
            Zápis ze schůze Výboru ČLS, z.s.,   

             konané dne 21.9.2018 v Praze 
 

 

Přítomni: dle prezenční listiny 

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

2. Hospodaření (dr. Tátosová) 

 Doc. Rulík informoval Výbor o vyúčtování nákladů a výdajů 18. konference ČLS a SLS. Přehled 
je uveden v tabulce.  

Usnesení: Výbor bere na vědomí vyúčtování konferenčních nákladů a jednomyslně souhlasí 
s převodem zůstatku na účet ČLS, z.s.  

 Dr. Tátosová předložila přehled zbylého konferenčního materiálu (sborníky, trička, batůžky). 

Usnesení: Výbor bere na vědomí přehled zbylého konferenčního materiálu a jednomyslně souhlasí 
jeho využitím pro propagační účely.   

 Odborná skupina Ichtyologie a rybářství požádala Výbor ČLS o finanční podporu při pořádání 
konference RybIKon 2018, která se koná 10. a 11. října v Brně. Dr. Šorf navrhl možnost 
proplacení tisku konferenčních sborníků.  

Usnesení: Výbor jednomyslně schválil návrh proplacení tisku konferenčních sborníku pro 
konferenci RybIKon v celkové výši 10 tis Kč. 

 Dr. Tátosová informovala výbor o blížícím se termínu žádostí na dotace RVS. Výbor diskutoval 
o změně v současnosti podávaných projektů (projekt Činnost odborných skupin ČLS a projekt 
Redakce periodika Limnologické noviny; provoz a aktualizace webových stránek ČLS) a nutnosti 
navýšení dotací vzhledem ke dvěma nově vzniklým odborným skupinám. Výsledkem diskuze 
byl návrh na podání jednoho komplexního projektu zahrnujícího jak aktivity odborných skupin, 
tak redakční činnost ČLS ve výši  12 tis. Kč.  

Usnesení: Výbor jednomyslně schválil návrh podání jednoho komplexního projektu s požadovanou výší 
dotace 12 tis. Kč. Ukládá dr. Tátosové přípravu textového zdůvodnění projektu v součinnosti 
s vedoucími odborných skupin a předsedou Výboru.  

 

3.  Report z akce „Národní dialog o vodě 2018 – Vodní hospodářství a veřejné zájmy“  (Vrba, Rulík, 
Duras) 

Tradiční, již osmé setkání vodohospodářů, zástupců státní správy a samosprávy se konalo 
v hotelu Skalní Dvůr na Vysočině ve dnech 18.-19. Září 2018 a bylo organizováno ve 
spolupráci České vědeckotechnické vodohospodářské společnosti, z.s. a VÚV T.G. Masaryka. 
Téma letošního setkání bylo „Vodní hospodářství a veřejné zájmy“, převážná část přednášek 
se týkala právních a filosofických aspektů definice pojmu „veřejný zájem“ a jejího 
uplatňování ve vodním hospodářství ČR a okolních států. Za ČLS se tohoto setkání zúčastnili 
J. Duras, J. Vrba, M. Rulík, P. Kožený a J.K. Fuksa, který v 1. bloku přednášek hovořil o 
významu řek a vztahu veřejného zájmu k řekám. Dr. Duras pro toto setkání připravil poster 
s názvem „Voda, sucho… Kudy vede cesta?“, kde se pokusil sumarizovat názor hydrobiologů 
k problematice sucha v krajině a nastínit možnosti nápravy současného neutěšeného stavu. 
Zástupci ČLS se zapojili rovněž do živé diskuze, která se rozpoutala po prezentaci zástupce 
MZe, v níž mimo jiné zaznělo negativní hodnocení našeho Otevřeného dopisu, jímž se ČLS 
obrátila na politiky i veřejnost s apelem urychleného řešení nedostatku vody v naší krajině. 



 

 

 

4. Report z akce „Sucho a hospodaření s vodou“ (Znachor) 

V termínu 19.-20. září 2018 se uskutečnila v hotelu Clarion v Českých Budějovicích 
konference „Sucho a hospodaření s vodou“, kterou pořádala Česká společnost 
vodohospodářská. Na úvod zazněly příspěvky týkající se podpory státu ve zmírnění následků 
sucha (R. Brabec, MŽP) a opatření k omezení následků sucha (P. Punčochář, MZe). Za zmínku 
stojí ještě věcná prezentace doc. Hanela z ČZU o dopadech klimatické změny na vodní 
hospodářství, zajímavá data i jejich interpretace. Prezentace ředitele PVL Petr Kubala 
s názvem „ Podmínky pro akumulaci povrchových vod aneb stop přehradám?“, která 
směřovala k podpoře výstavby nových přehrad, byla postavena převážně na rekapitulaci 
dobrého fungování stávajících přehrad a jejich významu pro zjištění dostatku pitné vody, 
nadlepšování průtoku, vody pro závlahy a průmysl. Prostor dostala i prezentace bizarního 
projektu přečerpávací vodní elektrárny Lipno-Dunaj (M. Cink), která byla s nadšením přijata. 
V auditoriu nebyli zastoupeni žádní limnologové, převažovali lidé z vodohospodářské praxe 
(ČEVAK, podniky Povodí, apod.) a celkově převládala jednoznačná podpora pro technická 
opatření typu výstavba nových nádrží. Význam komplexních opatření byl přednášejícími 
zpravidla akceptován, nikoli akcentován. Za zmínku stojí také výrazná podpora splavnění 
Vltavy v auditoriu, téměř bez ohledu na vyložené finanční prostředky. V tomto směru nás 
čeká ještě mnoho osvětové práce a přesvědčování. 

 

 

Termín příští schůze: 30. listopadu 2018 v Praze 

 

zapsala: Jolana Tátosová    schválil: doc. RNDr. Petr Znacor, Ph.D. 

tajemník Výboru ČSL     předseda Výboru ČLS    


