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Hostitelské zdroje velkých mlžů (řád Unionoida) v podmínkách biotické
homogenizace sladkovodních ekosystémů
Karel Douda
Katedra zoologie a rybářství, FAPPZ, Česká zemědělská univerzita v Praze
Sladkovodní mlži jsou významnou složkou vodního prostředí a občas jsou dokonce považováni za
takzvané klíčové druhy nebo ekosystémové inženýry. To vše je působeno zejména jejich filtrační
aktivitou spojenou s ukládáním části filtrovaného materiálu do dna, nebo naopak narušováním dna a
často extrémně vysokou biomasou ve srovnání s jinými bentickými organismy. Díky tomu mohou mlži
při vyšších populačních hustotách významně ovlivnit koloběh živin a životní podmínky ve vodním

Škeblice asijská (Anodonta woodiana) se v současné době rychle šíří na mnoha místech České republiky,
zejména v oblasti jižní Moravy a jižních Čech.

prostředí. Učebnicovým příkladem toho, jak mohou populace mlžů zásadně proměnit prostředí
velkých řek i jezer, je slávička mnohotvárná (řád Dreissenoidea), která ve velkých početnostech
kolonizuje nová území v mnoha oblastech světa.
Asi nejznámější skupinou sladkovodních mlžů jsou však zástupci takzvaných velkých mlžů (řád
Unionoida), kam patří v našich podmínkách rody jako velevrub, škeble nebo perlorodka. Tato skupina
má pozoruhodný společný znak, kterým je přítomnost krátkodobého parazitického stádia. Jejich
drobná larva zvaná glochidium nemůže dokončit vývoj bez přichycení na rybího hostitele, i když je
tento vztah primárně motivován transportem glochidií od mateřského jedince a glochidium získává
jen minimum živin během parazitického stádia.
Miliony let společného vývoje vytvořily systém propracovaných interakcí mezi velkými mlži a
rybami. Výsledkem této koevoluce je výhoda šíření mlžů do nového prostředí, a to zejména
protiproudová migrace v říčních systémech. Zároveň se tak ale vytvořila závislost na hostiteli, která
s sebou nese svá rizika a může se za určitých podmínek stát limitujícím faktorem pro výskyt druhu.
V rámci doktorského studia jsem se věnoval různým aspektům biologie a ekologie velkých mlžů,
které mohou mít zásadní význam pro dynamiku jejich populací. Česká zemědělská univerzita v Praze a
Výzkumný ústav vodohospodářský T.G.M. mi vytvořili výborné prostředí pro studium a výzkum.
Začátky však přesto nebyly lehké a svou první laboratoř pro práci s velkými mlži jsem vybudoval ze
staré kůlny v domě rodičů u řeky Lužnice. Tato provizorní laboratoř úspěšně fungovala několik let a
kromě studie o vlivu dusičnanů na středoevropské mlže (Douda 2010) vyprodukovala hlavní část dat
pro odhalení potenciální hostitelské limitace velevruba tupého (Unio crassus) později publikované
v časopise Animal Conservation (Douda et al. 2012).
Začalo se ukazovat, že hostitelsko-parazitické vazby mohou mít zásadní význam pro dynamiku
středoevropských populací velkých mlžů. Současný proces biotické homogenizace (zvyšování
biologické podobnosti různých regionů vlivem lokálních vyhynutí a šíření nepůvodních druhů) vede
k tomu, že se nemohou realizovat ustálené mezidruhové vazby. Po velevrubovi tupém jsme později
studovali hostitelské vazby dalších druhů velkých mlžů s různou mírou hostitelské specializace. Hlavní
otázkou bylo, jak jsou mlži s různou mírou hostitelské specializace schopni čelit nebo dokonce získat
na procesu biotické homogenizace.
V případě velevruba tupého, který je do značné míry hostitelský specialista, se podařilo
zdokumentovat, jak může vést i drobná změna rybího společenstva k vyhynutí klíčových hostitelských
druhů (např. střevle potoční, vranka obecná), což následně zásadně změní dostupnost hostitelských
zdrojů a pravděpodobnost přežití velevruba na dané lokalitě.
Tento závěr není příliš překvapivý, ale jaká může být situace u druhů považovaných za hostitelské
generalisty? Před několika lety jsem se potkal ve Španělsku s Manuelem Lopes-Limou a společně jsme
připravili plán, jak se podívat na hostitelské zdroje generalistické škeble říční (Anodonta anatina)
v Evropě. Ve středu a na okraji areálu tohoto druhu (Česká republika, Portugalsko) jsme testovali
kompatibilitu mezi glochidii tohoto druhu s domácími vs. nepůvodními druhy ryb. Výsledek byl
jednoznačný. I když je tento druh schopen využívat jako svého hostitele téměř jakoukoliv evropskou
rybu původní pro svůj areál, tak toto rozhodně neplatí pro invazní a nepůvodní druhy ryb. Na těchto
druzích vývoj není úspěšně dokončen a z ryby odpadá jen uhynulá larva. Svědčí to o tom, jak biotická
homogenizace může představovat nebezpečí i pro druhy považované v místních podmínkách za
generalisty (Douda et al. 2013).
Přestože jsou velcí mlži celosvětově jednou z nejohroženějších skupin organismů a jejich početnost
i rozšíření dlouhodobě klesá, existuje zde jedna výjimka, kterou je škeblice asijská (Anodonta
woodiana). Tento původem východoasijský druh úspěšně kolonizuje celou Evropu, a to navzdory
tomu, že ke svému vývoji nutně potřebuje rybího hostitele pro své larvální parazitické stádium. Jaká je
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míra hostitelské specializace tohoto druhu a
jakou to může hrát roli v průběhu invazního
procesu v Evropských vodách? Na tuto otázku
jsme se zaměřili s kolegy z Ústavu biologie
obratlovců AV ČR a v navazující studii řešili
také otázku toho, jak se proměňuje vztah
mezi hořavkou a velkými mlži s příchodem
invazní škeblice asijské do Evropy.
Výsledky našich prací dokumentují, že
škeblice asijská může být považována za
„globálního“
hostitelského
generalistu
(Douda et al. 2012) a vlivem toho dochází
také k zajímavému procesu, kdy došlo
k obrácení hostitelsko-parazitických vazeb
mezi hořavkou a mlžem v evropských
podmínkách.
Oboustranná
kvantifikace
schopnosti využívat své hostitele ukázala, že
zatímco hořavka hořká (Rhodeus amarus)
byla parazitem evropských velkých mlžů,
škeblice asijská je naopak parazitem hořavky
(Reichard et al. 2012).
Přestože
práce
vzbudila
značnou
pozornost a komentář k výsledkům studie
přinesl také prestižní časopis Nature
(doi:10.1038/nature.2012.10028),
existuje
stále mnoho neznámých v komplexních
vztazích mezi mlži a jejich rybími hostiteli.
Monitoring populací velkých mlžů v broditelných úsecích
Pozornost bude potřeba věnovat metodickým
toků s nízkou průhledností vody. Foto autor.
otázkám, jejich vylepšením bude možné
dosáhnout zpřesnění výsledků a možnosti společné interpretace dat z různých oblastí (Douda 2013).
Naše další práce se zaměřuje na studium hostitelsko-parazitických vazeb na populační úrovni se
zohledněním dalších faktorů, které působí ve vodách. Celkově se ukazuje, že velcí mlži a ryby jsou
výborný modelový systém pro studium hostitelsko-parazitických vztahů v rychle se měnícím prostředí
a v podmínkách biotické homogenizace společenstev vodních organismů.
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Bodové zdroje a problematika jejich hodnocení
Jan Potužák a Jindřich Duras
Povodí Vltavy, s.p., České Budějovice a Plzeň
V České republice zaznamenáváme v současnosti zvýšené koncentrace fosforu a s tím spojenou
značnou míru eutrofizace na většině údolních nádrží, rybníků a dolních úseků řek. Jednou z příčin je
nadměrný přísun živin (fosforu) z povodí. Obecně, hlavním zdrojem fosforu v povodích je vypouštění
komunálních odpadních vod (bodové zdroje), ale významné mohou být v některých případech i
zemědělské hospodaření a rybářství. Význam bodových zdrojů na celkovém vnosu fosforu do vodních
nádrží dobře ilustrují některé bilanční studie, které byly vypracovány v posledních několika letech.
Autoři bilanční studie zdrojů fosforu a dusíku v povodí vodní nádrže Orlík vyčíslili podíl bodových

Neevidované bodové zdroje jsou významným zdrojem Při nesprávné funkci odlehčovacího systému může
fosforu našich povrchových vod
docházet k odlehčování nečištěných odpadních vod i za
bezdeštného počasí

zdrojů na celkovém vnosu fosforu do nádrže na 55% s tím, že v eutrofizací nejpostiženějším povodí
řeky Lomnice se jejich podíl pohyboval v průběhu roku od 42 – 85% (Hejzlar et al. 2010). K podobným
výsledkům dospěli také autoři bilanční studie povodí vodní nádrže Mostiště, kde vyčíslili podíl
bodových zdrojů na celkovém vnosu fosforu na 51% (Hejzlar et al. 2007). Je tedy zřejmé, že při
plánovaní nápravných opatření vedoucích k potlačení eutrofizace daného povodí se musíme na
prvním místě věnovat právě bodovým zdrojům.
Odpadní vody z bodových zdrojů se do recipientů dostávají obvykle prostřednictvím čistíren
odpadních vod (ČOV), k nimž se naše pozornost nejčastěji upíná, ať už jde o budování nových či
intenzifikaci stávajících.
Pokud chceme zjistit, jakou měrou se bodový zdroj prostřednictvím ČOV podílí na zatížení
povrchových vod fosforem, vycházíme nejčastěji z rozborů provozovatele, které jsou ve formě hlášení
každoročně předávány příslušnému správci povodí. Při tom přihlížíme k výsledkům tzv. kontrolní
činnosti. Na první pohled se zdá, že spolehlivých informací pro posouzení účinnosti, případně
k provedení bilančního hodnocení ČOV ve vztahu k emisím fosforu, je dostatečné množství. Není tomu
ale vždycky tak. Podle nařízení vlády č. 61/2003 Sb. ve znění nař. vl. č. 229/2007 Sb. a nař. vl. č.
23/2011 Sb. (dále NV 61): „Odběry by neměly být prováděny za neobvyklých situací, při přívalových
deštích a povodních.“ To je z pohledu kontroly běžného provozu ČOV jistě v pořádku, ovšem
nedozvíme se nic o fungování ani o emisích z ČOV za deště a vůbec nic ani o funkci jakéhokoli
odlehčení. Přitom právě období srážek je z pohledu emisí fosforu zásadně důležité. V závislosti na
nastaveném odlehčovacím poměru část odpadních vod prochází čistícím procesem jen částečně a část
není čištěna vůbec. Tyto vody představují mimo jiné i významný zdroj fosforu pro recipient. Množství
fosforu, které se za těchto situací dostává do toku či nádrže, nelze z běžně dostupných informací
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kvantifikovat. K tomu se může přidat špatně nastavený odlehčovací poměr, případně celkově špatná
funkčnost odlehčení jako takového (zanesený
odlehčovací kanál, netěsnosti atd.), či nevhodné
nakládání s aktivovaným kalem, a rázem se ČOV může
stát daleko významnějším zdrojem fosforu než by
z pravidelných hlášení vyplývalo. Už z uvedených
informací, které jsou ve vodohospodářské veřejnosti
obecně známy, je zřejmé, že získat údaje o skutečném
vstupu znečišťujících látek z bodových zdrojů do
povrchových vod je obtížné a že vycházet z dat
předávaných znečišťovateli povede s jistotou
k systematickému podhodnocování úlohy bodových
zdrojů při hodnocení emisí fosforu.
Díky výsledkům, které jsme získali podrobným
bilančním monitoringem několika vybraných ČOV,
sledovaných v rámci živinových bilancí rybníků a
vodních nádrží (součást provozního monitoringu
státního podniku Povodí Vltavy), jsme mohli provést
porovnání těchto výsledků s hodnotami, s kterými
běžně
pracujeme
v rámci
výpočtu
vodohospodářských bilancí. V následujícím textu
uvádíme z pohledu emisí fosforu ty nejvýznamnější.
První lokalitou, o které bude řeč, je rybník
Rožmberk. Jedná se o rozlohou náš největší rybník
I takto může vypadat vyústění
(449 ha), který má neoddiskutovatelný vliv na
odlehčovacího kanálu
transformaci živin s dopadem na střední a dolní tok
řeky Lužnice, která patří mezi nejdůležitější dopravní
tepny fosforu do VN Orlík. Z pohledu trofie lze rybník Rožmberk označit za hypertrofní. Již v minulosti
byl Rožmberk podezříván z výrazně negativní fosforové bilance a byl označen za velkého „producenta
fosforu“. Živinový bilanční monitoring je na rybníce Rožmberk realizován od roku 2010. V prvním roce
sledování (2010) byla zjištěna výrazně negativní bilance, rybník fosfor uvolňoval (- 2,56 t P rok-1), na
čemž se pravděpodobně významným způsobem podílel výlov, v průběhu kterého odteklo téměř
4,5 t P. Z tohoto důvodu byla negativní i reálně zjištěná retence fosforu. Rozdíl oproti retenci
potenciální tvořil téměř 10 t P za rok, což je i v poměrech VN Orlík relativně velké číslo (tab. 1).
V roce 2011 byla bilance fosforu mírně pozitivní, rybník zadržel přibližně 0,3 t P rok-1. I přesto byla
reálná retence ve srovnání s retencí potenciální relativně nízká (tab. 1).
V obou letech měla největší podíl na celkovém vnosu fosforu do rybníka Rožmberk ČOV Třeboň
spolu s velkovýkrmnou prasat R.A.B. V roce 2010 se tento vstup podílel na celkovém vstupu 35 %, což
představovalo roční množství 8,9 t P. V roce následujícím došlo k výraznému poklesu vnosu fosforu
z tohoto zdroje (4,9 t P rok-1). To bylo způsobeno především tím, že v roce 2011 došlo k silnému
omezení a následnému ukončení provozu ve velkovýkrmně prasat R.A.B. Současně došlo k výstavbě
nové ČOV Třeboň (vybavené chemickým srážením P). Ta byla od srpna 2011 uvedena do zkušebního
provozu. V roce 2010, kdy ještě plně fungoval R.A.B. probíhalo čištění odpadních vod z tohoto provozu
a odpadních vod z města Třeboň v jedné společné ČOV umístěné v areálu R.A.B. Dočištění odpadních
vod, které odtékaly z ČOV se realizovalo v soustavě čtyř biologických rybníků. Odtok z posledního,
čtvrtého biologického rybníka ústí přímo do rybníka Rožmberk.
Díky podrobnému bilančnímu monitoringu bylo odhaleno kromě nevhodné manipulace
s biologickými rybníky (často v rozporu s vodoprávním povolením) i několik neevidovaných „černých“
výpustí z areálu R.A.B., které představovaly pro Rožmberk významný kontinuální zdroj fosforu
(odlehčování OV bylo zaznamenáno při každé návštěvě). Koncentrace P celkového v odpadní vodě
odtékající z „černých“ výpustí dosahovaly hodnot blížících se 20 mg l-1.
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Tabulka 2 ukazuje srovnání množství celkového fosforu, které odteklo z provozu R.A.B. a ČOV
Třeboň společně s biologickými rybníky (BR) (celkem) v letech 2010 a 2011 a ČOV Třeboň (bez R.A.B. a
biologických rybníků, které již nebyly zapojeny do čištění OV) v roce 2012. V tabulce jsou uvedena
množství fosforu vypočtená z hlášení provozovatele (p), z kontrolní činnosti vodohospodářské
laboratoře Povodí Vltavy České Budějovice (kč) a výsledky získané pravidelným bilančním
monitoringem („Bilanční monitoring PVL“). Z výsledků v roce 2010 je patrný výrazný rozdíl mezi
hodnotami provozovatele, příp. z kontrolní činnosti a hodnotami získanými pravidelným
monitoringem. Rozdíl se pohyboval kolem 6,5 tuny P ročně! V roce 2011 se tento rozdíl přibližně o
polovinu snížil v důsledku útlumu velkochovu a nabíhání nové ČOV. V roce 2012 již celoročně
fungovala nová ČOV Třeboň. Dočišťování odpadních vod neprobíhalo přes soustavu biologických
rybníků a vyčištěné OV byly svedené přímo do rybníka Rožmberk. Celkové roční množství P, které se
dostává z ČOV do rybníka, se snížilo na 0,5 t ročně. Pokud k tomu připočteme i množství fosforu, které
odteklo ze soustavy biologických rybníků (sedimenty se starou zátěží P) dostáváme se na přibližně
1,4 t P ročně. Oproti roku 2010 se tedy jedná o pokles o přibližně 84 %.
Tabulka 1. Roční bilance fosforu rybníků Rožmberk (2010, 2011) a Buzický (2012)
Lokalita
Rožmberk
Buzický
Rok
2010
2011
2012
-1
Bilance P [t rok ]
- 2,6
+0,3
+3,2
Specifický přísun P [g m-2]
5,8
3,2
8,0
Retence zjištěná [%]
-10
+2
+66
Retence potenciální* [%]
+29
+31
+45
* vypočtená na základě doby zdržení (Hejzlar et al. 2006)
Tabulka 2. Roční množství celkového fosforu (Pc), které odteklo z ČOV a R.A.B. Třeboň v letech 2010–2012,
z ČOV Blatná (2012) a z ČOV Pelhřimov (2012). Hodnoty jsou vypočtené jednak z hlášení provozovatele (p) a
jednak z výsledků kontrolní činnosti (kč) státního podniku Povodí Vltavy (PVL). Výsledky z roku 2012 jsou bez
odtoku z R.A.B. (ukončení provozu). BR – biologické rybníky.
ČOV + BR
ČOV + BR
Rozdíl
Lokalita
Rok
p/kč PVL
Bilanční monitoring PVL
[t rok-1]
Pc [t rok-1]
Pc [t rok-1]
R.A.B + ČOV Třeboň
2010
2,4/2,5
8,9
6,5/6,4
R.A.B + ČOV Třeboň
2011
1,3/1,4
4,9
3,6/3,5
ČOV Třeboň
2012
0,5/0,5
1,4
0,9
ČOV Blatná
2012
2,1/2,2
4,0
1,9
ČOV Pelhřimov
2012
1,24/2,4
4,5 (IV.-IX.) / ~6 (I.-XII.)
~4,8
*ČOV bez BR

Druhou neméně zajímavou lokalitou je rybník Buzický (60 ha), který leží nedaleko města Blatná a je
posledním rybníkem na Mračovském potoce před jeho zaústěním do řeky Lomnice. Ta je spolu
s říčkou Skalicí důležitým eutrofizačním faktorem pro otavské rameno VN Orlík. Do Buzického rybníka
je sveden odtok z ČOV Blatná. Před jejím vybudováním sloužil rybník k přímému čistění odpadních
vod. V současnosti je na rybníce uplatňován dvouhorkový systém produkce tržní ryby (dominuje kapr).
I přes vysoký roční specifický přísun fosforu, který přesahoval 8 g m-2, a svůj silně hypertrofní
charakter, vykazoval Buzický rybník pozitivní látkovou bilanci fosforu (fosfor zadržoval). Současně
vykazoval dokonce vyšší reálnou retenci nežli byla potenciální, vypočtená na základě doby zdržení
(tab. 1). Hlavní podíl na celkovém vstupu fosforu do rybníka Buzický mělo město Blatná, které se
podílelo více než 80 % na celkovém vstupu fosforu do rybníka Buzický. V absolutních číslech se jednalo
o bezmála 4 t P rok-1 (tab. 2). Jedním z důvodů takto vysokých emisí fosforu bylo, že ČOV Blatná dosud
není vybavena technologií na srážení P. Hlavním důvodem ale byl fakt, že velké množství fosforu se do
rybníka Buzický dostávalo z odlehčení ČOV. V průběhu roku bylo zjištěno, že odlehčovacím kanálem
odtékala odpadní voda i v období bezdeštného počasí, a to vlivem dlouhodobě nevyhovujícího
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hydraulického řešení stokové sítě (prakticky při každé druhé návštěvě bylo zaznamenáno
odlehčování). Problém sice je dlouhodobě známý, ale emise znečištění nebyly nijak podchycené a tedy
ani vykazované, takže ani tlak na zlepšení nebyl dostatečný. A kde není tlak na řešení, tam často ani
k žádnému zlepšení situace, jak pozorujeme v praxi, nedochází.
Orientační představu, o jaké množství fosforu se může jednat, získáme, pokud porovnáme námi
zjištěné hodnoty s hodnotami, které udává v hlášení provozovatel ČOV. Pro upřesnění uvádíme, že
námi zvolený odběrový profil byl pod soutokem odlehčovacího kanálu a odtoku z ČOV, kdežto
provozovatel (i PVL v rámci kontrolní činnosti) odebírá vzorky přímo v odtoku z ČOV nad zaústěním
odlehčení. Rozdíl mezi emisí fosforu zjištěnou (4,0 t P rok-1) a emisí deklarovanou provozovatelem
ČOV (2,1 t P rok-1) činil za rok 2012 téměř 48%, což představovalo množství 1,9 t P rok-1 (tab. 2)! Na
základě výsledků z kontrolní činnosti bychom dospěli k přibližně shodným číslům, která deklaruje
provozovatel (2,2 t P rok-1). Je tedy zřejmé, že bychom s použitím deklarovaných emisí fosforu
pracovali s výrazně podhodnocenými údaji a Buzický rybník bychom vyhodnotili chybně - jako
neutrální: ani nezadrží, ani neuvolní.
Poslední, ale o nic méně významnou lokalitou byla ČOV Pelhřimov. Město Pelhřimov je největším
sídelním útvarem v povodí vodárenské nádrže Švihov na Želivce. Logicky bychom předpokládali klíčový
význam odpadních vod z Pelhřimova pro zachování stále ještě nízké úrovně eutrofizace naší největší a
nejdůležitější vodárenské nádrže. Údaje deklarované znečišťovatelem hovořily od r. 2005 o emisích
1,45-1,98 t P za rok, což se po transformaci předzdrží Sedlice nezdálo oproti celkovému ročnímu
vstupu fosforu do Švihova v úrovni cca 11 t (2011) příliš dramatické. ČOV Pelhřimov sice disponuje
poměrně účinným srážením fosforu, ovšem ČOV je hydraulicky nedostatečná, takže už mírná srážková
činnost znamená odlehčování nečištěných odpadních vod. Akumulační dešťové zdrže na zachycení
nejznečištěnějšího podílu odpadní vody proplachující kanalizační řad nejsou v Pelhřimově k dispozici.
Odlehčováno je tedy ve městě přímo do recipientu (potok Bělá) a hlavní podíl odpadní vody je
odlehčován za česlemi ČOV do soustavy dvou biologických rybníků (BR) ležících v nivě Bělé. Rybníky
sice tvoří kaskádu, ale voda může být do každého z nich z Bělé připouštěna a naopak z rybníků může
více nebo méně řízeně (česle se ucpávají listím) do Bělé odtékat.
Výsledky monitoringu v roce 2012 ukázaly vodu v Bělé pod BR jako vysoce zatíženou sloučeninami
fosforu: Pcelk průměrně 0,50 mg l-1 s maximy 0,7-2,1 mg l-1. Po propočtech látkové bilance bylo
zjištěno, že zatímco profilem nad městem Pelhřimov proteklo za sledované období IV.-XII. 0,57 t P,
pod Pelhřimovem včetně BR to bylo 5,08 t, tedy o zhruba 4,5 t P víc. Tento rozdíl se po extrapolaci na
celý rok 2012 zvýší na ~6 t P. Pokud bychom v bilančním hodnocení zdrojů fosforu v povodí vycházeli
pouze z údajů deklarovaných znečišťovatelem, pracovali bychom zde pouze se zhruba 20%
skutečného zatížení (tab. 2) a pro zbylou část bychom hledali zdroje někde jinde, např. mezi zdroji
plošnými či difuzními.
Bilanční hodnocení v roce 2012 také ukázalo, že město Pelhřimov je pro VN Švihov zcela
dominantním zdrojem fosforu, bez jehož vyřešení budou další – byť i nákladné – protieutrofizační
aktivity málo účinné. Výsledky získané v roce 2012 prověřujeme v letošním roce a předběžné výsledky
v zásadě potvrzují naše loňská zjištění.
Za nejdůležitější závěr považujeme jednoznačné doložení předpokládané skutečnosti, že hodnocení
bodových zdrojů fosforu, tedy měst a obcí, pouze na základě údajů deklarovaných provozovateli ČOV
vede k zásadnímu podhodnocení jejich významu. Toto podhodnocení pak zkresluje popis situace
v hodnoceném povodí a vede k nesprávnému nastavení priorit opatření, která mají za cíl snížení
eutrofizace. Důsledkem je neefektivní vynaložení finančních prostředků.
Při řešení bodových zdrojů znečištění je velmi důležité zabývat se fungováním celé lokality za
srážkoodtokových událostí. Zásadní je už nakládání se srážkovými vodami (podpora zasakování,
dalšího využití, omezování zpevněných ploch, odvádění balastních vod mimo splaškovou kanalizaci...),
protože to má určující dopad na dimenzování ČOV, dešťových zdrží, odlehčení... a v důsledku
samozřejmě na látkové vlny probíhající vodotečí. Právě tyto látkové vlny nesou eutrofizačně
nejrizikovější sloučeniny fosforu a představují významný podíl na jeho bilanci.
Rybníky mají přirozeně dánu schopnost účinné retence fosforu, která může znamenat výrazné
omezení vlivu fosforu z bodových zdrojů. Pokud jsou ale technologické problémy ČOV či stokové sítě
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řešeny (nikde nevykazovaným) přetěžováním rybníka, jsou silně negativní dopady na bilanci fosforu –
a na možnosti jejího řešení – nevyhnutelné.
Za důležité považujeme také upozornit na to, že protieutrofizační úsilí není možné bez soustavné,
intenzivní a podrobnější kontroly bodových zdrojů znečištění, než jaká je běžně praktikována. Právě
v rámci bilančních monitoringů se pravidelně s nějakým problémem setkáváme. Může jít o nesprávné
či neodborné provozování ČOV (malé obce), o nevyhovující, zastaralé a ne zcela funkční technologie, o
dlouhodobě neřešené problémy ČOV či stokové sítě. Obvykle pouze podněty dobře podložené
získanými poznatky mohou vést ke zlepšení situace.
(Nezkrácenou verzi tohoto příspěvku je možné nalézt ve sborníku konference Vodní nádrže, konané
v termínu 25. – 26. 9. 2013 v Brně.)
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Vodácké závody a umělé zasněžování sjezdovek
– lze očekávat negativní dopady na našich tocích?
Martin Rulík, Jan Michalička
Katedra ekologie a životního prostředí, Přírodovědecká fakulta UP, Olomouc

Mohou vodácké závody a odběry vody pro zasněžování sjezdovek negativně ovlivnit ekosytém a
biocenózu našich toků? To jsou otázky, ke kterým jsem měl možnost se během několika posledních let
vyjadřovat. Přestože obě dvě aktivity spolu zdánlivě nijak nesouvisí a jsou dokonce provozovány
v opačných částech roku, v obou případech se jedná o manipulativní zásahy do hydrologického režimu
toků, které mohou potenciálně ovlivňovat vodní biotu. Z hlediska hydrobiologického (a ekologickoochranářského) zde tedy existuje oprávněný požadavek zachování ekologické funkčnosti našich vod,
na druhé straně je zde požadavek vodáků a provozovatelů lyžařských areálů na zajištění dostatečného
průtočného množství vody v korytě, resp. zajištění odběru dostatečného množství vody pro výrobu
umělého sněhu. Oba dva fenomény nejsou nové, jejich vlivům na hydrobiologii toků se dosud
prakticky nikdo nevěnoval, což platí i pro zahraničí. Jelikož v posledních letech dochází k častým
střetům mezi ochranou přírody a vodáky a provozovateli sjezdovek, rádi bychom se v následujícím
příspěvku podělili o některé zkušenosti a poznatky, získané při zpracování odborného posudku a
zpracovávání bakalářské a diplomové práce, věnovaných vlivu vodáckých aktivit. Budeme velmi vděční
za jakýkoliv komentář, rady či náměty, které by přispěly k lepšímu pochopení vlivů těchto aktivit na
vodní systémy a poskytly relevantní odpovědi požadavkům ochrany přírody.
Vodácké závody
Zatímco vlivu minimálních průtoků a předčasného vysychání vodních toků na bentická společenstva
je celosvětově i v našich podmínkách věnována dostatečná pozornost (viz příspěvek P. Pařila
v Limnologických novinách 2013/1), vliv zvýšených průtoků je studován minimálně. Výjimkou jsou
studie pod špičkujícími přehradami, kdy dochází k výraznému diurnálnímu kolísání průtoku v důsledku
výroby elektrické energie. Náhlé, byť krátkodobé zvýšení průtoku vody korytem v důsledku konání
vodáckých závodů může pro vodní organismy (zejména bentos a ryby) představovat podobnou
disturbanci jako např. blesková povodeň („flash flood“), rozdíl je však v rychlosti průchodu přívalové
vlny a objemu protékající vody.
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Povodně, které vznikají náhlým vypouštěním vodních nádrží, ať už kvůli získání prostoru k
zachycení přívalových dešťů, kvůli špičkujícím vodním elektrárnám, nebo kvůli rekreačnímu využití
řeky, jsou výjimečné prudkostí své vlny, rychlostí nástupu maximálního průtoku a také velmi rychlým
poklesem průtoku zpět na minimum. Tyto povodně jsou pro společenstva nepřirozené i proto, že
často probíhají nezávisle na srážkách a na přirozeném ročním průtokovém cyklu. Mnoho taxonů
bezobratlých je velmi odolných vůči povodním, a to i přesto, že povodně mají na společenstva
bezobratlých velký vliv. Tento zdánlivý paradox je způsoben velmi krátkým trváním povodní (Wallace
1990, Mathaei et al. 2000, Suren et Jowett 2006)*. Podle Lakea (2003) se odolnost a přizpůsobivost
vůči různým vlivům vyskytuje u celých skupin bezobratlých, ne pouze u jednotlivých druhů. Pro přežití
v tocích s častými, výraznými povodněmi existuje několik strategií, jež jsou bezobratlými hojně
využívány. Jde zejména o hydrodynamický, flexibilní tvar těla, rychlou migraci do a z refugií a o
rychlý životní cyklus, jenž umožňuje dospívání několika generací během roku. Naopak v tocích, kde
se povodně nevyskytují nebo jsou jen mírné, se obvykle vyskytují druhy bezobratlých s velkým tělem
tupého tvaru, pomalou migrací a často jen jednou generací během roku (Scarsbrook et Townsend
1993, Holomuzki et Biggs 2000).
Výzkumy posledních let ukazují, že pro přežívání jednotlivých bentických společenstev je klíčové
využívání různých druhů refugií. Průtokovými refugii jsou myšlena taková stanoviště, která díky
nižšímu hydraulickému stresu v průběhu vysokých průtoků udržují substrát stabilní, která poskytují
místo bezpečného úkrytu před vyšším prouděním vody a kde ztráty na kvantitě bentických organismů
jsou relativně malé s ohledem na ztráty mimo tato refugia (Lancaster et Hildrew 1993, Rempel et al.
1999). Vyšší míra přežívání bentosu v refugiích během disturbancí, ve srovnání s jinými, ne tak
vhodnými stanovišti, a popovodňové pohyby z refugií nazpět do disturbancemi více postihovaných
stanovišť se v poslední době ukazují jako klíčové pro zachování struktury společenstva, která na
lokalitě byla před disturbancí (Lancaster et Belyea 1997, Holomuzki et Biggs 2000). V případě
disturbance typu povodně se jako významný činitel pro setrvání bentických organismů na lokalitě,
kromě přítomnosti vhodných refugií, jeví i složení substrátu dna, které kromě toho, že ovlivňuje
schopnost bentosu setrvat na místě, významnou měrou ovlivňuje i jeho mortalitu, a to při jakékoli
disturbanci.
Závody na divoké vodě i splouvání řek na raftech, kanoích a kajacích mají v České republice poměrně dlouhou tradici, která
každoročně přitahuje k
vodě nové a nové zájemce. Kromě notoricky známého sjíždění Vltavy,
Lužnice, Sázavy a dalších
toků
během
období
s dostatkem vody, je na
vybraných tocích, obvykle
pod hrází vodní nádrže
v určitých termínech nárazově vypouštěno větší
množství vody, které
zabezpečuje
bezpečné
sjetí toku v délce několika
až kilometrů (Moravice,
Jihlava...).
Množství
3
3 -1
vypouštěné vody se liší a může dosahovat od několika málo m až po více než 20 m s v případě Labe
pod Špindlerovým Mlýnem a Vltavy pod údolní nádrží Lipno, kde se již několik desetiletí konají
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vodácké závody na divoké vodě (Český pohár a Mistrovství ČR kanoistice na divoké vodě). Labská
soutěska na Labi a koryto Vltavy pod Lipnem představují v zásadě jediné dva přírodní úseky v ČR, kde
se vodácké závody mohou konat, jinak probíhají v umělých kanálech, jako je např. pražská Troja,
Trnávka na Želivce apod.). Více než 50ti letá historie každoročních vodáckých závodů na řece Labi pod
přehradou Labská ve Špindlerově mlýně začala být pro některé ortodoxní ochránce přírody noční
můrou a vyvolala proto požadavek na zpracování odborného posudku. Ten měl prokázat či vyvrátit
domněnku, že zvýšené průtoky během 2-3 denních vodáckých závodů mohou vyvolat disturbance ve
složení a denzitě bentických makrobezobratlých a ryb.
Splouvání řek při „dostatečném“ přírodním průtoku je v posledních letech trnem v oku mnoha
ochranářům, ale také místním rybářským organizacím. Vodáci ruší ptáky hnízdící na štěrkopískových
náplavech (řeka Morava), mohou fyzicky narušovat populace perlorodek (Vltava), popř. šlapáním a
otěrem negativně ovlivňují tření pstruhů a kladení jiker (Morava). Splouvání či sjíždění řek při
„nedostatečném“ přírodním průtoku vyžaduje „nadlepšení“ průtočných podmínek, tj. navýšení
stávajícího průtoku na hloubku vody, která umožní bezpečné proplutí mělkých úseků toku. Toto
navýšení průtoku se však kategoricky liší v případě závodů na Labi a Vltavě a v případě víkendového
splouvání amatérských lodí.
Vodácké závody se totiž konají jednorázově (tj. jednou za rok), obvykle od čtvrtku do neděle, a jsou
typické značným a rychlým kolísáním průtoků (běžně nárůst z 1 m3 až na 20 m3 s-1) s výškou přívalové
vlny více než 40 cm během velmi krátké doby. Voda je vypouštěna z přehradní nádrže; nástup
povodňové vlny bývá obvykle velmi rychlý a maximálního průtoku je dosaženo za cca 40-45 minut.
Maximální účinek povodňové vlny se projevuje v úsecích bezprostředně pod přehradou (snížení
denzity bentických organizmů a ryb), v úsecích ležících po toku níže již nebyl účinek tak patrný.
Z hlediska druhového složení makrozoobentosu jsou získané výsledky rozporuplné a nevykazují
signifikantní trend. Trvání tohoto vysokého průtoku je zhruba 4 (trénink) až 10 hodin (vlastní závody)
za den. Po skončení tréninku či závodu dochází ke zpětnému snížení průtočného množství - tento
pokles ale býval zpravidla velmi rychlý, cca 30 minut. Právě rychlý pokles průtoků se ukázal jako
největší problém spojený s pořádáním závodů na Labi. Během vyšších průtoků jsou totiž zaplavené i
příbřežní oblasti (tzv. parafluviál), kam namigrují vodní bezobratlí i ryby, kteří se pak při náhlém
poklesu nedokáží včas vrátit do původního koryta a zůstávají v relativně vysokých abundancích (jepice,
pošvatky, chrostíci) v přírodních depresích se zbytky vody, které obvykle v teplém období záhy
vyschnou. Stejná situace platí i pro ryby. Negativní vliv závodů tak zpravidla není v přímé disturbanci
vysokým průtokem, ale v nevhodné manipulaci s průtoky, které ale nejsou chybou vodáků, jak se
ochrana přírody zatvrzele domnívá, ale chybou obsluhy přehrady. Snížení denzity bentických
organizmů v úseku bezprostředně pod přehradou, kde je vliv smykového tření největší, je obvykle
kompenzován zvýšením denzity v dolnějších částech toku. Druhová bohatost zůstává obvykle
nezměněna a podobnost lokalit před a po závodech se významně neliší.
Víkendové amatérské splouvání řek se naopak koná opakovaně několikrát za sezónu, obvykle
v letním období květen-srpen a průtoky nedosahují tak vysokých hodnot (např. v případě Moravice
pod Kružberkem-Podhradí maximálně cca 15 m3.s-1) a jsou během sezóny značně nevyrovnané, což
znamená i jejich různý potenciální vliv. Spíše než vlastní fyzická disturbance turbulentního proudění
vody zde pravděpodobně působí kumulativní efekt vícenásobných, nárazově zvýšených průtoků.
V diplomové práci, hodnotící vliv vícenásobného, nárazově zvýšeného stavu vod vypouštěných
z nádrže Kružberk na makrozoobentos řeky Moravice v roce 2012 bylo zjištěno, že s narůstajícím
počtem vypouštění dochází ke změnám jak v denzitě, tak v druhovém složení a tedy i podobnosti
vzorků. Ale protože nebyla zvolena žádná referenční lokalita (nejbližší možná by byla až nad oběma
přehradami Kružberkem a Slezskou Hartou), nebylo možné odlišit, zda tyto pozorované změny souvisí
s vlivem zvýšených průtoků či se jedná o přirozenou dynamiku populací zoobentosu. Na stejné lokalitě
nyní probíhají nové odběry v rámci diplomové práce Ostravské univerzity, tak doufáme, že v budoucím
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roce budou k dispozici další data, která doplní a potvrdí či vyvrátí pozorování a závěry této diplomové
práce.
Umělé zasněžování
Odběr vody pro potřeby výroby umělého sněhu představuje opačný problém než vodácké závody,
protože dochází k opakovanému snížení průtoků vody v korytě toku. Stroje na umělou výrobu sněhu a

Sněžné dělo (Author: Calyponte, from: en.wikipedia.org)

Nádrž na vodu na umělé zasněžování (http://garmischpartenkirchen.ic.cz/vylet-garmisch-partenkirchenbayernhaus-grainau/olympus-digital-camera-4/)

umělé zasněžování ploch, tzv. sněžná či sněhová děla se používají k tomu, aby lyžařské sjezdovky byly
použitelné v období, kdy sice je mráz, ale v příslušné oblasti je nedostatek přirozené sněhové
pokrývky. Fungují tak, že se v nich za pomoci kompresoru rozstřikuje vodní mlha do proudu
podchlazeného vzduchu. Použití vodních děl vyžaduje náročnou infrastrukturu: dostatečný zdroj
vody, nádrže na vodu s čerpadly a rozvodem vody a elektrické napájení. Instalace sněžních děl závisí
na množství sjezdových tratí, jejich lokalizaci a především rozměrech (s tím souvisí plocha a tím pádem
množství spotřebované vody). Provozovatelé sjezdovek mohou vodu čerpat z různých zdrojů (vrt,
nádrž, vodní tok), nejběžnější způsob v našich podmínkách je čerpání vody z blízkého toku.
Kolik vody se ale čerpá a jak často, zda v toku zůstává nutný minimální průtok (Q330) a jaký je dopad na
hydrocenózy však zatím prakticky vůbec netušíme. Důvodů je několik, mimo jiné proto, že umělé
zasněžování je v našich horách na mnoha místech stále ještě čerstvou novinkou, a dále že se
zasněžování provádí obvykle ve večerních či nočních hodinách, kdy nikdo žádné kolísání vody v toku
nepozoruje. Lze důvodně očekávat, že odběr vody z toku během čerpání sníží průtok a hladinu vody,
dojde ke zmenšení objemu zatopené plochy dna a zpomalení rychlosti proudu. Objem odebrané vody
bude samozřejmě záviset na množství sněžních děl v oblasti; dále bude důležité, zda bude odběr
soustředěn do jednoho místa či bude prováděn na několika místech v podélném profilu. Úsek toku
postižený odběrem tak může být relativně krátký, nebo naopak dosti dlouhý. Během mrazivých
zimních nocí pak výrazně snížený průtok může způsobit zamrzání vody a negativní ovlivnění
hydrocenóz. Toto ovlivnění bude gradovat s rostoucí frekvencí odběrů, protože lyžařská sezóna dnes
trvá minimálně od konce listopadu do března až dubna a v obdobích s nedostatkem sněhových srážek
umělé zasněžování probíhá i několikrát týdně. Jak dlouho trvá jeden odběr, kolikrát za sezónu se tento
odběr opakuje, kolik toků je během zimního období takto postižených a jak dlouhé budou ovlivněné
úseky toků jsou zatím otázky, na které neznáme odpověď. S prvotní inventarizací jsme začali letos
v CHKO Beskydy, následně bychom rádi vypsali nějakou diplomovou práci, zaměřenou na sledování
dopadů umělého zasněžování na zoobentos, popř. ryby.
*

Citovaná literatura je k dispozici u MR (martin.rulik@upol.cz)
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Vzpomínka

In memoriam Jaromír Justýn (*1931 - †2013)
Dlouholetý člen České (i Československé) limnologické společnosti RNDr. Jaromír Justýn, CSc.
zemřel náhle 4. října 2013 ve věku nedožitých 83 let. Po ukončení vysokoškolského studia byl od roku
1957 do roku 1961 učitelem chemie a biologie na Střední všeobecné vzdělávací škole v Praze-Braníku.
V letech 1961-1964 byl řádným aspirantem v hydrobiologické laboratoři Entomologického ústavu
ČSAV v Praze, vedené Doc. J. Hrbáčkem, CSc. Aspiranturou se cíleně připravoval na pracovní poměr ve
Výzkumném ústavu vodohospodářském v Praze se zaměřením na řešení biologických otázek při
zneškodňování radioaktivních vod. Do Výzkumného ústavu vodohospodářského nastoupil
bezprostředně po ukončení aspirantury a pracoval zde nepřetržitě do roku 1998, kdy odešel do
důchodu, tedy po dobu 34 let. V letech 1987-1990 byl vedoucím oddělení Jakost vody. Zabýval se
především vlivem důlních vod z těžby a zpracování uranových rud na kontaminaci vodních toků pod
jejich zaústěním, se zvláštním zřetelem na biomasu vodních rostlin a ryb. V návaznosti na tuto
problematiku řešil model pro hodnocení dávek z příjmu těchto radionuklidů na příkladu ryb. V jedné
z nejzatíženějších oblastí povodí řeky Ploučnice, pod zaústěním důlních vod ve Stráži pod Ralskem až
po její ústí v Děčíně, studoval rozmanitost druhového spektra vodních organismů a ryb. Výsledky své
práce prezentoval na řadě konferencí, publikoval v odborných časopisech, i v řadě Práce a studie VÚV.
I v důchodovém věku se zajímal o odbornou problematiku a udržoval kontakt s pracovištěm
Radioekologie, kam se problematika tzv. radioaktivních vod transformovala od roku 1983. Jaromír
Justýn byl přátelské nekonfliktní povahy. K jeho zálibám patřil tenis, který hrál až do pozdního věku.
- E. Hanslík, VÚV T.G.M., v.v.i.-

Ohlédnutí za akcemi

SIL XXXII – Congress of International Society of Limnology 2013
4. - 9. srpna 2013, Budapešť, Maďarsko
Letošní konference mezinárodní limnologické společnosti SIL 2013 se konala pod záštitou Maďarské
akademie věd (Hungarian Academy of Sciences) v hlavním městě Maďarska, Budapešti. Jednalo se o
poměrně velkou konferenci (470 účastníků, 287 ústních přednášek, 117 posterů) s 9 paralelními
sekcemi každý den. Cenu za nejlepší přednášku získala Stephanie Palmer z Kanady, cena za nejlepší
poster pak zamířila do České republiky zásluhou Pavla Svobody z Karlovy Univerzity v Praze.
V minulosti jsem se žádné ze SIL konferencí nezúčastnil, nemohu tedy porovnat kvalitu té letošní
s těmi v minulých letech. V následujících řádcích shrnu svůj dojem z této akce.
Na začátku každého konferenčního dne proběhly dvě plenary lectures. Za nejzajímavější považuji
přednášky Prof. Martina Dokulila z Rakouské akademie věd s názvem „Impact of climate warming on
European inland waters“ zaměřenou na srovnání vlivu globálního oteplování na mělká a hluboká
jezera v Evropě a také na celkové oteplování řek, jezer a dokonce i podzemních vod. Druhou velmi
zajímavou přednášku přednesl Prof. John Downing z Iowa State University na téma „Limnology and
oceanography: two estranged twins reunited by global change“ zaměřenou na rozdílné i společné rysy
obou příbuzných oborů z různých pohledů. Zcela výstižná je přímá citace z jeho přednášky:
„Limnologové a oceánografové dosáhnou mnohem více spoluprací než soupeřením. Voda je jejich
společným strategickým zdrojem a mají se jeden od druhého hodně co učit“.
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Na konferenci byla prezentována témata z celé řady limnologických oborů od biochemických cyklů,
tropické limnologie, biodiverzitu, přes ekologii planktonu a bentosu, biologických invazí až
k paleolimnologii. Pravděpodobně nejvíce aplikovanou sekcí celé konference bylo Monitorování a
hodnocení stavu vodních ekosystémů. Tato sekce měla, vzhledem k aktuálnosti tématu (přijetí
Rámcové směrnice o vodách), hojné zastoupení z řad přednášejících a také byla velmi hojně
navštěvována ostatními účastníky.
Mě jako ichtyologa samozřejmě nejvíce zajímala sekce Ekologie ryb a rybářský management,
v rámci které zaznělo celkem 10 přednášek včetně té mé. Celkově konference nepřilákala velké
množství ichtyologů, navíc špatné načasování rybích přednášek zapříčinilo velmi nízkou účast na této
sekci. Paralelně totiž přednášeli v jiných sekcích své rybí prezentace kolegové, kteří by měli zájem o
zhlédnutí prezentací v ekologické rybí sekci a naopak. Vzhledem k časovému překryvu to však nebylo
možné.
Součástí konference byla také jednodenní exkurze na Limnologický ústav na Balatonu, kde účastníci
ocenili nejen budovu, vybavení a zázemí ústavu, ale především možnost vykoupat se v extrémně
horkých srpnových dnech.
Celkově byla konference velmi dobře zorganizovaná, přehledná a lidé kolem Dr. Petera Biro, který
konferenci předsedal, odvedli skvělou práci. Pro mě byl drobnou vadou na kráse překryv rybích
prezentací (viz výše) a také konferenční večeře za poplatek (přibližně 35 eur). Osobně jsem se večeře
(mimochodem spojené s ukázkou drezůry koní) nezúčastnil, takže nemohu hodnotit, zda necelá
tisícovka stála za to. Osobně si myslím, že za extrémní konferenční poplatek 820 eur (pro nečlena
mezinárodní limnologické společnosti) by večeře v rámci konference mohla být v ceně.
- Tomáš Jůza -

Tomáš Jůza během prezentace svého příspěvku na konferenci SIL
2013. Foto: Daniel Ricard
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Pavel Svoboda s cenou za nejlepší
konferenční poster.
Foto: Tamás Thaler, zdroj: www.sil2013.hu.

Zápis ze schůze HV ČLS, konané dne 29. 11. 2013 v Praze
Přítomni: dle prezenční listiny
1. Kontrola zápisu z minulé schůze HV ČLS: zápis byl schválen.
2. Hospodaření ČLS:
Přehled hospodaření za rok 2013 bude zveřejněn v čísle 2014/01.
Dotace poskytnuté RVS na rok 2013 na oba projekty byly v plné výši vyčerpány.
3. Dotace RVS AV ČR (dr. Tátosová):
Žádost o dotaci na projekty ČLS pro rok 2014 byla RVS ČR předána v požadovaném termínu; podle
vyjádření sekretariátu RVS ČR naše žádost formální požadavky splňuje.
ČLS pro rok 2014 žádá RVS ČR o dotaci na dva projekty v celkové výši 18 000,- Kč:
1. Činnost odborných skupin ČLS a pořádání odborných seminářů (požadovaná dotace 6 tis. Kč)
2. Vydávání periodika Limnologické noviny; provoz a aktualizace www stránek ČLS (požadovaná
dotace 12 tis. Kč).
Termín pro vyúčtování dotací a zprávy o činnosti za rok 2013: 17. leden 2014
Tajemnice ČLS (dr. Tátosová) se zúčastnila zasedání RVS a seznámila HV ČLS s hlavními body jednání.
3. Matrika (zpracoval dr. Duras)
Ke dni konání schůze dlužilo na příspěvcích téměř 100 členů z celkových 187:
50,- Kč dluží 1 člen
100,- Kč dluží 78 členů. Tito dlužníci patrně nezaznamenali změnu výše příspěvků z 200,- na 300,ročně odsouhlasenou na VS ČLS v Jasné dne 26. 6. 2012.
300,- Kč dluží 15 členů
více než 600,- Kč dluží 5 členů. Těmto členům hrozí podle čl. 14 odst. (1) Stanov ČLS zánik členství
z důvodu nezaplacení členských příspěvků po dobu dvou let.
Dlužníkům byl zaslán upozorňující email.
4. Webové stránky ČLS (zpracovala dr. Sacherová)
V sekci O společnosti je veřejně dostupný (tj. není nutno se přihlašovat) seznam členů, který nově
obsahuje také individuální kód každého člena, který slouží jako variabilní symbol při platbě
příspěvků. Dříve byl tento kód uveden jen v osobním profilu pro přihlášení na web ČLS.
V tomto seznamu je pro snadnější vyhledávání také uveden kontaktní email členů. Je ve formátu
obrázku, nehrozí tedy zneužití emailů pro rozesílání spamů.
Po přihlášení lze členům ČLS zasílat zprávy, na jejichž úvodním řádku je vizitka „Odesláno z webu ČLS“.
Nově lze ke zprávám také přikládat soubory.
V menu webových stránek bude zřízena záložka, kde budou zveřejňovány obhájené bakalářské,
diplomové a doktorské práce, a dále záložky „Facebook“ a „Voda v médiích“, kde budou postupně
publikovány odkazy na mediální aktivity členů společnosti.
Na webových stránkách ČLS byla doplněna informace o výši poplatků a způsobu úhrady. Je k nalezení
v oddělení O společnosti – Matrika a příspěvky. Není nutné se přihlašovat.
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5. Limnologické noviny
LimNo 1/14: výzkumné aktivity členů: Projekt Prameniště (dr. Bojková); zpráva o konferencích:
Říční krajina (dr. Pithart).
6. Různé
a) Archivace webu ČLS: ČLS se zapojila do projektu Národní knihovny WebArchiv. Webové stránky
ČLS nyní podléhají licenci CC ve znění uvedeném v zápise ze schůze HV ČLS ze dne 4. 10. 2013.
Webové stránky ČLS nyní nesou v zápatí logo licence CC a WebArchiv.
b) Konference ČLS 2015: Je nutné určit, kdo se organizace konference ujme, stanovit předběžný
termín a lokalitu konání. Za tímto účelem dr. Uvíra osloví členy pobočky Brno.
c) Vodní koridor D–O–L: HV ČLS se aktivně věnuje znovuotevřenému projektu výstavby vodního
koridoru Dunaj-Odra-Labe. V souvislosti s tím doc. Rulík připravuje článek pro časopis Vodní
hospodářství, kde budou komentovány dosud známé skutečnosti, a kde bude rovněž
vyjádřeno stanovisko ČLS k výstavbě koridoru.
d) EFFS (doc. Rulík): Evropská federace limnologických společností (EFFS) byla opakovaně
kontaktována SFS (Society for Freshwater Science, bývalá Severoamerická bentologická
společnost, NABS) s tím, zda by některé limnologické společnosti, resp. její členové, měli
zájem vytvořit jakousi evropskou pobočku SFS, tzv. Taiga chapter. Mezi národními
reprezentanty EFFS (za ČLS jsou jimi M. Rulík a J. Vrba) se vedla proto e-mailová diskuze, zda
něco takového v Evropě má vůbec smysl vytvářet. Svým způsobem je to pokračování „tlaku“
americké SFS na získání nových členů a vytvoření jakési nové „světové“ organizace po vzoru
SIL, který byl diskutován intenzívně během poslední konference EFFS letos v německém
Münsteru. Předseda ČLS M. Rulík v této diskuzi tlumočil názor výboru ČLS, že jsme s
dosavadní organizací a strukturou EFFS maximálně spokojeni a nevidíme důvod něco měnit,
nicméně nikomu nebráníme v tom, aby se stal členem jakékoliv světové organizace. Toto
členství s sebou totiž nese povinnost mimo jiné platit členské příspěvky (členství v EFFS je pro
nás zdarma), které jsou pro mnohé naše členy dosti vysoké, nemluvě o vložném na
konferencích. Prof. Vrba v této souvislosti upozornil reprezentanty EFFS, že byť máme pouze
jedinou evropskou organizaci EFFS, mezinárodních limno/hydro akcí se např. příští rok koná
v Evropě tolik, že normální člověk nemá šanci vůbec tyto akce objíždět, natož aby se stal
členem nějaké další organizace.
Předběžný termín následující schůze HV ČLS: středa 22. ledna 2014. Pozvánky zajistí tajemník.
zapsala: Jolana Tátosová
tajemník HV ČSL
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Milí kolegové,
přejeme krásné vánoční svátky a bystré oko v roce 2014!
Hlavní výbor ČLS

Foto Petr Jan Juračka, Jan Fott na Plešném jezeře 2012.
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