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„Panu docentovi“ s láskou
– k nedožitým osmdesátinám profesora Jana Lelláka (16. 1. 1926 – 31. 7. 1993)
Věnováno Fanynce – paní doktorce Františce Lellákové
16. ledna by se býval dožil „náš pan docent“, tedy prof. RNDr. Jan Lellák, CSc., 80 let... Nedalo mi,
abych v ten den neposlala širšímu okruhu kolegů a přátel –
nejen z české limnologické obce – krátkou vzpomínku na
něj. Odezva byla mimořádně silná a vřelá, a tak můžeme
čtenářům Limnologických novin předložit několik „velmi
autentických“ příspěvků o době a poměrech, za nichž prof.
Lellák na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy působil, i fotografie, z nichž jeho osobnost i atmosféra kolem
něj znovu vystupují.
Zároveň jsem se pokusila shrnout to zajímavé, krásné,
úsměvné, co napadlo mnoho našich kolegů a co mi vyprávěli nebo napsali.
Jako první a nejvýše ceněné se nám většinou vybavily
lidské vlastnosti prof. Lelláka – jeho laskavost, takt a trpělivost, velkorysost, pravé gentlemanství, a zároveň smysl
pro humor a jakoukoliv legraci, schopnost pochopit a povzbudit druhé, entusiasmus a stálé udržování příjemné a přátelské, nekonfliktní atmosféry kolem sebe (kolikrát jsem
jen já sama vyslechla jeho dobře míněné „Nehádejte se!“
při našich vášnivých debatách nad mikroskopem či při přípravě odběru); také jeho odvaha a v nejlepším slova smyslu velikost. Mnozí vzpomínají ponejvíce na jeho osobní vyrovnanost a na to, jakým byl korektním, optimisticky naladěným učitelem i kamarádem; někteří připomněli jeho moudrost a mimořádnou srdečnost, ochotu a vstřícnost. Byl přirozený a skromný.
Prof. Lellák se do paměti většiny lidí zapsal jako významný odborník na pakomáry a ekologii (v
roce 1963 to byla nová přednáška), jako autor či překladatel několika učebnic včetně „nesmrtelného“ Života ve sladkých vodách1, což byl u nás nadlouho základní český pramen limnologických vědomostí. Rozsah jeho znalostí vodních ekosystémů byl mimořádný, stejně jako způsob, jakým přemýšlel a učil nás věci vidět v souvislostech. Byl však také představitelem „staré školy“ našich učitelů, člověkem s mnohostranným vzděláním a zájmy, které obsáhl na vysoké úrovni – pravým polyhistorem. Vzpomínáme na jeho udivující znalosti hvězd (často postavil na hrázi Velkého Pálence
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Schubert, Lellák: Život ve sladkých vodách / Alfred Schubert; z něm. orig. Praxis der Süsswasserbiologie
přeložil, upravil a doplnil Jan Lellák, za spolupráce Františky Lellákové; obr.: Hana Štorchová, Praha,
Státní pedagogické nakladatelství, 1973 – 285 s.

stativ s dalekohledem a ukazoval nám planety a hvězdy na nočním nebi2), hlasů ptáků, mořského života, kaktusů, řečtiny s latinou, oper, těsnopisu, vědomosti o letectví... Fotografoval (jeho první
fotoaparát přežil na začátku 50. let „koupání“ v Poltrubě3) a potápěl se – v r. 1963 zorganizoval expedici k Černému moři v Bulharsku. Pamatoval si například také časy, kdy od svého stolu na fakultě uvidí v určitý den nad údolím Vltavy vycházet či zapadat slunce a měsíc. Mnoho z nás oceňuje –
dnes možná více než dříve – jeho schopnost jemné diplomacie, jak na půdě fakulty v nelehkých
dobách, tak ve všedním životě pracoviště. Na hydrobiologii na tehdejší Katedře parazitologie a
hydrobiologie dokázal vytvořit přátelské a podnětné prostředí, kteří nám mnozí kolegové na fakultě
záviděli.
Pan profesor ale zároveň vystupuje z paměti jako autor nesčetných originálních výroků (připomeňme jen jeho slavnou parafrázi Jaroslava Seiferta, „Krása je v oválu“, jako komentář k zakulaceným pánským tvarům) a stejně originálního vlastního jazyka, kterým dokázal trefně popsat jinak nepopsatelné či slušnými slovy nevyjádřitelné… Když jsme ho na stanici pozvali na upytlačeného (se
shovívavým souhlasem porybného) kapra, vždy pozvání přijal, jen se se šibalským pousmáním zeptal: „Kapřík je místní?“. Byl skvělým společníkem či průvodcem komukoliv a kdykoliv a vypravěčem historek, které nebraly konce.

„Šejch Abulláh Lellák Ali vypráví“,
aneb chvíle pohody na Hydrobiologické stanici u Blatné…
(faximile ze staniční kroniky)

Avšak také s jeho osobou se pojí veselé vzpomínky. Mnoho z nás „nejmladších“, dnešních (skoro)
čtyřicátníků a padesátníků, přiznává, že na hydrobiologii je přivedla sama osobnost „pana docenta“.
Byl vynikajícím vědcem a zaníceným učitelem, ale ne každému vyhovovalo velké množství dat a
vyžadování jejich znalosti a logického myšlení: mnozí se rozpačitě rozpomínáme na jeho velmi neobvyklé – vskutku ekologické – otázky u zkoušky4. S úsměvem a hřejivým pocitem se nám vybavují „lellákovské“ přednášky (jeho „pár čísel pro ilustraci“, kdy nám nestačila ruka ani dech) a exkurze, jeho shrnuté gumáky, mávání rukama, neustálé odbočování ve výkladu k jiným zajímavým věcem, a zároveň šokující rychlost, s níž si sám dělal (těsnopisem5) poznámky – ale také jeho loď,
drapák a mlčenlivé vysedávání nad vzorky nebo psaním, či dlouhé osamělé procházky po okolí
hydrobiologické stanice, z nichž se vracel s rukama za zády a novými nápady v hlavě.
Téměř legendou se staly skvělé oslavy narozenin prof. Lelláka, podobně jako dříve jeho promoce
a docentská habilitace... Pro naši generaci to byly jedny z největších společenských zážitků, při kterých jsme mohli poznat většinu českých hydrobiologů a spřízněných kolegů, a příležitost poznat
další společenskou polohu „pana docenta“. Při oslavě padesátin dostal (od slečny převlečené za chi2

o užitečnosti této záliby více J. Hrbáček, zmiňují ji též P. Punčochář a další
viz autentická vzpomínka V. Hrušky
4
jeden příklad za všechny uvádějí nejmladší pamětníci M. Liška a P. Kavalír
5
Byl totiž absolventem obchodní akademie; poznámky psal zásadně tužkou, aby odolaly vodě i lihu. Když
jsem se jednou na exkurzi holedbal nerozmočitelným fixem nové generace, pravil pan docent se zájmem:
„Vážně, Jaroslave?“ – a zvrhl mi do poznámkového bloku epruvetku lihu… (nerozpilo se to).
- J. Vrba 3
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ronomida a mladého kolegy, který šel za dámu) veliký věnec, „šéfovskou“ vařečku a obří larvu pakomára, kterou mu vyrobili studenti: tyto atributy jeho zájmu a postavení jako vedoucího oddělení
vytvářely od té doby podobu jeho pracovny. S jeho šedesátinami se pojí další proslulý dar – „Schäfernova pochoutka“ neboli kyselá svačinka (a též medaile) Světového Fottova kulinářského ústavu6.
Pan profesor nás nečekaně opustil v létě 1993, a přece jako by si stále pohvizdoval u skříní na
chodbě nebo prozpěvoval operní árie ve své pracovně, kde byl šťastný. Měli jsme ho rádi pro jeho
člověčenství a lásku k profesi. Zůstává pro nás velkým vzorem a zároveň krásnou vzpomínkou v
dnešní bohužel velmi uspěchané a málo poetické době, v níž jsou takoví lidé vzácní.
- Zuzana Hořická7 -

Padesátiny: obří larva pakomára
Lelakiella obscura.

Docentská habilitace – zleva: Pavel Javornický, Pavel Blažka, Vladimír
Kořínek, Jan Lellák (na tabuli „pár čísel pro ilustraci“)

Několik poznámek k biografii Jana Lelláka – jednoho z průkopníků nové vlny
hydrobiologie v Čechách v pohledu Jaroslava Hrbáčka
Těsně po válce bylo centrum české hydrobiologie v Brně: z hlediska ministerstva školství prof. Hrabě jako nástupce prof. Zavřela, z hlediska ministerstva zemědělství prof. Kostomarov – vedoucí Katedry rybářství a rybníkářství jako nástupce Bayera a Bajkova – studující lednické rybníky. V poválečné Praze pěstovali hydrobiologii bratři Cyrusové z hlediska vodohospodářského a dr. ŠrámekHušek z hlediska biologického posuzování čistoty vod ve Výzkumném ústavu vodohospodářském
T. G. Masaryka, dále ještě dr. Hamáčková z hlediska hygienické závadnosti (především chemie) vody na „vodním pracovišti“ Zdravotního ústavu.
RNDr. Jan Lellák byl jedním ze zakladatelů Oddělení pro hydrobiologii Ústavu pro systematickou zoologii Přírodovědecké fakulty UK. Ředitelem tohoto Ústavu byl prof. Komárek. Oddělení
vzniklo přičiněním mimořádného profesora Schäferny, řádného profesora rybářství a hydrobiologie
na Vysoké škole zemědělské. Prof. Schäferna však byl již blízko penze, byl vážně nemocen a o dění
na Přírodovědecké fakultě neměl informace. Vlastním činitelem, jehož aktivita ovlivnila obnovení
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recesní „vysvětlení“ zkratky SFKU (vyskládané ze starých tašek) na střeše Hydrobiologické stanice PřF UK
v Blatné – omyl pokrývačů při opravě střechy bylo třeba nějak „věrohodně“ vysvětlit a tehdy se na stanici
báječně vařívalo…
7
s použitím vzpomínek a fotografií (s dovolením bez titulů) Lubomíra Adamce, Olgy Albertové, Jana Baricy,
Martina Černého, Richarda Fainy, Jana Fotta, Štěpána Husáka, Pavla Chvojky, Vladimíra Hanáka, Jana
Jeníka, Jany Klimentové, Jiřího Mejsnara, Lubomíra Nátra, Josefa Nedvídka, Marie Němcové-Churáňové,
Karla Pivničky, Michala Popa, Karla Prášila, Miroslavy Pražákové, Pavla Punčocháře, Veroniky Sacherové, Aleny Sládečkové, Evžena Stuchlíka, Karla Šimka, Boba Štefla, Miroslava Švátory, Marie a Jiřího Váňových, Vladimíra Vohralíka, Petra Volfa, Jaroslava Vrby a Viktora Žárského
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Oddělení pro hydrobiologii, byl tehdy doc. Jírovec – parazitolog, který se sám zabýval z limnologie
především chemickými charakteristikami vody šumavských jezer a lnářských rybníků. Modrobílá
emailovaná tabulka tohoto oddělení (Odd. pro hydrobiologii a ichthyologii), jež dodnes zdobí pracovnu posluchačů hydrobiologie na PřF UK, pochází ještě z bývalého předválečného zoologického
pracoviště v ulici Ke Karlovu. V této budově byly vedle zoologie ještě pracoviště matematiky a meteorologie. Nynější budova zoologických pracovišť ve Viničné patřila před válkou německé části univerzity a byla zde vedle zoologie i matematika, fyzika, mineralogie atd. Před válkou zde pracoval
i známý mořský zoolog prof. Cori, který také nechal vybudovat betonové vodní pracoviště (tzv. bazénky) na dvoře: existuje o tom publikace v Zoologischer Anzeiger. Pěstoval jsem po řadu let v kyvetách jeho kulturu r. Artemia. Voda v kultuře se postupně odpařovala a po doplnění se líhla nauplia
– úplné chovatelské perpetuum mobile.
K přestěhování zoologie z Karlova do Viničné č. 7 a k vystěhování všech ostatních pracovišť z
prvního a druhého patra Viničné došlo za děkanování prof. Komárka, proti vůli prof. Braindla.
Pracoviště Ke Karlovu bylo v daleko lepším stavu, mohlo by se tam bez problémů od počátku
normálně pracovat, bylo tam ústřední topení… Ve Viničné nebyly v pořádku rozvody telefonu,
vody a plynu. Elektřina byla rozvedena povrchovými dráty s napětím 110 V, se špatně fungujícími
spínači – často jsme je odmontovávali a spínání prováděli spojením a rozpojením holých drátů v
ruce, s mírným brněním… Budova byla z části poškozena bombardováním – většina oken byla
opatřena jen jednou průhlednou tabulkou a ostatek byl zakryt térovým papírem. Topilo se koksem v
jednotlivých kamnech. Prof. Komárek však argumentoval podstatně větší pracovní plochou. V přízemí Viničné 7 bylo vlevo specielní fotochemické pracoviště, snad katedry fyziky, a vpravo (na malé části!) děkanát celé tehdejší Přírodovědecké fakulty (= dnešní PřF + MFF UK – jedním z pozdějších děkanů byl matematik prof. Katětov, za něhož došlo ke zrušení titulu RNDr.). V dobách, kdy na
fakultě vládli geologové, došlo k umístění Hrdličkova muzea a antropologie do zadní části přízemí.
Tím jsem navodil „fakultní“ atmosféru, v níž vznikalo Oddělení pro hydrobiologii. Univerzitní
dotace oddělení na výukové potřeby – především na praktika – byla, pokud si vzpomínám, do deseti
tisíc Kčs ročně. Zúčtoval jsem je přímo na rektorátu. Na potřeby pro vlastní vědeckou práci, včetně
vědeckých přístrojů, bylo nutné žádat mimořádné dotace, které byly předkládány ministerstvu
prostřednictvím řádného profesora – v případě hydrobiologie prostřednictvím prof. Komárka, přes
fakultní profesorský sbor (jen řádných profesorů). K výukovým účelům byly z takové mimořádné
dotaci pořízeny některé přístroje jako mikroskopy, Ruttnerův odběrák vody, planktonky apod. Jeden
mosazný drapák, myslím dle Ekmana (čtvercový), byl ještě z předválečného vybavení.
O finanční prostředky k vědeckým účelům bylo také nutno žádat jednorázovou dotaci od
příslušného ministerstva. To si vyžádalo dobrozdání nějakého odborníka a pak rozhodlo. Můj návrh
na studium polabských tůní z hlediska poznání změn, ke kterým došlo od dob Fričových, nebyl uznán odborným posuzovatelem (domnívám se, že to byl prof. Kostomarov) jako podpory hodný, a
proto vybudování a vybavení terénního pracoviště, které by takové studium umožnilo, nebylo finančně zabezpečeno z prostředků ministerstva. Bylo vybudováno z prostředků, jež jsem získal jako
honoráře za soudní posudky otrav ryb v Čechách a na Slovensku. Jiné prostředky získával později
dr. Frank pěstováním potěru nových importů akvarijních rybiček. Pro potěr jsem připravoval jako
potravu zooplankton v betonových rybníčcích a celý ansámbl hydrobiologie (s výjimkou pozdějšího
prof. Vladimíra Sládečka) zajišťoval krmení dospělců nočním sběrem žížal v pražských parcích (viz
závěr příspěvku). Vše později ustalo v důsledku policejního pronásledování jakýchkoli podezřelých
soukromých aktivit tohoto druhu. Uvádím to, abych ozřejmil fakultní atmosféru s některými dílčími
problémy, s nimiž se museli potýkat první pracovníci Oddělení pro hydrobiologii.
Doktorát ze zoologie jsem získal v červnu 1948. Nedostal jsem místo asistenta na entomologii u
prof. Komárka, ale na doporučení prof. Jírovce (který si mne zvláště cenil za to, že jsem mu za války v lékárně vyráběl vaginální tablety z jím navržených ingrediencí – později snad byly vyráběny
průmyslově) jsem se od 1. 9. 1948 stal asistentem u prof. Schäferny. Jan Lellák začal pracovat na
hydrobiologickém pracovišti ve Viničné na podzim 1948 jako druhý samostatný pracovník tohoto
oddělení. Prvním pracovníkem byla Eva Hejsková (pozdější RNDr. Eva Červinková), která si
přinesla téma „Sladkovodní houby a mechovky“ od zesnulého prof. Braindla (téma navazovalo na
4

práce asistentů prof. Mrázka). Publikovala početné nálezy těchto živočichů na kamenech hrází řady
blatenských rybníků po podzimních výlovech v jednom roce. Jako třetí pracovník se objevil Ota
Oliva, kterého jsem poznal již za války jako nadšeného akvaristu.
Naším pracovištěm byly dvě místnosti ve
Viničné 7 (dnešní hydrobiologické místnosti v rohu budovy se vchodem do té místnosti, kterou využívá příležitostně prof. Kořínek) – třetí místnost jsme získali asi po
dvou letech, když jsme měli řadu samostatných pracovníků, a další místnosti z podobného důvodu po smrti prof. Komárka. Sami
jsme pak za vlastní prostředky vybudovali
terénní pracoviště v podobě boudy u přívozu přes Labe v Sedlčánkách, na Byšické
straně, s jednou pramicí a dvoukolákem.
(Bouda původně sloužila přívozníkovi k
K promoci dostal Jan Lellák od každého darem svazek
prodeji občerstvení chatařům na tomto břeSebraných spisů J. V. Stalina z antikvariátu.
hu a je již zbourána – ač rozměry nepřesahovala 5 × 5 m, stála na území zasahujícím do třech okresů, takže získat stavební povolení k přestavbě nebylo reálné.) Pracoviště na hrázi u Poltruby bylo pracovníkům oddělení dáno k dispozici
laskavostí pana Soukupa, plukovníka ve výslužbě, až začátkem padesátých let, když Ota Oliva začal
studovat ryby Polabí. Do té doby sbíral ryby po celé republice a zpracovával některé zajímavé
historické nálezy ryb. Veškeré bezprostřední náklady na odběry vzorků jak v Polabí, tak později v
Blatné (lístky na dráhu, drobné pracovní pomůcky atd.) si tehdy hradili pracovníci sami.
V prvých letech jezdil Lellák se mnou na tůně společně. Nejdříve jsem odebral vzorek planktonu, pak on vzorek bentosu. Když se mnou Lellák v uvedené boudě nocoval poprvé (v zimě, snad
někdy v prosinci), tak po večeři v dobře vyhřáté boudě jsem si na sebe vzal všechno teplé oblečení,
včetně hubertusu. Na Lellákův dotaz, kam ještě jdu, jsem odpověděl, že jen do postele. Měl jsem již
zkušenosti, jak to v boudě v noci chodí – že ráno bude zamrzlá voda v lavóru, v němž jsme si myli
ruce, a že je proto výhodné se co nejlépe obléci… Šířka jediné postele byla taková, že jsme museli
spát oba na boku a během noci se na povel otáčet najednou, jinak hrozil pád.
Někdy v lednu začátkem padesátých let, v jedné z prvých zim s intenzivním odběrem se stalo, že
jsme v mrazivém pozdním odpoledni odebírali z ledu po vysekání díry obvyklým způsobem nejprve plankton a pak bentos. Lellák před odběrem bentosu drapákem prohlížel něco v rákosí, a tak se
značně setmělo. Odešel jsem do boudy zatopit a připravit něco teplého k večeři. Lellák se objevil
nečekaně pozdě, mokrý a zamlklý. Na dotaz co se stalo řekl, že dal „votivní slib“ (autentický výraz),
že o tom nebude mluvit. Až po letech mi ve slabé chvilce prozradil, že mu připadlo výhodné jít místo delší cestou po suché zemi po zamrzlém Labi. Navíc zjistil, že v nepříjemně foukajícím západním
větru je možné s rozeplým kabátem klouzat a plachtit proti proudu směrem k boudě. Řeka ovšem
byla zamrzlá nepravidelně a najednou viděl, že se blíží k tmavšímu místu, nebyl však již schopen
zabránit dalšímu posunu k tomu místu, jež se pod ním prolomilo. Mírný proud vody jej okamžitě
strhával pod led… Jak se z vody dostal a jakto, že neutopil ani drapák ani vzorky, nedovedl vysvětlit. Tvrdil jen, že se z vody vydrápal velmi rychle. Žádné další podrobnosti však si buď neuvědomil
vzhledem k panice, nebo nechtěl říci vzhledem k votivnímu slibu. Také jsem nikdy nezjistil, čeho se
termín votivní slib týká a co konkrétního se po ním skrývá…8
8

Vysvětlení dr. Františky Lellákové: Jan Lellák byl dlouhá léta skautem a v mládí se s kamarádem Slávkem
Paškem (později se zabýval mšicemi) zavázali ve skautském duchu k „votivnímu slibu“ neprozradit, čím se
celé dny jako nadšení přírodovědci zabývali a kde se toulali, když na ně naléhaly jejich matky... (V původním významu se jedná o děkovný slib božstvům, známý již ze starého Říma i z dějin křesťanství.) – A záhada zachráněných vzorků a drapáku? Jan Lellák jednoduše objevil kouzlo plachtění na zamrzlé hladině...
Drapák a vzorky proto nejprve odložil na břeh, jak mu velel jeho cit pro zodpovědnost; také by mu bývaly
překážely v „rozletu“.
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V této boudě přespával Lellák také, když dělal práci o četnosti Chaoborů ve dně Poltruby během
24 hodin (přesné datum by bylo možné dohledat, jak v publikaci o diurnálních změnách četnosti larev ve dně, tak i z denního tisku vzhledem k následné známé události). Někdy po dvaadvacáté hodině se Lellák přeplavil naší pramicí na druhý břeh, aby došel k Poltrubě odebrat půlnoční vzorek.
Když přistál na břehu v Sedlčánkách, uvázal loď a vykročil od vody, vrhli se na něj dva chlapi s
noži a pokřikem „to je On!“. Slyšel jsem na druhém břehu tento pokřik a postupně slábnoucí
chrastění drapáku v rukou utíkajícího Lelláka… Když se potom notně po půlnoci vrátil, sdělil mi,
že šlo o omyl a že ten omyl pak zapili v hospodě. Půlnoční vzorek v pořádku odebral. Několik dní
před tím přepadli policejní stanici v Čelákovicích neznámí pachatelé, zavraždili jednoho policistu a
odnesli nějaké zbraně. Dobrovolníci z řad straníků proto hlídali na kritických místech případné
noční přesuny neznámých osob. V daném případě se dvoučlenná hlídka domnívala, že jde o člena
této odbojové skupiny (jednalo se o skupinu bratří Mašínů). Těžko říct, kdo se bál víc…9
Když jsme studovali tůň Bezednici (je podobná Poltrubě, ale není průtočná, je za hrází), tak jsme
každé pozdní odpoledne převáželi pramici na dvoukoláku od Poltruby k Bezednici – při klidném
teplém počasí byly problémy s komáry, za deště pak jsme se potili v gumákových pláštích – vše za
zpěvu četných slavíků a snad i cvrčilek. Po ranním měření teploty, kyslíku a pH odebral Lellák vzorky bentosu a odvezli jsme pramici na podvozku zpět na Poltrubu… Při tomto transportu jsme vedli
permanentní diskuse o tom, zda je výhodnější dvoukolák s velkými loukoťovými koly, které poměrně snadno překonají prohlubně na suchých cestách, ale do bláta zapadnou hluboko, i když pak nevezou spoustu bahna, jak jsem tvrdil já; anebo malé široké bantamy, které mají problémy v hlubších
prohlubních, ať suchých či mokrých, ale do bahna nezapadají, jsou nicméně obaleny spoustou bahna, jak tvrdil on… (Uvádím to jen proto, že Lellák sám o těchto transportech s oblibou a barvitě
vykládal.10)
V Blatné byla na začátku pramice zvaná Haphalosiphon, používaná letními hosty stanice k rekreačním účelům. Byla však v dezolátním stavu, protože dno se uvolňovalo od postranic, takže odběr
planktonu, jenž se prováděl jako reprezentativní vzorek z celé nádrže slitím patnácti vzorků z různých povrchových i hloubkových vrstev, odebraných Friedingerovým sběračem do konve, trval
dvěma pracovníkům – z nichž jeden vesloval a druhý odebíral vodu: občas z rybníka do konve, většinou z lodě do rybníka – přes jednu hodinu. Na rozdíl ode mne se Lellák vyznal ve hvězdách, což
bylo velmi užitečné, když některé noci padla na rybník mlha, takže nebylo vidět břehy, ale byly vidět hvězdy – Lellák úspěšně navigoval po rybníce podle nich; jak, to nevím…
Spoj mezi dnem a postranicemi pramice jsme zpevňovali přitloukáním plechů z konzerv a průtok
touto štěrbinou snižovali tekutým horkým asfaltem, který občas při zahřívání na kamnech chytil plamenem a mocně kouřil. To jsme dělali většinou před odjezdem – pro úspěch příštího odběru. Jednou
se to po ránu poněkud prodloužilo, takže bylo vyloučeno chytnout vlak o deváté. Řekli jsme si, že
se nic nestalo, že ještě něco spravíme nebo upravíme (už nevím oč šlo). Do práce jsme se zabrali tak,
že jsme najednou zjistili, že už nemůžeme chytnout vlak o jedenácté. Totéž se opakovalo v jednu,
takže jsme slavnostně odjeli ve tři odpoledne. (Myslím, že i tuto příhodu, „jak jsme nemohli odjet“,
Lellák barvitě vyprávěl.)
Závěrem jeden nehydrobiologický zážitek: Když jsme pro oddělení opatřovali dodatečné finanční prostředky pěstováním potěru nových importů dr. Franka, získávala se potrava, potřebná pro dobrý stav matečných samic, nočním sběrem žížal s baterkami v parcích, zvláště po dešti. Nejúspěšnější lov byl ve zbytcích listí mezi křovinami. Ota Oliva a Jan Lellák sbírali takto dešťovky k půlnoci v křoví na Karlově náměstí, když jejich počínání vzbudilo pozornost ochránců zákona. Na do9

Upřesnění dr. Lellákové: Jeden z těchto mužů byl vyzbrojen puškou a několikrát vystřelil, naštěstí se netrefil; druhý měl dlouhý klacek. Jan Lellák musel pod dohledem těchto dvou horlivců z místní domobrany
odkráčet pozpátku s „náčiním“ (drapákem aj.) v ruce od přívozu až k hospodě ve vsi; celou cestu s nimi diskutoval, čímž si zachránil život... Místní v hospodě měli větší rozum (takže to zapili).
10
Já to slyšel od Lelláka zhruba v tomto podání: Jednou táhli potmě loď na Bezednici, při čemž Lellák upadl
a kára se zvrhla. Aby Hrbáčka upokojil, Lellák volal: „Je to dobrý!“ Na to Hrbáček: „Není to dobrý! Loď
je v pankejtu a ty seš pod ní!“
- Jan Fott -
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taz, co tam dělají, opáčili, že sbírají dešťovky. Další dotaz: „Kolik vás tam je?“. Odpověď: „Dva“.
Příkaz: „Teda pojďte ihned ven!“. Trvalo mi několik desítek minut, než jsem přesvědčil ochránce
zákona, že opravdu sběrem dešťovek nekamuflují nezákonnou činnost (byli v podezření z přestupku
proti mravopočestnosti). Bylo mi asi o deset let více než jim, tak jsem snad tehdy udělal hodnověrnější dojem a neodvedli je na služebnu k dalšímu řízení. Intenzitu sběru dešťovek tato příhoda nesnížila…
- Jaroslav Hrbáček -

K padesátinám Janu Lellákovi blahopřeje často zmiňovaný, dlouholetý fakultní kolega, ichtyolog Ota Oliva

Pan docent na exkurzi v oblíbeném Polabí – léta
osmdesátá

I já mohu přispět drobnou úsměvnou vzpomínkou na tehdejšího Honzu Lelláka. V letech l952 –
1954 jsem intenzivně šrotil s Otou Olivou na tůni Poltruba v Polabí (moje diplomka byla o potravě
plotice), a tak jsme se tam hojně potkávali. Mimo Honzovo bentosaření a ichtyologické tahání sítí s
O. Olivou jsme se samozřejmě v létě také koupali a Honza Lellák právě při tom nezapomenutelně
prováděl svého „delfína“. Plaval blízko břehu – chvilku nad hladinou hlavou a chvilku pozadím, to
vše vrcholně elegantně a legračně. V této fázi jsem do té srandy vstoupil značně smolně já. Honza
totiž nechal na břehu svou Flexaretu, a tak jsem ho chtěl zvěčnit v různých fázích jeho produkce.
Bohužel jsem si nevšimnul toho, že ten foťák ve „značně ušlém“ pouzdře ničím nedržel, takže mi
hned zpočátku vypadl ze břehu do vody. Samozřejmě jsem ho hned z vody zas vytáhnul, ale veškerá legrace tím skončila. Honza posmutněle vylezl z vody se skromnou poznámkou, že se halt nedá
nic dělat. Jak to s tou Flexaretou potom dopadlo, nevím. Ptal jsem se sice, ale nic jsem se nedozvěděl – Honza velkoryse celou věc odmítl komentovat a už se o tom se mnou nikdy nebavil…
Mám i další vděčnou vzpomínku. V r. 1954 jsem nastoupil aspiranturu v tehdejším Hydrobiologickém oddělení Biologického ústavu ČSAV v Třeboni. Měl jsem se dál zabývat potravou ryb v
Polabí, ale po roce z toho sešlo a na Hrbáčkův popud jsem začal dělat bentos a jeho vyžírání kapří
obsádkou na dvou rybnících blízko Třeboně. Ze začátku mi potřebný drapák (zonační Lenzův) laskavě půjčoval právě dr. Lellák, protože v Třeboni žádný přístroj na odběr bentosu nebyl. Podle Lellákova drapáku byl vyroben identický v dílnách Biologického ústavu v Papírenské. Pro tehdejší dobu je charakteristické, že šéfovi třeboňské hydrobiologie doc. Šrámkovi-Huškovi bylo na ústavní radě vytýkáno, že nechal aspirantovi vyrobit nářadí za vysokou cenu asi 5000 Kčs. - Václav Hruška 7

Také bych rád přispěl vzpomínkou na pana doktora Jana Lelláka. Patřím k ročníku, který studoval v
letech 1960 – 1966 a jímž začala éra „návalu“ na hydrobiologii Přírodovědecké fakulty UK v Praze.
Pan dr. Lellák (tehdy ani čtyřicetiletý) byl vedoucím oddělení hydrobiologie jako odborný asistent.
Vzpomínek na různé krásné příhody a legrácky (spojené např. s oslavou Dne žen, kdy každá hydrobioložka musela být řádně polita vědrem vody, nebo s oslavami jeho životních jubileí a kvalifikačních postupů) je mnoho, neboť pan profesor Lellák byl milý společník se smyslem pro humor.
Moje osobní vzpomínka z těchto bujarých příležitostí vybočí, je spíše vážná, byť úsměvná a pro
mne nejcennější. Naučil jsem se od něho „sicflajši“ (jak to nazýval11) – tedy píli a trpělivosti při hydrobiologickém i zoologickém zkoumání – a konečně při jakékoliv vážné činnosti.
Nemohu totiž nevzpomínat na naše pracovní noci a
neděle v uvedených letech studia. Pan doktor Lellák
byl extrémně pracovitý, což mne – studentíka – velmi
stimulovalo k úsilí udělat víc než „jen“ vystudovat a
sepsat diplomku. Prakticky 4–5 dnů v týdnu a také v
neděli jsme vysedávali (s výjimkou prázdninových
měsíců) na fakultě ve Viničné. On sepisoval, studoval
nebo mikroskopoval „své“ pakomáry a já se pachtil s
vodulemi nebo bakteriemi. Nejenom vědou jsme byli
živi – specielním zážitkem bylo naše vaření. Zejména
mi utkvěly přípravy ovarového kolena, které jsme na
chodbě sekerou půlili do rozměru příhodného našemu
hrnci. Po posilnění následovala druhá fáze práce.
Obvykle o půl jedné s půlnoci se nezamykané spojovací dveře za mými zády rozletěly a pan doktor
zavelel: „Tak dnes už dost, jdem domů!“. Tím to ovšem nekončilo – při jasné obloze jsme ve
Viničné a na rohu Kateřinské pozorovali (v přítmí tehdy plynových lamp) hvězdy a dohadovali se
nad jmény souhvězdí i debatovali o vesmíru, možnostech života na jiných planetách atd. atd. Na kolej (na Albertově a později ve Voršilské) jsem přicházel kolem druhé hodiny ranní (s podezřením na
flamendra). Ráno, úderem půl deváté, jsme už zase oba zasedli na fakultě k práci (nyní již mohu
přiznat, že mne řada výukových přednášek příliš neoslovila). Obdivoval jsem to – zejména nyní, s
odstupem času – vždyť rodina pana doktora příliš neužila. Bylo to krásné, debaty k nezapomenutí.
Ač se značným věkovým odstupem, byli jsme opravdu přátelé. Proto na pana profesora Lelláka nemohu nevzpomínat…
- Pavel Punčochář Osmašedesátý
V roce 1968 jsme odebírali pravidelné kvantitativní vzorky zooplanktonu na rybníkách Smyslov a
Smyslovské Jezárko v rámci Mezinárodního biologického programu. Poslední bezproblémový odběr probíhal v noci z 20. na 21. srpna. Někdy během následujícího týdne obsadila „spřátelená“ sovětská vojska polní vojenské letiště u obce Tchořovice. Umístili tam několik obrněných transportérů, nákladní vozidla a menší jednotku ubytovanou přímo u letištní plochy ve stanech. Pro ty, kdo
nejsou obeznámeni s místní topografií, dodávám, že letiště je na dohled od obou zmíněných rybníků, především menšího Jezárka. Od letiště ho dělí jen louky a pole.
Naše činnost musela být pro každou jen trochu vojensky uvažující osobu velmi podezřelá, protože probíhala jednak v noci, končili jsme většinou tak 1 hodinu po půlnoci, a jednak jsme při odběrech používali velmi výkonné reflektorové svítilny, které ozářily prostor až do vzdálenosti stovek
metrů. Nelze se tedy divit, že jsme se obávali, jak budou reagovat vystrašení vojáci, kterým jejich
velitelé vtloukali do hlavy pocit neustálého ohrožení od místních „kontrarevolucionářů“.
Protože odběry probíhaly v týdenních intervalech, tlačil nás čas. První týden jsme vzdali, protože
jsme se naopak snažili dostat do Prahy a zjistit, jak se věci mají. Další odběr na začátku září byl
však už naprosto nezbytný, jestliže jsme nechtěli celý projekt vzdát. Po příjezdu na stanici proběhla
11

Výraz „sicflajš“ (Budweiseriš) svědčí o tom, že pan docent strávil mládí v Budějicích, ještě když se psalo
T.G.M. (viz příspěvek na s. 11) – často mne „zkoušel“ z českobudějovického místopisu a zajímal se živě,
co je u nás nového.
- J. Vrba -
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„válečná“ porada a Honza Lellák navrhl, že se oba vydáme na letiště a zkusíme s vojenskou mocí
diskutovat. Opět pro nepamětníky dodávám, že jsme byli všichni tak navztekaní, že i představa
nutnosti komunikovat v ruštině s nějakým tupým oficírem byla téměř nepředstavitelná. Protože se
Honza obával, že moje „přátelsky“ kamenná tvář by nemusela být pro jednání nejvhodnější, nabídl
se, že veškerá jednání povede jako „zavedujuščij“ Hydrobiologického oddělení. To vyvolalo na mé
straně jisté pochybnosti, protože Honzova ruština měla pel originality12 a nedorozumění nebylo vyloučeno.
Nicméně jsme na letiště vyrazili a první, s kým Honza navázal diskusi, byl vojáček ozbrojený samopalem, který hlídal základnu hned u přístupové cesty. Honza pamětliv vlastních zkušeností s vojenskými mozky přistoupil k jednání rázně a více méně prostými větami vojáčkovi oznámil, že musíme naprosto nezbytně mluvit s jeho velitelem. Postup se ukázal jako správný: voják vůbec nezapochyboval, že máme právo povolat velitele. Neměl však žádné technické spojení do nedaleko ležícího tábora, a tak chvíli trvalo, než křikem a máváním přivolal vyšší instanci. Po překonáni ještě
další poddůstojnické instance jsme byli předvedeni k nějaké nižší důstojnické šarži, která snad byla
velitelem této odloučené jednotky.
Nevím, co si o nás myslel. Možná nás nejprve považoval za místní komunistické přátele, kteří přišli nabídnout
spolupráci (jinak se jim totiž každý vyhýbal), anebo za
provokatéry, kteří v nestřeženém okamžiku odkoukají jejich utajenou techniku. Tvářil se v každém případě nepříliš přátelsky. Honza mu vysvětloval jednak kdo jsme, což
na něho neudělalo velký dojem, a jednak naše upřímné
obavy, aby nás jeho podřízení v nočním afektu nepostřelovali z pěchotních zbraní. Ukázalo se však, že jeho zajímá nejvíce, co na tom rybníku v noci vlastně pohledáváme. Opět se mu dostalo jednoduchého vysvětlení odborných problémů na úrovni vhodné pro mentálně retardované dítko. Celou tu dobu jsem byl pasivním divákem,
občas jsem Honzovi napověděl chybějící slovo a – i když
celá diskuse by v jiných podmínkách asi vyvolávala záchvaty smíchu – nebyl jsem si jist, jak nakonec dopadneme; do smíchu mi vůbec nebylo. Honza však nesporně použil vhodnou formu i obsah přesvědčovacích postupů a důstojník po delší době výslechu usoudil, že se jedná o dvojici neškodných
„inostrannych specialistov“, a ujistil nás, že nás při našich nočních aktivitách postřelovat nehodlají.
Zřejmě však pro větší jistotu ještě navrhnul, abychom naše reflektory nesměrovali na letiště.
Na zpáteční cestě jsem pak reprodukoval Honzovi některé jeho jazykové výtvory, které mohly v
zeleném mozku vyvolat pochybnosti o našich cílech. Nakonec jsme se shodli, že pokud odběr proběhne bez závad a ztrát na materiálu či životech, tak to stálo za pokus. Následující noc odběr proběhl, moje žena seděla u vesel a já se hmoždil s Friedingerovým sběračem; postřelováni jsme nebyli…
- Vladimír Kořínek Moc rád se hlásím k tomu, že jsem žákem prof. Lelláka, ale budu ho oslovovat, jak jsem byl zvyklý
po celou dobu – pan docent.
Pan docent byl prvním člověkem, kterého jsem na hydrobiologii potkal, a to asi rozhodlo, že budu hydrobiologii studovat. Zdánlivě prosté, jenže během let 1970 – 1978, kdy jsem na fakultě působil, jsem poznal, že pod nenásilným vedením pana docenta funguje výborně skupina docela různorodých lidí. Od každého jsem se něco naučil a na všechny vzpomínám. Hlavně jsem si odnesl to, že
mohu mít určitý názor, ale musím respektovat i zcela odlišné názory kolegů, a pokud se tyto
rozpory řeší na určité úrovni, pracoviště funguje.
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Lellák často a s potěšením líčil průběh své aspirantské zkoušky z ruského jazyka, kdy lektorka, mírně otřesena, pravila: „Slovní zásobu máte rozsáhlou, ale skladba věty vám jaksi uniká…“.
- J. Fott -
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Vzpomínka na první odběr – rybník Velký Bezděkovský, únor 1973, slunečno, teplota –10 °C,
silný vítr, led cca 15 cm. Už vím, proč se seká trojúhelníková díra do ledu! Po proseknutí do vody
mě pan docent za chvíli vystřídal. Jeho komentáře, když mu mrzla stříkající voda na obličeji a bundě zde nelze reprodukovat. Naštěstí měl u sebe placatku hřejivé tekutiny. Poučení – hle, je to normální člověk! Lidskost a velkorysost jsou asi hlavní věci, které mne při vzpomínce na Lelláka
napadají.
Pan docent měl široký rozhled, nejen bentos a hydrobiologie byl jeho zájem. Překvapil mě, když
na noční obloze asi správně ztotožnil pohybující se světlý bod s družicí Echo – v té době největší umělé těleso obíhající kolem Země. Potápění a znalost ryb byla pro pana docenta jaksi samozřejmostí. Jenže schopnost uspořádat začátkem 70. let pro studenty potápěčský zájezd na Jadran už tak samozřejmá nebyla. Podobně bez stresů zvládl s minimem lidí pořádání světového Sympozia o pakomárech v Praze v r. 1976. Jednání pana docenta s úřady, zejména děkanátem fakulty, byla kouzelná
– přesně věděl, kam až může jít. Termíny jsme pochopitelně nedodržovali, ale nikdy jsme nic
„neprošvihli“…
Jak jsem pana docenta zklamal – Lellák byl produkční hydrobiolog, je to zřejmé i z většiny jeho
publikací. Když jsem nastupoval aspiranturu, zadal mi téma Mikrobentos. Představa pana docenta
byla jasná: „Ta spousta nálevníků, hlístic, … musí mít při své krátké generační době zásadní vliv na
produkci celého bentosu“. Ani teď nepochybuji, že to byla správná myšlenka. Rok jsem se snažil,
ale k této téměř neviditelné žouželi jsem se „nedocítil“, pořád mě lákali pakomáři. Poté mi bylo zadáno nové téma disertace slovy: „Koneckonců požadavky na disertační práci znáte, tak udělejte na
pakomárech, co uznáte za vhodné. Škoda, že zase nikdo nebude dělat mikrobentos“. Tři roky potom
za mě pan docent na dálku vyplňoval výkaz o studiu, zpětně mu moc děkuji. To byla Lellákova velkorysost a snad i způsob výchovy studentů k samostatnosti. Mimochodem, u většiny studentů nevěděl přesně, ve kterém ročníku studia aktuálně jsou.
Vzpomínka na pana docenta nemůže být úplná bez Fanynky. Měl jsem vždy pocit, že tato Dáma,
v nejlepším slova smyslu, svého Honzu krásně zbavuje starostí o běžné denní problémy – díky jí za
to. Paní doktorko, pan docent mi dal hodně – a mějte se moc hezky.
- Josef Matěna Profesor Jan Lellák zůstal v naší paměti jako nadmíru přátelský člověk otevřeného srdce s neobyčejnou šíří a hloubkou encyklopedických znalostí, o něž se ochotně a naprosto nezištně se svými
studenty dělil. Přikládáme několik osobních vzpomínek:
Naše zkouška z ekologie: Sluncem zalitá pracovna ve Viničné 7, pan docent u okna se táže (jako
vstupní entrée): „Tak mi řekněte, jaká dnes ráno byla teplota a jaký byl tlak?“ Pak přišla další, již ta
zásadní zkoušková otázka: „Představte si zimní dopoledne na Blatensku. Mohl byste mi, prosím
pěkně, spočítat, kolik vagónů antracitu je potřeba na rozmrazení 10 cm tlustého ledu na rybníku
Velký Pálenec?“. No byl to příklad vskutku ze života.
Teď něco z diplomové práce: „Již delší dobu mám sen uskutečnit biomanipulační experiment na
Smyslově, vliv predace – přerybněná a nezarybněná část rybníka. Hoši, vy obstaráte tyče a sítě, já
přivezu ze sádek z Tábora štiky a v sobotu začnem; a kdyby útočily ondatry, přidejte, hoši, ‚králičí‘... “ (myšleno pletivo). Nebylo řečeno zbytečně mnoho, ale bylo řečeno vše. Diplomka začala a
pro nás bylo potěšením společně řešit pracovní problémy.
Asi jen těžko se dá zapomenout na teplé letní večery na hydrobiologické stanici, kdy pan docent
rád hovořil o své nejoblíbenější skupině – Chironomidae, a to jak velmi systematicky, tak i formou
vtipných a barvitých komentářů k reprodukčním cyklům pakomárů. Malý příklad: „…Hoši, už zase
švermují, všimněte si těch nádherných komínových rojů nad teplou střechou – a teď, teď letí samička a vidíte, dochází ke zúrodnění…“
Byli jsme s posledními diplomanty profesora Lelláka a jsme velmi rádi, že to byl právě on, kdo
nás zasvětil do tajů hydrobiologie.
- Marek Liška a Petr Kavalír -
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Napsali o něm před třiceti lety: „Jan Lellák padesátníkem“
aneb trochu faktografie na závěr
(krácený příspěvek pro tehdejší Zprávy ČSLS)
Jan Lellák se narodil 16. ledna 1926 v Helcmanovcích v okresu Spišská Nová Ves. Na Slovensku se
mu dostalo i základního školního vzdělání, ale již v desíti letech přesídlil do Českých Budějovic, kde
studoval a maturoval na obchodní akademii s jednoročním přerušením v době německé okupace.
Zaměření obchodní akademie však nevyhovovalo studentovi, který měl od dětství vztah k přírodě.
Proto se rozhodl dále studovat na reálném gymnasiu a po maturitě v r. 1947 se přihlásil na Přírodovědeckou fakultu, kterou ukončil v roce 1952. Již krátce po vstupu na fakultu jej zaujalo pracovní
úsilí tehdejšího asistenta „Hydrobiologického a ichthyologického oddělení“ J. Hrbáčka a přihlásil se
k němu s žádostí o přidělení tématu doktorské práce. Vzhledem k Hrbáčkovu zájmu o hydrobiologickou problematiku středního Polabí bylo i Lellákovo téma usměrněno tímto způsobem a od prosince 1949 do dubna 1951 pracoval na dvou starých Labských ramenech, Labíčku a Kozím Chlupu u
Čelákovic a na hluboké luční tůni Poltrubě tamtéž. Začal tam pracovat na kvantitativních poměrech
zvířeny dna se zřetelem k příčinným vztahům mezi množstvím a složením zvířeny dna, fyto- a zooplanktonem, a produkcí ryb. Zvlášť si všímal larev pakomárů, nejdůležitější složky zvířeny dna, a
podal i výčet zjištěných druhů v této části Polabí. Od té doby pokračoval Lellák ve studiích produkčně hydrobiologických, nezanedbávaje přitom ani systematiku své oblíbené skupiny – pakomárů.
Již během studií na fakultě byl ustanoven v r. 1951 asistentem u doc. Hrbáčka, v letech 1954 – 1956
stal se jeho aspirantem a ve zkráceném termínu 2 let ukončil aspiranturu. V letech 1956 – 1967 pracoval na svém původním pracovišti jako odborný asistent, v roce 1967 se habilitoval z hydrobiologie a o rok později byl jmenován a současně ustanoven docentem tohoto oboru.
Doc. Lellák publikoval 35 vědeckých prací, 2 knihy a 6 populárně vědeckých sdělení. Autorsky
se podílí na několika učebních textech pro posluchače vysokých škol.
Pedagogicky začal působit již během studia, kdy vedl praktika a demonstrace k přednášce prof.
Komárka ze všeobecné zoologie. Později se uplatňoval při výchově studentů – hydrobiologů, každoročně vedl 1 – 3 diplomové práce. Po smrti doc. Šrámka-Huška v roce 1962 převzal vedení hydrobiologického oddělení. Lellák rozšířil a dále modernizoval toto oddělení a zejména se zasloužil
se svými spolupracovníky o úplnou renovaci Hydrobiologické stanice u Blatné. Stanice se tak stala
moderním hydrobiologickým terénním pracovištěm, jak se mohly přesvědčit desítky návštěvníků
při oslavách 50. výročí jejího založení v květnu 1975.
Ve vědecké práci je významný přínos Lellákův zejména v oblasti studia populační dynamiky
fauny dna. Přímými pokusy v přírodě studoval otázku, jaká část přirozené produkce rybničního dna
může být využita žírem ryb na dně a podílet se tak na výnosu kaprových rybníků. Za tím účelem
navrhl a vypracoval metodu stanovení intenzity žíru ryb na zvířeně dna pomocí klecí, chránících
části rybničního dna před žravou činností ryb.
Výsledky svých studií o Chironomidech Lellák shrnul z části do klíče (Acta Univ. Carolinae –
Biologica, 1971), který se stal nepostradatelnou pomůckou pro všechny naše hydrobiology zabývající se problematikou bentosu. … V rámci čs. účasti na Mezinárodním biologickém programu (1966
– 1974) byl zodpovědným pracovníkem za úkol týkající se studia všech hlavních článků produktivity rybníků různých typů. I když doc. Lellákovi přibyly další funkce (od r. 1972 zástupce vedoucího
katedry, od r. 1975 proděkan fakulty), neznamenalo to oslabení jeho vědecké i pedagogické činnosti. Dále pokračuje ve výchově mladé generace našich hydrobiologů (dosud vyškolil na 50 studentů a
12 aspirantů vedle školení zájemců z SSSR, Bangladéše aj.) a dále pokračuje v hlavním směru své
vědecké práce, jíž je především snaha, aby studium produktivity a koloběhu látek ve vodních ekosystémech vedlo k volbě nejvhodnějších zásahů do biologického režimu nádrží. V neposlední řadě
je třeba zdůraznit i Lellákovy osobní vlastnosti, jimiž přispěl nejen k dobrým pracovním vztahům
na hydrobiologickém oddělení a na přírodovědecké fakultě, ale uplatňuje je i v širším rámci celé
naší hydrobiologie.
- Ota Oliva a Jan Fott (1976)
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Zpráva o činnosti České limnologické společnosti v roce 2005
1. Organizační záležitosti
Členská základna České limnologické společnosti je organizována ve třech regionálních pobočkách
(Brno, České Budějovice, Praha). Pro řešení specifické problematiky jsou na základě rozhodnutí
Valného shromáždění ČLS ze dne 24. 6. 2003 ustaveny tři odborné skupiny: „Biotesty“, „Tekoucí
vody“ a „Zooplankton“.
Na činnost České limnologické společnosti byla pro rok 2005 prostřednictvím Rady vědeckých
společností České republiky poskytnuta dotace ze státního rozpočtu v celkové výši 16 000,– Kč. Přidělené prostředky byly účelově vázány na řešení čtyř projektů:
1. Pořádání pravidelných odborných seminářů v sídlech poboček Společnosti (2 000,– Kč)
2. Vydávání a distribuce členského zpravodaje Limnologické noviny (8 500,– Kč)
3. Udržování internetové stránky České limnologické společnosti (2 500,– Kč)
4. Činnost odborných skupin České limnologické společnosti (3 000,– Kč)
Řešení výše uvedených projektů probíhalo v roce 2005 ve věcném i finančním plnění v souladu se
zadáním.
Hlavní výbor ČLS se v roce 2005 sešel na čtyřech řádných schůzích (leden, květen, září, listopad), na kterých řešil především problematikou spojenou s řešením projektů z dotace RVS, otázkami hospodaření, formami spolupráce na odborných akcích, které ČLS organizovala nebo jichž se
zúčastnila jako spolupořadatel, náplní a distribucí členského zpravodaje Limnologické noviny, změnami členské základny, aktivitami v pobočkách ČLS, aktualizací www stránek ČLS a dalšími organizačními záležitostmi ČLS. Ve druhé polovině roku 2005 se mj. zabýval přípravou 14. společné
konference České limnologické společnosti a Slovenskej limnologickej spoločnosti (v červnu roku
2006 ji organizuje Česká limnologická společnost, pobočka Praha) a Valného shromáždění ČLS.
V pravidelných termínech (únor, květen, říjen, prosinec) byla vydána čtyři čísla Limnologických
novin (ISSN 1212-2920; registrace Ministerstva kultury ČR pod číslem MK ČR E 10186) v celkovém rozsahu 44 stran s cca 37 příspěvky. Jejich náplň byla zaměřena především na informování
členské základny o odborných aktivitách v rámci Společnosti (semináře v pobočkách, odborné kurzy, aktivity odborných skupin), výsledcích řešení odborných projektů, plánovaných a uskutečněných mezinárodních a domácích akcích, poznatcích ze zahraničních cest členů ČLS, organizačních
záležitostech Společnosti (zveřejňovány jsou zápisy ze schůzí hlavního výboru ČLS), recenze odborných publikací, přehledy témat obhájených bakalářských, magisterských a doktorandských prací
atd. Rozsáhlejší souhrnné články byly v roce 2005 věnovány tématům: Rámcová směrnice (WFD –
2000/60/EC) a její aplikace v oblasti limnologie; Národní strategie ochrany biologické rozmanitosti.
Na internetových stránkách České limnologické společnosti (www.cas.cz/cls) jsou zveřejněny základní údaje o ČLS. Průběžně (většinou po schůzi HV ČLS, v případě potřeby častěji) jsou informace aktualizovány (odborné akce). Od čísla 3/2005 jsou na stránkách k dispozici Limnologické noviny
(ve formátu .pdf)
Ke 31. 12. 2005 měla Česká limnologická společnost 197 členů, z toho sedm čestných.
2. Odborná činnost
Hlavní část odborných aktivit České limnologické společnosti je soustředěna v pobočkách Brno,
České Budějovice a Praha a v odborných skupinách „Biotesty“, „Tekoucí vody“ a „Zooplankton“.
Česká limnologická společnost byla v roce 2005 spolupořadatelem odborných celostátních a mezinárodních akcí:
• konference „Vodárenská biologie“, která se konala ve dnech 2. – 3. 2. 2005 v Praze za účasti více
než 150 odborníků se zaměřením na hydrobiologii, mikrobiologii, hygienu vody, vodárenskou
biologii, chemii a technologii. Odborná část konference byla rozdělena do osmi bloků, byla ve
spolupráci s Asociací čistírenských expertů (AČE) rozšířena o problematiku „čistírenské biologie“. Byl vydán sborník přednášek.
• mezinárodní konference RIVER BOTTTOM VI, která se konala ve dnech 19. – 23. 9. 2005 v Brně za
účasti více než 90 odborníků z 19 zemí. Příspěvky z konference budou publikovány v časopise
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International Review of Hydrobiology.
Jako přednášející a spolupořadatelé se členové ČLS zúčastnili řady dalších odborných akcí.
Informace o všech odborných akcích jsou vždy spolu s kontaktem na organizátory v předstihu
zveřejňovány v Limnologických novinách, po jejich ukončení je publikováno shrnutí a zhodnocení
akce.
Pobočky ČLS:
Pobočky České limnologické společnosti v Brně, Českých Budějovicích a Praze uspořádaly v jarním a podzimním cyklu r. 2005 více než 40 pravidelných odborných seminářů pro členy ČLS, pracovníky výzkumu i praxe, vysokoškolské studenty a hosty. Řada z nich byla přednesena zahraničními lektory. Tématem seminářů byly příspěvky z oblasti teoretické i aplikované limnologie týkající
se problematiky základního výzkumu, vodohospodářské praxe, obecných otázek souvisejících se
vstupem ČR do EU apod. Programy odborných seminářů v pobočkách jsou pravidelně publikovány
v 1. a 3. čísle Limnologických novin a na internetových stránkách ČLS (včetně odkazu na zdroj informace a kontaktní osobu) tak, aby členové Společnosti měli tyto informace v předstihu k dispozici. Termíny odborných seminářů a dalších akcí pořádaných mimo pravidelný program jsou v Limnologických novinách zveřejňovány průběžně.
Odborné skupiny ČLS:
Odborná skupina ČLS „Biotesty“ zorganizovala odborné semináře:
- Problematika legislativy půdních biotestů (Praha, únor 2005)
- Genové inženýrství (prosinec, 2005)
Aktivně se podílela na činnosti mezinárodní Společnosti toxikologie a chemie životního prostředí
(SETAC).
Odborná skupina ČLS „Tekoucí vody“ ve spolupráci s Masarykovou univerzitou Brno, Univerzitou Palackého Olomouc a pobočkou ČLS Brno zajistila organizaci a odbornou náplň mezinárodní
vědecké konference RIVER BOTTTOM VI (Brno, 19. – 23. 9. 2005).
Odborná skupina ČLS „Zooplankton“ ve spolupráci s pobočkou ČLS České Budějovice a Biologickou fakultou JU uspořádala určovací kurs: „Perloočky 2005“, který se konal 1. – 3. 4. 2005 na terénní stanici Botanického ústavu AV ČR v Lužnici u Třeboně. Lektoři: prof. Kořínek, dr. Petrusek,
dr. Přikryl, dr. Sacherová. Kurs bylo možno zapsat v rámci studia na Biologické fakultě JU i meziuniverzitně.
- Ladislav Havel, vědecký tajemník ČLS -

Zápis ze schůze HV ČLS, konané dne 7. 2. 2006 v Praze
Přítomni: dle prezenční listiny
1. Kontrola zápisu z minulé schůze HV ČLS: zápis byl schválen
2. Hospodaření ČLS (M. Drápala):
- vyúčtování dotace na projekty ČLS za rok 2005 odevzdáno v požadovaném termínu RVS ČR
- hospodaření ČLS v roce 2005 skončilo přebytkem ve výši 11 023,99 Kč (především díky zlepšené platební morálce členů)
- zpráva o hospodaření za rok 2005 bude publikována v LimNo
- dlužníci: počet dlužníků a dlužná částka se oproti roku 2004 snížily cca na polovinu
- jména dlužníků budou zveřejněna v LimNo 1/2006
- složenky na úhradu dlužné částky budou v spolu se složenkami na členský příspěvek pro rok
2006 v LimNo 1/2006
- HV ČLS podle čl. 14, odst. 1 Stanov ČLS rozhodl o zániku členství pro dlouhodobé neplacení příspěvků členům: Bělohlávek Jiří; Kohout Leoš, Mgr.; Kopecký Jiří, Mgr.; Spáčil Robert, Mgr.; Štěrba Otakar, Prof. RNDr., CSc.
3. Rada vědeckých společností České republiky (L. Havel):
- žádost o dotaci na projekty ČLS pro rok 2006 byla přijata a bez připomínek postoupena k dalšímu projednání
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- v požadovaném termínu byla předána „Zpráva o činnosti ČLS v roce 2005“ – bude publikována
v LimNo 1/2006
4. Matrika (B. Desortová):
Úmrtí člena:
Válek Jan, RNDr.
Členství zrušené pro dlouhodobé neplacení příspěvků:
Bělohlávek Jiří
Kohout Leoš, Mgr.
Kopecký Jiří, Mgr.
Spáčil Robert, Mgr.
Štěrba Otakar, Prof. RNDr. , CSc.
Změny v adresáři:
Krušinová Marie, Ing.
Pošta: A marie.krusinova@scvk.cz
A: Severočeské vodovody a kanalizace, a. s. laboratoř Liberec
Sladovnická 1082, 463 11 Liberec 10, Česká republika
tel.: 482416711
Noví členové:
Potužák Jan, Ing.
Pošta: A potuzj@email.cz
A: Laboratoř aplikované ekologie, Jihočeská univerzita
Studentská 13, 370 05 České Budějovice, Česká republika
tel.: 387772740
fax: 385310567
B: Dřevěná 639/2, 35 301 Mariánské Lázně, Česká republika
tel.: 602822925
Specializace: 001,002,005,403,604,605
HV ČLS přijetí nového člena jednomyslně schválil
5. Limnologické noviny (J. Vrba):
- číslo 1/2006 je připraveno; HV ČLS souhlasí s větším rozsahem
- náklady na vydávání Limnologických novin v roce 2006 budou řešeny formou zálohy redaktorovi
- možnost zasílání Limnologických novin v elektronické podobě: upozornění členům zajistí redaktor
6. 14. konference ČLS a SLS (V. Sacherová):
- zatím 115 předběžných přihlášek
- byla zaplacena záloha za rezervaci objektu a služeb
- vložné: základní 1500,– Kč; snížené 1000,– Kč (o jeho rozsahu rozhodne organizační výbor)
- čestní členové: ČLS uhradí vložné a dopravu veřejnými prostředky; informaci rozešle organizační výbor
- sborník: rozsah příspěvků: ústní prezentace – 5 stran, poster – abstrakt
- termíny: - závazná přihláška + vložné: do konce března 2006
- příspěvek do sborníku: do konce dubna 2006
- aktuální informace na: www.natur.cuni.cz/ekologie/CLS2006
- příprava konference a valného shromáždění ČLS bude náplní mimořádné schůze HV ČLS
7. Různé
- Ministerstvu kultury ČR byl předán požadovaný „Výkaz o vydavateli periodického tisku“
- na základě žádosti doc. Maršálka (odborná skupina Biotesty) HV ČLS schválil spoluúčast ČLS
na konferenci „Cyanobakterie 2006“
- termín příští schůze HV ČLS, která se bude zabývat především přípravou 14. konference ČLS a
SLS a valného shromáždění členů ČLS, byl předběžně stanoven na 20. 4. 2006
- Zapsal: L. Havel -
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Hospodaření ČLS v roce 2005
Počáteční stav účtu ČLS k 1. 1. 2005
Konečný stav účtu ČLS k 31. 12. 2005
Hospodaření společnosti v roce 2005 tedy skončilo přebytkem
Příjmy:

- členské příspěvky
- dotace Rady vědeckých společností (RVS)
- úroky účtu České spořitelny a.s.
příjmy celkem

38 871,62 Kč
49 895,61 Kč
11 023,99 Kč
39 200,00
16 000,00
176,49
55 376,49 Kč

- projekty ČLS (podíl dotace RVS)
28 546,50 (16 000,–)
z toho
- www stránky ČLS
3 600,00 (2 500,–)
- Limnologické noviny
16 097,00 (8 500,–)
- semináře poboček
3 760,50 (2 000,–)
- činnost odborných skupin
5 089,00 (3 000,–)
- poplatky České spořitelny a.s.
2 941,00
- náklady HV ČLS (cestovné)
65,00
- mzdové náklady (účetní)
11 000,00
- květinový dar
1 800,00
výdaje celkem
44 352,50 Kč
Dotace od AV ČR byla čerpána na 4 projekty a byla vyčerpána na 100 %.
V r. 2005 došlo k výraznému snížení počtu členů dlužících příspěvky ČLS. K datu 31. 12. 2005
dlužilo 30 členů celkovou částku 7 900,– Kč (na konci r. 2004 dlužilo 55 členů částku 15 900,– Kč).
- M. Drápala Výdaje:

• Dlužníci • Dluhy • Dlužníci • Dluhy • Dlužníci • Dluhy • Dlužníci • Dluhy • Dlužníci •
Členské příspěvky ČLS k 1. 1. 2006 dluží (rok/y):
Bílý Michal (2005); Dvořáková Marie (2005); Faustová Markéta (2005); Fleituch Tadeusz
(2004,2005); Frančeová Anna (2005); Hodovský Jan (2005); Hruška Václav (2003,2004); Janeček Emil (2005); Koza Václav (2004,2005); Kurfürst Josef (2005); Leontovyčová Drahomíra
(2005); Macháčková Blanka (2005); Merta Lukáš (2005); Musil Jiří (2005); Orság Leopold
(2005); Pazderník Jan (2004,2005); Polcar Radomír (2005); Pop Michal (2004,2005); Procházková Lidmila (2005); Skácel Alexandr (2005); Straškrabová Věra (2005); Švehla Jaroslav
(2005); Vymazal Jan (2005).
Všichni dlužníci obdrží spolu s LimNo 1/2006 dvě složenky: jednu na úhradu dlužné částky a druhou
na členský příspěvek za rok 2006. Při platbách převodem prosím používejte variabilní symboly,
jež umožňují jednoznačnou identifikaci a evidenci Vašich plateb. Pokud jste ve výše uvedeném seznamu nedopatřením, omlouváme se. V tom případě prosím zašlete kopii dokladu o platbě buď na
adresu: dr. Miloš Drápala, Jažlovická 1326/20, 149 00 Praha 4 – Opatov; nebo: dr. Ladislav Havel,
VÚV T.G.M., Podbabská 30, 160 62 Praha 6.
- md Povodí Moravy s. p. se sídlem v Brně přijme

HYDROBIOLOGA
se zaměřením na plankton pro rozmanitou práci při monitoringu
vodárenských i rekreačních nádrží v Povodí Moravy.
Hlavní náplní práce bude činnost v terénu (nutný řidičský průkaz sk. B), péče o odběrová zařízení a měřící přístroje a práce s daty. Determinačně a taxonomicky se bude věnovat zpracovávání
vzorků zooplanktonu a fytoplanktonu. Vítané je studijní zaměření na problematiku nádrží nebo
na zooplankton.
Bližší informace: Mgr. Rodan Geriš; tel: 541637326; e-mail: geris@povodi.cz
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Jubilanti ČLS
V letošním roce se dožívají významného životního jubilea tito členové ČLS
Štědronský Eduard (*13. 11. 1911)
Doc. RNDr. Hrbáček Jaroslav, DrSc. (*12. 5. 1921)
RNDr. Rozmajzlová Věra, CSc. (*24. 7. 1926)
RNDr. Justýn Jaromír, CSc. (*3. 1. 1931)
RNDr. Procházková Lidmila, CSc. (*30. 8. 1931)
RNDr. Heteša Jiří, CSc. (*12. 12. 1931)
RNDr. Ječná Petra (*1. 8. 1941)
RNDr. Faina Richard (*9. 2. 1946)
RNDr. Lacina Jan (*12. 2. 1946)
RNDr. Plánský Miloš (*30. 5. 1946)
RNDr. Pokorný Jan, CSc. (*24. 6. 1946)
RNDr. Forejt Karel (*25. 11. 1946)
RNDr. Skácelová Olga, Ph.D. (*28. 3. 1956)
Doc. Ing. Kopáček Jiří, Ph.D. (*14. 6. 1956)
RNDr. Uvíra Vladimír, Ph.D. (*25. 7. 1956)
RNDr. Pechar Libor, CSc. (*4. 9. 1956)
Doc. Ing. Hejzlar Josef, CSc. (*7. 9. 1956)
Doc. RNDr. Zahrádková Světlana, Ph.D. (*23. 9. 1956)
Ing. Vymazalová Eva (*17. 10. 1956)
Všem jubilantům přejeme pevné zdraví, mnoho životního elánu a vše nejlepší do dalších let a také
stálou věrnost a přízeň ČLS!
Za ČLS: Doc. RNDr. Josef Matěna, CSc.

Pravidelné semináře poboček a dalších pracovišť
ČESKÉ BUDĚJOVICE – semináře se konají vždy ve čtvrtek od 14:00 hodin v přednáškovém sále
Hydrobiologického ústavu BC AV ČR, Na Sádkách 7, České Budějovice (v přízemí)
(organizace: RNDr. Jiří Macháček, CSc.; tel.: 387 775 849; e-mail: machacek@hbu.cas.cz)

16. 3. 2006 – V. Straškrábová a kol. (Hydrobiologický ústav BC AV ČR České Budějovice):
Struktura a funkce mikrobiální smyčky v pelagiálu nádrží a jezer
30. 3. 2006 – J. Peterka, M. Čech, V. Draštík, O. Jarolím, T. Jůza, M. Vašek (Hydrobiologický ústav
BC AV ČR České Budějovice):
Sinusování ryb volné vody aneb reality show pro náročné
13. 4. 2006 – Karine Leblanc (Laboratoire de Microbiologie Géochimie et Ecologie Marines, CNRS,
Marseille, France):
New applications of a biogenic silica deposition fluorophore in the study of oceanic diatoms
27. 4. 2006 – H.-P. Grossart (Institut für Gewässerökologie und Binnenfischerei Berlin, Laboratorium der Geschichteten Seen Neuglobsow, Germany):
Bacterial diversity in 4 different lakes of the Mecklenburg Lake District, Northern Germany
18. 5. 2006 – E. Hohausová (Hydrobiologický ústav BC AV ČR České Budějovice):
Echolokace vodních makrofyt
25. 5. 2006 (již od 10:00 hod.) – Kolektiv: Současný výzkum šumavských jezer a jejich povodí
(celodenní seminář o výsledcích projektů GAČR a EU, u příležitosti 15. výročí zřízení NP Šumava)

10:00 – 12:15 – Les a procesy v povodí
13:00 – 14:15 – Historie uchovaná v jezerních sedimentech
14:45 – 16:00 – Současné oživení šumavských jezer
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Oznámení o akcích
•

XIV. společná konference ČLS a SLS

XIV. společná konference České limnologické společnosti a Slovenskej limnologickej spoločnosti se bude konat ve dnech 26. – 30. června 2006 ve školícím středisku Nečtiny Západočeské
univerzity v Plzni. Organizační výbor konference upřesňuje nové informace, termíny a pokyny:
• formulář přihlášky bude na adrese www.natur.cuni.cz/ekologie/CLS2006 vyvěšen v druhé polovině února a termín závazného přihlášení bude 31. března 2006.
• po odevzdání přihlášky bude každému účastníkovi přidělen variabilní symbol pro identifikaci platby a potvrzení přijetí požadovaných položek v přihlášce. Termín uhrazení poplatku a odevzdání příspěvku do sborníku bude 30. dubna 2006.
• normální vložné bude 1500,– Kč; snížené vložné pro studenty (bakalářské, magisterské a interní doktorské) a seniory (nad 65 let) bude 1000,– Kč; čestní členové jsou vítáni bez vložného.
• příspěvky do sborníku budou dvojího typu: abstrakt pro prezentace ve formě posteru a krátký
článek (maximálně 5 stran) pro ústní prezentace.
Pro aktuální a detailní informace prosím sledujte: www.natur.cuni.cz/ekologie/CLS2006 (odkaz naleznete též na stránkách ČLS: www.cas.cz/cls/index.htm)
Kontakní adresa: Veronika Sacherová, Katedra ekologie PřF UK Praha, Viničná 7, 128 44 Praha 2.
- V. Sacherová •

Určovací kurs nejen planktonních vířníků 2006

Zooplanktonní pracovní skupina srdečně zve všechny zájemce na další z určovacích kurzů, tentokrát opět zaměřený na vířníky. Kurs se letos uskuteční o něco později než bývá zvykem – ve dnech
21. – 23. dubna 2006, opět na terénní stanici Botanického ústavu AV ČR v Lužnici u Třeboně, jako
vždy pod patronátem českobudějovické pobočky ČLS.
Stručné informace: Obsah: seznámení s postupem determinace a s materiálem našich dostupných
druhů planktonních vířníků, co nového v rotiferologii, aktuální fylogenetická klasifikace, bdelloidní
vířníci ve vodě i v půdě a “Za vířníky do Mexika, aneb rotifer symposium XI”. Lektory budou I.
Přikryl, M. Devetter a další. Začátek: 21. 4. 2006 ve 13 hod. Konec: 23. 4. 2006 ve 12 hod. Stravování: individuální, k dispozici je kuchyňka. Vložné: neplatí se. Ubytování: 65 Kč/noc + lůžkoviny
35 Kč. Doprava: terénní stanice se nachází cca 10 km severně od Třeboně mezi obcemi Lužnice a
Lomnice n. Lužnicí. 1) Vlakem do některé z uvedených obcí na trati č. 226 a následně cca 30 minut
pěšky nebo 2) autobusem z Třeboně do obce Lužnice a dále pěšky. Po dohodě je možný odvoz z
Třeboně nebo zastávek autem. S sebou: přezutí, zajímavý nebo problematický materiál, méně známou nebo hůře dostupnou určovací literaturu. Výborné bude, přivezou-li účastníci také nějaké vlastní vzorky, i čerstvé. Už by mohlo být tepleji, proto buřty a hudební nástroje s sebou. V případě zájmu vystavíme potvrzení o účasti. Studenti si mohou zapsat tento kurs v letním semestru na
Biologické fakultě JU a to i meziuniverzitně: Určovací kurs planktonních bezobratlých ECA 453
(www.bf.jcu.cz/stru/katedry/kekologie/index.html; kontakt pro zájemce: devetter@upb.cas.cz).
Rádi přivítáme staré tváře i úplné nováčky. Prosíme o sdělení zajmu optimálně na uvedené adresy –
e-mail: devetter@upb.cas.cz, prikryl@enki.cz; příp.telefonicky (lépe mobil) – mobil: 604 835 938,
tel: 383 383 461.
- M. Devetter,I. Přikryl •

ResLim 2006

Do 30. dubna 2006 se můžete zaregistrovat na mezinárodní konferenci v Brně:
The 5th International Conference on Reservoir Limnology and Water Quality
“Reservoirs – establishing the balance between human use and biotic integrity“
and the satellite workshop “Cyanobacterial Water Blooms: Effects, Consequences and Management” (August 27 – September 2, 2006).
- red Podrobnosti (viz LimNo 3/2005) a on-line registrace na: www.reslim2006.cz/
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•

CYANOBAKTERIE 2006

Centrum pro cyanobakterie a jejich toxiny ve spolupráci se Státním zdravotním ústavem Praha, ČLS,
Sdružením oboru vodovodů a kanalizací a Výskumným ústavem vodného hospodárstva Bratislava
pořádá 24. – 25. května 2006 v Brně konferenci Cyanobakterie 2006, která je pokračováním úspěšné konference Cyano 04. Setkání je zaměřeno na celou šíři problémů spojených s masovým
rozvojem cyanobakterií a určeno pro pracovníky povodí, zdravotních ústavů, vodárenských společností a státní správy.
Přednáškové bloky:
- Toxiny sinic, jejich vliv na životní prostředí a člověka
- Problematika vodních květů sinic - rozšíření, faktory působící rozvoj
- Metodiky stanovení biomasy a toxinů
- Hodnocení úspěšnosti zásahů proti masovému rozvoji sinic
- Technologie odstraňování toxinů sinic ve vodárenství
- Metody omezení masového rozvoje sinic
- Techniky a přípravky na omezení masového rozvoje sinic
- Terminologická sekce
- Závěrečný diskusní blok
Možnost prezentace odborných výsledků formou posteru A0. Abstrakt (maximálně A4) zašlete nejpozději do 28. 2. 2006. Kontaktní adresa: Martina Sadílková, Květná 8, 603 65 Brno; tel./fax:
543 241 911; e-mail: sadilkova@brno.cas.cz
Web: www.sinice.cz
- M. Feldmannová •

Pitná voda 2006

Konference Pitná voda 2006, jež bude již 8. pokračováním konferencí Pitná voda z údolních nádrží
se bude konat od 5. (večer) do 8. června 2006 v Táboře.
Program i tentokrát počítá se zhruba 70 přednáškami. Budou v něm opět i vyžádané přednášky významných osobností, které se do hloubky zabývají klíčovými problémy oboru, a také budou zorganizována oblíbená diskusní setkání k aktuálním tématům.
Konference se bude opět věnovat celé šíři problematiky pitné vody. Vedle vzájemných vztahů mezi
technologiemi úpravy pitné vody a ději probíhajícími v údolních nádržích, tocích a jejich povodí,
bude zahrnovat také technologii úpravy podzemní vody a problematiku hygieny pitné vody. Je žádoucí optimálně koordinovat technologická opatření v úpravnách se zásahy na nádržích, tocích a v
jejich povodí. K tomu je nezbytné vzájemné pochopení problémů a spolupráce odborníků různých
disciplín za účelem dosažení společného cíle – kvalitní pitné vody.
Konference je určena provozovatelům a vlastníkům úpraven vody, pracovníkům podniků Povodí,
pracovníkům z oborů hygieny, chemie a technologie vody, limnologie, zdravotního inženýrství, hydrotechniky, dále pracovníkům projektových a konzultačních organizací a orgánům státní správy a
samosprávy měst a obcí i dalším, kterých se problematika pitné vody dotýká.
Konference je opět spoluorganizována některými významnými vodohospodářskými organizacemi a
firmami.
Další informace na adrese: Doc. Ing. Petr Dolejš, CSc., W&ET Team, box 27, Písecká 2, 370 11 Č.
Budějovice; e-mail: petr.dolejs@cmail.cz
- pd -

Upozornění:
Od letošku je možné alternativně rozesílat Limnologické noviny elektronicky v PDF formátu.
Pokud si z jakýchkoliv důvodů nepřejete dostávat jednotlivá čísla poštou, prosím pošlete do redakce adresu (e-mail), na niž si přejete posílat PDF soubory.
Kontaktní e-mail: vrba@hbu.cas.cz
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Agentura ochrany přírody a krajiny ČR

SPRÁVA CHKO KŘIVOKLÁTSKO
hledá spolupracovníky pro
Ekomorfologické hodnocení vodních toků
na území Chráněné krajinné oblasti Křivoklátsko
Na příštích cca 10 let si Správa CHKO Křivoklátsko stanovila za úkol zdokumentování stavu všech
vodních toků a jejich přítoků na území CHKO Křivoklátsko. Hodnocení zahrnuje zejména mapování: geomorfologie toků; jakosti vody v tocích; břehových porostů; charakteru údolních niv toků;
oživení toků, zejména zoobentosu; antropického ovlivnění toků.
Téma ekomorfologického hodnocení vodních toků je vhodné pro zpracování diplomových či seminárních prací. Možné je buď zpracování kompletního hodnocení určitého toku či jeho povodí, anebo také zpracování určitých charakteristik toku samostatně – např. složení zoobentosu, sledování jakosti vody, atd. Správa CHKO Křivoklátsko poskytne mapovatelům všechny potřebné podklady pro
práci v terénu, pracovní metodiku a další odbornou pomoc.
Kontakt pro zájemce: Mgr. Jaromír Maštera, Správa CHKO Křivoklátsko, Zbečno 5, 270 24 Zbečno;
tel.: 313 251 181, 732 877 955; e-mail: jaromir.mastera@schkocr.cz

„Hrdina“ dnešního čísla opravdu nezkazil žádnou legraci,
aneb pan docent Lellák v péči svých studentek…
– léta šedesátá
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Redakční poděkování i výzva
Vážení čtenáři, kolegyně a kolegové,
dostává se vám do rukou nové číslo „limnonovin“, které je svým způsobem výjimečné – jak svým
rozsahem, tak autorským nasazením. Bylo pro mne příjemným překvapením, kolik limnologů všech
generací pozitivně zareagovalo na výzvu Z. Hořické a dokázalo se – bez ohledu na krátkost termínu
a všeobecný časový stres – „vybičovat“ k zavzpomínání na svého kolegu a/nebo učitele prof. Jana
Lelláka; a při té příležitosti i na poválečné počátky moderní české limnologie. Moc děkujeme všem,
kteří přispěli. Celkem se nám sešlo opravdu nečekané množství textu i fotografií (bohužel jen malá
část z nich se „vešla“, a z malé kvality reprodukce mám velké obavy), které vydalo na jedenáct tiskových stran – což je mimochodem rozsah převyšující běžné číslo LimNo! Editování to bylo radostné, příjemné (párkrát jsem se probral do reality až hluboko v noci) i velmi poučné – a věřím, že
stejně příjemné a poučné bude i čtení…
Chtěl bych využít této příležitosti a zbylého prostoru k výzvě – ještě jsou mezi námi pamětníci
událostí dávno minulých, které by jistě stálo zaznamenat, nebo jen uvést na pravou míru (viz votivní slib ohledně probořeného ledu [s. 5] či zapomenutý autor limnologické poezie [LimNo 4/2004 a
1/2005]). A naopak – přibývá mezi námi těch, kteří mají bohaté zahraniční zkušenosti, o něž by se
mohli podělit se čtenáři Limnologických novin. Prosím pište!
A ještě něco – při listování posledním číslem Limnologického spravodajcu jsem zjistil, že tradice
nejrůznějších společných česko-slovenských determinačních kurzů apod. stále trvá (namátkou dipterologický seminář v Kostelci n. Č. l., tři algologické akce v Roztokách u K., Rožmberku a Lomech,
anebo Říční krajina III v Olomouci), ale v Limnologických novinách o nich bohužel nebyla vůbec
zmínka! Uvědomil jsem si, že se kamsi vytratila užitečná zásada informovat členy ČLS v předstihu
o všech akcích, a také o tom, jak se nakonec vydařily – zřejmě to souvisí s generační obměnou v organizačních týmech některých akcí. Apeluji proto na všechny organizátory, aby laskavě redakci
včas informovali o konání jakékoliv akce, případně nějak připomněli její vydařený průběh
(včetně fotodokumentace). Dále připomínám, že rádi zveřejníme i recenze odborné literatury.
Výjimečnost tohoto čísla ovšem nekončí u bezkonkurenčního rozsahu 20 stran – pro mne osobně
je to zároveň číslo, jímž zahajuji druhé desetiletí své redaktorské práce pro „limnonoviny“… Nejlepším oceněním jsou pro mne reakce čtenářů, které vždy potěší a svědčí o tom, že vydávání
Limnologických novin má smysl. Mé poděkování patří především všem, kteří mne zásobovali příspěvky a bez nichž bych neměl co editovat. Zachovejte mi prosím přízeň i nadále!
Zn.: Dokud budu redaktorem, nic nezapadne.
- J. Vrba -
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ČLS nebo jednotlivých poboček. Evidenci předplatitelů vede HV ČLS, kam prosím hlaste eventuelní změny
adresy, objednávky a záležitosti týkající se předplatného.
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