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Toyen bioložkou?
Před časem se mi dostala do rukou zajímavá kresba tuší na papíře o rozměrech 21×24 cm signovaná
vpravo dole Toyen 1937. Z fotografické reprodukce by bylo možno usuzovat, že autorka se zabývala hydrobiologií, protože kresba velmi připomíná poměrně vzácná Ciliophora, taxon Stentor polymorphus O.F. Mueller.

Foto © Pavel Dočkal, 2006

Ze života autorky – vlastním jménem Marie Čermínová – víme, že se jí dostalo jen základního
vzdělání a před zahájením umělecké dráhy se živila prodejem mýdla. Pak se seznámila se Štýrským

a Jaroslavem Seifertem, který jí vymyslel její umělecký pseudonym. Ve 30. letech se velmi zabývala kresbami zvířat – např. ve známém pouštním cyklu – jež se vyznačovaly ohromnou zoologickou
přesností. Svými kresbami se také podílela na učebnicích pro střední školy. Aby však mohla nakreslit našeho nálevníka, musela se výtvarnice nepochybně dostat k pohledu do mikroskopu, anebo – což
je pravděpodobnější – se jí dostal do rukou v letech 1930 – 1935 v Jeně vydávaný atlas Die Tierwelt
Deutschlands sv. 1 – 4, který byl na pultech pražských knihkupectví.
Kresba byla – poněkud od věci – dražena pod názvem „Vířníci“, když v katalozích jejích výstav
a v jiných odborných publikacích o této kresbě není zmínka. Název zřejmě vznikl jako „tvůrčí“ čin
galeristy.
Ať již to bylo jakkoliv, jedná se s největší pravděpodobností o první publikaci milé kresby, jejíž
originál je k vidění u autora.
- Pavel Dočkal Osobní zprávy

Nejstarší člen ČLS Eduard Štědronský oslavil pětadevadesátiny
Dne 13. října letošního roku se dožil vzácného jubilea čestný člen ČLS pan Eduard Štědronský. Pan
Štědronský pochází z osmi dětí, z rodiny malého zemědělce. V letech 1927 – 1929 absolvoval vodňanskou dvouletou rybářskou školu. Následně působil na Hlubocku, poté krátce i na Slovensku. Po
návratu domů začal pracovat na rybářské výzkumné stanici v Libějovicích, která byla po několika
letech přemístěna do rybářské školy ve Vodňanech. Zde se setkal s významnými osobnostmi tehdejšího českého rybářství a s některými z nich, zejména s MVDr. Dykem a ing. Podubským, pak spolupracoval dlouhá léta a připravil i řadu společných publikací. Na Vyšší rybářské škole ve Vodňanech pak externě maturoval v roce 1949 a posléze začal pracovat ve Výzkumném ústavu rybářském,
který v roce 1953 přešel z Prahy do Vodňan. Postupně se vypracoval na specialistu v aplikované
hydrobiologii, hydrobotanice, rybníkářství a nemocech ryb. V letech 1961 – 1971 učil na Střední rybářské škole ve Vodňanech. Jako penzista pracoval ještě téměř patnáct let v chelčickém družstvu v
biologické ochraně ovocných sadů.
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Eduard Štědronský je autorem nebo spoluautorem 470 odborných a vědeckých článků a několika
knih, dodnes oceňovaných. Připomeňme si zejména první rybářský slovník (Dyk, Podubský, Štědronský, 1948: Naše rybářství), Velký encyklopedický rybářský slovník z roku 2004 a knihu Vodní,
bažinné a pobřežní rostliny autorů Podubský a Štědronský z roku 1954. Již od svých začátků na rybářské výzkumné stanici se podílel na přípravě a rozmnožování učebních textů pro rybářskou školu,
a poté na přípravě řady učebnic. Z poslední doby jde například o učebnici Hydrobiologie, která se
loni dočkala již třetího vydání.
Pan Štědronský je na Vodňansku velmi známou a uznávanou osobností především kvůli řadě
svých dalších aktivit. Týká se to zájmu o město a okolí, péče o krajinu a životní prostředí. Od roku
1967 se angažuje v ochraně přírody a do dosud byl aktivním členem městské komise životního prostředí. Vysázel stovky, možná tisíce stromů ve městě i okolí, kvalifikovaně zasáhl do podoby a růstu jiných stromů či alejí, podával nesčetné podněty směrem k městským orgánům k řešení různých
situací, týkajících se životního prostředí, pomáhal mnohým Vodňanským při ošetření ovocných
stromů v jejich zahrádkách. Byl také fotografem vodňanské krajiny, jejích krás, ale i nešvarů. Z jeho popudu byla zřízena svatováclavská kaplička u Skočic, mlynářský památník ve Vodňanech, byly
vybudovány revitalizační tůně V korýtkách a další. Tenhle výčet určitě není ještě úplný.
K jubileu pana Štědronského proběhlo v říjnu setkání ve Střední rybářské škole, ze kterého jsou i
přiložené fotografie ing. Nusla. Bylo to první výročí, na které oslavenec podle svých slov nepřijel na
kole. Po dlouhé řadě blahopřání a přípitku „Zemanovkou“ popřál přítomným, ať se všichni dožijí 95.
Na otázku, jestli má recept, jak takového věku dosáhnout, odpověděl: „Na dosažení toho věku je třeba nějakou dávku trpělivosti a odvahy a ty roky nepočítat.“
Přejeme panu Štědronskému do dalších let hodně zdraví, duševní svěžesti, trpělivosti a odvahy.
- Ivo Přikryl -

Čestnému členu ČLS Eduardovi Štědronskému poblahopřál k životnímu jubileu také dr. Ivo Přikryl (předseda českobudějovické pobočky – vlevo) a další bývalí vodňanští kolegové a spoluobčané (vpravo dr. Richard
Faina).
Foto © Pavel Nusl, 2006
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Terénní hydrobiologické praktikum II
Již třetím rokem pořádala Katedra ekologie a životního prostředí PřF UP v Olomouci ve spolupráci
s Katedrou ekologie PřF UK v Praze společná terénní cvičení pro studenty obou škol, zaměřená na
ekologii stojatých a tekoucích vod. Snahou organizátorů je navzájem využívat expertní i metodické
zázemí obou partnerských pracovišť. Zatímco cvičení na stojaté vodě (Terénní hydrobiologické
praktikum I, www.natur.cuni.cz/ekologie/teaching.php/B160T15) probíhají na jaře na Slapské údolní
nádrži, cílem hydrobiologického praktika II (www.natur.cuni.cz/ekologie/teaching.php/B162T01) je
seznámit studenty biologických oborů se základními metodami a postupy výzkumu tekoucích vod
včetně praktického určování vodních bezobratlých. Kurz se tradičně konal v prostorách terénní stanice PřF UP v Karlově pod Pradědem, veškeré pokusy a demonstrace byly prováděné na horním toku řeky Moravice, která pramení na svazích Velké Kotliny v CHKO Jeseníky a protéká Karlovem v
bezprostřední blízkosti stanice. Těžištěm kurzu jsou dvou až třídenní studentské projekty, jejichž
výsledky sami studenti na závěr kurzu prezentují. V letošním roce se studenti zabývali např. hodnocením driftové aktivity vodních organismů během 24-hodinového (diurnálního) cyklu, měřením
biomasy a primární produkce řasových nárostů na povrchu kamenů v toku. Toto terénní cvičení
vhodnou formou doplňuje a rozšiřuje teoretické poznatky z hydrobiologie, hydrochemie a ekologie
vod, které jsou přednášené na obou fakultách. Studenti tak měli možnost vyzkoušet si práci přímo v
terénu na sucho i na mokro...
- Martin Rulík -

Karlov pod Pradědem, 23. – 27. 10. 2006:
vlevo terénní stanice PřF UP a její obyvatelé v Morávce, vpravo pod drobnohledem obyvatelé Morávky ve
stanici… (podrobnosti v textu)
Foto © Martin Rulík, 2006
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Zápis ze schůze HV ČLS, konané dne 22. 11. 2006 v Praze
Přítomni: dle prezenční listiny
1. Kontrola zápisu z minulé schůze HV ČLS: zápis byl schválen
2. Hospodaření ČLS (dr. Sacherová, dr. Drápala):
- XIV. konference ČLS a SLS
- za odebrané sborníky byla MZe vystavena faktura na 20 tis. Kč
- účetnictví XIV. konference je uzavřeno, dr. Sacherová předala dr. Drápalovi veškeré účetní
doklady
- HV ČLS schválil částku 15 000,– Kč za jazykovou korekturu příspěvků z konference do
Acta Universitatis Carolinae
- hospodaření ČLS
- trvá problém s čerpáním prostředků na projekty ČLS, především na pořádání seminářů v pobočkách a na činnost odborných skupin. HV ČLS ukládá předsedům poboček a odborných
skupin věnovat čerpání zvýšenou pozornost, prostředky vyčerpat do 10. 12. 2006.
- dlužníci: podle výpisu z účtu z října 2006 někteří dlužníci uvedení v LimNo 3/2006 zaplatili –
termín uhrazení příspěvků do konce roku 2006 trvá
- dr. Drápala vyjasní s finančním úřadem otázku daně z příjmu za 2003 – 2005
3. Zpráva o volbách výborů poboček (předsedové poboček):
- pobočka České Budějovice: Dr. Přikryl předal HV ČLS zápis o volbách do výboru pobočky:
20. 10. 2006 byly rozeslány volební lístky; sečtení a vyhodnocení bylo provedeno 16. 11. 2006.
Členy výboru pobočky se pro příští volební období stávají: Dr. Přikryl, Ing. Hejzlar, Dr. Pithart
- pobočka Brno, pobočka Praha: rozeslány volební lístky; volby budou uzavřeny do konce roku
- na příští schůzi bude ustaven hlavní výbor ČLS včetně předsedů poboček (čl. 19, odst. 2; čl. 23,
odst. 2 Stanov ČLS) pro funkční období 2006 – 2009
4. Limnologické noviny (dr. Vrba):
- 4/2006: připraveno k tisku; zbývající příspěvky dodají dr. Havel a dr. Přikryl
- 1/2007: přislíbené příspěvky: dr. Hořická, dr. Rulík
5. Matrika (dr. Duras):
Úmrtí člena:
Mgr. Jan Pazderník
Členství zrušené na vlastní žádost:
RNDr. Alena Sladká, CSc.
Nový člen:
Kosík Miroslav, DiS.
Pošta: B
Mirek.Kosik@seznam.cz
A: ENKI, o.p.s, pracoviště Vodňany
Nám. Svobody 10, 389 01 Vodňany, Česká republika
tel.: 383383838
B: 357 05 Jindřichovice v Krušných horách
tel.: 352695505; 736419556
Specializace: 003,005,301,604
- HV přijetí jednomyslně schválil
- pobočka Brno aktualizuje adresy a telefonní čísla členů
- do příští schůze HV převezme dr. Duras celou agendu matriky
6. Diskuse o dalších aktivitách ČLS
a) odborné semináře
V návaznosti na návrhy přednesené na minulých schůzích HV ČLS bylo po další diskusi rozhodnuto, že
- pod hlavičkou ČLS budou uspořádány rozsáhlejší, konkrétně zaměřené semináře s odbornou
diskusí:
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- první seminář uspořádá pobočka Praha spolu s odbornou skupinou Tekoucí vody, se zaměřením na problematiku změn režimu toků ve scénářích klimatické změny, následků a možností
jejich kompenzace – termín: jaro 2007,
- druhý seminář uspořádá pobočka České Budějovice, se zaměřením na problematiku změn úlohy a funkce nádrží v období klimatické změny a v režimech protipovodňové ochrany,
- pro „plenární příspěvky“ je třeba zajistit účast širokého spektra odborníků
b) vlastní odborný časopis ČLS
- dr. Rulík konkretizoval svůj návrh zaslaný před minulou schůzí HV, včetně typu publikovaných příspěvků, technického zpracování časopisu a předpokládaných finančních nákladů. Konečné stanovisko, zda ČLS projekt podpoří, bude přijato na příští schůzi
c) propagace ČLS
- dr. Duras navrhl, aby ČLS kromě své prezentace internetovou stránkou a případně logem na
sbornících akcí, jichž je spolupořadatelem, využila i další možnosti propagace (vizitky a informační materiály rozdávané na akcích; prezentace v médiích)
7. Různé
- razítka HV ČLS: podle nového podpisového vzoru v České spořitelně má hospodář ČLS razítko označené „Hlavní výbor 1“ a tajemník ČLS razítko označené „Hlavní výbor 2“
- ředitelství VÚV T.G.M. vyslovilo souhlas s dalším používáním adresy ČLS na adrese VÚV
T.G.M.
- příští schůze HV ČLS se bude konat počátkem února 2007, datum bude upřesněno – zajistí tajemník
- Zapsal: L. Havel -

Pravidelné semináře poboček a dalších pracovišť
ČESKÉ BUDĚJOVICE – semináře se konají vždy ve čtvrtek od 14:00 hodin v přednáškovém sále
Hydrobiologického ústavu BC AV ČR, Na Sádkách 7, České Budějovice (v 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

14. 12. 2006 – J. Fott a kol. (Katedra ekologie PřF UK Praha):
Světlem limitovaný fytoplankton hluboké kaňonovité nádrže v období zimní cirkulace
4. 1. 2007 – P. Znachor (Hydrobiologický ústav BC AV ČR České Budějovice):
Využití fluorescence pro značení příjmu křemíku při studiu rozsivek
VODŇANY – semináře se konají vždy v pondělí od 12:00 hodin v zasedací místnosti
Výzkumného ústavu rybářského a hydrobiologického JU, Zátiší 728/II, Vodňany
(organizace: Ing. Martin Kocour; tel.: 383 382 402; e-mail: kocour@vurh.jcu.cz)
aktualizace sledujte na www.vurh.jcu.cz

18. 12. 2006 – M. Kocour (Výzkumný ústav rybářský a hydrobiologický JU Vodňany):
Selekční program u mořského okouna, Dicentrarchus labrax – postřehy z krátkodobého pobytu na výzkumné stanici INRA-IFREMER v Palavas les Flots ve Francii
– P. Kozák (Výzkumný ústav rybářský a hydrobiologický JU Vodňany):
Využití raka jako bioindikátoru znečištění povrchových vod na základě měření jeho srdeční
aktivity – výsledky a jiné zajímavosti z pobytu v Rusku
8. 1. 2007 – referáty doktorandů (Výzkumný ústav rybářský a hydrobiologický JU Vodňany):
J. Turek: Hodnocení adaptability uměle odchovaných násad lososovitých ryb v podmínkách
volných vod (přehled, cíle a metodika k řešení disertační práce)
P. Beránková:Metody a využití detekce genotoxického potenciálu složek životního prostředí
(přehled, cíle a metodika k řešení disertační práce)
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22. 1. 2007 – referáty doktorandů (Výzkumný ústav rybářský a hydrobiologický JU Vodňany):
B. Drozd: Záchranný program piskoře pruhovaného (přehled, cíle a metodika k řešení disert. pr.)
M. Bláha: Morfologická a molekulárně genetická diferenciace tří druhů buchanek rodu Acanthocyclops (přehled, cíle a metodika k řešení disertační práce)
5. 2. 2007 – referáty doktorandů (Ústav živočišné fyziologie a genetiky AV ČR Liběchov):
J. Kohout: Genetická struktura populací pstruha obecného
Z. Laibner: Fylogeografie lína obecného
19. 2. 2007 – referáty doktorandů (Výzkumný ústav rybářský a hydrobiologický JU Vodňany):
M. Buřič: Studium migračního chování raků (přehled, cíle a metodika k řešení disertační práce)
5. 3. 2007 – referáty doktorandů (Výzkumný ústav rybářský a hydrobiologický JU Vodňany):
M. Hulák: Molekulární genetika v akvakultuře – jak jsme na tom a jak dál?
V. Stejskal: Porovnání růstových schopností celosamičí a normální populace okouna říčního

Oznámení o akcích
•

Síť informačních a environmentálních center pro péči o mokřady a vodu v krajině

ENKI, o.p.s. a její partneři – Střední odborné učiliště rybářské, Agentura ochrany přírody a krajiny
České republiky, Ústav systémové biologie a ekologie AV ČR a Výzkumný ústav rybářský a hydrobiologický Jihočeské univerzity – zahájili realizaci projektu „Síť informačních a environmentálních
center pro péči o mokřady a vodu v krajině“ podpořeného Evropským sociálním fondem.
Cílem projektu je zvýšení znalostí lidí, kteří různým způsobem ovlivňují stav mokřadů a pohyb a
funkci vody v krajině. Cílové skupiny projektu jsou pracovníci státních úřadů na
úrovni ministerstev, krajů a obcí s rozšířenou pravomocí, pracovníci AOPK ČR,
ČIŽP, hygienici, vlastníci rybníků a drobných vod i subjekty na nich hospodařící,
funkcionáři rybářských svazů, členové a pracovníci NNO, představitelé obcí, projektanti malých vodních děl a revitalizací vod, pracovníci obecněji zaměřených
ekologických středisek a informačních center i další zájemci.
Záměr bude realizován především prostřednictvím série kurzů a seminářů s náplní diferencovanou podle potřeb jednotlivých cílových skupin a vytvořením sítě poradenských a informačních center. Pro potřeby projektu vznikla internetová stránka www.mokrady.cz, kde budou postupně umísťovány materiály k jednotlivým kurzům i další relevantní informace. V závěru projektu je plánována
konference určená pro celé spektrum profesních a zájmových skupin ovlivňujících stav mokřadů,
předběžně na 18. – 20. 6. 2008.
První seminář se uskuteční 24. – 25. ledna 2007 v Třeboni a je určen zejména pro vodohospodáře a pracovníky ochrany přírody na úrovni ministerstev a krajských úřadů. Cílem semináře je vyjasnit problematická místa v péči o mokřady a vodu v krajině, prodiskutovat legislativní prvky s nejednotným výkladem a projednat zaměření kurzů na další cílové skupiny.
Následovat bude jednodenní kurz určený pro vlastníky a provozovatele rekreačních nádrží, kteří uvažují o potřebě zlepšení kvality vody a zejména potlačení rozvoje vodních květů sinic. Kurz
proběhne 27. února 2007 rovněž v Třeboni. Cílem je poskytnout potřebné informace pro správnou
volbu nezbytných opatření a hlavně pro rozhodování o případné aplikaci chemických přípravků,
aby nedocházelo ke zbytečnému plýtvání finančními prostředky.
Od března budou pokračovat vícedenní kurzy s významným podílem praktických ukázek v terénu určené pro pracovníky referátů životního prostředí obcí s rozšířenou pravomocí, pro profesní rybníkáře a další.
Projekt je zaměřen na dospělou populaci, která o stavu mokřadů a vodě v krajině z různých pohledů rozhoduje. V pozitivním případě projekt přispěje k omezení rozporů a konfliktů, které v této oblasti vznikají v důsledku rozdílných zájmů jednotlivých skupin, a díky kvalifikovanějšímu rozhodování i ke zlepšení stavu mokřadních a vodních ekosystémů. Očekáváme také, že účastníci kurzů a
seminářů podpoří zlepšení znalostí o této problematice u širšího okruhu dalších lidí.
- Ivo Přikryl 7
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Metody odhadu rybích obsádek

Biologické Centrum AV ČR, Hydrobiologický ústav, EIFAC, Task Group 4‚ Fish Monitoring of the European
Committee for Standardisation a Rektor Jihočeské Univerzity vás srdečně zvou na mezinárodní konferenci:

Fish Stock Assessment Methods for Lakes and Reservoirs:
Towards the True Picture of Fish Stock
11. – 15. září, 2007, České Budějovice
http://www.fsamlr2007.czweb.org/
PROGRAMOVÝ RÁMEC
Sběr vzorků:

Kvalita a věrohodnost sběru dat:

• Přímé lovné metody
• Využití dat komerčního a sportovního
rybolovu
• Akustické metody pro mělké i hluboké vody
• Demographické a statistické přístupy
• Další přístupy – vizuální počítání,
mark & recapture, rotenon, atd.

• Selektivita a efektivnost
• Ovlivňující faktory
• Vhodnost v různých podmínkách
• Rozvrh a strategie vzorkování
• Variabilita a disperze
• Interpretace
• Standardizace

Veškeré informace o konferenci, kontaktech a registraci najdete na www.fsamlr2007.czweb.org
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LIMNOLOGICKÉ NOVINY, č. 4/2006
© Česká limnologická společnost, Praha

ISSN 1212-2920
reg. č. MK ČR E 10186

Členský zpravodaj České limnologické společnosti, vychází čtyřikrát ročně s finanční podporou Rady českých vědeckých společností. Roční předplatné je pro členy ČLS zahrnuto v členském příspěvku (200,– Kč;
studenti a senioři 100,– Kč), pro nečleny činí 100,– Kč. Zájemci o členství mohou získat přihlášky v sídle
ČLS nebo jednotlivých poboček. Evidenci předplatitelů vede HV ČLS, kam prosím hlaste eventuelní změny
adresy, objednávky a záležitosti týkající se předplatného.
Vydavatel:
Česká limnologická společnost,
Podbabská 30, CZ-160 62 Praha 6 – Podbaba;
tel.: 220 197 339; fax: 224 310 759;
e-mail: Ladislav_Havel@vuv.cz
http://www.cas.cz/cls/

Redakce a administrace:
Hydrobiologický ústav, Biologické centrum AV ČR,
Na Sádkách 7, CZ-370 05 České Budějovice;
Odpovědný redaktor: dr. Jaroslav Vrba,
tel.: 387 775 872; fax: 385 310 248;
e-mail: vrba@hbu.cas.cz

Sekretariáty poboček ČLS:
Brno – Katedra zoologie a ekologie, Přírodovědecká fakulta MU, Kotlářská 2, 611 37 Brno
Č. Budějovice – Hydrobiologický ústav, Biologické centrum AV ČR, Na Sádkách 7, 370 05 Č. Budějovice
Praha – Katedra ekologie, Přírodovědecká fakulta UK, Viničná 7, 128 44 Praha 2

8

