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Historie regionu 

Území podkrušnohorských uhelných pánví je v povědomí široké veřejnosti spojeno s nevábnou 
krajinou poničenou dlouhodobou těžbou hnědého uhlí. Málokdo si dnes uvědomuje, že to kdysi 
byla krajina s jezery a četnými mokřady, bohatá na nerosty, s dostatkem úrodných půd, 
zarámovaná do panoramatu Krušných hor a Českého středohoří a lákající lázeňské hosty a 
přírodovědce z celé Evropy. Území v povodí Bíliny patřilo v pravěku k nejhustěji osídleným 
oblastem našeho státu. Archeologické nálezy potvrzují osídlení této krajiny minimálně od 
středního paleolitu. Ve středověku ještě existovalo na toku Bíliny rozsáhlé Komořanské jezero 
obklopené močály a rašeliništi, v jehož okolí se v první polovině 13. století nacházela většina 
tehdejších osad. V té době také vzniklo v místě původní trhové osady (uváděné jako Gniewin most 
již v roce 1040) na úpatí vrchu Hněvín město Most (jako město královské byl založen Václavem I. 
před r. 1257). Hlavním zdrojem prosperity bylo zemědělství, řemeslná výroba a obchod, 
významnou roli mělo i vinařství. Tento charakter si území zachovalo s menšími proměnami až do 
poloviny 19. století.  

Ve druhé polovině 19. století byly v oblasti povodí Bíliny otevřeny první uhelné doly. Zpočátku 
se těžilo mělce pod povrchem půdy na výchozech slojí. Narůstající zájem o uhelnou surovinu však 
postupně přenášel těžbu do větších hloubek. Díky výnosnému obchodu s uhlím vyrostl v Ústí nad 
Labem největší vnitrozemský přístav Rakouska-Uherska a posléze i podkrušnohorská železnice, 
jejíž stavba byla zahájena v roce 1856 a již v roce 1870 spojovala Ústí nad Labem s Chomutovem. 
Vybudování železnice bylo doprovázeno nebývalým rozvojem dolů. Malé šachty zanikaly a 
koncentrovaný kapitál byl investován do velkokapacitních dolů s moderní technologií. V roce 1871 
tak vznikla první uhelná společnost Brüxer Kohlenbergbaugesellschaft, která spustila lavinovité 
zakládání dalších těžebních společností, které si uhelný revír v severních Čechách v krátké době 
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rozdělily. Vstup soustředěného kapitálu s sebou přinesl i moderní technologické vybavení a 
nastartoval revoluci v uhelném průmyslu, která byla začátkem výrazných proměn 
podkrušnohorské krajiny. Navíc již koncem 19. století začaly vznikat vedle hlubinných dolů i 
povrchové doly (lomy), s daleko zhoubnějším vlivem na tvářnost krajiny  

Prudký rozvoj důlního průmyslu již koncem 19. století vyčerpal místní pracovní rezervy a 
potřeboval další pracovní síly. To vedlo k abnormálnímu přílivu obyvatel ze všech končin českých 
zemí. Důsledkem byly nejen etnické a sociální změny složení obyvatelstva, ale i složitá 
demografická situace vyvolaná jejich vysokou koncentrací na malém území. Bylo to období vzniku 
dělnických kolonií, živelných přestaveb nemovitostí na nájemné byty a výrazného potlačení lokálně 
specifického městského, ale hlavně vesnického koloritu. Bylo to období počátku opravdové 
devastace prostředí v širším slova smyslu, které bylo vloženo do vínku následujícím generacím. Po 
druhé světové válce byl tento trend ještě posílen, protože uhelnému průmyslu v Podkrušnohoří byl 
přiřknut úděl hlavní opory obnovy Československa. Začaly přibývat nejen hluboké jizvy po 
povrchové těžbě uhlí, ale současně se výrazně rozvíjel chemický a energetický průmysl vázaný na 
produkty uhelného průmyslu. Zvýšení požadavků na těžbu uhlí se od 50. let 20. století projevilo 
vedle devastace krajiny i v likvidaci četných obcí. Jen v dobře zdokumentovaném severočeském 
hnědouhelném revíru zaniklo 76 obcí zcela a 28 částečně.  

 

Současný stav 

Pod pojem „hydrická rekultivace“ lze zahrnout různorodé kategorie: 

- samovolně vzniklé relativně mělké maloplošné nádrže na výsypkách nebo na jejich úpatí  

- plošně větší (desítky hektarů) hluboké zatopené lomy, které však obvykle nebyly řízeně 
zatápěny; jen bylo dodatečně upraveno jejich okolí a odtok vody (příklad: Barbora u Teplic) 

- řízené zatápění velkých zbytkových jam po těžbě hnědého uhlí s plochou několika set 
hektarů a hloubkou desítek metrů s rekultivací okolí 

V oblasti Sokolovské a Severočeské hnědouhelné pánve (v prostoru Sokolov – Ústí nad Labem) 
v současné době existuje osm velkých povrchových lomů hnědého uhlí. S útlumem těžby hnědého 
uhlí vystupuje do popředí způsob a harmonogram sanace dotčeného území. Z možných způsobů 
jejich rekultivace byla zvolena hydrická varianta - zatopení vodou. V případě její realizace v plném 
rozsahu vznikne během příštích cca 50 let na místě zbytkových jam po těžbě hnědého uhlí osm 
umělých jezer o celkové ploše cca 5 tis. ha s objemem vody cca 2,3 mld. m3.  

Název lomu Var. Plocha hladiny Objem Hloubka Zahájení napouštění 

  (ha) (mil. m3) (m) (rok) 

    prům. max.  

Bílina  1 145,0 645,0 56,0 170,0 2037 

Libouš  640,0 110,4 17,3 52,0 2038 

Medard-Libík  501,4 138,0 27,5 51,0 2010 

Jiří-Družba  1 322,3 514,9 40,6 93,0 2038 

Šverma-Hrabák č.1 342,0 35,6 10,4 37,0 2030 

 č.2 390,1 73,6 18,8 40,0 2050 

ČSA opt. 701,0 235,8 33,7 130,0 2020 

 max. 1 259,0 760,0 60,4 150,0 2020 

Most-Ležáky  322,5 72,4 22,4 59,0 2008 

Chabařovice  225,0 35,0 15,6 23,3 2001 
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Most-Ležáky 21. 5. 2007 (před začátkem řízeného plnění z řeky Ohře) 

 

Most-Ležáky 1. 6. 2009 
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Nově vzniklá jezera mají plnit především rekreační funkci, nezanedbatelná je jejich role pro 
retenci vody a ochranu a tvorbu krajiny postižené těžbou hnědého uhlí. Hydrická rekultivace 
zbytkových jam je závislá především na hydrologické bilanci vlastního povodí zbytkových jam, 
disponibilním množství vody a její kvalitě a v neposlední řadě na managementu vzniklých jezer a 
přilehlé krajiny. V okolí zbytkových jam je vždy lesnická a zemědělská rekultivace a další úpravy 
umožňující rozvoj území.  

Přípravě i průběhu jejich zatápění se v současnosti věnuje velká pozornost, protože jde o 
činnost vysoce nákladnou a na výsledná jezera jsou kladena velká očekávání především z pohledu 
rekreačního využití. Zatím neexistuje dostatek zkušeností se zatopenými zbytkovými jámami po 
těžbě uhlí - podmínky u jednotlivých lokalit jsou velmi individuální, což je dáno především jejich 
morfologií, klimatickými podmínkami, materiálem budoucího dna, charakterem vlastního povodí, 
kvalitou vody použitou pro plnění i pro případné následující doplňování (výpar) a podobně. Již 
existující jezera v oblasti i v současnosti zatápěné zbytkové jámy jsou poměrně intenzivně 
sledované z různých pohledů, takže zkušeností použitelných pro pozdější případy značně přibývá. 
Nicméně, trvalý monitoring během napouštění i během využívání vzniklého jezera je nutný 
k předcházení projevů řady negativních vlivů vyplývajících ze specifických podmínek vzniku těchto 
jezer.  

 

V současné době: 

- bylo dokončeno napouštění zbytkové jámy Chabařovice (Milada) – srpen 2010. Napouštění 
bylo zahájeno v červnu 2001, zdrojem vody byly vysoce eutrofní drobné toky ve vlastním 
povodí budoucího jezera 

- probíhá zatápění zbytkové jámy Most-Ležáky. Napouštění bylo zahájeno v říjnu 2008, 
hlavním zdrojem vody je řeka Ohře v profilu Stranná (pod přehradou Nechranice); dalším 
(pomocným) zdrojem jsou vody z hlubinného dolu Kohinoor. 

- bude zahájeno napouštění zbytkové jámy Medard-Libík. Hlavním zdrojem vody bude Ohře 
v profilu Citice, doplňkovým důlní vody nečerpané z lomu už od roku 2008. 

 

   

Chabařovice 7. 6. 2010             Medard 

8. 6. 2010, ze západu, plocha cca 1/3 plánované  
a do naplnění chybí cca 35 m 
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Zápis ze schůze HV ČLS, konané dne 29. 9. 2010 v Praze 

Přítomni: dle prezenční listiny 
1. Kontrola zápisu z  minulé schůze HV ČLS: zápis byl schválen 

2. Hospodaření ČLS (dr. Drápala):  
- hospodaření ČLS v období 1. 1. 2010 – 31. 8. 2010: 

- počáteční stav účtu k 1. 1. 2010  110.508,61 Kč 
- stav účtu k 31. 8. 2010     127.196,92 Kč 

              +16.688,31 Kč 

Příjmy:  členské příspěvky 19.600,–– Kč 
 dotace RVS 18.000,–– Kč 
 Česká spořitelna, a.s. 84,31 Kč 
 Příjmy celkem: 37.684,31 Kč 

Výdaje:  projekt „LimNo, www“ 9.193,–– Kč 
 projekt „odb. skupiny a semináře“ 2.520, –– Kč 
 cestovné 589,–– Kč 
 mzdové náklady (účetní) 7.000,–– Kč 
 Česká spořitelna, a.s. 1.694,–– Kč 
 Výdaje celkem: 20.996,–– Kč 

 
- členské příspěvky dlužilo k 31. 8. 2010 92 členů ČLS, z toho 34 členů za 2 roky, 12 členů za tři 

roky.     
- dlužníci: v LimNo 3/2010 bude publikován seznam členů, kteří dluží své příspěvky za tři roky. 

Pokud dlužnou částku neuhradí do konce roku 2010, bude jejich členství v ČLS ukončeno (čl. 
14 Stanov ČLS) 

- v LimNo 3/2010 bude opět zveřejněn způsob placení příspěvků 
- HV ČLS schválil proplacení částky 1 800,- Kč za květiny na rozloučení s Doc. Hrbáčkem 

3. www stránky ČLS (Dr. Sacherová – písemná zpráva): 
- HV ČLS projednal zprávu Dr. Sacherové o stavu přípravy www stránek ČLS 
- webové stránky budou připraveny ke zkušebnímu provozu 15. 10. 2010 

4. Limnologické noviny (Dr. Sacherová – písemná zpráva) 
- číslo 3/2010: 

- zbývající příspěvky dodat redaktorce do 4. 10.  
- seznam obhájených magisterských a doktorských prací bude zveřejněn v LimNo 4/2010 

(zveřejnění obhájených bakalářských prací bude na zvážení jednotlivých pracovišť)  
- číslo 4/2010: 

- viz výše 
- informace z konferencí: 

- Magdeburský seminář 2010 (Havel) 
- Orlík (Borovec, Duras, Vrba) 
- Říční dno (Zahrádková, Rulík) 

5. Matrika (Dr. Duras): 
- dne 16. 7. 2010 zemřel Doc. RNDr. Jaroslav Hrbáček, DrSc., čestný člen České limnologické 

společnosti 

6. Projekty ČLS na rok 2011 (Dr. Havel): 
- HV ČLS schválil podání žádosti Radě vědeckých společností o dotaci na dva projekty v celkové 

částce 18 000,- Kč: 
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- Vydávání periodika Limnologické noviny; provoz a aktualizace www stránek ČLS (požadovaná 
dotace 12 000,- Kč) 

- Činnost odborných skupin ČLS a pořádání odborných seminářů (požadovaná dotace 6 000,- Kč) 
- termín předání žádosti RVS: 15. 10. 2010, zajistí Dr. Havel 

7. Různé 
- poster pro prezentaci ČLS (Doc. Rulík): 

- byly navrženy úpravy textu; Doc. Rulík rozešle členům HV ČLS upravený návrh k vyjádření 
- vzhledem k zájmu členů připraví HV ČLS materiál k současné problematice Brněnské přehrady 
- volby Výkonného výboru a předsedy Rady vědeckých společností: ČLS nebude navrhovat své 

kandidáty 
- termín příští schůze HV ČLS byl předběžně stanoven na úterý 23. 11. 2010, VÚV T.G.M. 
 

Zapsal: L. Havel 

 
 

Vzpomínka na kolegu 

Docent RNDr. Jaroslav Hrbáček 

zavzpomínala V. Straškrábová 

Opustil nás 16. 7. 2010 ve věku 89 let (na snímku 
vlevo v roce 1958). Bez nadsázky lze říci, že je 
nejvýznamnějším českým limnologem světového 
významu. Od mládí se zajímal o zoologii a vodní 
ekosystémy. Nebyl to zájem jen „platonický“. Již 
od roku 1950 (to mu bylo 29 let) publikoval 
v mezinárodních zoologických časopisech práce 
hlavně o vodních broucích1, o deset let později už o 
perloočkách2, které zůstaly jeho oblíbenou skupinou 
po celý život. Málokdo si uvědomuje, že když bylo J. 
Hrbáčkovi 18 let, zavřeli nacisti české vysoké školy, 
takže se dostal na studia až po válce v roce 1945 a 
ukončil v roce 1949 (obor biologie a chemie, 
disertace o vodních broucích). Působil pak jako 
asistent na Univerzitě Karlově v Praze až do roku 
1958. Vybudoval částečně z grantu, ale převážně 
z vlastních prostředků hydrobiologickou stanici 
v Polabí, kterou zařídil pro biologický, ale i chemický 
(stanovení živin) výzkum tůní a shromáždil okolo 
sebe tým spolupracovníků různých specializací. Jeho 
přístup ke studiu vodních ekosystémů byl systémový 

a komplexní. Již v roce 1959 publikoval práci3, kde popisuje vliv zpětné vazby – od ryb až k živinám. 
Tuto problematiku rozvinul a zásadně osvětlil v práci z roku 19624 a jeho objev, ač publikován 
„jen“ v Rozpravách ČSAV, se stal jeho nejcitovanější prací a rovněž základem přístupu 
biomanipulace ve vodních ekosystémech (byl oceněn Naumann-Thienemannovou medailí SILu 
v roce 1983). 

Od roku 1959 byl jmenován vedoucím hydrobiologického oddělení, později laboratoře 
v Československé (později České) Akademii věd. Toto pracoviště dostalo za úkol zabývat se 
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limnologií přehradních nádrží, které se v těch letech začaly u nás stavět. Od toho roku začal také 
dlouhodobý výzkum Slapské nádrže, kde byla založena hydrobiologická stanice na Nebřichu. 
Zároveň byla pod Hrbáčkovým vedením sledována nádrž Klíčava, v roce 1967 intenzivně v rámci 
Mezinárodního biologického programu (IBP). Výsledky komplexního výzkumu Slapské nádrže vyšly 
v nakladatelství Academia5,6.  

V letech 1981 – 1985 byla Hydrobiologická laboratoř postupně převedena do Č. Budějovic, J. 
Hrbáček přestal být vedoucím a zůstal v Praze. V letech 1988 – 1995 se po mnoha letech vrátil 
k výzkumu tůní, spolu s týmem Ekologické sekce Botanického ústavu ČSAV v Třeboni. V inundační 
oblasti řeky Lužnice studoval vztahy v zooplanktonu v tůních permanentních i periodických, 
s rybami i bez ryb, aerobních i anaerobních7.  

Nakonec, v posledních 15 letech svého života se vrátil opět ke studiu Slapské nádrže, kde měřil 
v týdenních intervalech teplotu, pH a průhlednost, a srovnával se staršími daty. 

I ve vysokém věku a 
sužován chorobami, 
byl neúnavný a stále 
čilý duchem. Ještě dva 
týdny před smrtí přijel 
do Českých Budějovic 
podiskutovat se 
„starými přáteli“ – 
prof. Arnoldem 
Nauwerckem (bývalým 
ředitelem 
Limnologického ústavu 
Rakouské Akademie 
věd na Mondsee) a 
jeho ženou (na obrázku 
vpravo) – a plánoval, 
že asi tak po týdnu se 
zase vrátí ke své 
činnosti na Slapech! 

 
 

1
 Hrbáček, J., 1950: On the morphology and function of the antennae of the Central European Hydrophilidae 

(Coleoptera). The Transactions of the Royal Entomol. Soc. of London 101,7: 239-256. London 
2
 Hrbáček, J., 1959: Circulation of water as a main factor influencing the development of helmets in Daphnia cucullata 

Sars. Hydrobiologia, 13: 170-185. 
3
 Hrbáček, J., 1959: Circulation of water as a main factor influencing the development of helmets in Daphnia cucullata 

Sars. Hydrobiologia, 13: 170-185. 
4
 Hrbáček, J., 1962: Species composition and the amount of the zooplankton in relation to the fish stock. Rozpravy 

ČSAV 72, 10: 116 pp. 
5
 Hrbáček, J. (ed.), 1966: Hydrobiological Studies 1, Academia Publishing House, Prague, 408pp. 

6
 Hrbáček, J., Straškraba, M. (eds), 1973: Hydrobiological Studies 2, Academia Publishing House, Prague, 348pp 

7
 Hrbáček, J., Pechar, J., Dufková, V., 1994: Anaerobic conditions in winter shape the seasonal conditions of Copepoda 

and Cladocera in pools in forested inundations. Verhandlungen Internat. Verein. Limnol. 25: 1335-1336. 
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Rozloučit se s panem docentem Hrbáčkem přišla řada jeho přátel a spolupracovníků. 

 
 

 

Ohlédnutí za RNDr. Milošem Zelinkou, CSc. 

15. 5. 1925 – 30. 8. 2010 

Lehko se píše laudatio při příležitosti kulatých narozenin přítele a spolupracovníka, hůře se 
hledají slova, když již není mezi námi. S Milošem jsme se rozloučili 3. září 2010 v brněnském 
krematoriu. 

Moje první vzpomínka sahá do jednoho podzimního dne roku 1948, kdy jako vyjukaný student 
1. ročníku přírodovědecké fakulty MU jsem se odvážil navštívit zákulisí Zoologického ústavu. 
V laboratoři jsem se seznámil s několika staršími studenty, mezi nimiž svojí ochotou a přátelským 
přijetím mě zaujal právě Miloš Zelinka, který dokončoval určování materiálu beskydských jepic pro 
svoji disertační práci. Tyto užitečné návštěvy a kontakty trvaly až do konce jeho studií a vyústily 
(aniž jsem to tehdy tušil) do celoživotní spolupráce na společné výzkumné problematice. 

Valašský ogar Miloš Zelinka se narodil v rodině správce vsetínské nemocnice. Mládí prožil 
v rodném kraji až do konce pohnutých válečných let, kdy bez vědomí rodičů se zapojil do činnosti 
partyzánské brigády Jana Žižky, která tehdy v Beskydách operovala. Miloš byl mezi prvními 
poválečnými frekventanty přírodovědecké fakulty MU, kteří mohli v letech 1945-1949 vystudovat 
vysokou školu. 

Již jako student sportoval (lehká atletika) a rybařil. Není divu, že na fakultě ho zaujaly především 
didakticky precizní přednášky charismatického profesora Sergeje Hraběte, který se přednostně 
zabýval vodními živočichy. Miloš se rozhodl studovat zajímavou a v tekoucích vodách hojnou 
skupinu hmyzu – jepice, ale brzy rozšířil svůj zájem na celé dnové společenstvo živočichů a v tomto 
smyslu vypracoval svoji disertační práci na příkladu malého beskydského potoka. Milošův odborný 
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přístup a po okupaci relativně svobodný rozvoj osobnosti spolu s nevšední zaujatostí a pílí vyústily 
již během studií do několika drobných publikací. Doporučení od profesora Hraběte na místo 
vedoucího laboratoře ve Výzkumném ústavu vodohospodářském v Brně byla sázka na správného 
koně. 

Přestože tam Miloš začínal téměř na „zelené louce“ s minimálním laboratorním a personálním 
vybavením, pracoviště začalo brzy fungovat a vykazovat konkrétní výsledky. Zároveň začal Miloš 
také přednášet hydrobiologii na přírodovědecké fakultě MU a na VUT v Brně a již v roce 1953 
napsal první skriptum pro posluchače zdravotního inženýrství. Dělné a úspěšné období působení 
ve VÚV (1949-1965) je možné rozdělit do tří hlavních okruhů: hydrobiologické mapování 
moravských starých i nově postavených přehrad, sledování a hodnocení znečišťování vod a 
testovací metody toxických látek. 

Přehradní období výzkumu se týkalo údolních nádrží a jejich fyzikálně-chemických a 
biologických charakteristik. Od nich se odvozovalo vyhodnocení kvality vody (případné návrhy na 
její zlepšení) a jejich vhodnost pro vodárenství, závlahy, rybářství, rekreaci nebo pro polyfunkční 
využití. Řešily se tehdy diskutabilní otázky: volby etážových odběrů vody, odstraňování vs. 
ponechání ornice a vegetačního krytu na dně zátopy, problém předřazených nádrží aj. Poprvé u 
nás byly sledovány dlouhodobější změny vodního prostředí a jeho bioty na příkladu nádrže Vír od 
jeho dočasného až k definitivnímu napuštění. Tyto cenné zkušenosti Miloš využil při prognózách 
kvality vody v dalších nově budovaných nádržích např. Šance, Hubenov, Mostiště, Nová Říše. 
V souvislosti s touto etapou aplikovaného výzkumu se Miloš stal respektovaným odborníkem ve 
vodohospodářské, vodárenské a rybářské praxi. 

Rozvíjející se poválečné hospodářství vyžadovalo větší spotřebu vody také z povrchových 
zdrojů, které však byly stále více zatěžovány odpadními vodami. Miloš, který měl vrozený cit pro 
správné načasování řešení problému, využil situace k rozpracování Liebmannova 
saprobiologického hodnocení povrchových vod a začal ho prakticky uplatňovat v našich 
podmínkách. Spolu s kolegou P. Marvanem se tak zařadil do „Top ten“ poválečné generace 
saprobiologů u nás. V dlouhodobé spolupráci přispěli oba podstatnou měrou k vylepšení 
saprobiologického hodnocení (metoda saprobiální valence, saprobní index) organického znečištění 
a jsou dodnes uvádění v příslušných domácích a zahraničních publikacích. 

Ekotoxikologické období bylo vyvoláno kvalitativním i kvantitativním růstem toxických a dalších 
látek v povrchových i podzemních vodách s negativním dopadem na jejich funkční využití. Miloš 
inovoval staré a navrhl nové toxikologické laboratorní testy na vybraných organismech a podnítil 
tak jejich používání jako standardů v příslušných resortních laboratořích. 

Již za svého působení na VÚV zabýval se Miloš myšlenkou vybudovat v Brně hydrobiologickou 
laboratoř tekoucích vod. Vycházel z tehdejší situace vědecko-výzkumných projektů a zájmů 
v bývalém Československu, kdy drobné toky nebyly soustavně nikým sledovány. Společnými silami 
jsme navrhli náplň a cíle nového pracoviště, které bylo při mimořádně příznivé situaci politických 
hvězd a za garance profesora Hraběte zřízeno v roce 1965 při tehdejší katedře zoologie a 
antropologie na MU v Brně (zrušeno za normalizace 1969, znovu obnoveno po roce 1989). Tak 
začala druhá úspěšná etapa života Miloše Zelinky (1965-1990). 

Ačkoliv oficiálním vedoucím laboratoře byl profesor Hrabě, skutečnou vůdčí osobností týmu byl 
jako vědecký pracovník Miloš. Shodou okolností začal v roce 1965 pětiletý Mezinárodní biologický 
program (IBP), jehož nosným tématem byla produkční biologie vod. Ačkoliv pro sekundární 
produkci existovala mezinárodní metodická příručka, Zelinka a Marvan upravili některé postupy 
pro odhad produkce dominantních druhů zoobentosu a tak mohl být produkčně vyhodnocen 
jeden z beskydských pstruhových potoků jako první model svého druhu v rámci IBP (práce dodnes 
citovaná). 
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Toto zahřívací kolo úspěšného výzkumu evokovalo sérii výzkumných prací, jejichž témata 
(sekundární produkce ve znečištěném pstruhovém toku a dále v toku před a po výstavbě přehrady) 
byla součástí dalšího mezinárodního programu Člověk a biosféra (MaB) a také aktuálních domácích 
problémů tzv. minimálních průtoků, kdy měly být navrženy ekologické limity pro přežití stávajících 
říčních společenstev. Z tohoto období pochází nejvíce jeho publikací včetně dvojích skript 
Aplikované hydrobiologie a metodických návodů. 

Pracovní nadšení, překonávání překážek a permanentní invence Miloše Zelinku neopouštěly ani 
v období politické krize (nebyl nikdy politicky organizován) a nelibosti stranických funkcionářů, kdy 
většina členů týmu byla nějak „postižena“. Miloš nikdy nepovažoval svoji práci za povinnost a před 
funkcionářskou šikanou se chránil trvalým štítem klidného a vyrovnaného rodinného zázemí a 
osobních zálib (rybaření, zahrádkaření, péče o vnuky). Vždy měl čím konkrétně dokázat, že stojí 
nad věcí a nedá se vyvést z míry. Kromě náruživého rybaření byl více let trenérem a vedoucím 
reprezentačního oddílu sportovního rybářství, s nímž vybojoval mnoho předních kovů v domácím i 
mezinárodním prostředí. Tak jako přistupoval k řešení odborných problémů s pokorou, tak 
v osobním životě se nevyvyšoval nad ostatní, dovedl přijmout kritiku i obhájit svoje postoje. Byl 
srdečný a nekonfliktní kolega, sršel nápady a zdálo se, že je neunavitelný, když po fyzicky 
náročném terénu byl ještě schopen nachytat ryby a připravit vynikající večeři. 

Na svém kontě má bezpočet odborných a populárních publikací a článků, ale protože si nevedl 
žádnou registraci, nemůžeme se dodnes dopídit jejich počtu. Vychoval řadu žáků a velkou frontu 
by vytvořili ti, kteří k němu jezdívali na rady a konzultace z celé republiky. 

Přestože během svého plného života vykonával mnoho činností a funkcí, měl v nich úspěchy 
s celospolečenským dopadem, byl nositele několika vyznamenání, ocenění, medailí a dalších forem 
hodnocení (za odboj, sport a pracovní výsledky), zůstal skromným a nenáročným člověkem. Jako 
takový zvolil odchod do důchodu před možnou habilitací (1990). Tak zahájil třetí, zcela svobodnou 
etapu svého života – rybaření. Když jsme mu gratulovali k posledním kulatým narozeninám, seděl 
nad výpravnou německou knihou o rybaření, kterou právě překládal. Kromě toho měl na svém 
speciálním stolečku čerstvě vyvázané nové mušky, na jejichž originalitě a jedinečnosti si velmi 
zakládal. 

Odešel Člověk, dílo jako výzva k dalšímu konání zůstává. Je jen na živých, jak s ním naloží. 

-František Kubíček- 
 
 

Oznámení o akcích 

First International Conference on Lake Sustainability 2011 
Termín konání: 13. – 15. září 2011 

Místo konání: New Forest, UK 

Organizuje: Wessex Institute of Technology, UK, pod záštitou: University of Copenhagen, 
Denmark a ISEM - The International Society of Ecological Modelling 

Sponzor: WIT Transactions on Ecology and the Environment 

Hlavní témata konference:  
Climate change issues, Integrated socio-economic and ecological aspects, Lakes drainage and 
watershed, Large lakes, Small lake issues, Saline lakes, Floodplain lakes, Alpine lakes, Artifi cial 
lakes and reservoirs, Lake management, Sustainable management strategies, Lake ecosystems, 
Ecosystems services management, Sustainability and ecological indicators, Hydrobiological issues, 
Water chemistry issues, Palaeoenvironments, Water resources management, Lakes and 
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agriculture, Pollution control, Toxicology and eutrophication studies, Lake and habitat restoration, 
Lakes as features of development, Leisure and tourism, Political and international issues, Case 
studies. 

Kontakt a přihlášky: http://www.wessex.ac.uk/11-conferences/lakesustainability-2011.html 

 

Vodárenská biologie 2011 
Termín konání: 2. a 3. února 2011 

Místo konání: Státní zdravotní ústav v Praze 

Organizuje: Ekomonitor spol. s r.o. (http://www.ekomonitor.cz/) 

Program a hlavní téma konference:  
 hygiena pitné vody, hygienické zabezpečení a dezinfekce vody, vodojemy, distribuční sítě, 

problematika biofilmů ve vodárenství, doprava vody potrubím, koroze 
 hygienický význam biologických dějů ve vodách, patogenní a podmíněně patogenní agens, 

mikrobiologické oživení surové i upravené vody, provádění mikrobiologických a biologických 
rozborů 

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

 hodnocení ekologického stavu, resp. potenciálu povrchových vod 
 údolní vodárenské nádrže, biologické 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 povrchové a 

upravené vodě, uplatňování vyhl. č. 409/2005 Sb. (nové materiály pro provozy s pitnou vodou), 
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 zdrojích 
a provozech 

 aplikovaná hydrobiologie, toxikologické analýzy, trofie 
 čistírenská biologie 

Kontakt a přihlášky:  
Přihlášky referátů a plakátových sdělení i předběžné přihlášky k účasti zašlete do 1. listopadu 2010 
na adresu: Vodní zdroje Ekomonitor spol. s r.o., Bc. Jana Veselá, Píšťovy 820, 537 01 Chrudim III, 
tel. 469 318 421, fax 469 682 310, jana.vesela@ekomonitor.cz. 
http://www.enviweb.cz/clanek/voda/82941/pozvanka-na-konferenci-vodarenska-biologie-2011 

 

7th Symposium for European Freshwater Sciences 2011 
Termín konání: 27. června – 1. července 2011 

Místo konání: Girona, Itálie 

Organizuje: Iberian Limnological Society (AIL), University of Girona (UdG) a Catalan Institute for 
Water Research (ICRA) 

Hlavní téma konference:  
Freshwater ecosystems- Challenges between conservation and management under global change 

Kontakt a přihlášky: www.sefs2011.com 
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Cladocera 2011 
Termín konání: 2. - 8. října 2011 

Místo konání: Pallanza, Itálie 

Organizuje: Marina Manca, Istituto Italiano di Idrobiologia, Consiglio Nazionale delle Ricerche 

Kontakt a přihlášky: bude upřesněno 

 

The 6th International Conference on Plant Litter Processing in 
Freshwaters (PLPF6) 
Termín konání: 26. - 30. 7. 2011 

Místo konání: Krakov, Polsko 

Kontakt a přihlášky: http://www.iop.krakow.pl/PLPF6/ 

 

Workshop k problematice výskytu a odstraňování specifických 
polutantů (PPCP) z odpadních vod 
Vážené kolegyně, vážení kolegové, 

Výzkumný ústav vodohospodářský T.G. Masaryka, veřejná výzkumná instituce, odbor 
technologie vody, pořádá v rámci řešení projektu NAZV č. QI92A223 Možnosti odstraňování 
vybraných specifických polutantů (PPCP) v ČOV workshop k této problematice. 

Datum konání: 2. 11. 2010 od 10 h 

Místo konání: Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka, v.v.i.  
Podbabská 30, Praha 6, budova C, 4.patro 

Dostupnost: Metro A Dejvická, autobusy směr Suchdol: c. 107, 147, 116 a 160, zastávka 
Hydrologický ústav (zastávka na znamení) 

Diskutovaná témata: 

• Výskyt farmak v odpadních a povrchových vodách 

• Stanovení farmak, zvláště v odpadních vodách 

• Odstraňování farmak na ČOV 

• Předpokládaný vývoj problematiky výskytu a odstraňování farmak 

V rámci workshopu budou, jako úvod k diskusi, předneseny příspěvky od řešitelů výše uvedeného 
projektu. Pokud máte zájem přednést přednášku (max. 10 minut) k výše uvedeným 
tématům, zašlete prosím přihlášku a krátký abstrakt do 20. 10. 2010 emailem na adresu: 
miroslav_vana@vuv.cz. Podrobný program bude vyvěšen na www.vuv.cz a bude zaslán 
zájemcům emailem do 25.10.2010. 

Vstup volný 

Na setkání se těší za řešitele projektu Ing. Miroslav Váňa 
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Hrazení členských příspěvků bez rozesílání složenek 
 

Řádné hrazení členských příspěvků je podle článku 13 Stanov České limnologické společnosti povinností 
každého člena. Od roku 2009 se nerozesílají složenky. Při platbě členských příspěvků 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 zaniká 
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.  - HV ČLS - 

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

Členské příspěvky ČLS ke dni 31. 08. 2010 dluží 92 členů ČLS. Z tohoto počtu dluží 34 členů za 2 
roky, 12 členů (Faustová Markéta, Frančeová Anna, Husák Štěpán, Konvičková Veronika, Kroča 
Jiří, Leontovyčová Drahomíra, Loužecká Anna, Pithart David, Porcalová Martina, Punčochář 
Pavel, Sedlák Edmund, Vaňková Ivana) za 3 roky.  

 
 

Pravidelné semináře poboček a dalších pracovišť 

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,  
a doc. RNDr. Světlana Zahrádková, Ph.D., zahr@sci.muni.cz) 

14. 10. 2010  RNDr. Tomáš Derka, Ph.D., PřF UK Bratislava 
Vodní fauna Venezuelské Guayany 

18. 11. 2010  Mgr. Nicole Černohorská 
Výzkum na korálových útesech Lakadiv 
 

BRNO – VÚV TGM – semináře se konají od 13:00 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)  

7. 12. 2010  Ing. Stanislav Juráň 

Plošné znečištění, způsob modelování zátěže nutrienty v Mezinárodní komisi pro ochranu Dunaje 
(MKOD) 

 

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) 

27. 10. 2010  Jan Koutný 
Zkušenosti hydrobiologa na AOPK v Olomouci 

24. 11. 2010  Prof. Bruce Dvorak 
Drinking water quality monitoring in USA 

8. 12. 2010  Zdeněk Ďuriš 
Vietnam 
 

                                                 
*)

 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 – 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 

Celodenní seminář 25. 11. 2010 (čtvrtek, 10–17 hod)  
Název: Antropogenní vlivy na lesní ekosystémy v NP Šumava: disturbance a budoucí vývoj dusíkem 
saturovaných oblastí  

I. Přírodní a antropogenní faktory vývoje horských lesních ekosystémů 

10:00–10:45 M. Svoboda, V. Čada, P. Janda: Režim disturbancí a management horských smrčin v NP 
10:45–11:05 P. Doležal: Bude více generací? Vliv klimatických změn na voltinismus lýkožrouta 

smrkového pohledem (eko)fyziologa 
11:05–11:50 K. Tajovský, J. Rusek: Vliv různého managementu horských smrčin na půdní faunu (zahrnuje 

dvě dílčí přednášky, možno i rozdělit = K. Tajovský: myriapodní členovci (půdní makrofauna) 
/ J. Rusek: Vývoj půdní mikrostruktury a půdní mesofauna) 

11:50–12:10 K. Matějka: Vliv kůrovcové kalamity na podrost 
12:10–12:30 M. Hais: Vliv odlesnění na teplotní poměry stanovišť 
12:30–12:50 M. Svoboda, P. Čížková, R. Bače, J. Zenáhlíková: Přirozená obnova horských smrčin 
 
12:50–14:00 Přestávka na oběd  

II. Saturace dusíkem – výsledky projektu NFM (CZ-0051) 

14:00–14:20 J. Kopáček: Historický vývoj emisí síry a dusíku a jejich vliv na chemismus půdy a vody 
14:20–14:40 H. Šantrůčková: Biochemické transformace limitního prvku dusíku v půdách 
14:40–15:00 K. Tahovská, J. Kaňa: Sezónní změny chemismu půd 
15:00–15:20 J. Turek: Klimatické změny a jejich pravděpodobný budoucí vliv na ekosystém 
15:20–15:40 J. Kopáček: Bilance dusíku a dalších živin v povodí jezer  
15:40–16:00 J. Vrba: Vliv depozice síry a dusíku na oživení vod 
 
III. Diskuse – do 17:00 
 

2. 12. 2010 Dr. Martin Čech a kol. (BCAVČR, Hydrobiologický ústav, České Budějovice): 
Sinusoidní plavání: vyhledávací šach-mat ryb transparentnímu zooplanktonu 

9. 12. 2010 Martin Jankovský a kol. (Ústav pro životní prostředí, PřF UK, Praha): 
Odhad struktury rybího společenstva na základě úlovků sportovních rybářů z pohledu 
klasických metod. 

 

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

(organizace: Mgr. Jiří Kaňa, Ph.D.; tel.: 387 775 887; e-mail: jiri.kana@centrum.cz) 
aktualizace sledujte na kbe.prf.jcu.cz/magisterske-seminare 

04. 11. 2010  Jakub Hruška 
Český výzkum na západní Ukrajině  

11. 11. 2010  Dr. Ingeborg Bussmann (Alfred Wegener Institut, Meeresstation   Helgoland, Germany) 
Methane oxidation in estuaries, from the Elbe into the North Sea.   
SPOLEČNÝ SEMINÁŘ KBE A HBÚ 
!!!seminář se koná v posluchárně B1 v areálu př. f. JčU, Branišovská ul. !!! 
začátek v 16:30 
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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: Tomáš Policar; e-mail: policar@vurh.jcu.cz) 
aktualizace sledujte na http://www.frov.jcu.cz/cs/seminare 

2. 11. 2010 
Martin Bláha: Acanthocyclops species complex in Europe – neverending story 
Bořek Drozd: Weatherfish (Misgurnus fossilis): magic of cryptic fish inhabiting European marshes  

9. 11. 2010 
Jan Turek: Adaptability of hatchery-reared salmonids in Blanice River and the effect of stocking on 
wild population 
Jiří Kortan: Health and behavioural responses of pond fish stock upon hunting activities of Great 
cormorant (Phalacrocorax carbo sinensis) 

30. 11. 2010 
Petra Beránková: Impact of sediment samples extraction on results of ecotoxicology tests 
Sergej Boryshpolets: Cryoactivation of sperm 

7. 12. 2010 
Zhihua Li: Chronic effect of carbamazepine on rainbow trout 
Vojtěch Kašpar: Sperm competition in fish 
Vladimír Žlábek: Do you want to use ELISA? – general rules and practical hints. 

11. 1. 2010 
Antonín Kouba: Use of Artemia in crayfish culture 
Radek Hanák: Effect of origin on recapture of stocked European grayling (Thymallus thymallus L.) in 
open waters 

25. 1. 2010 
Peter Podhorec: Rare case of missing dopaminergic inhibition in cyprinid (Tinca tinca) proven by LH 
profile. (Study stay in Florida) 
Azadeh Hatef: Endocrine disruptor chemicals (EDCs) and reproductive physiology in male fish 

8. 2. 2011 
Miloš Havelka: Molecular aspect of interspecific hybridization of sturgeon related to polyploidy and 
in situ conservation 
Ping Li: Proteomics of fish sperm 

22. 2. 2011 
Jiri Bossuyt: Advanced techniques for improvement of the intensive production of pikeperch Sander 
lucioperca L. 
Antonín Vavrečka: The welfare parameters of market carp (Cyprinus carpio L.) in pond aquaculture 
Viktor Švinger: Effect verification of accredited instruments, based on GnRH syntetic analogues 
and/or dopaminergic inhibitors, for synchronization of ovulation in some important fish species 

PRAHA – KE PřF 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 

16. 11. 2010  Martin Čech (Biologické centrum AV ČR, Hydrobiologický ústav, České Budějovice):  
Potápěčský výzkum jezera Chabařovice: od koníčku k serióznímu výzkumu ichtyofauny zatopených 
důlních jam v Podkrušnohoří 

30. 11. 2010  Libor Pechar (Zemědělská fakulta Jihočeské Univerzity v Českých Budějovicích):  
Co je nového v hypertrofních rybnících, aneb "top-down regulace" se otřásá v základech? 

7. 12. 2010  Steven Declerck (Katholieke Universiteit Leuven, Belgie & Nederlands Instituut voor 
Ecologie, Nizozemí):  
Dispersal as structuring force of metacommunities: importance of organism's dispersal mode, spatial 
scale and indirect interactions 

14. 12. 2010  Aleš Dolný (Přírodovědecká fakulta Ostravské univerzity):  
Biologie a ekologie vážek: mýty a realita 
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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) 

13. 10. 2010  Prof. Bruce Dvorak, PhD (University of Nebraska, USA) 
Implications of increasing pressure of agricultural water use on water supply and treatment: Case 
Study of Great Plains of the United States 

27. 10. 2010  Prof. Jacon VANHOUTEN, (Delta College, Michigen, USA) 
Dioxin Assessment, Toxicology and Remediation in the Tittabawassee River Flood Plain:  Soil and 
Sediment Contamination 

3. 11. 2010  RNDr. Martin ČECH PhD. (HBÚ BC AV ČR) 
Sinusoidní plavání: vyhledávací šach-mat ryb transparentnímu zooplanktonu 

1. 12. 2010  RNDr. Martin PIVOKONSKÝ, PhD (Ústav pro hydrodynamiku, AV ČR) 
Interakce a stabilita koloidních částic při úpravě vody 

15. 12. 2010  Mgr. Tomáš GÖRNER (ÚŽP, PřF UK) 
Příroda Altiplana (Bolívie, Peru, Chile, Argentina) 

 

PRAHA – VÚV TGM – semináře se konají vždy 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) 

16. 9. 2010  Doc. RNDr. Zbyněk Hrkal, CSc. 
Vodohospodářská problematika Kathmandu 

21. 10. 2010  Mgr. Diana Ivanovová, Ing. Danica Pospíchalová 
1. Radiochemie - presentace výsledků sledování v okolí Temelína, 2. Stanovení farmak v povrchových 
a odpadních vodách metodou LC/MS 

18. 11. 2010  Ing. Kateřina Uhlířová, Ing. Petr Vyskoč, Ing. Jiří Picek 
1. Možnosti využití leteckého laserového skenováni ve vodním hospodářství; 2. HEIS VÚV 

 

OSTRAVA – VÚV TGM – semináře se konají vždy od 10:00 hod. v zasedací místnosti 
Výzkumného ústavu vodohospodářského T. G. Masaryka, Macharova 5, Ostrava 

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

14. 10. 2010  Ing. Petr Bouška, Ph.D., Ing. Pavel Balvín 
Využití kombinace fyzikálního a matematického modelování v hydrotechnice 
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