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Seminá ř „Zm ěna klimatu a její dopady na toky a nádrže v ČR“
aneb Diskuse odborník ů nad Plánem hlavních povodí pokra čuje…

Motto:  „Jsme smířeni s tím, že naše krajina postupně nabude stepní charakter? Nebo tento přírodní proces
bude dokonce předmětem ochrany? Nebo naopak zrevidujeme strategii ochrany přírody s ohledem na
dopady změny klimatu? Nebo včas připravíme a uskutečníme vodohospodářská opatření, která pomohou
tuto přeměnu krajiny – spoluvytvářející náš domov – výrazně zpomalit?“ *)

Výbor ČLS, zvolený na konferenci v Nečtinech (2006), po diskusi o svém programu rozhodl, že ČLS
bude podporovat a aktivně se podílet na rozvíjení diskusí o obecných tématech a na návrzích řešení
obecnějších problémů (civilizační tlaky, dlouhodobé změny prostředí apod.), a to i nad dosud zave-
dený rámec standardních limnologických přístupů. První téma, které se otevírá, je klimatická změna.
Budějovická pobočka ČLS a Biologické centrum AV ČR, Hydrobiologický ústav, proto uspořádali
12. 4. 2007 v Českých Budějovicích seminář na téma „Změna klimatu a její dopady na toky a nádr-
že v ČR“. Do přípravy semináře byla také zahrnuta příprava Plánu hlavních povodí Ministerstvem
zemědělství ČR a otevřené stanovisko skupiny akademických a univerzitních pracovníků k jeho ná-
vrhu. Stanovisko se týká oblasti vymezení lokalit pro cca 200 nových přehradních nádrží pro even-
tuální výstavbu s účelem vytvoření nových vodních zdrojů pro kompenzaci očekávaného zhoršení
vodního režimu v tocích v příštích desetiletích ovlivněných právě změnou klimatu. Seminář se ko-
nal v aule Biologického centra AV ČR a řídili jej předseda ČLS J. Fuksa (jednání) a ředitel HBÚ J.
Matěna (diskuse). Semináře se zúčastnilo kolem stovky pracovníků z celé ČR – z univerzit, AV ČR,
rezortních výzkumných ústavů, z vodohospodářské praxe i nevládních organizací.

Byly předneseny následující vyžádané referáty:
P. Punčochář (MZe ČR): Adaptační aktivity na scénáře změny klimatu ve vodním hospodářství
J. Pretel (ČHMÚ): Příčiny a projekce vývoje změny klimatu
M. Dubrovský (ÚFA AV ČR): Nejistoty v predikci regionálních scénářu změny klimatu
L. Kašpárek (VÚV TGM): Modelování vlivu klimatických změn na hydrologický režim v ČR
J. Turek (HBÚ BC AV ČR): Dopady změny klimatu na kvalitu vody v tocích povodí horní Vltavy

(studie zdrojů znečištění v povodí a model HSPF)
J. Hejzlar (HBÚ BC AV ČR): Důsledky změny hydrologie a složení odtoku z povodí na funkci nádr-

ží a jejich ekosystém (empirické modely ustáleného stavu a dynamický model CE-QUAL-W2)
D. Pithart (ÚSBE AV ČR): Úloha říčních niv v krajině ohrožené změnou klimatu

Příspěvky byly zaměřeny na vysvětlení příčin odhad možných důsledků globálních klimatických
změn, zejména na hydrologický režim a na jakost vody ve vodních tocích a nádržích v ČR. Řada z
nich se zabývala modelováním možných scénářů vývoje situace v následujících desetiletích. Ně-
které prezentovaly příklady studií vybraných lokalit. Prezentace přednášejících jsou k dispozici na
webovské stránce HBÚ (www.hbu.cas.cz/seminars), postupně budou umístěny i na stránky ČLS.

                                                
*) Prof. Ing. V. Broža, DrSc.: Účelová hysterie kolem výstavby nadrží u nás na pokračování. Vodní hospo-

dářství 56 (12), 2006. Příloha VODAŘ – zprávy České vědeckotechnické vodohospodářské společnosti.
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V následující věcně vedené diskusi byly probrány některé sporné otázky kolem vlastních
klimatických změn a kolem jejich dopadů na krajinu, vodní hospodářství a ekologickou politiku. K
vlastní přípravě Plánů povodí bylo konstatováno, že dialog mezi předkladateli a odbornou i laickou
veřejností musí být u podobně závažných návrhů intenzivnější.

Z přednášek a z diskuse lze shrnout následující závěry:
- všichni akceptují, že globální změny klimatu pravděpodobně budou mít značný dopad na vodní

ekosystémy v Česku – jak na toky, tak na nádrže;
- budou se prohlubovat extrémy klimatických událostí, v sezónních i delších cyklech, především kon-

trast vysokých srážek způsobujících povodně a suchých období, vyvolávající nedostatek vodních
zdrojů;

- nezávisle na úrovni predikce projevů klimatické změny musí společnost reagovat tím, že bude před-
pokládaným negativním důsledkům těchto změn předcházet, nebo se jim bude bránit, přičemž
existuje řada paralelních přístupů a možných opatření;

- v odborných diskusích je třeba pokračovat a rozšířit hodnocení důsledků změny klimatu ve vod-
ním hospodářství ze současného, ryze kvantitativního pojetí množství vodních zdrojů také o pre-
dikce jakosti vody a ekologické aspekty toků i nádrží v celkovém kontextu krajiny, případně
přehodnotit priority různých způsobů užívání vody a vodních zdrojů.

Další závěry:
Zjistili jsme, že lze přednést základní informace k různým aspektům tohoto významného problému
– od geneze a možností průběhu jak samotné změny, tak jejích dopadů – a jsme schopni na fóru lidí
s odlišnými názory o nich organizovaně a věcně diskutovat. To je velmi příjemné zjištění samo o
sobě a vede k optimistickému pohledu na možnosti kvalifikovaného veřejného projednávání od-
borných problémů.
Můžeme či musíme předpokládat, že existují „tábory“ kolegů s různými skupinovými názory na
problémy (danými profesionálním zaměřením, druhem studia apod.), které spolu musí diskutovat
kvůli rozumnému řešení konkrétních problémů i kvůli kultivaci celkového pohledu na vývoj spo-
lečenských potřeb a názorů. V oblasti životního prostředí je to zvláště důležité a vývoj názorů na
konsensus mezi rozumnou ochranou a rozumným (dlouhodobým) užíváním vody a vodních (eko)sy-
stémů je právě nika ČLS a podobných organizací. Připravujeme proto na začátek října navazující
seminář, orientovaný na řeky a na další aspekty dopadu klimatické změny.

Motto a epilog této zprávy jsou citáty ilustrující názory odborníků, kteří vidí to správné řešení v
nádržích. Většina členů ČLS vidí (podle svých vyjádření a podle názoru výboru) priority řešení
spíše jinde – od opatření v povodích po přiměřené užívání vody a toků, s perspektivou setrvalého
rozvoje, s prioritou ochrany funkce ekosystémů před jejich užíváním jako výrobních prostředků
nebo jejich infrastruktury. Je to také první zásada Rámcové směrnice. Pokračujeme tedy v diskusi –
na seminářích, i třeba na stránkách LimNo.

- Josef Matěna, Josef Hejzlar, Josef K. Fuksa -

Epilog:  „Málo vody je také v řekách. Povodí Labe bude upouštět přehrady a jezy, aby na dolním toku zvedlo
hladinu. Plánované vlny tam bude tvořit až do úterý, aby po řece mohly splout lodě. Lidé na břehu řeky se
musejí připravit na náhlé kolísání hladiny…“ *)

Zápis ze sch ůze HV ČLS, konané dne 7. 6. 2007 v Praze

Přítomni: dle prezenční listiny

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

2. Hospodaření ČLS v období 1. 1. 2007 – 30. 4. 2007 (dr. Drápala):
- počáteční stav účtu k 1. 1. 2007 100 153,23 Kč
- stav účtu k 30. 4. 2007 108 762,26 Kč

                                                
*) Anonym (ČTK, zr): Po letních vedrech přijde ochlazení, i mrazíky. Právo, pondělí 30. dubna 2007, s. 4.
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- Příjmy: členské příspěvky
- Výdaje:
- projekt: Činnost odborných skupin ČLS: určovací kurz odborné skupiny

Zooplankton 3 134,– Kč
- projekt: Vydávání a distribuce členského zpravodaje LimNo 9 889,– Kč
- cestovní příkaz 217,– Kč

- projekty ČLS: Rada vědeckých společností České republiky ve svém rozhodnutí ze dne 3. 5. 2007
schválila neinvestiční dotaci na čtyři projekty předložené ČLS v požadované výši 18 000,– Kč.
V roce 2007 je nutno ještě vyčerpat prostředky na jednotlivé předložené projekty:

- Pořádání pravidelných odborných seminářů v sídlech poboček 6 000,– Kč
- Činnost odborných skupin ČLS 1 366,– Kč.
- Vydávání a distribuce členského zpravodaje LimNo 8 111,– Kč
- Udržování a aktualizace www stránek ČLS 3 600,– Kč

3. Limnologické noviny 2/2007 (dr. Vrba)
- budou distribuovány koncem června v rozsahu cca 8 stran
- termín dodání zbývajících příspěvků: 15. 6. 2007

4. Matrika  (dr. Havel)
- změna adresy:

- RNDr. Miroslava Pražáková,  Nad Pískovnou 42, 140 00 Praha 4 (B)
- RNDr. Ivan Tuša, CSc., Lidická 94, 787 01 Šumperk; e-mail: itusa.privat@seznam.cz (B)
- Miroslav Kosík: doplnit titul Bc.

- aktualizace databáze členů ČLS, příprava adresáře: ve spolupráci s dr. Vrbou a s dr. Durasem
připraví tajemník podklady pro rozeslání dotazníku na e-mailové adresy členů ČLS. Termín:
červenec 2007, výsledky dotazníkové akce budou projednány na zářijové schůzi HV ČLS.

5. Odborné semináře ČLS (dr. Fuksa, dr. Vrba):
- seminář: „Změna klimatu a její dopady na toky a nádrže v ČR“; České Budějovice, 12. 4. 2007:

po dohodě s autory dr. Fuksa upraví příspěvek „Diskuse odborníků nad Plánem hlavních
povodí pokračuje…“ pro LimNo 2/2007

- seminář: „Změny režimu toků ve scénářích klimatické změny, následky a možnosti jejich kompen-
zace“ zorganizuje pobočka ČLS Praha ve spolupráci s odbornou skupinou Tekoucí vody začát-
kem října 2007. Místo a termín konání budou upřesněny (po zkušenostech s účastí na semináři
v Českých Budějovicích se jeví kapacita kinosálu VÚV T.G.M. jako nedostatečná).

6. www stránky ČLS (dr. Havel):
- do 10. 9. 2007 připraví všichni členové HV ČLS návrhy na úpravu www stránek ČLS a zašlou

je tajemníkovi. Návrhy budou projednány na zářijové schůzi HV ČLS, úprava stránek bude pro-
vedena do konce roku 2007.

7. Různé (dr. Havel)
- na základě žádosti Slovenské limnologické společnosti HV ČLS souhlasí se sdílením dokumen-

tů ze společných konferencí ČLS a SLS (Kouty nad Desnou, Nečtiny) na www stránkách SLS
- předseda informoval o koresponcdenci s EFFS (European Federation for Freshwater Sciences a

o jejím úmyslu uspořádat v roce 2009 konferenci v Rumunsku (Tulcea)
- Masarykův ústav a Archiv AV ČR se prostřednictvím RVS ČR obrátil na ČLS se žádostí o zajiš-

tění archivace (a případné skartace) písemností Společnosti (povinnost archivace písemností vy-
plývá ze zákona 499/2004 Sb.). Vzhledem k tomu, že ČLS o většinu dokumentů přišla povodní
v roce 2002, archiv bude zatím veden v sídle Společnosti.

- příští schůze HV ČLS: předběžně 27. 9. 2009. Tajemník rozešle pozvánky v předstihu tak, aby
bylo možno dohodnout případné úpravy termínu a místa konání.

- Zapsal: L. Havel -
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Vodní kanály z jezera Biwa –
 odvážná myšlenka, jež zachránila Kjóto p řed úpadkem

Během pobytu v japonském Kjótu mne zaujala velkolepá stavba kanálu, resp. kanálů, přivádějících
městu vodu z nedalekého jezera Biwa. Podél některé části kanálu či po proslulé Stezce filosofů, jež
kanál lemuje na cestě mezi chrámem Nanzenji a Stříbrným pavilónem (Ginkakuji) na východním ú-
bočí hor, vedla moje cesta každé páteční odpoledne z hodiny japonštiny a několikrát jsem si prohlé-
dla také muzeum, které je této stavbě zasvěceno. Ráda bych se o své poznatky o tomto unikátním
projektu podělila s čtenáři Limnonovin.

Kjóto leží uprostřed ostrova Honšú v jeho středovýchodní části (35o s.š., 135o v.d.), v oblasti Kan-
sai (Kinki – obr. 1), která je pokládána za historické a kulturní srdce Japonska. Tento region – staro-
bylá města Nara, Kóbe, Ósaka, zejména však Kjóto – byl svědkem většiny hlavních událostí v dě-
jinách Japonska. Sídlili zde císařové, podle pověstí potomci bohyně slunce Amaterasu. Ti byli for-
málními vládci, skutečná moc byla obvykle v rukou mocné dvorské šlechty, regentů (opatrovníků)
nebo šógunů (vojenských správců – generalissimů). Od r. 794 bylo sídlem císařského dvora a hlav-
ním městem Japonska Kjóto (Kyo-to = „hlavní město“, původně celým názvem Heian Kyo-to). V
období Edo (1603–1868) se stalo centrem politické moci Edo, později Tokio (To-kyo = „východní
hlavní město“), ale Kjóto si jako císařské sídelní město uchovávalo náboženský význam a zůstávalo
formálním hlavním městem Japonska.

Kjóto je rozsáhlá aglomerace (2006: 830 km2, 1,5 miliónu obyvatel, průměrná hustota zalidnění
1 800 obyv./km2), která se rozkládá podél řeky Kamo (Kachní řeky). Na jihozápadě ho ohraničuje
řeka Katsura; z východu, západu i severu je lemováno horami, dosahujícími výšek téměř 1000 m n.m.
Tato poloha města uprostřed ostrova a mezi horami předurčuje jeho pověstná horká léta a dlouhé, stu-
dené zimy. Při pohledu z vrcholů hor je zřejmé, že se dá hovořit spíše o souměstí Kjóto–Kóbe–Ósaka,
které se táhne na jih k Ósackému zálivu a má celkem 17,5 miliónu obyvatel.

Město se vždy pyšnilo množstvím a kvalitou vody, která pocházela z pramenů v této vulkanické
oblasti, zčásti také z čistých horských potoků. Nachází se totiž nad rozsáhlým rezervoárem podzem-
ní vody, který město dříve bohatě zásoboval sladkou vodou. Současné výzkumy ukazují, že objem
této podzemní vody je rovnocenný množství vody v jezeře Biwa. Parametry (tvrdost a pH) vody v
Kjótu například dodnes umožňují tradiční výrobu kimon – v různých fázích procesu barvení hedvábí
je látka vymývána a ustalována výlučně ve vodě z místních pramenů a studní. V určité fázi rozvoje
města však začali obyvatelé Kjóta pomýšlet na to, přivést městu také vodu z nedalekého jezera Biwa
(Biwako – jméno souvisí s jeho kapkovitým tvarem, podobným tradičnímu japonskému – původně
čínskému – strunnému nástroji, loutně biwa – viz obr. 1). Toto rozsáhlé sladkovodní jezero, největší
v Japonsku (rozloha 670 km2, délka 63 km, maximální šířka 20 km, maximální hloubka 104 m,
obvod 240 km, objem 27,5 mil. km3), se nachází ve výšce 85 m n.m. v tektonické kotlině na
severovýchod od Kjóta. Patří mezi nejstarší jezera světa – jeho stáří se odhaduje až na 4 milióny let
– a je známé velkým množstvím endemických druhů (59) a také tím, že z jeho sedimentu byly
odebrány zřejmě nejdelší kóry na světě. Leží v prefektuře Šiga a na jeho východním, nízkém břehu
se rozkládá hlavní město této prefektury Ócu (300 km2, 300 tisíc obyvatel), zatímco od Kjóta je
jezero odděleno hřebenem hor Higashiyama. Z jezera odtéká řeka Seta a splavné vodní kanály ho
dnes spojují s městy Kjóto a Ósaka – jejich vybudování však předcházely smělé plány a nesmírně
náročné stavby.

Poté, co bylo hlavní město a sídlo císaře přeneseno v r. 1868 do Tokia, začalo Kjóto zjevně upadat.
Guvernér kjótské prefektury Kunimichi Kitagaki ve snaze o oživení města moudře rozhodl vybudo-
vat kanál z jezera Biwa – jako důležitou dopravní tepnu a zároveň zdroj vodní energie. Hned po svém
nástupu do funkce v r. 1881 nařídil průzkumné práce mezi městy Ócu a Kjóto, které byly ukončeny
o dva roky později; brzy nato bylo vedením státu schváleno započetí stavby. Jejím plánováním i ve-
dením byli pověřeni renomovaní a zkušení stavitelé (hlavním inženýrem byl Sakuro Tanabe). Stavba
prvního kanálu, jež trvala pět let (1885–1890), byla nakonec rozsáhlejší a místo plánovaných 600 000
stála 1 250 000 dnešních jenů. O dokončení tohoto prvního, 2,5 km dlouhého tunelu panovalo mno-
ho pochybností – bylo např. nutné vykopat vertikální šachtu, první toho druhu v Japonsku, používat
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Obr. 1. Oblast Kansai (Kinki) zahrnuje 5 prefektur (Nara, Wakayama, Mie, Hyogo, Shiga) a 2 městské prefek-
tury (Ósaka, Kjóto). Jezero Biwa je světlá kapka v SV části tohoto (tmavšího) regionu, resp. tmavá na satelit-
ním snímku vpravo.

speciální dřevěné výztuže a cihly a spoléhat se v naprosté většině jen na lidskou pracovní sílu. Kanál
však zajistil Kjótu vodní energii (elektrárna v Keage, s Francisovou turbínou, byla dokončena v r.
1891), která umožnila vznik nových továren, zavedení tramvajových linek a opětovnou prosperitu.
Bylo upraveno koryto řeky Kamo (1892–1894) a zahájen provoz první linky elektrického vlaku.

Po dvaceti letech (1908–1912) byl vybudován druhý kanál, který město zásobil vydatněji vodou.
Jednalo se o součást tzv. Tří velkých projektů: postavení kanálu a úpravny vody v Keage (s prvními
rychlými pískovými filtry v Japonsku), vybudování vodovodních řadů (včetně akvaduktu v Nanzenji
– obr. 3) a městské tramvajové sítě. Později byly dokončeny další dvě hydroelektrárny a plavební
komora v jižní části města; Kjóto začalo být skutečně moderním městem. V 70. – 80. letech minu-

Obr. 2. Šikmý lodní výtah v Keage pro dvě lodě sou-
časně tažené proti sobě ocelovým lanem na kovových
podvozcích (rozchod kolejí je 3,40 m).

Obr. 3. Kanál–akvadukt u chrámu Nanzenji.

Foto © Zuzana Hořická, 2007
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lého století byly provedeny opravy a údržba starších částí, také např. byl zrekonstruován krásný lod-
ní výtah v Keage (obr. 2), byla upravena Stezka filosofů a parková oblast kolem kanálu v jihový-
chodní části Kjóta – Higashiyama. V r. 1989 bylo v Kjótu u příležitosti 100. výročí dokončení prv-
ního kanálu otevřeno Muzeum vodních kanálů z jezera Biwa. Oba kanály byly v r. 1999 propojeny
tunelem.

Několik krásných míst tohoto komplexu, mezi nimiž jsou např. první kanál nebo akvadukt, je dnes
Japonci pokládáno za místa národního historického či kulturního významu. 

- Zuzana Hořická -

Buchanky a jejich potomstvo – ohlédnutí za kurzem
16. – 18. března 2007 se uskutečnil na Dvoře Hamr v Lužnici u Třeboně další z určovacích kurzů
planktonních bezobratlých, tentokrát zaměřený na Copepoda. Setkání jako vždy zorganizovala čes-
kobudějovická pobočka ČLS ve spolupráci s BF JU. Kurs je tradičně zaměřen na praktickou deter-
minaci běžných i méně běžných druhů planktontů. Stěžejním přístupem je prezentace skupiny a
průřezová informace o našich běžných i vzácnějších druzích s využitím jak obrazových materiálů,
tak praktické determinace za použití projekční techniky. Letos jsme se soustředili zvláště na rod
Acanthocyclops, v jehož taxonomii došlo v posledních letech k podstatným změnám, a tradičně na
nejvýznamnější rod Cyclops. Pokusili jsme se rovněž posunout hranice našich schopností při deter-
minaci naupliových a copepoditových stadií buchanek, které obvykle tvoří podstatnou část biomasy
druhů ve vzorcích. Významnou pomocí nám byl nový určovací klíč Ivo Přikryla. Lektory byli I. Při-
kryl, J. Fott, M. Bláha, P. Juračka a M. Devetter. Těšíme se na příští setkání v roce 2008 věnované
perloočkám.

- Miloslav Devetter -

Účastníci kurzu na lovu buchanek z hráze Rožmberku. Foto © Petr Juračka, 2007
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Minigalerie ze života Zooplanktonu – nejaktivn ější pracovní skupiny ČLS

Míla Devetter (vlevo) a Ivo Přikryl  (dole): hlavní hybatelé – organizátoři tradičních jarních determinačních
kurzů zooplanktonu v Lužnici, při nichž se pravidelně potkávají všechny generace českých limnologů…

…i s kolegy z blízkého zahraničí (vpravo Marta Illyová z Bratislavy)

…klasická determinace (příručky, samizdatové klíče)… …a moderní supervize (on line PC)…

Foto © Petr Juračka, 2007

Oznámení o akcích

• World Water Week Registration is Open

The Stockholm International Water Institute (SIWI, www.siwi.org) is a policy institute that contrib-
utes to international efforts to find solutions to the world’s escalating water crisis. SIWI advocates
future-oriented, knowledge-integrated water views in decision making, nationally and international-
ly, that lead to sustainable use of the world’s water resources, sustainable development of societies
and reduced poverty.

The programme for the 2007 World Water Week in Stockholm, to be held August 12–18, 2007,
has now been published and registration is open. Progress and Prospects on Water: Striving for
Sustainability in a Changing World is the overarching theme for the event. Check the official web-
site (www.worldwaterweek.org) for more information.

V programu jsou referáty z celého světa a člověk si tam jasně uvědomí, že v některých zemích maji
s vodou opravdu základní problémy… 

- Jitka Nováková -
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Publikace a recenze

To facilitate the identification of European freshwater invertebrates, Eutaxa has developed a specific
taxonomic software program that features the complete virtual Reference Collection of an organ-
ism group. All species are well documented in a large number of high quality microphotographic
images. Thousands of such pictures can be arranged and combined in arbitrary number and size on
the screen, allowing the user to compare species by their morphological characteristics.

Using the Eutaxa software provides several advantages:
• The identification of species is easier and more precise.
• The virtual collection requires no maintenance and does not dry up. It includes even rare species,

which are exclusively known to a few experts.
• You can employ the software in species determination, but also in presentations, lectures and

identification courses.
• And: Key and collection can be refreshed and upgraded by downloading free updates from the

Eutaxa website – thus your products are always up-to-date.

The first three Eutaxa products, Culicidae, Simuliidae and
Trichoptera of Central and Western  Europe, are now avail-
able. Two other CDs, Ephemeroptera and MZB-Families
are still in process and will be completed in 2008.

To gather more information about products and identifi-
cation software or to view a sample of images, please move
to the Eutaxa website (www.eutaxa.com). You may order a product per e-mail or by filling in the on-
line order form. Infos about prices and ordering are given on the corresponding web pages. Please
mind that all products are offered for subscription, allowing you to purchase all licenses at reduced
prices (up to 15%). In case of questions, please send an e-mail to lechthaler@eutaxa.com

- Wolfgang Lechthaler -

• Sesterská Slovenská limnologická spolo čnos ť pri SAV v novém na www.sls.sav.sk
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