kontrola FÚ hospodaření
s dotacemi za roky 2001 až 2004, FÚ neshledal žádné závady. V roce 2008 byla provedena kontrola
použití dotace za rok 2007 kontrolním odborem Kanceláře AV ČR. Kontrolou nebyly zjištěny záva-
dy – finanční prostředky byly využity v souladu se Zásadami vlády pro poskytování dotací ze státní-
ho rozpočtu.

Základní výše členských příspěvků zůstala po celé období zachována ve výši 200,– Kč/rok, sníže-
né členské příspěvky pro studenty a seniory 100,– Kč/rok. Příjem z členských příspěvků činil v roce
2006 30 700,– Kč, přitom na konci roku dlužilo členské příspěvky za jeden rok či více let 36 členů s
celkovou dlužnou částkou 8 200,– Kč. V roce 2007 činil příjem z členských příspěvků 29 900,– Kč,
46 členů dlužilo celkem částku 11 200,– Kč. V roce 2008 tvořily členské příspěvky částku 33 000,–
Kč, členské příspěvky pak dlužilo 46 členů v celkové výši 12 300,– Kč.

V Praze dne 16. 6. 2009 RNDr. Miloš Drápala
hospodář ČLS
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Revizní zpráva ČLS (období 2006 – 2008)
Dne 19. 6. 2009 byla provedena kontrola hospodaření za období 1. 1. 2006 – 31. 12. 2008 na základě

předložených údajů z účetnictví České limnologické společnosti a „Zprávy o hospodaření ČLS v ob-
dobí 2006 – 2008“.

Byla provedena kontrola hospodaření s finančními prostředky na běžném účtu, který je veden u
České spořitelny, veškeré finanční kroky byly prováděny bezhotovostně, společnost nedisponuje
žádnou hotovostí. Zdrojem finančních prostředků za tříleté období byly zejména členské příspěvky
ve výši 93 600,– Kč, dotace Rady vědeckých společností ve výši 54 000 Kč, úroky z účtu 455,50 Kč
a přijmy z XIV. konference ČLS a SLS ve výši 433 420 Kč.

Finanční prostředky byly čerpány zejména na náklady spojené s pořádáním XIV konference ČLS
a SLS a s následujícími čtyřmi projekty: „Pořádání pravidelných odborných seminářů v sídlech po-
boček“, „Vydávání a distribuce členského zpravodaje Limnologické noviny“, „Udržování interneto-
vých stránek ČLS“, „Činnost odborných skupin ČLS“ a dále na zpracování účetnictví, cestovné, po-
štovné, drobný spotřební materiál, pohoštění, věcné dary, tisk složenek a poplatky spořitelny.

Za uplynulé tříleté období lze konstatovat, že platební morálka členů ČLS není příliš vysoká ne-
boť v roce 2006 dlužilo za členské příspěvky 36 členů, v roce 2007 46 členů a v roce 2008 opět 46
členů (ve výši 12 300,– Kč).

Při revizi nebyly v hospodaření s finančními prostředky ČLS zjištěny nedostatky, prostředky byly
využívány účelně a hospodárně. Dokumentace k finančnímu hospodaření společnosti jakož i samot-
né účetnictví je vedeno přehledně.

Revizní komise navrhuje na základě provedené kontroly hospodaření ČLS udělit odstupujícímu
hlavnímu výboru ČLS absolutorium.

V Praze dne 19. 6. 2009 Marek Liška, Drahomíra Leontovyčová
revizní komise ČLS

Zápis ze sch ůze HV ČLS, konané dne 23. 6. 2009 v T řeboni

Přítomni: dle prezenční listiny
1. Rozdělení funkcí v HV ČLS dle čl. 20 Stanov ČLS:

Předseda:
Doc. RNDr. Jaroslav Vrba, CSc. (Katedra biologie ekosystémů PřF JU, České Budějovice)

Hospodář:
RNDr. Miloš Drápala (Vodohospodářské a inženýrské služby, a.s., Praha)

Vědecký tajemník
RNDr. Ladislav Havel, CSc. (Výzkumný ústav vodohospodářský T.G.M., Praha)

Členové výboru:
RNDr. Veronika Sacherová, Ph.D. (Katedra ekologie PřF UK, Praha) – redaktorka Limnolo-

gických novin
RNDr. Jindřich Duras, Ph.D. (Povodí Vltavy, s.p., Plzeň) – vedení matriky
Doc. RNDr. Martin Rulík, Ph.D. (Přírodovědecká fakulta UP, Olomouc) – koordinace odbor-

ných skupin ČLS
Dalšími řádnými členy hlavního výboru se dle čl. 19, odst. (2) a čl. 23, odst. (2) Stanov ČLS po

volbách v pobočkách Brno, České Budějovice a Praha stanou jejich předsedové
Revizní komise:

Doc. RNDr. Jan Helešic, Ph.D. (Ústav botaniky a zoologie PřF MU, Brno)
Mgr. Marek Liška, Ph.D. (Povodí Vltavy, s.p., Praha)

2. Matrika:
Noví členové:

Zahrádková Světlana, Doc. RNDr., Ph.D. Pošta: Ae zahr@sci.muni.cz
A: Ústav botaniky a zoologie PřF MU

Kotlářská 2, 611 37 Brno, Česká republika
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tel.: 532146333, 775664678
B: Vondrákova 24, 635 00 Brno, Česká republika
Specializace: 001,002,304,502,605,703,813

HV ČLS děkuje všem členům, kteří vrátili vyplněný výpis z databáze členů ČLS. Matrikář na je-
jich základě zaktualizuje databázi. Bude vydán nový adresář členů České limnologické společno-
sti.

3. Limnologické noviny č. 3/2009:
- „konferenční“ číslo, náplň: zpráva o činnosti ČLS (Fuksa), zpráva o hospodaření ČSL (Drápa-

la), zpráva revizní komise (Liška), zápis z jednání valného shromáždění ČLS (Havel), zápis z
jednání nového HV ČLS (Havel)

- příspěvky dodat redaktorovi LimNo do konce srpna

4. www stránky ČLS:
- HV ČLS pověřil dr. Sacherovou jednáním o vytvoření nových www stránek a (vzhledem ke

komplikacím s jejich aktualizací) o jejich umístění mimo server AV ČR.
- Zapsal: L. Havel -

Zápis ze sch ůze HV ČLS, konané dne 30. 9. 2009 v Praze

Přítomni: dle prezenční listiny

1. Kontrola zápisů z valného shromáždění ČLS a minulé schůze HV ČLS: zápisy byly schváleny

2. Hospodaření ČLS (dr. Drápala):
- Hospodaření ČLS v období 1. 1. 2009 – 31. 8. 2009:

- počáteční stav účtu k 1. 1. 2009 89 189,02 Kč
- stav účtu k 31. 8. 2009 103 470,02 Kč

Příjmy: členské příspěvky 16 300,– Kč
dotace RVS 18 000,– Kč
Česká spořitelna, a.s. 72,– Kč

Výdaje: projekt „LimNo, www“ 9 604,– Kč
projekt „Odb. skupiny, semináře“ 5 979,– Kč
cestovné 859,– Kč
mzdové náklady (účetní) 2 000,– Kč
Česká spořitelna, a.s. 1 649,– Kč

- stav čerpání prostředků na projekty ČLS 2009 ke 31. 8. 2009:
- projekt „Vydávání periodika Limnologické noviny; provoz a aktualizace www stránek ČLS“:

do konce roku nutno dočerpat 7 396,– Kč
- projekt „Činnost odborných skupin ČLS a pořádání pravidelných odborných seminářů“: do

konce roku nutno dočerpat 5 021 Kč. 
- členské příspěvky dlužilo k 31. 8. 2009 100 členů ČLS! Ke stejnému datu v r. 2008 to bylo „jen“

55 členů (!!!).
- v LimNo 3/2009 bude znovu zveřejněna informace o hrazení členských příspěvků bez rozesílá-

ní složenek; v LimNo 4/2009 bude zveřejněn seznam dlužníků
- pro nakládání s účtem u České spořitelny, a.s., je třeba změnit stávající podpisové vzory. Nutná

je osobní účast předsedy, hospodáře, tajemníka, účetní. Konkrétní termín bude stanoven na pří-
ští schůzi HV ČLS

- vyúčtování XV. společné konference ČLS + SLS bude připraveno do příští schůze HV ČLS (dr.
Přikryl, dr. Drápala)

- ze strany Finančního úřadu pro Prahu 6 byla avizována kontrola hospodaření s peněžními prost-
ředky poskytnutými ze státního rozpočtu ČR v roce 2005 a 2006 (dotace na projekty ČLS). Ter-
mín dohodne dr. Drápala s FÚ, požadované podklady zajistí ve spolupráci s dr. Havlem.

3. Příprava projektů ČLS na rok 2010 (dr. Havel):
- bude podána žádost Radě vědeckých společností na dva projekty:
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1. Vydávání periodika Limnologické noviny; provoz a aktualizace www stránek ČLS (poža-
dovaná dotace 12 tis. Kč)

2. Činnost odborných skupin ČLS a pořádání odborných seminářů (požadovaná dotace 6 tis.
Kč)

- termín odevzdání projektů RVS: 16. 10. 2009, zajistí tajemník ve spolupráci s předsedou

4. Matrika  (dr. Duras):
- na základě dodaných členských výpisů byla aktualizována databáze členů ČLS
- adresář je připraven k tisku: rozsah cca 24 stran + obálka, formát stejný jako v r. 2003; 230 vý-

tisků

Členství zrušené na vlastní žádost:
Hapala P., RNDr.

- HV ČLS vzal na vědomí

Nový člen:
Červenková Lenka, Bc. Pošta: B lenkacerven@gmail.com
B: Na Maninách 44, 170 00 Praha 7

tel.: 723109482
Specializace: 003,603

- HV ČLS přijetí jednomyslně schválil

5. Limnologické noviny (doc. Vrba):
- číslo 3/2009:

- vyjde v rozsahu 20 stran
- chybějící příspěvky (seznam diplomových prací, program seminářů, zápis ze schůze HV ČLS)

dodat redaktorovi nejpozději přes víkend
- přílohou LimNo 3/2009 bude adresář členů
- číslo 4/2009 – předpokládané příspěvky:

- informace o MKOD (doc. Helešic)
- informace o konferenci SEFS6 v Rumunsku
- shrnutí XV. společné konference ČLS a SLS

- zbylé sborníky abstraktů z konferencí ČLS budou k dispozici u tajemníka a budou distribuová-
ny v rámci akcí ČLS 2009 – 2010

6. www stránky (dr. Sacherová):
- byly prodiskutovány různé varianty obsahu stránek, řešení na příští schůzi

7. Členství v mezinárodní organizaci:
- HV ČLS souhlasí s členstvím ČLS v European Federation for Freshwater Sciences (EFFS); po-

věřuje předsedu vyhotovením a odesláním formální přihlášky o členství
- HV ČLS souhlasí s krytím případných výdajů spojených s členstvím v EFFS

8. Volby výborů poboček ČLS:
- HV ČLS ukládá předsedům poboček ČLS v Brně, Českých Budějovicích a v Praze provést vol-

by výborů poboček
- termín: do 23. 11. 2009; na schůzi HV ČLS již mohou přijet nově zvolení předsedové poboček

9. Různé:
- ČLS bude prezentovat svá stanoviska k aktuálním problémům (prostřednictvím účelově ustave-

ných pracovních skupin, svých webových stránek, organizací odborných seminářů apod.). Ná-
měty na příští schůzi.

- HV ČLS pověřil předsedu Společnosti doc. Vrbu prezentací ČLS jako odborného subjektu a
platformy pro hledání vhodných řešení v projektech typu „Revitalizace Orlické nádrže“ apod.

- termín příští schůze HV ČLS byl předběžně stanoven na 23. 11. 2009. Pozvánky zajistí tajem-
ník.

- Zapsal: L. Havel -
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Osobní zprávy

Profesor Zden ěk Brandl sedmdesátiletý
V říjnu se dožívá kulatého jubilea dlouholetý člen naší Společnosti (tajemník ČSLS v letech 1976 –
1979) prof. RNDr. Zdeněk Brandl, CSc.

Zdeněk Brandl studoval Přírodovědeckou fakultu Univerzity Karlovy v Praze před více než 40
lety (1956 – 1961), kde jsem se s ním poprvé setkala jako asistentka na hydrobiologii, když jsem
vedla exkurzi hydrobiologů na Blatné. Jeho zájem o přírodu (nejenom o tu „vodní“) se jistě datuje z
doby před vysokoškolským studiem, ale tento „dávnověk“ mi není znám.

U hydrobiologie zůstal celý život (až dosud), ale neomezoval se jenom na vodu. Jeho specializací
byl a je zooplankton, zvláště buchanky, jejich biologie, ekologie a taxonomie. Po univerzitních stu-
diích a dvouleté stáži ve Výzkumném ústavu rybářském a hydrobiologickém ve Vodňanech nastou-
pil v roce 1963 jako aspirant na Hydrobiologickém oddělení ČSAV (různé názvy a proměny této
hydrobiologické skupiny pod vedením doc. Hrbáčka zde nebudu vypisovat – základní tým se nemě-
nil). Jeho práce byla zaměřena na tehdy nově napuštěnou přehradu Lipno, kde také bydlel a intenzi-
vně studoval zooplankton. Později byl také na roční stáži u prof. Fernanda ve Waterloo v Kanadě.
Posléze se přestěhoval z Lipna do Benešova a pracoval na Slapské přehradě – na stanici Hydrobiolo-
gického ústavu, jejímž byl dlouholetým správcem. Nakonec přešel (a přestěhoval se) spolu s celým
ústavem v 80. letech do Českých Budějovic.

To ovšem je jen jedna stránka jeho rozsáhlé aktivity. Odkud začít? Regionální a lokální aktivita
se týkala hlavně oblasti Benešovska, kde přispíval k poznání a propagaci přírody ve Sborníku vlasti-
vědných prací Podblanicka (dodnes je hlavním redaktorem sekce Příroda). V Českých Budějovicích
se potom vrhl intenzivně do tzv. vědecko-organizační činnosti: po sametové revoluci byl jedním ze
zakládajících členů při vzniku samostatného Hydrobiologického ústavu ČSAV, ale zároveň pracoval
v „centru“ ČSAV, při její reorganizaci, jako člen Výboru pro řízení pracovišť.

Zcela nezanedbatelná a nejdůležitější byla v posledních letech jeho úloha při založení a dalším
fungování Jihočeské univerzity, zejména Biologické fakulty (nyní Přírodovědecké). Po prof. Blaž-
kovi byl v letech 1998 – 2004 jejím druhým děkanem, poté se stal prorektorem JU pro studium. V r.
2003 byl jmenován profesorem ekologie. Kromě funkcí ovšem měl a stále má studenty různých stu-
pňů, kteří pracují na ekologických tématech, jejichž okruh zdaleka není omezen jen na buchanky a
zooplankton. Intenzivně se zabývá zejména kompetičními vztahy.

Všichni přejeme Zdeňkovi pevné zdraví a další léta naplněná činností, která mu poskytuje radost
a uspokojení. - Viera Straškrábová -

Dva letošní jubilanti – zleva: Zdeněk Brandl (70) a Vladimír Kořínek (75)
na nedatovaném snímku z mladých let. Foto © Archív V. Straškrábové
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Fakulta rybá řství a ochrany vod JU
K 1. září 2009 vznikla na českobudějovické Jihočeské univerzitě (JU) sloučením katedry rybářství
Zemědělské fakulty a Výzkumného ústavu rybářského a hydrobiologického (VÚRH) při JU nová
Fakulta rybářství a ochrany vod JU.

O vědecké, pedagogické i společenské potřebě zřídit ve struktuře JU fakultu zaměřenou na rybář-
ství, akvakulturu a ochranu vod se uvažovalo již od devadesátých let minulého století. Vlastním já-
drem nové fakulty se staly dvě pracoviště JU – vodňanský VÚRH JU a rybářská katedra Zeměděl-
ské fakulty JU. Smyslem nově založené Fakulty rybářství a ochrany vod JU je efektivnější využití
vědeckého a pracovního potenciálu samotné JU v napojení na Akademii věd ČR, Jihočeský kraj,
orgán a členy Rybářského sdružení ČR, podniků Povodí, případně dalších institucí s cílem a profi-
lací do vzdělávací, výzkumné i profesně orientované oblasti.

Vznikem fakulty také dochází k optimalizaci logického propojení studia pod jednu „střechu“. To
bylo dosud roztříštěné: bakalářské a magisterské obory zajišťovala katedra rybářství na Zemědělské
fakultě JU, doktorské studium pak VÚRH JU.

Základem nové fakulty budou v samých začátcích dva ústavy, jež se budou ve své organizační
struktuře dělit na laboratoře a pracoviště. Prvním z nich je vodňanský VÚRH JU, jenž si – ve své
takřka devadesátileté, v podstatě ojedinělé existenci a ve spojení s registrací ochranné známky svého
jména (udělené mu Evropskou unií v roce 2008) – ponechává své tradiční jméno. Druhým pak je
Ústav akvakultury (ÚA), jak zní nový název dosavadní katedry rybářství Zemědělské fakulty JU.
Ten bude studentům svou pedagogickou činností poskytovat paletu možností specializace v oblas-
tech od vodohospodářství přes ochranu vod až po rybářské obhospodařování volných vod a rekreač-
ní rybářství. Děkanát se sídlem ve Vodňanech bude mít charakter malého pracoviště zastřešujícího
fakultu, jehož součástí budou vedle tajemníka fakulty rovněž servisní pracoviště s VTI, knihovnou a
pracovištěm transferu znalostí, projektovými manažery a obchodní částí. V činnosti fakulty bude vý-
znamnou roli hrát oblast vody, nabízející značný prostor pro výzkum i pedagogickou činnost.

Současné personální obsazení nově založené Fakulty rybářství a ochrany vod JU je toto: prof. Ing.
Otomar Linhart, DrSc. byl až do řádných voleb univerzitním senátem pověřen řízením fakulty ve
funkci děkana, doc. Ing. Pavel Kozák, Ph.D. je proděkanem fakulty pro vnější vztahy a zároveň ře-
ditelem VÚRH, Ing. Pavel Vejsada, Ph.D. je proděkanem pro pedagogickou činnost a zároveň ředi-
telem českobudějovického ÚA, doc. Ing. Tomáš Policar, Ph.D. zastává funkci proděkana pro vědu a
výzkum a tajemníkem fakulty je Ing. Vladimír Nedopil. Na svou instalaci ještě teprve čeká fakultní
senát; počet jeho členů je navržen na úrovni jedenácti osob, což bude umožňovat jeho pružnou akce-
schopnost.

Studenti fakulty se budou rekrutovat nejen z domova, ale fakulta má také zájem získávat studen-
ty ze zahraničí. Fakulta má akreditovány všechny stupně tzn. bakalářský, magisterský a doktorský s
habilitačními a profesorskými právy. Předpokládá se, že celkem se ve studiu bude pohybovat kolem
150 bakalářů, 50 magistrů a 30 doktorandů včetně 50–60 studentů kombinovaných, tedy dálkových
studentů. Celkem se bude jednat o fakultu s 250 až 300 studenty, většinově orientovanými na studi-
um vodohospodářských, rybářských a ekonomických disciplin. Komplexní studium bude na fakultě
trvat 9 let. To se může na první pohled zdát dlouhé, nicméně odpovídá realitě (3 roky bakalářské, 2
roky magisterské a 4 roky doktorské studium). Poměrně velký zájem je o dálkové studium, hodláme
proto reakreditací podchytit tuto vrstvu potenciálních studujících. Chceme být fakultou výzkumně-
vzdělávací, tzn. každý vyučující na fakultě musí mít svůj vědecko výzkumný program a k tomu vy-
učovat „svůj“ předmět. Pro studenty magisterských a doktorských směrů budeme vytvářet individu-
ální zázemí, které umožní rozvoj jejich kreativity. Na druhé straně nechceme být pouze závislí na
statním rozpočtu, ale svojí aktivní činností získávat 20–30 % prostředků ze soukromé sféry.

Fakulta rybářství a ochrany vod JU se tak stala jednou z osmi fakult českobudějovické JU (ekono-
mická, filozofická, pedagogická, přírodovědecká, teologická, zdravotně sociální, zemědělská a od 1.
září 2009 i rybářství a ochrany vod).

Stojí za zmínku, že fakulta se svým studijním záběrem dostala na pozici špičkové vzdělávací in-
stituce ve středoevropském prostoru. Pokud se ještě vodňanskému VÚRH JU podaří, vedle ustano-
vení nové fakulty, realizovat i projekt výzkumného centra akvakultury a biodiverzity hydrocenóz z
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dubna 2009, navržený do operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace v celkovém finančním
rozsahu 370 milionů Kč (cílem projektu je prostřednictvím rekonstrukce a rozšířením a vybavením
čtyř základních kapacit VÚRH JU vytvořit špičkové centrum pro vědu a výzkum se zapojením do
světového moderního rybářského výzkumu), pak budou splněny všechny předpoklady pro komplex-
ní začlenění fakulty do světového výzkumného a vzdělávacího systému.

- Otomar Linhart -

Pravidelné seminá ře pobo ček a dalších pracoviš ť

BRNO – ÚBZ PřF MU – semináře se konají vždy ve čtvrtek od 13:00 hod. 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)

22. 10. 2009 – obhajoba doktorské práce (Ústav botaniky a zoologie PřF MU Brno):
V. Syrovátka: Analýza prostorové distribuce larev pakomárů ve středně velkých tocích: vliv

podmínek prostředí na úrovni mesohabitatu

17. 12. 2009 – obhajoby doktorských prací (Ústav botaniky a zoologie PřF MU Brno):
M. Konečná: Vliv individuálních strategií na intenzitu pohlavního výběru a populační para-

metry u hořavek
M. Janáč: Problematika odběrů a hodnocení společenstev 0+ juvenilních ryb

BRNO – VÚV TGM – semináře se konají vždy ve čtvrtek od 10:00 hod. v zasedací místnosti
Výzkumného ústavu vodohospodářského T. G. Masaryka, Mojmírovo nám. 16, Brno – Královo Pole,

 (organizace: Pavel Polka; tel.: 220 197 350; e-mail: Pavel_Polka@vuv.cz)

22. 10. 2009 – pracoviště Brno (Výzkumný ústav vodohospodářský T.G.M. Brno):
L. Opatřilová, H. Janovská, Řezníčková: Metody odběru makrozoobentosu v nebroditelných to-

cích (air-lift, drapák, ruční síť)
H. Mlejnková: Vliv rakouské Pulkavy na jakost vody v Dyji
K. Slezáková: Vliv odpadních vod z výroby kyseliny citronové na ekotoxicitu povrchových vod

OLOMOUC – PřF UP – semináře se konají vždy ve středu od 17:00 hod. v učebně č. SE 622 Biocentra
Přírodovědecké fakulty UP, Šlechtitelů 11, Olomouc – Holice (budova A, 6. patro)

(organizace: doc. RNDr. Martin Rulík, Ph.D.; tel: 585 634 569; e-mail: martin.rulik@upol.cz)

21. 10. 2009 – L. Nedbalová (Katedra ekologie PřF UK Praha):
Limnologický výzkum jezer odledněné části ostrova Jamese Rosse (SZ Weddellovo moře, Ant-
arktida); Antarktická jezera – oázy života

4. 11. 2009 – Hugo Habrman (Nové Město nad Metují):
Zkušeností s natáčením podvodních filmů

18. 11. 2009 – V. Sacherová (Katedra ekologie PřF UK Praha):
Jarní tůň jako modelový biotop vývoje přírody ve čtvrtohorách

ČESKÉ BUDĚJOVICE – HBÚ BC AV ČR – semináře se konají vždy ve čtvrtek od 13:00 hod.
v přednáškovém sále Biologického centra 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

5. 11. 2009 – Thomas Posch (Institute of Plant Biology, University of Zurich, Švýcarsko):
One hundred years of Planktothrix rubescens (Cyanobacteria) in Lake Zurich – A reason to
celebrate?

12. 11. 2009 – G. Rakowitz, H. Keckeis, E. Schludermann (Department of Freshwater Ecology,
University of Vienna, Rakousko):
Functional role of habitat suitability for the Danube fish community

                                                
*) vpravo hned za vrátnicí v areálu bývalých kasáren, asi 200 m za konečnou tramvaje v Řečkovicích, směrem na Ivanovice
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26. 11. 2009 – Jordi Catalan (Centre for Advanced Studies of Blanes, CSIC, Blanes, Španělsko):
Persistent pollutants and the understanding of freshwater pelagic food webs (koná se jako 10.
Memoriál Milana Sraškraby PřF JU – v posluchárně B1, Blažkův pavilon, Branišovská 31 – viz semi-
náře KBE níže)

3. 12. 2009 – E. Jelínková (Zahraniční odbor KAV ČR, Praha):
Program UNESCO Člověk a biosféra – MAB ve světě a v ČR

10. 12. 2009 – Justyna Wolinska (Ludwig-Maximilians-Universität München, Německo):
Ecological and evolutionary relationships between fish, Daphnia and their common parasites

ČESKÉ BUDĚJOVICE – KBE P řF JU – semináře se konají vždy ve čtvrtek od 15:30 hod. v posluchárně
B1 Přírodovědecké fakulty JU, České Budějovice (Blažkův pavilon)

(organizace: Mgr. Vojtěch Kasalický; tel.: 387 775 887; e-mail: vojtech.ves@post.cz)
aktualizace sledujte na kbe.prf.jcu.cz/magisterske-seminare

15. 10. 2009 – P. Znachor (Hydrobiologický ústav BC AV ČR a KBE PřF JU České Budějovice):
Vliv povodní na vývoj fytoplanktonu v nádrži Římov

26. 11. 2009 již od 13:00 – Jordi Catalan (CEAB, CSIC, Blanes, Španělsko):
Persistent pollutants and the understanding of freshwater pelagic food webs (koná se jako 10.
Memoriál Milana Sraškraby PřF JU)

TŘEBOŇ – MBÚ AV ČR – semináře se konají vždy v úterý od 13:00 hod. v zasedací místnosti
Mikrobiologického ústavu AV ČR, Opatovický mlýn, Třeboň

(organizace: RNDr. Kateřina Bisová; tel.: 384 340 485; e-mail: bisova@alga.cz)

13. 10. 2009 – Isabel Ferrera (Departament de Biologia Marina i Oceanografia, CSIC, Barcelona,
Španělsko):
Microbial communities associated with deep-sea hydrothermal vents

20. 10. 2009 – Josep Gasol (Depart. de Biologia Marina i Oceanografia, CSIC, Barcelona, Španělsko):
Aquatic microbes. Yesterday and tomorrow: new knowledge and changing paradigms

VODŇANY – VÚRH FROV JU  – semináře se konají vždy v pondělí od 12:00 hod. v zasedací místnosti
Výzk. ústavu rybářského a hydrobiologického Fakulty rybářství a ochrany vod JU, Zátiší 728/II, Vodňany

(organizace: Vojtěch Kašpar, Tomáš Policar; e-mail: vkaspar@jcu.cz, policar@vurh.jcu.cz)
aktualizace sledujte na http://www.frov.jcu.cz/cs/seminare

Do uzávěrky nebyl program seminářů hotov = sledujte nové webové stránky FROV!

PRAHA – KE P řF UK – semináře se konají vždy v úterý od 15:00 hod. v posluchárně B2P Katedry
ekologie Přírodovědecké fakulty UK, Viničná 7, Praha 2 (ve 2. patře vpravo, č. 250–251)

(organizace: RNDr. Adam Petrusek, Ph.D.; tel.: 221 951 807; e-mail: petrusek@cesnet.cz)
aktualizace sledujte na portal.natur.cuni.cz/biologie/ekologie/seminare-katedry

27. 10. 2009 – M. Reichard (Ústav biologie obratlovců AV ČR, Brno):
Evolučně ekologické studie annuálních ryb rodu Nothobranchius (společný seminář s katedrou
zoologie)

24. 11. 2009 – Marina Manca (Institute of Ecosystem Study, Verbania-Pallanza, Itálie):
Limnology of Himalayan lakes

1. 12. 2009 – V. Kořínek, J. Fott (Katedra ekologie PřF UK Praha):
Hydrobiologické projekty na UK v Praze 1953–2003: fakta a vzpomínky

8. 12. 2009 – Christian Laforsch (Ludwig-Maximilians-Universität München, Německo):
The effects of pharmaceuticals in aquatic ecosystems
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PRAHA – ÚŽP PřF UK – semináře se konají vždy ve středu od 15:00 hod. v Krajinově posluchárně
Ústavu pro životní prostředí Přírodovědecké fakulty UK, Benátská 2, Praha 2 (II. mezipatro)
(organizace: Mgr. Jolana Tátosová, Ph.D.; tel.: 221 951 893; e-mail: jolana@blatna.cuni.cz)

4. 11. 2009 – D. Hardekopf, A. Benčoková (ÚŽP PřF UK a Česká geologická služba, Praha):
Modely v limnologii – magie nebo užitečný nástroj?

25. 11. 2009 – J. Hrbáček (Hydrobiologický ústav BC AV ČR, České Budějovice):
Jak jsem objevil limnologické paradigma: top-down effect

PRAHA – VÚV TGM  – semináře se konají obvykle ve čtvrtek od 14:00 hod. 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)

15. 10. 2009 – D. Baudišová, A. Svobodová, D. Pospíchalová (VÚV T.G.M. Praha):
Patogenní mikroorganismy ve vodách, Stanovení glyfosátu, AMPA a vybraných farmak v
různých typech matric

18. 11. 2009 (středa!) již od 10:00 – H. Grünwaldová (VÚV T.G.M. Praha):
Koupací vody v ČR (seminář se koná mimořádně v Kongresovém sále, č. 417, v budově ČSVTS,
Novotného lávka 5, Praha 1; prezence od 9:00 hod.)

19. 11. 2009 – A. Zbořil, V. Levitus, T. Fojtík (Výzkumný ústav vodohospodářský T.G.M. Praha):
GIS a kartografie ve VÚV T.G.M., v.v.i.

Hrazení členských p říspěvků bez rozesílání složenek

Řádné hrazení členských příspěvků je podle článku 13 Stanov České limnologické společnosti povinností
každého člena. Dosavadní praxe rozesílání složenek vždy s prvním číslem Limnologických novin se z mnoha
důvodů již přežila. HV ČLS rozhodl, že od roku 2009 se složenky nerozesílají. Při platbě členských příspěv-
ků či dlužných částek (pravidelné zveřejňování dlužníků v LimNo zůstává zachováno) bankovním převodem
nebo složenkou (Poštovní poukázka A) dbejte na správné uvedení čísla účtu i variabilního symbolu. Číslo
účtu ČLS je 280754359 /0800 (též uvedeno v tiráži LimNo), trojmístný variabilní symbol je pro každého
člena specifický; pro Vaši platbu ho najdete před jménem na svém adresním štítku na obálce s LimNo,
případně si jej můžete ověřit u matrikáře, hospodáře, tajemníka, předsedů poboček či v redakci.

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

Věříme, že členové České limnologické společnosti přijmou tuto „revoluční“, ale nutnou změnu s pocho-
pením. - HV ČLS -

Oznámení o akcích

• Memoriál Milana Straškraby

Přírodovědecká fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích
a Hydrobiologický ústav Biologického centra AV ČR, v.v.i.

vás zvou na přednášku pořádanou v rámci
10. ročníku Memoriálu Milana Straškraby

Dr. Jordi Catalan Aguilà (Centre for Advanced Studies of Blanes, CSIC, Španělsko):
Persistent pollutants and the understanding of fres hwater pelagic food webs

Přednáška se koná ve čtvrtek 26. listopadu 2007 ve 13:00 hod. v posluchárně B1 Přírodovědecké
fakulty JU (Blažkův pavilon), Branišovská 31, České Budějovice.
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• Vodárenská biologie 2010

Zveme členy ČLS na další ročník konference Vodárenská biologie, jehož spolupořadatelem je po-
prvé v historii také Výskumný ústav vodného hospodárstva Bratislava. Konference se bude konat ve
dnech 3. a 4. února 2010 ve Společenském sále Kulturního centra Novodvorská v Praze. Cílem
konference je zprostředkování informací o aktuálních právních otázkách, o technických novinkách,
o výsledcích výzkumu, o zkušenostech z praxe atd. mezi pracovníky vodárenských společností, vý-
zkumných institucí, vysokých škol, odborů životního prostředí, zdravotních ústavů a všech dalších,
kteří v oboru pracují nebo se o něj zajímají.

Předběžný program konference, další informace, 1. cirkulář i přihlášku najdete na internetové ad-
rese http://www.ekomonitor.cz/seminare/2010-02-03#hlavni. Přihlášky příspěvků přijímá organiza-
ční výbor do 1. 11. 2009.
Kontakt: Olga Halousková, Vodní zdroje Ekomonitor spol. s r. o., Píšťovy 820, 537 01 Chrudim III;
fax: 469 682 310; tel.: 469 682 303–5; e-mail: halouskova@ekomonitor.cz

Dvě momentky z limnologické konference: nahoře spokojení účastníci exkurze (zleva J. Helešic a
J. Fott), dole básnička z prezentace K. Kohušové a kol.: Bílina – silně antropogenně ovlivněný tok.

Bílina *)

Okolo Mostu voděnka teče,
kdo se z ní napije, chytaj ho křeče.
Ona jen neteče, ona i smrdí,
proto jsou Mostečtí na ni tak hrdí.
Od toho smradu zčernala celá,
proto ji Mostečtí nazvali Bělá.

                                                
*) Z DISKUZE na iDNES: čtenář drevak_patlak: Tato píseň kolovala na Mostecku v dobách socialismu a
bohužel se od té doby až tak moc nezměnilo. Bílina už pravda nemění barvu, ale silně znečištěná jepořád.
Navíc drží Bílina ještě jeden smutný rekord. Je to řeka s nejčastěji měněným korytem, před Mostem navíc
„teče“ kvůli dolům dokonce v potrubí!
http://cestovani.idnes.cz/odpadkovy-kos-aneb-priroda-v-cesku-d5z-/igcechy.asp?c=A060303_151132_igcechy_tom



17

Přehled obhájených diplomových prací

Ústav botaniky a zoologie PřF MU Brno:
Bakalářské práce:
Bayerová Z., 2009: Metody analýzy fragmentace populací pomocí mikrosatelitů
Hanáková E., 2009: Vertikální distribuce makrozoobentosu vysychavého toku
Ošlejšková M., 2009: Vliv ekologických faktorů na složení společenstva máloštětinatců („Oligo-

chaeta“) v rybničním ekosystému
Rádková V., 2009: Změny ve společenstvech makrozoobentosu prameništních stružek vlivem roz-

dílného chemismu a substrátu

Diplomové práce:
Guziurová V., 2009: Sezónní dynamika makrozoobentosu intermitentního toku
Heczková K., 2009: Velikostní struktura makrozoobentosu štěrkonosného toku: časo-prostorová dy-

namika
Krajčová J., 2009: Migrace makrozoobentosu v intermitentním toku
Švaňhalová B., 2009: Prostorová variabilita hyporeosu v toku s ovlivněným průtokovým režimem
Zavadilová J., 2009: Životní strategie blešivce potočního (Gammarus fossarum) v podmínkách inter-

mitentního toku

Doktorské práce:
Bojková J., 2009: Variabilita makrozoobentosu podél minerálně trofického gradientu prameništích

slatinišť
Řezníčková P., 2009: Vliv vysychání na makrozoobentos malého toku

Katedra biologie ekosystémů PřF JU České Budějovice:
Bakalářské práce:
Havlan L., 2009: Velikostní selektivita dravého vodního hmyzu
Nováková M., 2009: Hliník v povodí šumavských jezer – mobilita, toxicita a možnosti stanovení
Nyklíčková M., 2009: Substrátové preference potápníků (Dytiscidae Coleoptera)
Pěchotová K., 2009: Faktory ovlivňující početnost a chování bakteriální skupiny Limnohabitans sp.

v eutrofizovaném prostředí

Magisterské práce:
Jarolím O., 2009: Pelagic behaviour of reservoir fishes: sinusoidal swimming and associated behaviour
Mošnerová P., 2009: Diurnální změny frakcí fosforu ve vertikálním profilu mikrobiálního nárostu:

vliv kyslíku a pH

Doktorské práce:
Štrojsová M., 2008: Effect of food quantity and quality on population growth rate and digestive ac-

tivity in planktonic rotifers.
Zapomělová E., 2008: Anabaena – Phenotypic and genotypic diversity of planktonic strains in fish-

ponds and reservoirs of the Czech Republic.

Katedra rybářství ZF JU (Ústav akvakultury FROV JU) České Budějovice:
Bakalářské práce:
Blaszczok R., 2009: Potrava pstruha duhového (Oncorhynchus mykiss) po vysazování rybářského

revíru
Černý P., 2009: Možnosti financování a výstavba rybníků pro chov ryb v České republice
Fořt O., 2009: Vývoj ochrany genetických zdrojů ryb v ČR
Hlaváč D., 2009: Možnosti využití netradičních krmiv v chovu kapra
Jirušková L., 2009: Průzkum postoje veřejnosti k rybářskému obhospodařování pstruhových revírů
Johánek M., 2009: Vývoj výrobků ze sladkovodních ryb
Komendová J., 2009: Ověření různých způsobů reprodukce laboratorní ryby Danio rerio
Opatřil J., 2009: Možnosti použití krmiv pro kapra (Cyprinus carpio) při sportovním rybolovu
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Peroutka M., 2009: Sledování změn rychlosti proudění vody rybím přechodem s ohledem na průtok
vody řeky Blanice

Šmíd P., 2009: Návratnost úlovků na pstruhových revírech v povodí horní Vltavy
Vodárek M., 2009: Produkční ukazatele v pokusném odchovu tržního kapra na sádkách

Diplomové práce:
Havelka M., 2009: Genetická diverzita lipana podhorního (Thymallus thymallus) a její vztah ke sta-

vu jeho populace v ČR
Jašková I., 2009: Studium historického rozšíření linií pstruha obecného v ČR a na Slovensku po-

mocí vybraných znaků mitochondriální DNA
Kočí L., 2009: Potravní interakce mezi dvěma koexistujícími druhy nepůvodních korýšů – blešivce

Dikerogammarus villosus a raka Orconectes limosus
Koloušek D., 2009: Zpracování a obchod s lososem v České republice
Křišťan J., 2009: Umělý a poloumělý výtěr candáta obecného (Stizostedion lucioperca)
Kříž M., 2009: Hodnocení užitkových parametrů u plemen kapra obecného a jejich kříženců
Lakatos A., 2009: Rybí společenstvo Lužnice ve vybraných lokalitách – Stará řeka
Másílko J., 2009: Ekologie perlorodky říční (Margaritifera margaritifera L.) a vyhodnocení její ú-

mrtnosti na lokalitách v České republice
Plička V., 2009: Chov ryb v horských podmínkách ryb líhně Borová Lada na Šumavě
Ryneš D., 2009: Chov okounka pstruhového (Micropterus salmoides)
Strapina J., 2009: Srovnání rozsahu poškození a mortality ryb jako úlovku sportovních rybářů po-

nechávaných v klasickém vezírku a speciálním saku – „tunelu“
Světnička M., 2009: Intenzivní odkrm plůdku candáta obecného
Suchan L., 2009: Národní strategický plán v rybářství České republiky
Suchánek D., 2009: Možnosti ovlivnění textury masa kapra obecného
Suchopar M., 2009: Možnosti repatriace ohroženého druhu střevle potoční (Phoxinus phoxinus) v

malých tocích
Švinger V. W., 2009: Intenzivní odchov sivena arktického (Salvelinus umbla) do tržní hmotnosti

Výzkumný ústav rybářský a hydrobiologický FROV JU Vodňany:
Doktorské práce:
Alavi S.M.H., 2009: Sperm motility and behavior in models of teleostean and chondrostean fish
Buřič M., 2009: Biology of spiny-cheek crayfish (Orconectes limosus, Rafinesque, 1817) under con-

ditions of the Czech Republic and the study of factors influencing its invasive spreading
Pšenička M., 2009: Ultrastructure of spermatozoa and fertilization process in sturgeon
Stejskal V., 2009: Intensive culture and reproduction of Eurasian perch (Perca fluviatilis L.)
Sudová E., 2009: Pharmacovigilance in aquaculture with attention to antibiotics and atiparasitics

PřF UP Olomouc:
Bakalářské práce:
Baráková A., 2009: Vliv environmentálních faktorů na emergenci dospělců vodního hmyzu
Kukalová M., 2009: Vliv invaze slávičky mnohotvárné (Dreissena polymorpha) na původní mlže

čeledi Unionidae
Müllerová M., 2009: Vliv invaze slávičky mnohotvárné (Dreissena polymorpha) na společenstva ma-

krozoobentosu
Pospíšilová A., 2009: Životní cyklus a populační dynamika slávičky mnohotvárné (Dreissena poly-

morpha)
Večeřa P., 2009: Inovace sbírek vodních bezobratlých

Magisterské práce:
Hýblová A., 2009: Distribuce a struktura populací slávičky mnohotvárné (Dreissena polymorpha) na

střední Moravě
Galetová, J., (2009): Ekologické nároky epipelických rozsivek
Mazalová, P. (2009): Diverzita Desmidiales v rašeliništích Jizerských hor
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Katedra ekologie PřF UK Praha:
Bakalářské práce:
Dobiáš J., 2009: Sukcese společenstev malých stojatých vod
Lüftner R., 2009: Reprodukční chování a rodičovská péče řádu sumců (Siluriformes)
Matasová K., 2009: Faktory ovlivňující prostorovou distribuci a pohybovou aktivitu raků
Střížek A., 2009. Vliv možnosti šíření berušek vodních (Asellus aquaticus, Isopoda) na geografic-

kou distribuci genealogických linií
Svoboda J., 2009: Mechanismy a prevence přenosu račího moru
Vopařilová L., 2009: Fylogeografie sladkovodních korýšů třídy Branchiopoda

Magisterské práce:
Horová B., 2009: Sezónní dynamika výskytu druhů a hybridů komplexu Daphnia longispina v kory-

tovitých nádržích
Hutňan M., 2009: Vertikální distribuce medúzky sladkovodní v přírodních a laboratorních podmín-

kách
Juračka P.J., 2009: Diversity of zooplankton of newly created pools in Kokořínsko (Czech Rep.)
Kopalová K., 2009: Diverzita, ekologie a biogeografie rozsivek (Bacillariophyta) ostrova Jamese

Rosse (Antarktida) a ostrova Gough (jižní Atlantský oceán)
Křenová R., 2009: Vliv reintrodukce druhu Cyclops abyssorum (Crustacea: Copepoda) na zooplank-

ton Plešného jezera

Doktorské práce:
Tátosová J., 2008: Recent and subfossil chironomids as a tool for tracing of environmental changes

in mountain lakes of glacial origin
Kohout L., 2009: Zooplankton šumavských jezer jako indikátor zotavování z acidity

Ústav pro životní prostředí PřF UK Praha:
Bakalářské práce:
Červinská T., 2009: Balená pitná voda – výhody a rizika
Slabá J., 2009: Domácí úprava pitné vody
Závorka L., 2009: Chování pstruha obecného při různých populačních hustotách regulovaných ry-

bářským hospodařením a dalšími civilizačními faktory

Magisterské práce:
Bartuška M., 2009: Genetická variabilita silně ohroženého žabníčku vzplývavého (Luronium natans

L., Alismataceae) na okraji areálu a její význam pro cílenou druhovou ochranu
Benešová J., 2009: Vliv environmentálních faktorů a dálkového transportu znečištění na rybí

populace žijící v extrémních podmínkách vysokohorských jezer
Burešová H., 2009: PCB v prostředí povrchového toku a problematika jejich stanoven.
Senoo T., 2009: Makrozoobentos acidifikovaných přítoků šumavských jezer
Ungermanová L., 2009: Makrozoobentos šumavských jezer
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