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Slovo předsedy 

Vážené a milé kolegyně, vážení kolegové, 
stalo se již tradicí, že se v prvním povolebním čísle našich 
Limnonovin objeví jakési „Provolání“ nového předsedy, ze 
kterého se limnologická obec dozví, jaké jsou plány nového 
výboru a kam bude česká limnologie v nadcházejících třech 
letech směřovat.  

Zcela netradičně se volba nového předsedy a obsazení 
dalších funkcí nekonaly hned po skončení valného 
shromáždění v rámci 16. konference SLS a ČLS v Jasnej 
v Nízkých Tatrách, ale až začátkem září na společné schůzi 
starého a nově zvoleného výboru v prostorách VÚV v Praze. 
Důvodů bylo několik: jednak nově zvolený výbor ČLS nebyl 
na valném shromáždění usnášeníschopný; dále po 18 letech 
ukončil činnost tajemník ČLS dr. Ladislav Havel; a aby toho 
nebylo málo, tak mezi kandidáty do nového výboru nebyl 
navržen stávající hospodář dr. Miloš Drápala, čili bylo nutné znovuobsadit i tuto funkci. Kdo tuší, jak 
funguje ČLS (a podobně asi i další vědecké společnosti), tak dobře ví, že bez tajemníka a hospodáře 
nelze vyvíjet prakticky žádnou aktivitu, protože předsedové se mění, ale někdo tu kontinuitu držet 
musí. Proto se jevilo jako velmi prozřetelné, když v pořadí 16. předseda ČLS prof. Jaroslav Vrba po 
oznámení výsledků voleb navrhl, aby se volba předsedy a obsazení zmíněných klíčových funkcí 
provedlo až na společné schůzi… 

Jestliže můj předchůdce ve svém „Slově předsedy“ v říjnu 2009 psal, že se může opřít o 
„…osvědčené funkcionáře, kteří se nemusí ve výboru rozkoukávat“, je role nového výboru z tohoto 
pohledu trochu odlišná. Hned 6 členů hlavního výboru je nováčky, byť pevně věřím, že mezi staré 
harcovníky rychle zapadnou a zapracují se. Ačkoliv se na to zatím fyzicky necítím, tak mezi tyto „staré 
a zasloužilé funkcionáře“ patřím rovněž, protože jsem do výboru byl zvolen v roce 1994 a začínám zde 
tedy svůj 19. rok. Tím chci na jednu stranu naznačit, že jsem měl možnost spolupracovat s celou řadou 
skvělých lidí a učit se od nich, na stranu druhou také vím, že od slibů k výsledkům bývá někdy hodně 
daleko a méně že bývá někdy více. Ne že by nebyla snaha – tu měl každý předchozí výbor, ale přeci 
jenom být členem výboru je de facto funkce čestná, neplacená, kterou je nutné dělat jaksi navíc, 
mimo své pracovní povinnosti. A tak se mnohdy stává, že se určitou věc podaří dotáhnout do konce až 
po mnohem delší době, než bychom všichni chtěli. Svým způsobem se jakousi „noční můrou“ 
v přechozích letech pro hlavní výbor staly webové stránky a neplatiči. Jsem velmi rád, že jsme ve 
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zprávě předložené na valném shromáždění v Jasné mohli konstatovat, že se konečně něco stalo: počet 
neplatičů (a s tím dluhy) klesl a webové stránky začaly konečně plnit roli, kterou jsme si představovali 
– i když určité nedostatky by se ještě našly. Nyní je můžeme používat jak pro naši vnitřní komunikaci, 
ale také jich využívat např. pro volby do hlavního výboru i poboček společnosti. 

Stalo se u nás v poslední době zvykem, že se hydrobiologie, resp. limnologie, začínají zahrnovat a 
do určité míry schovávat pod hlavičkou ekologie a dalších oborů. Tento trend je patrný jak v organizaci 
výuky na našich fakultách, tak i v praktickém životě. Tady se ale objevuje další trend, či spíše nešvar - 
zdá se, že vodě a všemu, co s vodou souvisí, rozumí téměř každý, a rovněž se kdekdo také 
k problematice vody veřejně vyjadřuje a činí si dokonce na to „patent“. A to bych nechtěl. ČLS by měla 
i nadále zůstat společností, která umí veřejně prostřednictvím svých členů vystupovat, diskutovat, 
organizovat odborné semináře a propagovat vodu a vodní prostředí v celé šíři svého odborného 
zaměření. ČLS by měla být i nadále jednou z prvních, na koho se budou občané či státní instituce 
obracet s žádostí o hydrobiologické informace či o radu. K tomu je ale třeba „dát o sobě vědět“, 
upozorňovat neustále veřejnost, že tady takováto společnost existuje. S touto sebepropagací jsme již 
začali tvorbou tzv. roll-up banneru, který funguje jako přenosný poster a shrnuje vše podstatné o naší 
společnosti. Protože se dá srolovat a přenášet z místa na místo, instalujeme a používáme ho všude 
tam, kde ČLS organizuje nebo se spolupodílí na organizaci seminářů, konferencí a dalších odborných 
akcí. Pevně věřím, že to není špatná cesta, jak dát o naší společnosti vědět a upozornit na sebe. Další 
možností, jak proniknout do podvědomí širších vrstev je využít v současnosti stále populárnějších 
sociálních sítí, např. Facebook. Ačkoliv mnozí z vás máte možná k tomuto prostředku komunikace své 
výhrady (a mnohdy oprávněné), nelze přehlédnout jeho výhody. Jednou z nich je skutečnost, že 
„fejsbůk“ používají především mladí lidé a ty naše společnost potřebuje. Navíc se prakticky jediným 
kliknutím informace o ČLS dostává mezi nejširší vrstvy obyvatelstva – čili reklama zadarmo. K tomu je 
samozřejmě velmi důležité, abychom měli kvalitní webové stránky a dokázali generovat průběžně 
pozvánky na nejrůznější akce pod patronátem ČLS či se „chlubit“ našimi výsledky v podobě 
nejrůznějších výstupů (monografie, publikace, patenty atd.). Protože hlavní výbor již možnost vstupu 
ČLS na Facebook projednal, těším se, že se v nejbližším období tato myšlenka stane skutečností. 

Rád bych rovněž, abychom do ČR vrátili určitou prestiž, kterou naše hydrobiologie měla v minulosti. 
Toho můžeme dosáhnout nejen skvělými impaktovými publikacemi, ale i dalšími aktivitami, které 
směřují do zahraničí: např. nominací nejlepších dizertačních prací navržených na EFFS Award. V závěru 
letošního roku budeme ve výboru poprvé tyto práce vybírat: pevně doufám, že budeme mít z čeho a 
že ty práce, které doporučíme do užšího výběru, obstojí v konkurenci ostatních prací. Od roku 2009 
jsme oficiálními členy Federace evropských limnologických společností (European Federation for 
Freshwater Sciences, EFFS). Přestože se členové ČLS zúčastňují pravidelně sympozií EFFS, rádi bychom 
o sobě v rámci limnologické Evropy dali ještě více vědět. Zatím v kuloárech jsme řešili otázku, zda by 
naše společnost byla schopna zorganizovat některé z dalších sympozií EFFS (např. v roce 2017?). 

Jak je vidět, odvážných myšlenek a plánů, kam bychom se v příštích třech letech měli vydat, by bylo 
hodně, a hlavní výbor je dosud neměl čas ani utřídit, natož projednat. Věřím, že mne kolegyně a 
kolegové ve výboru v některých nápadech podpoří a dokážeme je i zrealizovat. Minulý hlavní výbor 
svého předsedu Jardu Vrbu také občas podpořil a myslím, že to nebylo ke škodě. Všem, kdo se o 
rozvoj ČLS v předcházejícím volebním období zasloužili, bych na tomto místě velmi rád poděkoval. 
Sám za sebe bych chtěl poděkovat za váš hlas při volbách a kolegyním a kolegům z výboru za důvěru, 
kterou do mne svojí volbou vložili. Pevně doufám, že toho nikdo nebude za tři roky litovat.  

- Martin Rulík - 

 



 3 

Zpráva o činnosti České limnologické společnosti  
za období 2009 – 2012 

Organizace ČLS 
Členská základna České limnologické společnosti je organizována ve třech regionálních pobočkách: 

Brno, České Budějovice, Praha. Pro řešení specifické problematiky jsou v rámci České limnologické 
společnosti ustaveny tři odborné skupiny: Biotesty (od 1994), Tekoucí vody a Zooplankton (obě od 
2003).  

Činnost Společnosti řídil Hlavní výbor ČLS, zvolený Valným shromážděním členů ČLS dne 23. 6. 
2009 v rámci XV. společné konference ČLS a SLS v Třeboni ve složení: doc. RNDr. Jaroslav Vrba, CSc. 
(předseda); RNDr. Ladislav Havel, CSc. (vědecký tajemník); RNDr. Miloš Drápala (hospodář); RNDr. 
Veronika Sacherová, Ph.D. (redakce LimNo a internetových stránek); RNDr. Jindřich Duras, Ph.D. 
(matrika); doc. RNDr. Martin Rulík, Ph.D. (činnost pracovních skupin). Během podzimu 2009 byly 
zvoleny nové výbory poboček ČLS, jejichž předsedové se stali (dle stanov ČLS) členy HV ČLS: doc. 
RNDr. Světlana Zahrádková, Ph.D. (Brno); RNDr. Jakub Borovec, Ph.D. (České Budějovice); RNDr. Josef 
K. Fuksa, CSc. (Praha). Revizní komise pracovala ve složení: doc. RNDr. Jan Helešic, Ph.D. a Mgr. Marek 
Liška, Ph.D.  

HV ČLS se během funkčního období scházel pravidelně čtyřikrát ročně. Část aktuální agendy byla 
operativně vyřizována prostřednictvím elektronické korespondence, k vývoji nových internetových 
stránek byla svolána mimořádná schůze. 

K datu konání XV. konference v roce 2009 v Třeboni měla ČLS 188 členů. V současné době je 
v databázi registrováno 177 členů, z toho 9 čestných. Pokles členů byl dán především důsledným 
uplatňováním čl. 14, odst. 1 Stanov ČLS o zániku členství pro neplacení příspěvků. Vývoj členské 
základny v období 2009–2012: 4 úmrtí, 2 členství zrušena na vlastní žádost, 17 členství zrušeno pro 
dlouhodobé neplacení příspěvků, nově bylo přijato 12 členů. 

 
Hospodaření ČLS v období 2009–2012 je předmětem Zprávy o hospodaření a Zprávy Revizní 

komise, jež budou na tomto Valném shromáždění projednány. Zde zmíníme obecně: 
Příjmy ČLS pocházejí ze tří zdrojů: 
Členské příspěvky ČLS jsou stanoveny na 200 Kč/rok, snížené pro studenty a seniory na 100 Kč/rok. 

Stále evidujeme poměrně vysoký počet dlužníků, přestože se v průběhu funkčního období stávajícího 
HV ČLS podařilo snížit výši dlužných příspěvků z původních 22 000 Kč na 8 000 Kč. Zároveň je však 
nutno konstatovat, že dluhy členů, jejichž členství bylo zrušeno pro dlouhodobé neplacení příspěvků, 
jdou k tíži ČLS (10 200 Kč). 

Rada vědeckých společností ČR doporučuje minimální částku řádného členského příspěvku ve výši 
300 Kč/rok. HV ČLS navrhuje projednat zvýšení na tomto Valném shromáždění.  

Dotace Rady vědeckých společností ČR na konkrétní projekty. HV ČLS každoročně předkládá 
žádosti, o nichž rozhoduje RVS ČR. Dotace jsou účelově vázané na předložené projekty v příslušném 
roce s tím, že ČLS hradí minimálně 30 % nákladů z vlastních zdrojů. V letech 2010–2012 ČLS vždy 
předkládala žádost o dotaci na dva projekty: „Vydávání periodika Limnologické noviny; provoz a 
aktualizace www stránek ČLS“ (požadovaná dotace 12 000 Kč) a „Činnost odborných skupin ČLS a 
pořádání odborných seminářů“ (požadovaná dotace 6 000 Kč). Návrhy projektů ČLS měly i 
v uplynulém období 100% úspěšnost – dotace RVS ČR na oba projekty byla poskytována v požadované 
výši. Každoroční vyúčtování přidělených prostředků a zpráva o konkrétním využití prostředků na 
projekty z dotace byly včas předány RVS ČR. Vždy byly přijaty bez námitek ze strany zadavatele. Ani 
kontrola Finančního úřadu neshledala nedostatky v nakládání s těmito veřejnými prostředky.  
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Jiné příjmy představovala pozitivní bilance 15. společné konference ČLS a SLS v Třeboni ve výši 26 
000 Kč a úroky (zanedbatelná částka) z účtu vedeného u ČS, a.s. 

Výdaje ČLS ve volebním období 2009–2012 tvořily podíly ČLS ve výši minimálně 30 % nákladů na 
řešení schválených projektů RVS, náklady na vytvoření a provoz nových internetových stránek ČLS, 
zpracování účetnictví, výrobu poutače ČLS, poplatky za doménu rotifera.cz a náklady na vedení účtu u 
ČS, a.s. 

 
Vzájemná komunikace, informační systém 
Dle čl. 1 a čl. 4 Stanov ČLS je mezi hlavními úkoly Společnosti např. rozvoj a zvyšování úrovně 

limnologie, šíření nových poznatků do praxe, poskytování pomoci členům atd. Tyto úkoly jsou 
v současné době zajišťovány několika způsoby. 

Internetové stránky ČLS na serveru AV ČR, dlouhodobě nefunkční a paralyzované, byly terčem 
oprávněné kritiky, proto HV ČLS přijal radikální řešení. Na adrese www.limnospol.cz byly vytvořeny 
nové internetové stránky Společnosti, které oproti původním umožňují přímou interaktivní 
komunikaci mezi HV ČLS a členy Společnosti a mezi členy navzájem. Jejich součástí je i databáze členů, 
která členům přímo umožňuje např. aktualizovat své údaje, zjistit stav placení příspěvků apod. 
Hlavnímu výboru ČLS naopak umožňuje např. oslovit členy aktuálními informacemi hromadným 
mailem, upozornit dlužníky (viz zlepšený výběr) apod. 

Za spoustu perfektně odvedené práce při přípravě, provozu a průběžné aktualizaci nových 
internetových stránek ČLS děkujeme zejména dr. Sacherové a dr. Durasovi.  

Limnologické noviny (ISSN 1212-2920; reg. Ministerstva kultury pod č. E 10186) jsou tradičním 
komunikačním nástrojem mezi HV ČLS a členskou základnou i mezi členy Společnosti navzájem. Kromě 
formální agendy (např. zápisy z jednání HV ČLS, zprávy o hospodaření, programy seminářů, recenze 
publikací apod.) je v poslední době kladen důraz na zveřejňování odborných článků – LimNo tím 
informují o výzkumném zaměření jednotlivých pracovišť a o projektech na nich řešených. 
Limnologické noviny vycházejí pravidelně 4× ročně (únor, květen, říjen, prosinec) a jejich elektronická 
verze je zveřejňována na webu ČLS.  

Za náročnou práci spojenou s vydáváním LimNo – zvláště s vymáháním a redigováním příspěvků – 
děkujeme redaktorce dr. Sacherové.  

Adresář členů ČLS byl vydán (zřejmě naposled v tištěné podobě) jako příloha LimNo č. 3/2009. Do 
budoucna jej nahradí průběžně aktualizovaná internetová databáze, k níž mají přístup všichni 
zaregistrovaní členové ČLS. 

Tradiční limnologické konference jsou vždy spojeny s Valným shromážděním členů ČLS. Tuto XVI. 
společnou konferenci pořádá Slovenská limnologická spoločnosť. 

Elektronické volby HV ČLS na příští funkční období 2012–2015 – poprvé bylo využito hlasování přes 
internetové stránky ČLS. Věříme, že kromě větší operativnosti a nemalé finanční úspory dosáhneme i 
vyšší volební účasti. 

 
Odborná činnost 
Společná česko-slovenská limnologická konference je vrcholem činnosti každého volebního 

období HV ČLS. Je pořádána v pravidelných tříletých intervalech, umožňuje prezentaci odborných 
příspěvků členů i nečlenů ČLS a SLS se širokým spektrem témat (základní výzkum, aplikovaný výzkum, 
taxonomie, faunistika, technologie, provozní zkušenosti apod.). V roce 2012 ji pořádá Slovenská 
limnologická společnost ve spolupráci s HV ČLS s podtitulem „Od molekul po ekosystémy“. 
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Odborné konference a semináře (organizované ČLS nebo s její přímou účastí) zahrnují zejména 
každoroční celostátní konference s mezinárodní účastí „Vodárenská biologie“, Symposium „Říční dno 
VII“ (listopad 2010), konference „Revitalizace Orlické nádrže“ (říjen 2009, 2010, 2011), workshop 
„Naše řeky – využitelnost z pohledu energetiky a vodní dopravy“ (listopad 2011).  

ČLS se dále podílí na pořádání odborných seminářů pro své členy, studenty a veřejnost, kterých je 
v pobočkách uspořádáno cca 30 ročně (informace v LimNo a na www stránkách Společnosti). 
Připravované odborné akce s účastí ČLS v nejbližším roce budou konference „Vodní nádrže 2012“ (září 
2012) konference „Jezera a mokřady ve zbytkových jamách po těžbě nerostů“ (duben 2013). 

Určovací kurzy pořádané pravidelně pracovní skupinou Zooplankton a pobočkou České Budějovice 
byly: Copepoda (březen 2010), Determinační kurs zooplanktonu (březen 2011), Druhová diverzita 
zooplanktonu Lipenska (červen 2011), Ostracoda a Hydracarina (březen 2012). 

Další akce – např. propagační Setkání mladých limnologů III (pobočka Brno, duben 2010), pokus o 
kultivaci odborné češtiny (skloňování jmen končících „-limnion“ – „Jazykový koutek ČLS“ v LimNo č. 
4/2010) a aktivní účast členů ČLS na jiných akcích pro odbornou veřejnost, např. „Přírodě blízká 
protipovodňová ochrana – prostor pro vodní toky a zapojení ekosystémů“ (Senát Parlamentu České 
republiky, listopad 2010), „Voda v krajině (Praha, únor 2011), „Intenzivní metody chovu ryb a ochrany 
kvality vod“ (Třeboň, únor 2011). 

 
Mezinárodní spolupráce 
Česká limnologická společnost trvale úzce spolupracuje především se SLS. European Federation of 

Freshwater Societies (EFFS) byla formálně ustavena už v roce 2005 v Krakově, ale ČLS se formálně 
asociovala až během tohoto volebního období (v listopadu 2009). EFFS dnes sdružuje 15 národních 
limnologických společností a jako jednu z priorit má práci s mladými, dvouletá frekvence SEFS a jejich 
cenová dostupnost by měla umožnit jejich vzájemné potkávání a poznávání. Na podporu mladých 
limnologů byla zřízena cena – EFFS Award – pro nejlepší doktorskou práci v oborech Freshwater 
Sciences, na niž bychom za naši Společnost rádi nominovali dvě disertační práce.  

 
Propagace ČLS 
- nové internetové stránky na adrese www.limnospol.cz 
- konference a semináře, které Společnost organizuje nebo na nichž se podílí (viz výše) 
- poutač ČLS (tzv. roll-up) je k dispozici pro konference, semináře a další akce Společnosti 
- HV ČLS se svým souhlasným stanoviskem ze dne 22. 3. 2011 připojil k dopisu České společnosti 
pro ekologii představitelům vlády a parlamentních stran ze dne 21. 3. 2011, týkajícím se podpory 
funkční ochrany přírody v NP a CHKO Šumava 
- logo ČLS: na Úřad průmyslového vlastnictví byla podána „Přihláška ochranné známky se žádostí o 
zápis ochranné známky do registru“. 
 
V Jasné, 26. 6. 2012 

prof. RNDr. Jaroslav Vrba, CSc., předseda ČLS  
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Zpráva o hospodaření ČLS v období 2009 – 2011 
 

Zpráva podává přehled o hospodaření ČLS v období od 1. 1. 2009 do 31. 12. 2011. Zpracována byla na 
základě údajů z účetnictví ČLS a výročních zpráv o hospodaření ČLS. 

Počáteční stav účtu ČLS ke dni 1. 1. 2009 činil 89.189,02 Kč, konečný stav účtu ke dni 31. 12. 2011 
pak 113.708,50 Kč. V tříletém období tedy hospodařila ČLS s přebytkem 24.519,48. Z toho v roce 2009 
skončilo hospodaření přebytkem 21.319,59 Kč, v roce 2010 ztrátou 1.711,08 Kč, v roce 2011 
přebytkem 4.910,97 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:  2009    67.505,59 Kč 

2010     48.626,92 Kč 
2011    51.777,97 Kč 
celkem 167.910,48 Kč 

Zdrojem příjmů byly členské příspěvky (celkem 87.550,- Kč), dotace Rady vědeckých společností 
(celkem 54.000,- Kč), úroky účtu České spořitelny (celkem 360,48 Kč) a XV. konference ČLS a SLS 
(celkem 26.000,- Kč). 

 
Výdaje společnosti činily v jednotlivých letech:  2009    46.186,00 Kč 

2010    50.338,00 Kč 
2011    46.867,00.Kč 
celkem 143.391,00 Kč 

Peníze byly čerpány na projekty ČLS (celkem 98.651,- Kč), mzdové náklady (zpracování účetnictví, 
celkem 33.000,- Kč), cestovné - náklady HV ČLS (celkem 1.448,- Kč), poplatky ČS (celkem 7.933,- Kč), 
seminář „Řeky...“ (celkem 559,-), kondolence (celkem 1.800,-) 

 
Státní dotace byla poskytnuta České limnologické společnosti prostřednictvím RVS ČR ve všech 

třech letech ve výši 18.000,- Kč na dva projekty 
- Vydávání periodika Limnologické noviny; provoz a aktualizace www stránek ČLS (celkem 35.000,- 

Kč) 
- Činnost odborných skupin ČLS a pořádání pravidelných odborných seminářů (celkem 19.000,- 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 
rozpočtu prošlo v uvedeném období kontrolou FU Praha 6, kontrolováno bylo „Hospodaření 
s peněžními prostředky, poskytnutými ze státního rozpočtu ČR v roce 2005 a 2006“. FU neshledal 
žádné závady, finanční prostředky byly využity v souladu se Zásadami vlády pro poskytování dotací ze 
státního rozpočtu. 
Základní výše členských příspěvků zůstala po celé období zachována ve výši 200,- Kč/rok, snížené 
členské příspěvky pro studenty a seniory 100,- Kč/rok. Příjem z členských příspěvků činil v roce 2009 
23.400,- Kč, přitom na konci roku dlužilo členské příspěvky za jeden rok či více let 82 členů s celkovou 
dlužnou částkou 17.900,- Kč. V roce 2010 činil příjem z členských příspěvků 30.500,- Kč, 58 členů 
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dlužilo celkem částku 17.900,- Kč. V roce 2011 tvořily členské příspěvky částku 33.650,- Kč, členské 
příspěvky pak dlužilo 29 členů v celkové výši 8.000,- Kč.  
 
V Praze dne 23. 04. 2012                 RNDr. Miloš Drápala 

       hospodář ČLS  
 

Revizní zpráva ČLS za období 2009 - 2011 
Dne 23. 4. 2012 byIa provedena kontrola hospodaření za období 1. 1. 2009 - 31. 12. 2011 na 

základě předložených údajů z účetnictví České limnologické společnosti a ,,Zprávy o hospodaření 
ČLS v období 2009-2011“. 
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 87 550,- Kč, dotace Rady vědeckých společností ve výši 54 000,- Kč, úroky z účtu České 
spořitelny ve výši 360,- Kč a příjmy z XV. konference ČLS a SLS ve výši 26 000,- Kč. 
Finanční prostředky byly čerpány zejména na projekty: „Vydávání periodika Limnologické 
noviny“, „provoz a aktualizace www stránek ČLS" a „Činnost odborných skupin ČLS a pořádání 
pravidelných odborných seminářů" (celkem za oba projekty 98 651,- Kč). Dále na zpracování 
účetnictví (33 000,-Kč), cestovné (1 448,-Kč) a poplatky České spořitelny (7 933,- Kč). 
Za uplynulé tříleté období lze konstatovat, že platební morálka členů ČLS se postupně zlepšuje, a 
to zejména v posledním roce. V roce 2009 dlužilo za členské příspěvky 82 členů (17 900,- Kč), v 
roce 2010 to bylo 58 členů (17 900,- Kč) a v roce 2011 pouze 29 členů (8 000,- 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 
samotné účetnictví je vedeno přehledně. 
Revizní komise navrhuje na základě provedené kontroly hospodaření ČLS udělit odstupujícímu 
hlavnímu výboru ČLS absolutorium. 

V Praze dne 23. 4. 2012  

Marek Liška, Jan Helešic v.r.  
       revizní komise  ČLS 

 
 
 
 
 
 
 
 

Zápis z valného shromáždění členů ČLS, konaného dne 26. 6. 2012 v Jasné, Slovensko 
Přítomni: dle prezenční listiny (celkem 42 členů a 2 hosté) 

 
Jednání Valného shromáždění ČLS zahájil předseda Společnosti prof. Vrba. Vzhledem k nízkému 

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

 
Nově svolané Valné shromáždění ČLS bylo dle Stanov ČLS již usnášeníschopné, řídil jej předseda 

Společnosti prof. Vrba. 
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 1. Návrh programu Valného shromáždění ČLS 
1. Zahájení 
2. Volba pracovních komisí 
3. Zpráva o činnosti ČLS za období 2009–2012 
4. Zpráva o hospodaření ČLS za období 2008–2011 
5. Zpráva revizní komise 
6. Diskuse k předloženým zprávám 
7. Členství ČLS v European Federation for Freshwater Sciences, aktivity ČLS 
8. Různé  
9. Zpráva volební komise o výsledku voleb HV ČLS na funkční období 2012–2015  
10.  Závěr 

Předložený návrh byl Valným shromážděním jednomyslně schválen bez připomínek. 
2. Volba společné mandátové a volební komise 

Navrženi byli: dr. Hess, dr. Štrojsová, dr. Macháček. Plénum návrh schválilo všemi 42 hlasy. 
3. Zpráva předsedy o činnosti společnosti 

Zpráva bude v plném znění publikována v LimNo 3/2012. Přítomní uctili povstáním a minutou ticha 
památku členů ČLS zesnulých v období od minulého Valného shromáždění ČLS. Zpráva byla 
jednomyslně schválena (42 hlasy). 
4. Zpráva o hospodaření 

Protože hospodář společnosti dr. Drápala nebyl přítomen, zprávu přečetl doc. Rulík. Plné znění 
zprávy o hospodaření bude publikováno v LimNo 3/2012. Zpráva byla jednomyslně schválena (42 
hlasy). 
5. Zpráva revizní komise 

Doc. Rulík přečetl písemnou zprávu revizní komise, kterou vypracovali nepřítomní členové dr. Liška 
a doc. Helešic. Zpráva konstatovala, že na hospodaření HV ČLS v období 2009–2012 nebylo shledáno 
žádné pochybení. Plné znění zprávy revizní komise bude publikováno v LimNo 3/2012. Revizní komise 
navrhla udělit odstupujícímu hlavnímu výboru České limnologické společnosti absolutorium. Valné 
shromáždění ČLS návrh schválilo jednomyslně (42 hlasy). 
6. Diskuse 

Členové byli seznámeni s požadavkem Rady vědeckých společností, aby členské příspěvky obnášely 
alespoň 300 Kč ročně, protože jinak by ČLS neměla nárok na dotace na svoji činnost. Návrh zvýšit od 
roku 2013 členské příspěvky řádných členů na 300 Kč ročně s tím, že příspěvky studentů a seniorů 
zůstanou ve výši 100 Kč ročně a čestní členové příspěvky platit nebudou, byl hlasováním přijat (pro 40 
členů, zdrželi se 2). 

 
Návrh, aby bylo možné zaplatit členské příspěvky na několik let najednou (např. z grantového 

programu). Možnost bude ověřena se správcem www stránek, ale zřejmě bude návrh možné 
realizovat. 

Návrh, aby bylo zviditelněno na www stránkách také identifikační číslo člena. Návrh bude patrně 
novým HV realizován, protože toto číslo není nijak zneužitelné. 

Diskuse o ohodnocení disertačních prací, které uspěly v soutěži EFFS. Tyto práce jsou zvýhodněny 
už uhrazením cesty na konferenci EFFS, ale nový HV by měl zvážit i další možnosti, např. (i) zvýhodnění 
účasti na konferenci ČLS nebo (ii) možnost přednést čestný referát na konferenci ČLS s vyhrazením 
většího časového úseku. 
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Doporučení (dr. Květ), abychom se více věnovali hodnocení studentských prezentací a posterů na 
konferenci. 
7. Členství ČLS v European Federation for Freshwater Sciences, aktivity ČLS 

Aktuálně EFFS (www.freshwatersciences.com) sdružuje 15 národních vědeckých společností 
(hydrobiologie, limnologie, resp. oceánologie) ze 16 evropských zemí. EFFS považuje za hlavní aktivitu 
pořádání pravidelných (dvouletých) konferencí Symposium for European Freshwater Sciences, které 
jsou chápany především jako příležitost (rámec) pro setkávání mladých evropských odborníků 
(studentů a doktorandů) – žádoucí je cenová dostupnost a dostatečná kapacita, smyslem není 
konkurovat kongresům SIL či konferencím ASLO/SFS. Snaha o podporu mladých vědců (např. EFFS 
Award, sekce European Fresh and Young Researchers). Nový HV ČLS musí jmenovat aktivní zástupce 
v EFFS (předseda + zástupce). 
8. Různé 

Hlasovalo se o návrhu HV na jmenování dvou čestných členů společnosti, a to: prof. RNDr.Zdeňka 
Brandla, CSc. a RNDr. Oldřicha Lhotského. Návrh byl jednomyslně schválen (42 hlasy).  

Byla podána informace o algologicky zaměřeném kurzu Chantransia 2012, který proběhne v říjnu 
na Šumavě. 

Bylo diskutováno o možné spolupráci s Koalicí pro řeky. Obecně byla vyjádřena podpora 
spolupráce, ale bylo doporučeno klást důraz na odbornost jednotlivých akcí. 

Informace o Asociaci pro výzkum Dunaje, kde čeští členové nemohou získat prostředky na členské 
příspěvky, neboť obě příslušná ministerstva se k placení postavila zády. 
9. Zpráva volební komise o výsledku voleb Hlavního výboru ČLS na období 2012–2015 

Elektronicky volilo 79 členů ze 177, písemně 1 = celkem 80 voličů (45,2 %) 
Jméno kandidáta Odevzdané hlasy + písemně Pořadí 
Duras Jindřich, RNDr., Ph.D. (Pobočka Praha) 64 + 1 = 65 1. – 3. 
Sacherová Veronika, RNDr., Ph.D. (Pobočka Praha) 64 + 1 = 65 1. – 3. 
Vrba Jaroslav, doc. RNDr., CSc. (Pobočka České Budějovice) 64 + 1 = 65 1. – 3. 
Rulík Martin, doc., RNDr., Ph.D. (Pobočka Brno) 54 + 1 = 55 4. 
Borovec Jakub, RNDr., Ph.D. (Pobočka České Budějovice) 36 5. 
Potužák Jan, Ing., Ph.D. (Pobočka České Budějovice) 31 6. 
Černý Martin, RNDr., Ph.D. (Pobočka Praha) 28 + 1 = 29 7. 
Janeček Emil (Pobočka Praha) 27 8. 
Tátosová Jolana, RNDr., PhD. (Pobočka Praha) 25  
Kubečka Jan, doc. RNDr., CSc. (Pobočka České Budějovice) 23 + 1 = 24  
Pařil Petr, RNDr., Ph.D. (Pobočka Brno) 21  
Rosendorf Pavel, Mgr. (Pobočka Praha) 17  
Mlejnková Hana, RNDr., Ph.D. (Pobočka Brno) 16  
Schenková Jana, RNDr., Ph.D. (Pobočka Brno) 15 + 1 = 16  
Uvíra Vladimír, RNDr., Dr. (Pobočka Brno) 14  
Komínková, Dana, Doc., RNDr., PhD. (Pobočka Praha) 12 + 1 = 13  

 
Na návrh odstupujícího předsedy bude rozdělení funkcí v nově zvoleném hlavním výboru ČLS – 

vzhledem k uvolnění funkcí tajemníka i hospodáře a nepřítomnosti většiny nově zvolených členů – 
provedeno až po doplnění HV, resp. po volbě výborů poboček na přelomu srpna a září. Volby poboček 
jsou připraveny pro elektronické hlasování, stávající výbory poboček zajistí kandidátky pro volbu 
nových výborů tak, aby volby proběhly od 10. 7. do 15. 8. Jednání Valného shromáždění ČLS bylo po 
oznámení výsledků voleb ukončeno, následovala krátká organizační schůze nového HV. 

Zapsal: J. Duras 
 

http://www.freshwatersciences.com/
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Zápis ze schůze HV ČLS, konané dne 6. 9. 2012 v Praze 
 

Přítomni: dle prezenční listiny 

1. Kontrola zápisu z valného shromáždění ČLS, konaného v Jasné, Slovensko: zápis byl schválen. 
2. Výsledky voleb výborů poboček pro funkční období 2012 – 2015 (předsedové poboček): 

výbor Pobočky Praha bude pracovat ve složení: 
RNDr. Jolana Tátosová, Ph.D. – předseda výboru 
Mgr. Pavel Rosendrof  
RNDr. Pavel Špaček, Ph.D. 

výbor Pobočky Brno bude pracovat ve složení: 
RNDr. Vladimír Uvíra, Ph.D. – předseda výboru 
RNDr. Jana Schenková, Ph.D. 
Doc. RNDr. Světlana Zahrádková, Ph.D.  

výbor pobočky České Budějovice bude pracovat ve složení: 
Mgr. Michal Šorf – předseda výboru 
Doc. RNDr. Josef Matěna, CSc. 
RNDr. Ivo Přikryl  

 
3. Rozdělení funkcí v HV ČLS dle čl. 20 Stanov ČLS: 

Předseda: 
doc. RNDr. Martin Rulík, Ph.D. (Katedra ekologie a životního prostředí PřF UP, Olomouc) 

Hospodář: 
RNDr. Jakub Borovec, Ph.D. (Katedra biologie ekosystémů PřF JU, České Budějovice) 

Vědecký tajemník 
RNDr. Jolana Tátosová, Ph.D. (Ústav pro životní prostředí, PřF UK, Praha) – předseda pobočky 
Praha 

Členové výboru: 
RNDr. Veronika Sacherová, Ph.D. (Katedra ekologie PřF UK, Praha)  
   – redaktorka Limnologických novin a správce webových stránek ČLS 
RNDr. Jindřich Duras, Ph.D. (Povodí Vltavy, s.p., Plzeň) – vedení matriky 
RNDr. Jan Potužák, Ph.D. (Povodí Vltavy, s.p., České Budějovice)  
   – koordinace odborných skupin ČLS 
Prof. RNDr. Jaroslav Vrba, CSc. (Katedra biologie ekosystémů PřF JU, České Budějovice)  
   – člen výboru 
RNDr. Vladimír Uvíra, Ph.D. (Přírodovědecká fakulta UP, Olomouc)  - předseda pobočky Brno 
Mgr. Michal Šorf (Přírodovědecká fakulta JU, České Budějovice)  
   – předseda pobočky Č. Budějovice 

Revizní komise: 
RNDr. Martin Černý, Ph.D. (Katedra ekologie PřF UK, Praha) 
Emil Janeček (Povodí Ohře, s.p., Teplice) 

 
4. Sídlo ČLS 

Vzhledem k administrativní náročnosti případné změny sídla ČLS byl jednomyslně schválen návrh 
na zachování stávajícího sídla ČLS ve VÚV T.G.M. Praha. P. Rosendorf jako člen výboru pobočky 
Praha bude distribuovat korespondenci došlou na adresu ČLS. 
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5. Hospodaření ČLS v období 1.1.2012 – 31.08.2012 (dr. Drápala) 

- počáteční stav účtu k 1.1.2012  113.708,50 Kč 
- stav účtu k 31.08.2012    110.726,08 Kč 
            -------------------- 
              - 2.982,42 Kč 

Příjmy:  členské příspěvky 11.900,–– Kč 
 Česká spořitelna, a.s. 81,58 Kč 
 RVS AV ČR 18.000,–– Kč 
 Příjmy celkem: 29.981,58 Kč 

Výdaje:  projekty ČLS  16.446,–– Kč 
 logo ČLS 5.000,––  
 mzdové náklady (účetní) 7.000,–– Kč 
 Česká spořitelna, a.s. 1.618,–– Kč 
 Konference ČLS (čestný člen) 2.900,––  
 Výdaje celkem: 32.964,–– Kč 

 
Stav čerpání prostředků na projekty ČLS 2009 k 31. 8. 2009: 

- projekt „Vydávání periodika Limnologické noviny; provoz a aktualizace www stránek ČLS“: do 
konce roku nutno dočerpat 6.535,-,- Kč 

- projekt „Činnost odborných skupin ČLS a pořádání pravidelných odborných seminářů“: do konce 
roku nutno dočerpat 4.019,-Kč.   

- členské příspěvky dlužilo k 31. 8. 2009 106 členů ČLS.  

Pro nakládání s účtem u České spořitelny, a.s., je třeba změnit stávající podpisové vzory. Nutná je 
osobní účast předsedy, hospodáře a tajemníka. Termín byl stanoven na 21. 11. 2012, tj. na konání 
příští schůze HV ČLS. 
 

6. Příprava projektů ČLS na rok 2013 (dr. Tátosová): 
Bude podána žádost Radě vědeckých společností na dva projekty: 

1. Vydávání periodika Limnologické noviny; provoz a aktualizace www stránek ČLS (požadovaná 
dotace 12 tis. Kč) 

2. Činnost odborných skupin ČLS a pořádání odborných seminářů (požadovaná dotace 6 tis. Kč) 
Termín odevzdání projektů RVS: 12. 10. 2012, zajistí tajemník ve spolupráci s předsedou. 
 
Zasedání RVS dne 25. 10. 2012 se zúčastní nově zvolený předseda ČLS M. Rulík. 
 

7. Webové stránky ČLS a propagace na sociální sítí Facebook 
Bylo prodiskutováno několik návrhů: 
- zobrazení kódu členů v souhrnné tabulce členů ČLS – schváleno. 
- připojit vizitku „Odesláno z ČLS“ ve formuláři odesílané hromadné pošty – schváleno. 
- doplnit fotografie ze společné konference ČLS a SLS (foto zajistí Tátosová) 
- zjistit u webmastera možnost zasílání novinek (aktualit) jako alerty do mailů členům ČLS 
- založení profilu ČLS na veřejné sociální síti Facebook (zajistí M. Černý) – schváleno. 
 

8. Limnologické noviny (dr. Sacherová): 
- LimNo 3/2012: číslo bude mít úřední charakter: výsledky voleb do HV ČLS a nové složení výboru, 

výsledky voleb do poboček ČLS, příspěvek nově jmenovaného předsedy ČLS, zápis VS ČLS 
v Jasné, zápis ze schůze HV aj. 
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- LimNo 4/2012: předpokládané příspěvky: Hořická a spol. (vzpomínka na doc. Hrbáčka), Pařil 
(vysychavé toky), Duras (hydrobotanické unikum Želivky) – osloví dr. Sacherová 

9. Členství EFFS a EFFS Award: 

HV ČLS pověřuje předsedu M. Rulíka a J. Vrbu jako své zástupce v European Federation for 
Freshwater Sciences (EFFS). HV ČLS souhlasí s krytím případných výdajů spojených s členstvím 
v EFFS.  

EFFS Award for the best PhD Dissertation in Freshwater Sciences: došlé návrhy od školitelů apod. 
budou projednány na příští schůzi.   

10. Různé 

a) Organizace Konference Jezera a mokřady ve zbytkových jamách po těžbě nerostů 4/2013, která 
byla avizovaná na stánkách ČLS, není plně funkční. Organizátoři neposkytují zájemcům konference 
žádné doplňující informace a na zaslanou předběžnou přihlášku nereagují. Jelikož je ČLS jedním 
z garantů konference, předseda zajistí u organizátorů nápravu. 

b) Stanovisko ČLS k Petici za obnovu zemědělské krajiny: HV ČLS výzvu podpoří, předseda M. Rulík 
ve spolupráci s J. Vrbou, J. Durasem, J. Borovcem připraví vyjádření ČLS a zašle předsedovi 
petičního výboru J. Hruškovi. 
c) Termín příští schůze HV ČLS:  21. 11. 2012 – pozvánky zajistí tajemník. 

- Zapsala: J. Tátosová – 
 

BLAHOPŘEJEME K VÝROČÍ 

RNDR. OLDŘICH LHOTSKÝ – 85 LET 
V březnu letošního roku oslavil pětaosmdesátiny 

zakládající člen tehdejší Československé limnologické 
společnosti RNDr. Oldřich Lhotský, jehož červnové 
Valné shromáždění zvolilo čestným členem ČLS. 
Blahopřejeme! 

Rodilý Pražák vystudoval obor fyziologie rostlin, 
botanika a algologie na Karlově univerzitě, kde 
promoval v roce 1950. Svoji biologickou stezku začal 
šlapat jako „pom.věd.“ na katedře profesora Silvestra 
Práta (mj. první předseda ČSLS). Po promoci působil O. 
Lhotský krátce ve Státním ústavu pro ochranu přírody 
v Praze, později přešel do Ústředního ústavu 
biologického (ČSAV) – jako vůbec první zaměstnanec 
nově zřízené Hydrobiologické stanice v Sedlici u Blatné 
(již vedl prof. R. Šrámek-Hušek), která se později 
přesunula do Třeboně). Poté jubilant vedl vodárenskou laboratoř KVS v Liberci, později pak vedl 
oddělení komunální hygieny na OHES v Liberci a v Jablonci n. N. (mezitím pracoval rok jako lesní dělník 
v Jizerských horách.). V té době věnoval pozornost i krasovým vodám. Nakonec v roce 1966 zakotvil 
v Mikrobiologickém/Botanickém ústavu ČSAV v Třeboni, kde byl mj. neuvěřitelných 40 let výkonným 
redaktorem mezinárodního časopisu Algological Studies (původně suplement Archivu für 
Hydrobiologie), který vycházel v nakladatelství Schweizerbart ve Stuttgartu. V časopisu do r. 2011 vyšlo 
1424 článků od více než 900 autorů z 69 zemí. V rámci této řady vyšlo i 9 sborníků z mezinárodních 
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konferencí IAC, což je mezinárodní společenství pro výzkum sinic. Tento časopis umožňoval i našim 
algologům už v 70. a 80. létech lépe pronikat do mezinárodního vědeckého světa v daném oboru.  

Jubilant má tedy nezanedbatelný podíl 
na dosažené úrovni české algologie. Jako 
redaktor byl obdivuhodný a dosud je 
vyhledáván jako arbitr v zapeklitých 
problémech publikačních. Byl či je 
členem řady odborných společností: 
astronomické, botanické, algologické, SIL, 
MENSA, limnologické, speleologické, 
ochrany přírody aj. Účastnil se a 
přednášel na řadě konferencí a kongresů 
tuzemských i mezinárodních. Jeho 
dlouholetá práce byla oceněna řadou 
uznání a vyznamenání, např. Cenou 
Josefa Schöffela (cena Dolnorakouské 
zemské vlády za mezinárodní spolupráci 
při ochraně životního prostředí) a 

Holubyho medailí od Slovenské botanické společnosti. Kolega Lhotský se těší obdivuhodné duševní 
svěžesti, i když mu leccos už neslouží, jako v době kdy se věnoval i speleologii, a tak má stále co na 
práci. Přejeme mu všichni „mnoga ljeta“. 

- Jaromír Lukavský - 
 

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) 

18. října RNDr. Radim Blažek, Ph.D. 
 Krásy a úskalí výzkumu ryb a jejich parazitů napříč Afrikou - zkušenosti několikaletého 

ichtyoparazitologického výzkumu v Africe 

25. října Mgr. Pavla Říhová (Česká inspekce životního prostředí) 
 Co všechno je CITES a jak to určit aneb forensní metody a wildlife-crime 

1. listopadu RNDr. Ivo Přikryl (ENKI o. p. s.) 
 Formování zooplanktonu zatápěného uhelného lomu Medard u Sokolova 
 

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)  

15. listopadu Ing. Miriam Dzuráková, Ing. Milena Forejtníková 
 Významná území s kulturně historickými hodnotami ohrožená přírodními a 

antropogenními vlivy – poznatky z řešení 
 

                                                 
*) vpravo hned za vrátnicí v areálu bývalých kasáren, asi 200 m za konečnou tramvaje v Řečkovicích, směrem na Ivanovice 
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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) 

10. října Metody vědecké práce v hydrobiologii I  

21. listopadu Dr. Petr Pařil (VÚV T.G.M., pobočka Brno) 
 Ekologické důsledky vysýchání toků 

5. prosince Metody vědecké práce v hydrobiologii II  
 

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 

Program seminářů nebyl v době uzávěrky kompletní, sledujte odkaz výše. 
 

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 keh.bf.jcu.cz/magisterske-seminare 

Program seminářů nebyl v době uzávěrky kompletní, sledujte odkaz výše. 
 

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 

Program seminářů nebyl v době uzávěrky kompletní, sledujte odkaz výše. 
 

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 http://www.natur.cuni.cz/biologie/ekologie/seminare 

13. listopadu Jürgen Geist (Technische Universität München) 

 Biologie a ochrana perlorodky říční (název bude upřesněn)  
(spolu s odd. bezobratlých katedry zoologie, posluchárna B2P) 

20. listopadu Walter Salzburger (Universität Basel, Zoologisches Institut) 

 Evolution in Darwin's Dreamponds: The adaptive radiation of cichlid fishes in East Africa 
(spolu s katedrou zoologie, Velká zoologická posluchárna) 

 
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) 

17. října RNDr. Martin Čech, Ph.D. (ÚŽP PřF UK) 
 Potrava rybožravých predátorů – mýty a fakta 

14. listopadu Ing. Tomáš Just (AOPK ČR) 
 Revitalizace a ekologicky orientovaná správa vodních toků 

28. listopadu Ing. MgA. David Boukal, Ph.D. (PřF JU České Budějovice, BC AV ČR) 
 Způsobuje komerční rybolov evoluci ryb? O úloze nepřímých důkazů ve vědě. 
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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) 

18. října Ing. Vladimíra Belušová  
 Stanovení dusíku v pevné matrici 

 Ing. Věra Očenášková 
 Představení projektu "Stanovení množství nelegálních drog a jejich metabolitů v 

komunálních odpadních vodách" 

22. listopadu Ing. Viktor Levitus, Ing. Tomáš Fojtík 
 Aktualizované základni referenční vrstvy DIBAVOD a jejich publikace a sdílení v prostředí 

internetu 

 Ing. Marie Kalinová 

 
Informace o managementu projektu "Společně využívané podzemní vody na česko-
saském pomezí (GRACE) 2007–2013" 

 

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) 

24. října RNDr. Přemysl Soldán, Ph.D. 
 Vývoj nástrojů včasného varování a reakce v oblasti ochrany povrch. vod – NAVARRO – 

dosavadní výsledky řešení 
14. listopadu Ing. Alena Kristová 
 Registr průmysl. zdrojů znečištění – část nebezpečné látky: zdrojová data a změna jejich 

struktury v roce 2012 
 

EFFS Award for the best PhD Dissertation in Freshwater Sciences 

Jak jsme již informovali v čísle 2012-02, European Federation for Freshwater Sciences vyhlásila soutěž o nejlepší 
Ph.D. disertace v oboru Freshwater Sciences za období 2011–2012. Vítěz soutěže bude mít proplaceno vložné, 
cestovné a ubytování na konferenci SEFS 2013 a bude muset proslovit plenární přednášku na téma své disertace; 
dalším dvěma oceněným uhradí EFFS vložné. 

Připomínáme všem školitelům doktorandů, kteří v letech 2011–2012 obhájili disertační práci v oborech 
hydrobiologie, ekologie vod, rybářství, technologie vody atp., aby nejpozději do 15. listopadu 2012 zaslali na 
adresu kteréhokoli člena hlavního výboru ČLS nominace disertací. Nezbytnou podmínkou přihlášení do soutěže 
je, aby ke dni podání byl/a dotyčný/á doktorand/ka členem ČLS. Více informací v čísle2012-02. 

V. Sacherová, M. Rulík 
 
 

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 ve svém profilu na www.limnospol.cz, 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 - 
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Obrázky z exkurze k Roháčským 
plesům v Západních Tatrách 
v rámci XVI. konference ČLS a SLS 
(foto M. Rulík) 
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