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Vážené kolegyně, vážení kolegové,
na XIII. konferenci České limnologické společnosti, konané tradičně společně se Slovenskou limnologickou společností – tentokrát v Banskej Štiavnici, se mi dostalo té cti, že jsem byl zvolen předsedou ČLS. Dovolte mi jako novému předsedovi několik postřehů.
S postupujícím věkem hodnotím činnost ČLS a podobných institucí stále kladněji. Poskytují totiž
dobrou platformu pro výměnu zkušeností, a zejména přispívají ke vzájemné informovanosti o tom,
co kdo kde v naší malé zemičce dělá. Současný tlak na vědeckou a odbornou výkonnost vede k úzké specializaci – důsledkem pak někdy bývá izolovanost a určitá „profesionální slepota“. Z tohoto
pohledu je velmi užitečný široký záběr našich limnologických konferencí – sahající od někdy velmi
specializovaných příspěvků z pracovišť základního výzkumu, přes oblast aplikovaného výzkumu,
až po problematiku provozní hydrobiologie. V neposlední řadě jsou konference vítanou možností
pro neformální setkání kolegů a přátel, kteří se pro pracovní zaneprázdněnost v mezidobí téměř nepotkají.
Při komentování XIII. konference ČLS a SLS musím s radostí potvrdit zjištění svého předchůdce
doc. Helešice – ČLS mládne! Účast mladých byla vysoká a mladí kolegové prezentovali řadu velmi kvalitních příspěvků. Svědčí to o tom, že hydrobiologie je atraktivní obor i v současné době. Což
– vzhledem k významu vody pro veškerý život na Zemi – není až tak překvapivé. Proto jedním z
aktuálních úkolů ČLS do budoucna je přispět k zachování hydrobiologie jako samostatného vědního oboru. K tomu může zásadně přispět aktivita jednotlivých poboček ČLS i odborných pracovních skupin, které sdružují kolegy příbuzného zaměření a umožňují pořádat menší akce orientované
speciálně na vybrané problémy. Tento přístup se v minulosti osvědčil a měli bychom v něm pokračovat.
Striktně pragmatický přístup v případě zájmových společností nelze aplikovat. Naopak, musím
moc poděkovat všem nadšencům z výboru, poboček a pracovních skupin, kteří zajišťují fungování
Společnosti a většinu odborných aktivit. Bez nich si nedovedu fungování společnosti představit a
věřím, že s jejich pomocí ČLS bude i nadále užitečným spolkem, který přispěje k dalšímu rozvoji
oboru u nás.
- Josef Matěna (matena@hbu.cas.cz)

Záběry z jednání Valného shromáždění ČLS.

Foto © J. Vrba

Zápis ze schůze HV ČLS, konané dne 23. 6. 2003 v Banskej Štiavnici
Přítomni: dle prezenční listiny
1. Kontrola zápisu z minulé schůze HV: zápis byl schválen
2. HV ČLS poděkoval redaktorovi LimNo Dr. Vrbovi za zpracování a vydání adresáře členů
3. HV ČLS obnovil členství dr. Hodovskému – důvodem je zaplacení dlužných příspěvků v požadovaném termínu
4. Valné shromáždění ČLS:
- bude se řídit navrženým programem
- úpravy zprávy o činnosti Společnosti za uplynulé funkční období (doc. Helešic)
- odstupující HV ČLS požádá valné shromáždění o absolutorium
- HV ČLS navrhne valnému shromáždění schválení nových odborných skupin ČLS:
- Zooplankton
- Tekoucí vody
- HV ČLS navrhne valnému shromáždění schválení nových čestných členů: prof. Blažka, prof.
Kořínek, p. Štědronský
5. Na návrh doc. Helešice HV ČLS schválil odměnu pro webmastera (AV ČR – technické služby
spojené s aktualizací a udržováním www stránek ČLS) ve výši 2000,– Kč
- Zapsal: L. Havel -

Zápis z Valného shromáždění členů České limnologické společnosti,
konaného v rámci XIII. konference ČLS a SLS dne 24. 6. 2003 v Banskej Štiavnici
Přítomni: dle prezenční listiny
1. Jednání Valného shromáždění ČLS zahájil předseda Společnosti doc. Helešic. Vzhledem k nízkému počtu přítomných členů ČLS bylo podle čl. 18, odst. 2 Stanov ČLS Valné shromáždění
rozpuštěno a svoláno na stejné místo o hodinu později.
2. Nově svolané usnášeníschopné jednání Valného shromáždění ČLS zahájil předseda Společnosti
doc. Helešic. Řízením dalšího jednání byl pověřen tajemník ČLS dr. Havel.
3. Byly uzavřeny volby hlavního výboru ČLS na příští funkční období
4. Přítomní členové ČLS uctili povstáním a minutou ticha památku členů ČLS zesnulých v uplynulém volebním období
5. Návrh programu Valného shromáždění ČLS (dle pozvánky – L. Havel):
1. Zahájení
2. Volba pracovních komisí
3. Zpráva o činnosti ČLS za období 2000–2003
4. Zpráva o hospodaření ČLS za období 2000–2002
5. Zpráva revizní komise
6. Diskuse k předloženým zprávám
7. Zpráva volební komise o výsledcích voleb hlavního výboru ČLS na funkční období 2003–
2006
8. Různé
9. Závěr
Předložený návrh byl Valným shromážděním jednomyslně schválen
6. Volba pracovních komisí:
mandátová a volební: dr. Duras, dr. Leontovyčová, dr. Macháček – plénum návrh schválilo
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7. Zpráva o činnosti ČLS za období 2000–2003: přednesl předseda Společnosti doc. Helešic. Plné
znění zprávy o činnosti bude publikováno v LimNo 3/2003.
8. Zpráva o hospodaření ČLS za období 2000–2002: za nepřítomného hospodáře ČLS dr. Drápalu
přednesla dr. Desortová. Plné znění zprávy o hospodaření bude publikováno v LimNo 3/2003.
9. Zpráva revizní komise za období 2000–2002: přednesl dr. Hess. Plné znění zprávy revizní komise bude publikováno v LimNo 3/2003.
10. Diskuse k předloženým zprávám:
Dr. Přikryl navrhl rozlišit dlužné částky na vymahatelné (členové ČLS) a nedobytné (členové,
jejichž členství v ČLS bylo zrušeno pro neplacení a kteří svůj dluh neuhradili). HV se touto
otázkou bude zabývat.
11. Schválení předložených zpráv:
Zpráva o činnosti ČLS za období 2000– 2003: jednomyslně schválena
Zpráva o hospodaření ČLS za období 2000–2002: jednomyslně schválena
Zpráva revizní komise za období 2000–2002: jednomyslně schválena
12. Revizní komise navrhla udělit odstupujícímu hlavnímu výboru České limnologické společnosti
absolutorium. Valné shromáždění návrh (při 6 absencích) schválilo
13. Odborné skupiny:
- dr. Přikryl informoval o záměru založit odbornou skupinu Zooplankton
- doc. Helešic informoval o záměru založit odbornou skupinu Tekoucí vody
- založení obou odborných skupin předběžně schválil HV ČLS
- po diskusi v plénu byl návrh na založení obou odborných skupin schválen (při 1 absenci)
14. Na návrh HV ČLS Valné shromáždění schválilo jmenování nových čestných členů ČLS:
- prof. Blažka
- prof. Kořínek
- p. Štědronský
15. Zpráva volební komise o výsledcích voleb hlavního výboru ČLS na funkční období 2003–
2006 (dr. Duras):
Celkem bylo odevzdáno 91 ks hlasovacích lístků (z toho 67 ks poštou). Všechny hlasovací lístky byly platné. Na hlasovacích lístcích se objevilo celkem 14 jmen, do hlavního výboru pro příští funkční období byli zvoleni:
doc. Matěna
88 hlasů
dr. Havel
79 hlasů
dr. Vrba
78 hlasů
dr. Desortová
75 hlasů
dr. Drápala
74 hlasy
dr. Rulík
65 hlasů
Členové revizní komise:
dr. Zahrádková
59 hlasů
dr. Liška
45 hlasů
Novým předsedou České limnologické společnosti se stal doc.
Josef Matěna.
16. Různé
- prof. Kořínek a Doc. Hrbáček navrhli změnu Stanov ČLS v bodech 17 a 20. Návrh nebyl Valným shromážděním schválen (pro předložený návrh hlasovali 3 přítomní členové, 3 se zdrželi
hlasování)
- doc. Helešic informoval o probíhajících akreditacích a reakreditacích vysokých škol
- doc. Matěna vyzval ke spolupráci při zpracování výzkumných záměrů
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17. Doc. Helešic popřál novému předsedovi a nově zvolenému hlavnímu výboru mnoho úspěchů v
jeho funkčním období.
Jednání Valného shromáždění ČLS byl poté ukončeno.
- Zapsal: L. Havel -

Zpráva o činnosti České limnologické společnosti
za funkční období 2000–2003
1. Organizační záležitosti
Členská základna České limnologické společnosti byla organizována ve třech pobočkách (Brno,
České Budějovice a Praha). Pro řešení specifických problémů funguje od roku 1994 při České limnologické společnosti odborná skupina Biotesty.
V období let 2000–2003 řídil činnost České limnologické společnosti hlavní výbor zvolený valným shromážděním dne 20. 9. 2000 ve složení: předseda – doc. J. Helešic, hospodář – dr. M. Drápala, vědecký tajemník – dr. Ladislav Havel, členové HV – dr. B. Desortová (matrikářka), dr. M.
Rulík, dr. J. Vrba (redaktor Limnologických novin).
Na základě usnesení valného shromáždění proběhly na přelomu let 2000–2001 v pobočkách
České limnologické společnosti v Brně, Českých Budějovicích a v Praze volby výborů poboček pro
funkční období 2000–2003. Zvolení předsedové výborů poboček (Brno: doc. E. Sedlák, České
Budějovice: dr. I. Přikryl, Praha: dr. M. Liška) se podle stanov stali zároveň členy hlavního výboru
České limnologické společnosti.
Hlavní výbor České limnologické společnosti
se scházel pravidelně čtyřikrát ročně. Na svých
schůzích řešil především organizační záležitosti,
otázky rozpočtu a financování Společnosti, problematiku spojenou s náplní, vydáváním a distribucí členského zpravodaje Limnologické noviny, programem odborných akcí a v posledním
období i otázkami mezinárodní spolupráce ČLS s
dalšími společnostmi. Každoročně prováděl
hlavní výbor revizi účetních dokladů o placení
členských příspěvků, jména dlužníků byla zveřejňována v Limnologických novinách. Je nutno
konstatovat, že se přes veškerá opatření zhoršila
platební morálka členů: zatímco v minulém funkčním období bylo pro dlouhodobé neplacení
členských příspěvků zrušeno členství pouze 5
členům, v tomto funkčním období byl hlavní
výbor nucen k tomuto krajnímu opatření přistoupit celkem ve 14 případech.
Byl upraven formulář databáze členů České
limnologické společnosti tak, aby umožnil jednoznačné přiřazení variabilního symbolu pro
platby členských příspěvků a rozlišení výše plateb podle rozhodnutí valného shromáždění. Elektronická forma databáze je aktualizována po každé schůzi HV ČLS, souběžně jsou v písemné formě
archivovány evidenční listy. Za udržování databáze a evidenci změn členské základny odpovídají
tajemník a matrikář ČLS. Jako příloha Limnologických novin č. 2/2003 byl vydán nový adresář
členů České limnologické společnosti.
Značnou pozornost hlavní výbor věnoval obsahu a vydávání Limnologických novin (ISSN 12122920, registrace Ministerstva kultury ČR pod číslem MK ČR E 10186). Jednotlivá čísla vycházejí
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pravidelně vždy v únoru, červnu, září a prosinci a jsou zaměřena na informování členské základny o
organizačních záležitostech ČLS, oznámení o plánovaných a uskutečněných mezinárodních a domácích odborných akcích a aktivitách v rámci poboček, poznatky z významných zahraničních cest
členů ČLS, recenze publikací apod. Do 1. a 3. čísla jsou pravidelně zařazovány programy jarních a
podzimních cyklů seminářů v pobočkách, v poslední době zde členové najdou i informace o odborných akcích pořádaných i mimo Českou limnologickou společnost. Hlavní články jsou publikovány
s anglickými souhrny. Od minulého valného shromáždění ČLS vyšlo 12 čísel tohoto základního informačního materiálu s celkovým rozsahem 140 stran. Probíhá výměna Limnologických novin a
periodik Slovenské limnologické společnosti Limnologický spravodajca a Polské limnologické společnosti Wiadomosci Hydrobiologiczne. V Limnologických novinách jsou příležitostně publikovány
články převzaté z Limnologického spravodajcu. Hlavní výbor České limnologické společnosti děkuje redaktorovi Limnologických novin dr. J. Vrbovi za aktivitu a péči, se kterou se věnuje jejich
vydávání.
Byly upraveny cizojazyčné verze internetových stránek ČLS (www.cas.cz/cls); informace byly
většinou průběžně aktualizovány. V posledním roce byly problémy s vedením stránky na serveru
prezidia AV ČR (tragické úmrtí webmastera), které se naštěstí podařilo vyřešit v květnu 2003. Naše
stránka nadále zůstane serveru AV ČR, bude udržována pracovníkem oddělení AV ČR. HV ČLS
odsouhlasil požadavek správce www stránek, že nesmí být zveřejňovány žádné komerční (reklamní) informace. Na www stránkách bude vystaven sborník minulé konference v Koutech nad Desnou
(včetně vyhledávacího programu v obsahu a rejstříku). Předpokládáme, že se takto bude pokračovat
i v budoucnu, tj. sborník z této konference bude vystaven nejpozději začátkem roku 2006.
V roce 2002 se uskutečnila schůzka předsedů evropských limnologických společností (červenec,
Toulouse), ze které jednoznačně vyplynul zájem o výměnu informací a pořádní jedné velké evropské limnologické konference. Byla vytvořena neformální „European Associations of Freshwater
Biology and Limnology“ včetně “Email Forum Group” přestavitelů národních společností. Asociace je spravována FBA (UK) – paní Sarah Johnson nebo přímo ředitelem Dr. Roger Sweeting. Česká
limnologická společnost je v tomto orgánu zastoupena předsedou. ČLS do tohoto fóra nabízí především naše dvě mezinárodní konference pořádné HBÚ AV ČR České Budějovice „4th International
Conference on Reservoir Limnology and Water Quality“ (byla v roce 2002) a KZE PřF MU Brno
s KZ a KE PřF UP Olomouc „River Bottom“ (bude v roce 2005) a každoročně pořádané „Aktuální
otázky vodárenské biologie” (Ekomonitor).
Povodeň v srpnu 2002 zasáhla sídlo ČLS ve Výzkumném ústavu vodohospodářském T.G.M. a
zničila její archiv. Zachovala se písemná forma kartotéky (vedená po celou dobu existence Společnosti), originály stanov a některé další dokumenty.
2. Financování České limnologické společnosti
Česká limnologická společnost byla v tomto období financována ze tří zdrojů:
1. Členské příspěvky byly rozhodnutím minulého valného shromáždění zvýšeny na 200 Kč na
člena s tím, že studenti a senioři platí 100 Kč. Vybraná částka je závislá na platební morálce členů.
Bohužel je nutno konstatovat, že cca ¼ členů Společnosti dluží příspěvky (v r. 2002 v celkové výši
16 130 Kč).
2. Dotace poskytnutá na činnost ČLS ze státního rozpočtu přidělovaná prostřednictvím Rady
českých vědeckých společností. V letech 2001–2003 byly prostředky poskytovány každoročně na
tři účelové projekty ČLS:
a) Vydávání a distribuce členského zpravodaje Limnologické noviny;
b) Pořádání pravidelných odborných seminářů v sídlech poboček;
c) Udržování a aktualizaci internetové stránky České limnologické společnosti.
Výše přidělených prostředků byla v uvedeném období stálá a činila 11 500,- Kč za rok. Podmínkou
čerpání dotace je finanční spoluúčast ČLS na řešení projektů ve výši minimálně 30%.
3. Vlastní příjmy ČLS v uvedeném období činily necelých 10 tis. Kč (vyúčtování XII. konference, prodej sborníků a úroky z účtu). Bližší údaje jsou ve zprávě o hospodaření ČLS za uplynulé
období.
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3. Změny v členské základně ČLS v období 2000 - 2003:
Počet členů v r. 2000:
212
Členství zrušené pro dlouhodobé neplacení členských příspěvků: 14
Členství zrušená na vlastní žádost:
14
Zemřelí členové ČLS:
6
Nově přijatí členové:
22
Počet členů ČLS k 1. 6. 2003:
200
Z toho čestných členů ČLS:
6
4. Odborná činnost
Základem činnosti České limnologické společnosti vyplývajícím ze Stanov ČLS je podpora rozvoje limnologie jak v oblasti teoretického a aplikovaného výzkumu, tak zvyšování odborné úrovně
technických vodohospodářských pracovišť a celé členské základny. Hlavní část odborných aktivit
ČLS je soustředěna do poboček ČLS v Brně, Českých Budějovicích a Praze a do činnosti odborné
skupiny Biotesty při ČLS.
Hlavní výbor schválil záměr na vytvoření dalších dvou odborných skupin: Zooplankton (návrh
dr. Přikryla) a Tekoucí vody (návrh dr. Fuksy). Jejich ustavení musí schválit Valné shromáždění
ČLS.
Česká limnologická společnost uspořádala v letech 2000–2003 několik významných akcí s dosahem i mimo členskou základnu:
• Určovací kurs na planktonní Copepoda (říjen 2000, pob. Č. Budějovice)
• Určovací kurs planktonních perlooček (březen 2001, pob. Č. Budějovice)
• Určovací kurs bentických a litorálních perlooček (březen 2002, pob. Č. Budějovice)
• Určovací kurs vířníků (březen 2003, pob. Č. Budějovice)
• Determinační kurz larev čeledí Simulidae a Ceratopogonidae (červen 2000, pob. Brno)
• Determinační kurz larev čeledi Chironomidae (červen 2001, pob. Brno)
• Determinační kurz Oligochaeta a Aelosomata (červen 2002, pob. Brno)
V uplynulém období byla ČLS spolupořadatelem pravidelně pořádaných akcí:
• „Aktuální otázky vodárenské biologie“, které se konají každoročně počátkem února v Praze
a kterého se pravidelně zúčastňuje přes 150 odborníků z České a Slovenské republiky v široké problematice nejen vodárenské biologie (Vodní zdroje EKOMONITOR)
• Ekotoxikologické biotesty I–III (Vodní zdroje EKOMONITOR)
• Mezinárodní konference „4th International Conference on Reservoir Limnology and Water
Quality “, srpen 2002, České Budějovice
Členové České limnologické společnosti se dále účastnili jako odborní lektoři řady dalších akcí
pořádaných jinými subjekty. Informace o výše uvedených akcích jsou vždy spolu s kontaktem na
organizátory v předstihu zveřejňovány v Limnologických novinách, po jejich ukončení je publikováno shrnutí a zhodnocení akce.
V sídlech poboček ČLS v Brně, Českých Budějovicích a Praze bylo každoročně uspořádáno velké množství pravidelných odborných seminářů pro členy ČLS, pracovníky výzkumu i praxe, studenty vysokých škol a hosty – v r. 2000 přes 60, v r. 2001 a 2002 více než 50. Řada z nich byla
přednesena zahraničními lektory. Díky péči redaktora jsou programy odborných seminářů v sídlech
poboček v předstihu publikovány vždy v 1. a 3. čísle Limnologických novin a členská základna má
tyto informace včas k dispozici. Snahou HV ČLS bylo zveřejňovat a aktualizovat programy seminářů i na www stránkách ČLS, tento cíl se ale nepodařilo vždy splnit. Kromě programů těchto pravidelných seminářů jsou v Limnologických novinách publikovány i informace o dalších odborných
akcích pořádaných subjekty mimo Českou limnologickou společnost.
Vyvrcholením funkčního období stávajícího hlavního výboru je právě probíhající Valné shromáždění členů České limnologické společnosti spojené s volbou nového hlavního výboru ČLS na
funkční období 2003–2005.
Doc. RNDr. Jan Helešic, PhD.
předseda ČLS

RNDr. Ladislav Havel, CSc.
vědecký tajemník ČLS
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Zpráva o hospodaření ČLS v období 2000–2002
Zpráva podává přehled o hospodaření ČLS v období od 1. 1. 2000 do 31. 12. 2002. Zpracována
byla na základě údajů z účetnictví ČLS a výročních zpráv o hospodaření ČLS.
Počáteční stav účtu ČLS ke dni 1. 1. 2000 činil 45 602,14 Kč, konečný stav účtu k 31. 12. 2002
pak 44 612,81 Kč. Z toho v roce 2000 skončilo hospodaření společnosti ztrátou 17 378,12 Kč, v
roce 2001 přebytkem 10 220,88 Kč a v roce 2002 přebytkem 6 167,91 Kč.
Uvedené částky z účtu ČLS byly, s výjimkou psacího stroje Consul v účetní hodnotě 3 730,– Kč,
veškerým jměním České limnologické společnosti. Běžný účet ČLS je veden v České spořitelně,
veškeré finanční kroky jsou prováděny bezhotovostně, Společnost tedy nedisponuje žádnými hotovými penězi.
Příjmy Společnosti činily v jednotlivých letech:
2000
32 335,80 Kč
2001
51 171,58 Kč
2002
44 767,79 Kč
celkem
128 275,17 Kč
Zdrojem příjmů byly členské příspěvky (celkem 83 830,– Kč), dotace RČVS (celkem 34 500,– Kč),
příspěvek University Palackého – vyúčtování XII. konference ČLS (8 678,31 Kč), prodej sborníků
(477,– Kč) a úroky účtu u ČS (celkem 789,86 Kč).
Výdaje Společnosti činily v jednotlivých letech:
2000
49 714,00 Kč
2001
40 950,70 Kč
2002
38 599,80 Kč
celkem
129 264,50 Kč
Peníze byly čerpány na mzdové náklady (zpracování účetnictví celkem 33 000,– Kč, překlad www
stránek 1 150,– Kč), náklady spojené s realizací tří projektů ČLS, cestovné, poštovné, spotřební materiál, pohoštění (celkem 83 667,30 Kč), věcné dary k jubileu (celkem 2 624,20 Kč), poplatky spořitelny (celkem 8 823,00 Kč).
Státní dotace byla poskytována České limnologické společnosti prostřednictvím RČVS v celém
období ve výší 11 500,00 Kč na rok, a to na tři projekty ČLS: „Pořádání pravidelných odborných
seminářů v sídlech poboček“, „Vydávání a distribuce členského zpravodaje Limnologické noviny“
a „Udržování internetové stránky ČLS“. Podíl dotace na celkových výdajích na jednotlivý projekt
přitom smí dosáhnout maximálně 70%. Po celé období byly dotace čerpány na 100%.
V souvislosti se zvýšením členských příspěvků od roku 2001 vzrůstala celková dlužná částka
příspěvků, zvýšil se také počet dlužníků. V r. 2000 dlužilo cca (nevyjasněné platby) 45 členů více
než 9 000 Kč, v r. 2001 63 členů 14 850,00 Kč a v r. 2002 58 členů 16 130 Kč. Pro usnadnění registrace členských příspěvků přešla ČLS při rozesílání složenek v r. 2001 na systém identifikačních
čísel členů a roku platby. Po jeho zavedení se již nevyskytly problémy s identifikací odesilatele.
V Praze dne 5. 6. 2003

RNDr. Miloš Drápala
hospodář ČLS

V rámci konferenčních exkurzí někteří účastníci navštívili Hornické
muzeum v přírodě (vlevo – před
vstupem do podzemí), zatímco pravověrní limnologové dali přednost
návštěvě tzv. banskoštiavnických
tajchů…
Foto © J. Vrba
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Revizní zpráva ČLS za období 2000–2002
Dne 6. 6. 2003 byla provedena kontrola hospodaření za období od 1. 1. 2000 do 31. 12. 2002 na
základě údajů z účetnictví ČLS.
Byla provedena kontrola hospodaření s finančními prostředky na běžném účtu v České spořitelně; veškeré finanční kroky byly prováděny bezhotovostně. Hlavním zdrojem příjmů ČLS byly
členské příspěvky, dotace RČVS, dále příspěvek University Palackého a prodej sborníků a úroky
účtu u ČS. Peníze byly čerpány na mzdové náklady za zpracování účetnictví, dále na tři projekty
ČLS „Pořádání pravidelných odborných seminářů v sídlech poboček“, „Vydávání a distribuce členského zpravodaje Limnologické noviny“ a „Udržování internetové stránky ČLS“, a dále na cestovné, poštovné, spotřební materiál, pohoštění, věcné dary k jubileu a poplatky spořitelny.
Revizní komise konstatuje, že od roku 2001 vzrůstala celková dlužná částka za členské příspěvky a také se zvýšil počet dlužníků. Zlepšila se registrace plateb členských příspěvků.
Při revizi nebyly v hospodaření s finančními prostředky ČLS zjištěny nedostatky. Prostředky
byly využívány účelně a hospodárně.
Revizní komise navrhuje na základě provedené kontroly hospodaření ČLS udělit odstupujícímu hlavnímu výboru České limnologické společnosti absolutorium.
Za RK ČLS
Dragica Matulová, Josef Hess

V Praze dne 6. 6. 2003

…práce v dolech byla jistě
těžká a nebezpečná, aneb
ukázka toho, že českoslovenština zřejmě vznikla ze
starogermánštiny…
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Osobní zprávy

Profesor Pavel Blažka – pětasedmdesátník
Neuvěřitelné: stále čilý mladík Pavel Blažka oslaví letos své 75. narozeniny. Zejména nám starším,
kteří ho známe zhruba půl století, se zdá, že vůbec nestárne. Rozhodně neztrácí nic ze svého elánu a
aktivity.
Prof. RNDr. Pavel Blažka, CSc. – Profesor Emeritus Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích a emeritní děkan její Biologické fakulty, nositel Medaile 1. stupně MŠMT za celoživotní dílo –
se narodil 6. října 1928 v Bratislavě. Gymnázium absolvoval ve válečných a časných poválečných
letech v Praze a v letech 1947 – 1952 studoval na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy zoologii a chemii. V roce 1952 obhájil fyziologickou disertaci zabývající se metabolismem cukrů u hlemýždě, ale záhy se zcela ponořil do fyziologie vodních živočichů. Na upozornění doc. Hrbáčka
začal zkoumat, co umožňuje karasům v polabských tůních přežít zimu pod ledem ve zcela anaerobním prostředí – a objevil princip anaerobního metabolismu ryb (dodnes citovaná práce z Physiol.
Zool. 31: 117–128, 1958). Pak se zabýval metabolismem ryb za pohybu a uplatnil své výrazné technické nadání při konstrukci respirometru umožňujícího měřit třeba metabolismus plujících lososů.
Spolupráce s formující se Hrbáčkovou školou přivedla Pavla Blažku nejen k výzkumu katabolismu
ryb, ale i vodních bezobratlých a postupně až k řešení otázek koloběhu základních prvků (N a P) a
dopadu stupňovaného hnojení těmito živinami v povodí na obsah živin ve vodách. Přivedla ho
ovšem také do Hrbáčkova týmu, jenž posléze přešel do AV, kde doc. Hrbáček s podstatným Blažkovým přispěním vybudoval ve své době záhy světoznámé hydrobiologické pracoviště.
Základním rysem osobnosti profesora Blažky je jeho neutuchající budovatelské nadšení v nejlepším smyslu slova: vždycky byl tam, kde vznikalo něco nového, ať to byly nové pracovní postupy a
přístroje (připomeňme jen biuretovou metodu stanovení bílkovin či průtokovou ultracentrifugu na
oddělení sestonu z velkých objemů vody), nové prostory pro pracoviště (od laboratoře v Praze ve
Vltavské, přes terénní základny na Klíčavě a Slapech, až po pracoviště AV v Českých Budějovicích) nebo nové instituce vůbec. Je proto zcela logické, že byl prvním z českobudějovických pracovníků biologických ústavů AV, kdo se pustil do budování Biologické fakulty JU. Přitom těžil ze
svých bohatých zkušeností nasbíraných z četných kontaktů i vlastních pobytů v západním světě a
mohl tak při vzniku fakulty od počátku uplatnit představu o tom, jak má vysoká škola vypadat podle
norem a zvyklostí běžných v současném demokratickém světě. Výsledek, který je z valné části
Blažkovou zásluhou, je dnes znám nejen členům akademické obce Jihočeské univerzity, ale v
Česku i v zahraničí.
Po vstupu do nové fáze univerzitního života v devadesátých letech se Pavel Blažka habilitoval na
Karlově univerzitě pro obor hydrobiologie. Na Biologické fakultě JU se jednak vrátil ke své fyziologii živočichů až po projekty, v nichž spolu se studenty navázal na své studie katabolismu ryb, a
jednak se ujal výuky chemických problémů životního prostředí a koloběhu látek v biogeochemických cyklech. Hlavně ale doslova obětoval sedm let života budování a řízení instituce, pro kterou
sice našel v budějovickém prostoru akademických ústavů dost zájemců o spolupráci ve výuce studentů i vedení jejich prvních kroků ve vědě, ale žalostně malé pochopení pro potřebu oné už
Masarykem deklarované nezbytnosti dobře fungující administrativy. Nicméně se prof. Blažkovi
podařilo během pár let postavit na nohy fungující fakultu. A nebyl by to on, kdyby skončením funkčního období děkana fakulty přestal budovat: vrhl se ve svých 70 hned do řízení stavby nové fakultní budovy a další roky trávil na stavbě a kolem stavby – a i když budova už dva roky slouží svému
účelu, stále pronásleduje dodavatele při záručních opravách postupně odhalovaných závad.
Starší členové ČLS pamatují Pavla Blažku i jako předsedu tehdy ještě Československé limnologické společnosti v letech 1982 – 1985 a účastníci mnoha pracovních setkání, konferencí a seminářů
dobře znají jeho ochotu a připravenost vždy užitečně přispět v diskusích a polemikách a kritickou
otevřenost, se kterou tak dodnes činí. Přejeme Pavlovi mnoho elánu a pevné zdraví ještě nejméně
do další pětadvacítky let.
- Z. Brandl 9

Vzpomínka na kolegu

Zemřel prof. ing. Ladislav Žáček, DrSc.
V pátek 26. září 2003 jsme se naposled rozloučili s profesorem Ladislavem Žáčkem, který po ročním statečném boji podlehl zákeřné nemoci. Jeho odchodem ztrácí odborná vodohospodářská veřejnost, zejména vodárenská, osobnost nejpovolanější. Ve věku 67 let odešel člověk, který zasvětil
svá nejplodnější léta života problémům a rozvoji vodárenských technologií a na tomto poli dosáhl
všech hodností, které ve vědě a pedagogické činnosti mohl dosáhnout.
Během svého působení ve Výzkumném ústavu vodohospodářském T.G.M. (v letech 1963–1996)
se specializovat na úpravu vody a stal se uznávaným odborníkem. V roce 1990 obhájil doktorskou
práci „Úprava huminových vod čiřením“.
V letech 1994 až 2002 přednášel technologii úpravy pitných vod, speciální vodárenskou technologii a hydrochemii na Chemické fakultě VUT Brno – Ústavu chemie a technologie ochrany životního prostředí. Tématem jeho habilitační práce v roce 1995 bylo „Odstraňování hliníku z huminových vod“. Dne 15. prosince 1998 byl jmenován vysokoškolským profesorem pro obor chemie a
technologie životního prostředí.
S odchodem profesora Ladislava Žáčka ztrácíme nejen mezinárodně uznávaného odborníka, ale
také hluboce lidského a čestného kolegu.
Čest jeho památce!
- J. Hubáčková, D. Matulová -

Pravidelné semináře poboček a dalších pracovišť
BRNO – semináře se konají vždy ve čtvrtek od 14:00 hodin v Zoologické posluchárně B2
Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity, Kotlářská 2, Brno (pavilon č. 5)
(organizace: doc. RNDr. Edmund Sedlák, CSc.; tel.: 541 129 517; e-mail: medin@mail.muni.cz)
9. 10. 2003 – S. Zahrádková (Katedra zoologie a ekologie PřF MU Brno):
Metody hodnocení ekologického stavu toků (habilitační přednáška)
23. 10. 2003 – O. Komárek (Katedra zoologie a ekologie PřF MU Brno):
Habilitační přednáška na téma extremofilních řas a hodnocení řasových společenstev (přesné
téma určí komise)
27. 11. 2003 – M. Rulík (Katedra ekologie a životního prostředí PřF UP Olomouc):
Habilitační přednáška na téma trofie, obrat organické hmoty v tocích a hyporeál (přesné téma
určí komise)
VODŇANY – semináře se konají vždy v pondělí od 12:00 hodin v zasedací místnosti
Výzkumného ústavu rybářského a hydrobiologického JU, Zátiší 728/II, Vodňany
(organiz.: doc. RNDr. Zdeněk Adámek, CSc.; tel.: 519 424 372; e-mail: adamek.zdenek@quick.cz)
1. 12. 2003 – J. Máchová (VÚRH JU Vodňany):
Náhrada Soldepu v rybářské praxi
ČESKÉ BUDĚJOVICE – semináře se konají vždy ve úterý od 16:45 hodin v posluchárně B1
Biologické fakulty Jihočeské univerzity, České Budějovice (budova B)
(organiz.: doc. ing. Hana Šantůčková, CSc.; tel.: 387 772 361; e-mail: hana.santruckova@bf.jcu.cz)
14. 10. 2003 – M. Rulík (Katedra ekologie a životního prostředí Přf UP Olomouc):
Hyporheické biofilmy: struktura, distribuce, metodické přístupy
11. 11. 2003 – J. Fuksa (Výzkumný ústav vodohospodářský T.G.M. Praha):
Ekologický přístup Rámcové směrnice pro vodní politiku EU
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ČESKÉ BUDĚJOVICE – semináře se konají vždy ve čtvrtek od 14:00 hodin v přednáškovém sále
Hydrobiologického ústavu AV ČR, Na Sádkách 7, České Budějovice (v přízemí)
(organizace: RNDr. Jiří Macháček, CSc.; tel.: 387 775 849; e-mail: machacek@hbu.cas.cz)
13. 11. 2003 – J. Pernthaler (Max Planck Institute for Marine Microbiology, Bremen, Germany):
Which bacteria are common in the plankton? A comparison of marine and freshwater systems.
20. 11. 2003 – J. Turek (HBÚ AVČR České Budějovice):
Vliv hydrologie povodí na koncentrace živin a rozpuštěných organických látek v přítoku do
nádrže Římov (referát o výsledcích doktorské práce)
4. 12. 2003 – A. Štrojsová (HBÚ AVČR České Budějovice):
Fosfatázová aktivita planktonu – výsledek transplant pokusu na Římovské přehradě (referát o
výsledcích doktorské práce)
– P. Znachor (HBÚ AVČR České Budějovice):
Hromadný výskyt zelené řasy Pleodorina californica na dolním toku řeky Malše v Českých
Budějovicích.
22. 1. 2004 – V. Straškrabová a kol. (HBÚ AVČR České Budějovice)
Bajkal 2003 – produkce a mikrobiální smyčka v eufotické vrstvě

PRAHA – semináře se konají vždy v úterý od 15:00 hodin v pracovně posluchačů hydrobiologie
Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy, Viničná 7, Praha 2 (v 1. patře)
(organizace: RNDr. Zuzana Hořická; tel.: 221 951 806; e-mail: zhoricka@cesnet.cz)
7. 10. 2003 – M. Černý (oddělení hydrobiologie PřF UK Praha):
Vyhledávání odborných informací v databázích a na internetu: metodický seminář
14. 10. 2003 – Seminář studentů (oddělení hydrobiologie PřF UK Praha):
referáty o stavu DP – K. Ješková, Z. Pehal
21. 10. 2003 – T. Kumstátová (oddělení etologie a ekologie, Katedra zoologie PřF UK Praha):
Život korálových útesů Rudého moře
4. 11. 2003 – A. J. Zeman (National Water Research Institute, Burlington, Ontario, Canada):
Mapování a chemicko-biologické vyhodnocování kontaminovaných sedimentů v oblasti Velkých jezer
11. 11. 2003 – Z. Brandl (Biologická fakulta JU České Budějovice):
Klanonožci a vířníci: predátoři a kořist
18. 11. 2003 – Seminář studentů (oddělení hydrobiologie PřF UK Praha):
referáty o stavu DP – M. Vandrovcová, L. Kideryová, M. Turek
25. 11. 2003 – L. Pechar (Zemědělská fakulta JU České Budějovice):
O rybničním fytoplanktonu, podvodním světle a primární produkci
2. 12. 2003 – S. J. Adamowicz (Imperial College at Silwood Park, Univ. of London, Ascot, U. K.):
Intercontinental dispersal, biogeography, and speciation in a freshwater zooplankter: Investigations of the Daphnia of Argentina
9. 12. 2003 – O. Slavík (Výzkumný ústav vodohospodářský T.G.M. Praha):
Využití radiotelemetrie při sledování migrací ryb a stanovení velikosti domácího okrsku
16. 12. 2003 – J. Fott, R. Kozáková (oddělení hydrobiologie PřF UK Praha):
Zimní fytoplankton Slapské údolní nádrže
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VÚV TGM – semináře se konají vždy ve čtvrtek od 14:00 hodin 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)
20. 11. 2003 – D. Baudišová (Výzkumný ústav vodohospodářský T.G.M. Praha):
Mikrobiální znečištění povrchových vod
11. 12. 2003 – H. Grünwaldová (Výzkumný ústav vodohospodářský T.G.M. Praha):
Projekty ochrany vod

11. konference Toxicita a biodegradabilita látek a odpadů
významných ve vodním prostředí
Bienální konference, kterou pořádala Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích a Aquachemie
Ostrava ve dnech 1. – 3. 9. 2003 na Soláni, se zúčastnilo 66 odborníků z České a Slovenské republiky. V rámci konference – pod záštitou ministra životního prostředí ČR RNDr. Libora Ambrozka –
se uskutečnila soutěž o nejlepší přednášku v kategorii diplomantů a doktorandů. Dále se soutěžilo o
cenu ředitele Výzkumného ústavu rybářského a hydrobiologického JU za nejlepší práci s rybářskou
problematikou. Prezentováno bylo 52 referátů, z toho 18 soutěžních.
Soutěžní referáty posuzovala ad hoc komise pod vedením prof. ing. Pavla Pittera, DrSc., která v
kategorii diplomantů přiřkla první místo Mgr. Janě Leškové z Ostravské univerzity (vedoucí práce
doc. RNDr. K. Malachová, CSc.) a v kategorii doktorandů Mgr. Petru Maršálkovi ze Státního veterinárního ústavu v Brně (školitelka prof. MVDr. Z. Svobodová, DrSc.). V kategorii doktorandů byly
dále uděleny 2 druhé ceny a 1 třetí cena. Věcné ceny a diplomy za ministra předal ing. Karel Bláha,
CSc., ředitel odboru environmentálních rizik MŽP; finančně vítěze dotovala Aquachemie Ostrava
(5000 Kč první, 3000 Kč druhé a 2000 Kč třetí místo). Věcnou cenu za nejlepší přednášku s rybářskou problematikou získal ing.Vladimír Žlábek z Jihočeské univerzity.
Jak dosavadních 20 let pořádání konference, tak i její letošní průběh prokázal, že problematika,
která byla za účasti prakticky všech specialistů ve státě diskutována, je nosná – zvýšily se počty
univerzit a ústavů zabývajících se ekotoxikologií, a s tím i počty doktorandů. Zájem o tento obor
dokumentuje skutečnost, že polovina účastníků byla mladší 30 let. Jejich účast na konferenci významně podpořilo Ministerstvo zemědělství ČR svou finanční dotací, která umožnila pro mladé vědce
podstatně redukovat vložné.
Příští konference se bude konat v r. 2005 v jižních Čechách.
- P. Dočkal, Z. Svobodová -

Oznámení o akcích
•

Ekotoxikologické biotesty III

Cyklus odborných pracovních konferencí zaměřených na ekotoxikologické biotesty nabídne ve třetím pokračování, 22. – 23. října 2003 v hotelu Jelenice v Brně, tato odborná témata:
• Terestriální testy toxicity
• Ekotoxikologie volně žijících organizmů
• Včely v ekotoxikologii
• Využití vegetace pro in situ ekotoxikologii
Odbornými garanty a pořadateli konference jsou V. Kočí (VŠCHT Praha), B. Maršálek (BÚ AV
ČR Brno), ČLS a společnost Vodní zdroje Ekomonitor. Přihlášené referáty se snaží postihnout
jednotlivá témata v co největší šíři – od legislativy až po praktické aplikace, od chvostoskoků, přes
žížaly, půdní roupice, obojživelníky, plazy, ryby a ptáky až po drobné savce. Včelám je věnován
samostatný blok tvořený příspěvky pracovníků VÚVč Dol, zatímco o referáty do čtvrtého bloku se
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postarají odborníci z Univerzity Komenského v Bratislavě, kteří se cyklu aktivně účastní od samého
začátku. Součástí konference bude společenský večer s ochutnávkou moravských vín.
Další (čtvrtý) díl cyklu je plánován ve spolupráci s VÚRH JU Vodňany a Jihočeskou univerzitou na
jaro 2004, jeho ústředním tématem by měla být vodní ekotoxikologie.
Pozvánku s odborným programem ETB III lze získat na adrese: Vodní zdroje Ekomonitor spol. s
r.o., Píšťovy 820, 537 01 Chrudim 3; e-mail: halouskova@ekomonitor.cz; tel.: 469 682 303–5.
•

Biologické ukazatele a metody v legislativě

Dr. Jana Ambrožová (VŠCHT FTOP Praha) a Mgr. Petr Pumann (SZÚ Praha) připravili odborný
program semináře s názvem Biologické ukazatele a metody v platné a připravované legislativě,
který se koná dne 6. listopadu 2003 v aule Státního zdravotního ústavu v Praze. Seminář volně navazuje na dva předchozí semináře, a to Biologické rozbory v novém tisíciletí. Vstup biologických
rozborů do EU (?), který proběhl v roce 2001 a dále na seminář s názvem Mikrobiologie vod ve světle nové legislativy z roku 2002. Na semináři budou řešena tato aktuální a „horká“ témata:
• stěžejní ukazatele při hodnocení jakosti povrchové, upravované a pitné vody
• hodnocení jakosti vody z koupališť, saun a bazénů
• kvalita teplé vody
Pozvánku a přihlášku je možno získat na adrese: Vodní zdroje Ekomonitor spol. s r.o., Píšťovy 820,
537 01 Chrudim 3; e-mail: halouskova@ekomonitor.cz; tel.: 469 682 303–5.
•

Analýza rizik – metodický pokyn MŽP

Ve dnech 3. – 4. prosince 2003 se uskuteční v hotelu Jezerka (Seč–Ústupky) pracovní seminář v rámci veřejné oponentury podkladů pro aktualizaci metodického pokynu Ministerstva životního prostředí ČR. Zpracování analýz rizika patří k nejdůležitějšímu kroku při řešení problematiky odstraňování starých ekologických zátěží a výsledky těchto analýz jsou předmětem zájmu vlastníků areálů a
příslušných státních orgánů. Proto odbor ekologických škod MŽP připravuje v současné době aktualizaci metodického pokynu MŽP „Postup zpracování analýzy rizika“ z roku 1996. Veřejná oponentura podkladů pro aktualizaci byla vyhlášena letos v červenci, v podzimních měsících má být
připravena pracovní verze metodického pokynu.
Odborná veřejnost měla možnost se v průběhu léta a podzimu seznamovat s postupem veřejné oponentury na internetových stránkách OEŠ MŽP, na prosincovém semináři již budou účastníci seznámeni s pracovní verzí aktualizovaného pokynu, a s připomínkami a podněty přizvaných expertů a
institucí a v diskusi budou moci položit autorům doplňující dotazy a sdělit jim svá stanoviska.
První cirkulář k pracovnímu semináři byl rozesílán začátkem září, vyžádat si ho lze na adrese:
Vodní zdroje Ekomonitor spol. s r.o., Píšťovy 820, 537 01 Chrudim III; tel.: 469 682 303–5; e-mail:
halouskova@ekomonitor.cz
•

Sinice pod drobnohledem

Association Flos-Aquae, Česká limnologická společnost a Vodní zdroje Ekomonitor uspořádají v
lednu 2004 v Brně seminář Cyanobakterie – biologie, toxikologie, možnosti nápravných opatření. Seminář svojí tematikou volně navazuje na úspěšný seminář Eutrofizace (Praha, 2000), odborným garantem je doc. Blahoslav Maršálek. Program budou tvořit bloky se zaměřením:
• Procesy eutrofizace a hypertrofizace povrchových vod
• Cyanobakterie: taxonomie, autekologie
• Metody kvantifikace biomasy cyanobakterií
• Cyanotoxiny: rozdělení, funkce, detekce
• Možnosti omezení masového rozvoje cyanobakterií: přehled možností, principy, příklady
Pozvánku na akci a závaznou přihlášku si můžete vyžádat na adrese: Vodní zdroje Ekomonitor spol.
s r.o., Píšťovy 820, 537 01 Chrudim III; e-mail: pecinova@ekomonitor.cz; tel.: 469 682 303–5.
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•

Vodárenská biologie 2004

Ve spolupráci VŠCHT FTOP Praha, MZe ČR, ČLS a společnosti Vodní zdroje Ekomonitor bude ve
dnech 4. – 5. února 2004 uspořádána konference Vodárenská biologie 2004 jako dvacáté pokračování semináře Aktuální otázky vodárenské biologie. Konference proběhne v důstojném prostředí
Masarykovy koleje v Praze–Dejvicích, kde bude pro předem přihlášené účastníky rezervováno i
ubytování. Zdůrazněním jubilejního charakteru konference bude společenský večer. Hlavními tématy konference budou:
• legislativa, nové normy, směrnice, nařízení, normované ukazatele
• údolní vodárenské nádrže, biologické oživení ve vztahu k úpravě vody
• úprava vody na vodu pitnou, technologické postupy, nové metody, zkušenosti z provozů,
hydrobiologické audity
• hygiena pitné vody, desinfekce vody, 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
• taxonomie a determinace vybraných skupin organismů ve vztahu k vodárenství, klíče k
určování vybraných druhů, problematika spojená s výskytem obtížných organismů ve
vodárenských nádržích a provozech
• aplikovaná hydrobiologie, toxikologické analýzy, trofie
Potěšitelné a slibné jistě je, že přihlášky prvních příspěvků došly pořadatelům již před rozesláním 1.
cirkuláře v závěru prázdnin. Nabídky referátů a plakátových sdělení nicméně přijímá odborný garant akce – RNDr. Jana Ambrožová, Ph.D. (jana.ambrozova@vscht.cz) až do 10. 10. 2003; informace organizačního charakteru a 1. cirkulář můžete získat na adrese: Vodní zdroje Ekomonitor
spol. s r.o., Píšťovy 820, 537 01 Chrudim III; e-mail: halouskova@ekomonitor.cz

Přehled obhájených bakalářských, magisterských a doktorských prací
BF JU České Budějovice – Katedra ekologie a hydrobiologie:
Bakalářské práce:
Illek P., 2003: Změny množství a složení fytoplanktonu v podélném profilu nádrže Jordán.
Kolářová K., 2003: Druhová diverzita crustaceoplanktonu stojatých vod v povodí Římovské nádrže.
Kratochvíl M., 2003: Bathypelagická fáze rané ontogeneze okouna říčního (Perca fluviatilis, L.).
Magisterské práce:
Draštík V., 2003: Únikové chování ryb před průzkumnými loděmi.
Píšková V., 2003: Fotolýza triazinových pesticidů a jejich metabolitů.
Prchalová M., 2003: Acoustic study of fish and invertebrate behaviour in a tropical reservoir.
PřF MU Brno – Katedra zoologie a ekologie:
Magisterské práce:
Mazurová E., 2002: Biometrická studie vranky pruhoploutvé (Cottus poecilopus).
Hubálková S., 2003:Sezónní dynamika populace blešivce (Gammarus roeselii) v řece Rokytné.
Hýbner M., 2003: Sezónní dynamika společenstev nálevníků (Ciliophora) v Žebětínském rybníce.
Janáč M., 2003: Metodika odlovu 0+ juvenilních ryb v tekoucích vodách.
Krausová Alexandra., 2003: Hydrobiologie řeky Ploučnice v bývalém Vojenském výcvikovém prostoru Ralsko, Česká Lípa.
Nováková M., 2003: Biologie ryb malé umělé tůně. Peštová Dana, Sezónní dynamika společenstva
nálevníků (Ciliophora) v podélném profilu malého toku.
Starcová B., 2003: Amphipoda povrchových tekoucích vod České republiky.
14

Straka M., 2003: Hydrobiologie drobných toků v oblasti útlumu těžby uranu v území Drahonín-Olší
na Českomoravské vrchovině.
Tomanová S., 2003: Hodnocení metod vzorkování makrozoobentosu a rekolonizace míst
ovlivněných vzorkováním.
PřF UP Olomouc – Katedra ekologie a životního prostředí:
Bakalářské práce:
Martínková P., 2003: Stanovení ropných uhlovodíků ve vodě a sedimentech metodou GC.
Novák M., 2003: Zoobentos zregulované, zrevitalizované a přirozené části horního toku řeky Chrudimky.
Pollak T., 2003: Revitalizace vodních toků.
Salomonová S., 2003: Stanovení PLFA v říčních sedimentech metodou GC.
Magisterské práce:
Karabinová H., 2002: Řasy obnovených rybníků v okolí Bouzova.
Nováková J., 2002: Distribuce epifytických řas na lokalitách s výskytem rašeliníku.
Pakostová A., 2002: Fytoplankton nově vybudovaných rybníků v okolí Hradce Králové.
Cikrytová L., 2003: Makrozoobentos obývající dva odlišné typy substrátu v řece Bystřici se zaměřením na jepice a pošvatky.
Křížová B., 2003: Sezónní dynamika fytoplanktonu vybraných rybníků v okolí Prostějova.
Lelková E., 2003: Ekologie fytoplanktonu vybraných tůní Litovelského Pomoraví.
Pavliš M., 2003: Možnosti monitoringu těžkých kovů ve vodním prostředí pomocí bioakumulačních
organismů a sedimentů na příkladu řeky Moravy.
Rejzek P., 2003: Vliv dálnice na ekosystém stojatých vod.
Špillerová L., 2003: Hodnocení kvality pitných vod v okrese Frýdek-Místek.
Doktorské práce:
Kitner M., 2003: Ekologie litorálních řas.
Linhart J., 2003: Moss-dwelling meiobenthos in low-order streams.
PřF UK Praha – Katedra parazitologie a hydrobiologie:
Magisterské práce:
Horálek V., 2003: Ekologie invazních druhů perlooček Daphnia ambigua a Daphnia parvula.
Kuncová H., 2003: Dlouhodobé a sezónní změny v chemizmu tatranských jezer.
Lopatová E., 2003: Množství a iontové složení srážek ve vysokých nadmořských výškách Tater.
Skála I., 2003: Faktory ovlivňující strukturu populací zooplanktonu ve vysokohorských jezerech.

Mluvíme ještě česky?
Redakční zamyšlení o sinicích a zmatených algolozích…
Když jsem chodil do školy, bylo všechno jasné – fytoplankton tvořily řasy a sinice a na rybnících se
v létě občas vyskytovaly sinicové květy… A když jsem začal limnologický rozum brát a cizojazyčnou literaturu číst, byl jsem docela hrdý na to, jak to ti bratři Presslové (nebo možná někdo pozdější?) pěkně, elegantně a jednoduše vymysleli – jako by anticipovali, že ty Blaualgen či blue-green
algae jsou prokaryota… Někdy v osmdesátých letech minulého století se to nějak zvrtlo – limnologové a oceánografové (zejména ti, kteří „přišli pracovně do styku“ s tzv. mikrobiální smyčkou) začali pro sinice používat (logicky a systematicky správný) termín Cyanobacteria, zatímco pravověrní
algologové stále požívali původní termín Cyanophyta. Dneska už se terminologie v anglické odborné literatuře víceméně „usadila“ – i ve fykologických časopisech už se dnes používá termín cyanobacteria. O to více mne v poslední době překvapuje, že nyní dokonce naši přední odborníci na slovo
vzatí (viz např. oznámení o „sinicovém semináři“ v tomto čísle) zavádějí do české odborné literatury místo sinic cyanobakterie… Podle mne si to nezaslouží ani čeština, ani sinice!
Milí kolegové, neprzněme odbornou češtinu víc než je zdrávo!
- jv -

15

Zájem o starší hydrobiologickou literaturu
Oddělení hydrobiologie PřF UK v Praze od členů České limnologické společnosti odkoupí hydrobiologickou literaturu (zejména starší, dnes již nedostupnou) – skripta, učebnice, klíče k určování, pro potřeby praktik a dalších generací studentů.
Kontakty: Veronika Sacherová, tel.: 221 951 808, 608 120 806; e-mail: vsach@natur.cuni.cz;
Zuzana Hořická, tel.: 221 951 806, 606 625 486; e-mail: zhoricka@cesnet.cz

WANTED: Craspedacusta sowerbyi (medúzka sladkovodní)
Křehký sladkovodní přivandrovalec z Dálného Východu, medúzka sladkovodní, se v letošní okurkové
sezóně dostala dokonce i do pozornosti médií. Její
výskyt u nás má dlouhou tradici, zprávy o jednotlivých lokalitách jsou však kusé a rozptýlené. Rádi
bychom trochu lépe zmapovali její výskyt v českých a moravských vodách.
Prosím proto všechny, kdo mají jakékoli informace o výskytu medúzek v současnosti nebo jakkoli dávné minulosti (ať už osobní pozorování, zprávu
z doslechu nebo písemnou zprávu), aby mi dali
vědět. Budu vděčen i za kopie jakýchkoli článků,
výstřižků z novin či jiné informační zdroje (včetně
„nesehnatelných citací“), které se medúzce sladkovodní u nás věnují.
Předem moc děkuji!
Informace prosím posílejte na adresu:
Adam Petrusek, odd. hydrobiologie PřF UK,
Viničná 7, 128 44 Praha 2;
e-mail: petrusek@cesnet.cz
- ap Foto © J. Fott
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