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Bylo by mylné se domnívat, že biologické invaze jsou problémem převážně terestrických
ekosystémů, dochází k nim ve značné míře i v prostředí vodním. Řeky (zvláště pokud jsou různě
pozměněny lidskou činností) se řadí mezi ekosystémy nejnáchylnější k invazím. Když se podíváme
na mapu Evropy, vidíme, jak uměle vybudované vodní kanály propojují velké evropské řeky. Tato
vodní díla byla vybudována za účelem snadnější a rychlejší lodní dopravy po Evropě, nicméně
zároveň došlo k propojení dříve oddělených povodí. Odstraněním přirozených bariér mezi
povodími bylo umožněno poměrně rychlé šíření druhů mimo jejich přirozený areál. V tomto směru
je významná zejména Pontokaspická oblast, odkud pochází řada významných invazních druhů
(blešivci Dikerogammarus villosus a Corophium curvispinum, nebo stejnonožec Jaera istri) Další
druhy se na území ČR dostaly i z jiných částí světa – z Nového Zélandu, Severní Ameriky či Asie.
Uvádí se, že v současné
době je síť vnitrozemských
vodních
cest
v Evropě
tvořena 28 000 km splavných
řek a kanálů a propojuje 37
evropských států (Galil et al.
2007, Leuven et al. 2009).
Vodní organismy se těmito
koridory (obr. vlevo) šíří
pasivně (ve vlhkých místech
na lodích, přichyceni na
trupech lodí či v určité míře
v balastní vodě; Bij de Vaate
et al. 2002), podstatnou roli
však hraje aktivní migrace a
drift.

V Labi – kde probíhá nejintenzivnější lodní doprava - byla potvrzena přítomnost poměrně
velkého počtu invazních druhů – Špaček and Hájek (2010) z období mezi léty 2004 – 2008 uvádí 23
taxonů, především zástupců kmenů Crustacea a Mollusca. Z kapacitních důvodů jsme se detailně
věnovali čtyřem z nich: Dikerogammarus villosus, Corophium curvispinum (Amphipoda), Jaera istri
(Isopoda) a Corbicula fluminea (Mollusca).
Dlouhodobá fyzikálně chemická a biologická data
Data poskytnutá Povodím Labe, s.p. ze šesti lokalit Labe (obr. níže), pokrývají období 2000 –
2011, s výjimkou lokality Velké Březno, kde začal pravidelný monitoring až v roce 2003.
Průměrná roční teplota vody se ve
sledovaném úseku Labe pohybovala od 10,30 °C
do 15,18 °C. Jednotlivé lokality se svým vývojem
od sebe příliš nelišily, s výjimkou lokality
Liběchov, kde byly téměř po celé sledované
období
zaznamenávány
nejnižší
teploty.
Dlouhodobý trend pak pro všechny lokality
poukazuje na mírný nárůst teploty vody.
Nejmarkantnějším
výsledkem
během
sledovaného období v Labi je pokles obsahu živin
ve vodě – klesla koncentrace celkového dusíku,
fosforu i celkových organických látek. Průměrné
roční koncentrace celkového dusíku se
pohybovaly mezi 3,77 mg/l a 5,79 mg/l. Během
sledovaného období došlo v Labi ke snížení
koncentrace celkového dusíku z 5,34 mg/l na 4,56
mg/l. Z tohoto trendu však vyčnívá rok 2010, kdy
hodnoty TN významně stouply na všech lokalitách
Labe a to patrně v důsledku proběhlé povodně a splachu dusíku z povodí. Průměrné roční
koncentrace celkového fosforu byly ve sledovaných lokalitách Labe poměrně nízké (od 0,09 mg/l
do 0,26 mg/l). Jak samotné koncentrace, tak jejich vývoj v průběhu let je na jednotlivých lokalitách
velice podobný, od roku 2010 téměř identický. Pokles celkového ročního průměru byl signifikantní,
z 0,23 mg/l na 0,12 mg/l. Průměrné roční koncentrace TOC se pohybovaly od 5,88 mg/l do 12,53
mg/l. Vývoj koncentrací v průběhu let byl na všech lokalitách velmi podobný. Celkový roční průměr
koncentrace TOC měl klesající trend, a to z počátečních 10,32 mg/l na 6,83 mg/l.

Odrazily se tyto dlouhodbé změny, zejména zmíněný pokles živin, v šíření invazních druhů?
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Biologické indexy TCI, ACI a SBCI
TCI (Taxonomical Contamination Index) a ACI (Abundance Contamination Index) představují
způsob vyhodnocení zasažení dané lokality invazními druhy. První počítá celkový počet invazních
taxonů ku celkovému počtu všech nalezených taxonů, jde tedy o jednouchý poměr. Druhý pak
počítá relativní abundanci invazních taxonů ve vzorku z poměru celkové abundance invazních
druhů ku celkové abundanci všech taxonů (Arbačiauskas et al. 2008, Leuven et al. 2009).
SBCI (Site Specific Biological Contamination Index). Jeho výpočet a interpretaci vyjadřuje
tabulka. Třídy SBCI jsou: 0 (žádná
TCI
ACI
biokontaminace,
„výborný“
0 0,01 - 0,10 0,11 - 0,20 0,21 - 0,50 ˃ 0,50
ekologický
stav),
1
(nízká
0
0
biokontaminace, „dobrý“ ekologický
0,01 - 0,10
1
2
3
4
stav), 2 (střední biokontaminace,
„střední“ ekologický stav), 3 (vysoká
0,11 - 0,20
2
2
3
4
biokontaminace, „chudý“ ekologický
0,21 - 0,50
3
3
3
4
stav) a 4 (kritická biokontaminace,
˃ 0,50
4
4
4
4
„špatný“ ekologický stav). Těchto 5
tříd biokontaminace přímo koresponduje s třídami v rámci hodnocení ekologického stavu toků
podle Rámcové směrnice EU (2000/60/EC).
Čím vyšší hodnoty index TCI nabývá,
tím více byla daná lokalita v konkrétním
roce zatížena přítomností nepůvodních
taxonů. Na začátku sledovaného období
byly hodnoty indexu TCI pro všechny
lokality velmi nízké, přibližně od roku 2002
se však začaly postupně zvyšovat. Celková
roční průměrná hodnota tohoto indexu má
ovšem rostoucí trend – během sledovaného
období vzrostla z 1,19 % na 9,70 %.

Vývoj ročních hodnot
indexu ACI v Labi v %

U AIC indexu je to podobné, čím vyšších
hodnot nabývá, tím vyšší byla v daném roce
na dané lokalitě relativní abundance
nepůvodních druhů. Stejně jako v případě
TCI, i zde byly na počátku sledovaného
období zaznamenány pouze minimální
hodnoty. Zatímco v období mezi roky 1998
až 2002 byl nárůst relativní abundance
nepůvodních druhů téměř nulový, po roce
2002 se již projevoval výrazněji. Na první
pohled je vidět odlišný průběh vývoje pro
různé lokality – dlouhodobě nejnižší
hodnoty na Obříství, Liběchově a Lysé a
extrémně vysoké hodnoty v Hřensku
(2003) a Děčíně (2004). I přesto má
celkový roční průměr hodnot indexu ACI
rostoucí trend a během sledovaného
období vzrostla z 0,07 % na 15,84 %.

Vývoj ročních hodnot
indexu TCI v Labi v %
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Z porovnání
těchto
indexů
pro 25.00%
jednotlivé lokality jako celkové hodnoty za
20.00%
celé období mezi roky 2003 až 2012 (od
roku 2003 kvůli lokalitě V. Březno) se 15.00%
ukázala zajímavá skutečnost. V Hřensku, 10.00%
Děčíně a Velkém Březně (tedy blíže státní
5.00%
hranice s Německem) hodnoty ACI výrazně
0.00%
převyšují hodnoty TCI, ve vzdálenějších
1 Hřensko
2 Děčín
3 Velké
4 Liběchov
lokalitách (Obříství a Lysá) je situace
Březno
opačná. V Hřensku, Děčíně a Velkém Březně
TCI ACI
tedy invazní taxony dosahují vyšších
relativních abundancí, zatímco v Obříství a Lysé mají větší taxonomické zastoupení.

5 Obříství

6 Lysá

Proto i výpočet SBCI indexu ukazuje podobný výsledek. Podle celkových hodnot indexu,
vypočítaných pro jednotlivé lokality za období mezi roky 2003 – 2012, lze rozdělit řeku Labe na dvě
části: biokontaminace od Hřenska po Velké Březno dosahuje střední úrovně (hodnota 2), od
Liběchova po Lysou pak úrovně nízké (hodnota 1).
Z výsledků dlouhodobých trendů fyzikálně chemických parametrů a indexu TCI zatížení
invazními druhy se nabízí hypotéza, že zlepšení kvality vody v Labi mělo pozitivní vliv na šíření
invadérů. Tak jednoduché to ovšem nebude. Je nutné si uvědomit, že od roku 1998, kdy začal
pravidelný biologický monitoring, došlo několikrát ke změně metodiky odběru. Do roku 2006 byla
metodika zaměřena na získání dat pro výpočet saprobního indexu, kdy byl odběr prováděn pouze
v proudnici. Od roku 2007 pak byla aplikována metoda multihabitatového odběru (metoda Perla).
Data získaná těmito rozdílnými metodami se tak mohou lišit jak v celkovém počtu nalovených
organismů, tak v četnosti taxonomického zastoupení.

Dlouhodobé trendy v populacích invazních druhů
Abychom lépe pochopili velkou variabilitu v hodnotách index ACI, podívali jsme se na
dlouhodobé trendy ve vývoji populací dvou nejpočetnějších invazních taxonů, Dikerogammarus
villosus a Corbicula fluminea.
D. villosus se ve sledovaném
úseku Labe začal vyskytovat již
v roce 2001. Průměrný roční
počet jedinců vykazuje rostoucí
trend a roční abundance tohoto
druhu se během sledovaného
období zvýšila z 2 jedinců v roce
2001 na 820 jedinců v roce
2012. Významný byl nárůst
abundance v roce 2004 (Děčín:
312 jedinců a Velké Březno: 500
jedinců), v roce 2007 (Liběchov:
787) a 2009 (V. Březno: 865).
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První nálezy C. fluminea ve
sledovaném úseku Labe v rámci
poskytnutých biologických dat
pochází z roku 2005, kdy byli
v Labi nalezeni 4 zástupci tohoto
druhu, v roce 2012 jich bylo
nalezeno již 13. Dlouhodobý
trend průměrného ročního počtu
jedinců vzrostl jen minimálně.
Zcela výjimečný byl však rok
2009, kdy na lokalitě V. Březno
došlo
k několikanásobnému
nárůstu počtu tohoto měkkýše.
Zdá se tedy, že index relativní
abundance invazních druhů ACI
může být částečně odrazem
výkyvů v populační dynamice
jejich nejpočetnějších zástupců.
Dalo by se očekávat, že přítomnost invazních druhů v Labi se bude nejvíce projevovat
v blízkosti státní hranice s Německem, odkud došlo k rozšíření většiny z nich. Porovnání indexů TCI
a ACI ukazuje, že nejvíce je invazemi zasaženo Velké Březno a zároveň zde D. villosus , C. fluminea i J.
istri dosahuje nejvyšších početností. Podle dosavadních výsledků by se sledovaná část Labe dala
rozdělit na dvě části: lokality Hřensko, Děčín a Velké Březno invazními druhy zasaženy nejvíce, a
vzdálenější Obříství a Lysá, „kontaminové“ nejméně Příčinou může být velká vzdálenost, kterou
zástupci invazních druhů zatím do Obříství a Lysé nepřekonali. Další variantou je, že se lokality od
sebe navzájem odlišují v podmínkách prostředí. Jak je to tedy s šířením invazních druhů? Co jim
pomáhá, eventuálně brání, v šíření do horních úseků Labe?
Fyzikální, chemická a biologická data pěkně pohromadě

Abychom zjistili, které fyzikálně – chemické parametry mohou ovlivňovat šíření invazních
druhů vodních bentických bezobratlých v Labi, použili jsme mnohorozměrnou analýzu. Jako
analyzované druhy byly vybrány výše zmíněné 4 invazní druhy: D. villosus, C. fluminea, J. istri a
C. curvispinum, jejichž abundance za období mezi roky 2003 – 2012 představují druhové proměnné.
Vysvětlující proměnné představují hodnoty vybraných fyzikálně – chemických parametrů a
přítomnost či absence konkrétních typů substrátu (zához, kameny, štěrk, balvany, písek, bahno,
submerzní vegetace, terestrická vegetace, dlažba) a proudění (velmi silný klouzavý proud, silný
klouzavý proud, mírný klouzavý proud, silný slapový proud, mírný proud a reverzní proud).
Vysvětlující proměnné mají na sledované druhy různě silný vliv, proto byly prostřednictvím
Forward selection vybrány ty proměnné, pro které vyšel signifikantní výsledek Monte Carlo
permutačního testu (p ˂0,01). Těmito proměnnými jsou: koncentrace rozpuštěného kyslíku
v terénu, přítomnost štěrku, přítomnost písku a teplota vody.

Barevná verze všech grafů je dostupná v pdf verzi Limnologických novin na http://www.limnospol.cz/cz.
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Na první pohled je zřejmá korelace
mezi přítomností štěrku v substrátu dna
a výskytem druhu D. villosus. Substrát by
skutečně mohl být hlavním faktorem,
který ovlivňuje výskyt tohoto druhu –
štěrk je v substrátu dna přítomen
v Hřensku, Děčíně, Velkém Březně i
Liběchově, kde se D. villosus nachází ve
vyšších početnostech. V Obříství a Lysé
jsou abundance druhu minimální,
přičemž štěrk se v substrátu dna
nevyskytuje a jeví se tak jako limitující
faktor pro další šíření do horního úseku
Labe.
Abundance C. fluminea v Labi nebyla
nikterak závratná. Zde ovšem narážíme
na problém metodiky sběru. Hlavní část
populace obývá dno v hlubší části
uprostřed toku, a odběry v broditelné
části toku nemusí populaci dobře
zachytit. Tento druh koreluje s jedinou
signifikantní proměnnou, množstvím
rozpuštěného kyslíku. I v literatuře je
uvedeno, že jde o druh citlivý na tento
parametr. Její výskyt v hlubších částech koryta Labe není nesmyslný, nachází se zde plavební
dráha, kde je často silný proud a k usazování organického materiálu a následné hypoxii tedy
nedochází. Ačkoliv to z analýzy není patrné, preferuje štěrkovitý a písčitý substrát, a to by mohlo
důvodem, proč zůstává v dolní části toku.
Corophium curvispinum byl v Labi zaznamenán až od roku 2009 a jeho výskyt byl prozatím
potvrzen jen z Hřenska a Velkého Března. Koreluje sice s přítomností písčitého substrátu i balvanů,
ale zástupci tohoto druhu osídlují spíše pevné povrchy, jako jsou např. kameny, dřevo nebo
vegetace, a na nich následně budují ze suspendovaného materiálu úkryty ve formě trubiček.
Korelace je dána jeho stěžejním výskytem ve Hřensku, kde je substrát tvořen balvany, štěrkem a
písem, ale Corophium curvispinum na této lokalitě jako podkladu využívá především schránek
měkkýšů. Jeho šíření výše po proudu lze tedy očekávat, pokud nalezne vhodný pevný substrát, a ten
se minimálně v Liběchově ve formě kamenů a štěrku vyskytuje.
Jaera istri byla v Labi poprvé zjištěna v roce 2008 a dle poskytnutých dat byl výskyt potvrzen
v Hřensku, Děčíně a ve Velkém Březně. Jedná se o litofilní druh vázaný na pevné povrchy. Ve
Velkém Březně je přítomen jak štěrk, tak kameny, které tomuto litofilnímu druhu vyhovují.
Vzhledem ke způsobu života, malé velikosti organismu a použité metodice sběru může být
početnost na některých lokalitách silně podhodnocena. Při našich individuálních odběrech v
Děčíně byla ve skutečnosti zjištěna velmi vysoká početnost tohoto druhu a může z toho
budoucnosti plynout významná kompetice s řadou druhů vázaných na povrch kamenů (nejen
litofilních).
I když jsme si dali takovou práci s analýzou různých fyzikálních a chemických parametrů, je
evidentní, že neměly přímý vliv ani na zvýšení populací ani na šíření invazních druhů. Jako hlavní
parametr jejich postupu jsou jejich substrátové preference a interakce s ostatními druhy. Ale nebyl
to snad právě král slepých uliček Jára Cimrman, který dokázal, že vyfukováním tabákového kouře
do umyvadla zlato nevzniká? 

Lucie Kolářová (2014): Co ovlivňuje šíření invazních druhů vodních bentických bezobratlých v povodích
českých řek?. Diplomová práce. Přírodovědecká fakulta, Univerzita Karlova v Praze.
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Vzpomínka

Vzpomínka na doc. RNDr. Jiřího Popovského, CSc.
Určování obrněnek v mikroskopu nepatří zrovna k tomu
nejjednoduššímu, s čím se může algolog při práci setkat. Těm, co
někdy zkoušeli šťoucháním do krycího sklíčka postavit Peridinium
na „špičku“ (pardon, vlastně na hypocon) a snažili se pozorovat
počet a postavení destiček, to není třeba příliš vysvětlovat. Náš
učitel Jiří Popovský (alias Pópa) nejen že uměl obrněnky výborně
určovat, ale navíc o těch sladkovodních napsal společně s Lois Ann
Pfiester doposud nepřekonanou monografii z edice Süßwasserflora
von Mitteleuropa, čímž si zajistil čestné místo na algologickém nebi,
do něhož se bohužel nedávno (15. 4. 2014) odebral. Proto na něj
zkusíme krátce zavzpomínat…

Jiří Popovský se narodil 30. 11. 1934. Dětství prožil v Libčicích
nad Vltavou, kde také chodil do obecné školy. V nedalekých
Kralupech nad Vltavou pak navštěvoval reálné gymnázium, po jehož
absolvování v roce 1952 nastoupil na Biologickou fakultu
Univerzity Karlovy. Zde si zvolil obor algologie – hydrobiologie, kde ve stejné době působily některé
další budoucí významné osobnosti československé algologie, např. Alena Vinniková (Sládečková),
Pavel Javornický nebo Jindřich Perman. Pod vedením prof. Bohuslava Fotta zpracoval a v roce 1957
obhájil diplomovou práci „Rostlinný bentos Vltavy a jeho význam pro samočištění“. Na popud prof.
Fotta se také začal věnovat studiu obrněnek. Po absolvování vysoké školy, namísto plynulého
pokračování v odborné kariéře, nastoupil jako obsluhovatel-specialista na čistírnu odpadních vod v
Praze – Bubenči. V padesátých letech řada věcí nebyla z dnešního pohledu příliš logická. O období
stráveném na čistírně se však nikdy nevyjadřoval jako o ztraceném čase. Naopak, při svých
přednáškách se snažil i studentům ekologie vštěpit základy technologických procesů čištění a
úpravy vody. Exkurze na úpravny a čistírny neodmyslitelně patřily do náplně předmětů, které
později vyučoval. Kromě toho, že poznal opravdovou vodohospodářskou praxi, získal i různé
praktické dovednosti, například se svým typickým nadhledem a humorem vyzdvihoval, že se naučil
svářet.
V roce 1959 se vrátil do vědy a nastoupil do Hydrobiologické laboratoře ČSAV v Praze k
doc. Jaroslavu Hrbáčkovi na interní aspiranturu. O pět let později obhájil kandidátskou práci s
názvem „Změny forem sloučenin fosforu ve vodě za podmínek BSK“. Právě fosfor byl hlavní náplní
jeho práce na Akademii. Zabýval se metodikou stanovení jeho forem, sledováním jejich koloběhu v
povrchových vodách a zejména jejich vlivem na kvalitu vody v údolních nádržích. Experimentálně
pracoval např. na nádržích Orlík, Slapy, Hubenov, Vrchlice, Klíčava a Římov. Jím zpřesněná metoda
stanovení mikrogramových koncentrací celkového fosforu s mineralizací kyselinou chloristou byla
široce zavedena do vodohospodářské praxe. Po celou dobu práce na Akademii nezapomněl na svou
oblíbenou skupinu organismů - obrněnky. V roce 1978 vyšla publikace Sladkovodné riasy, kde byl
Jiří Popovský autorem kapitol o obrněnkách (společně s Pavlem Javornickým) a zelenivkách. V roce
1979 pak publikoval jako jeden z mála československých vědců společně s již zmiňovanou
L. A. Pfiester článek v prestižním časopise Nature o životních cyklech parazitických obrněnek
Cystodinedria intermis a Sylodinium sphaera.
Jiří Popovský v roce 2009
(foto Tomáš Kalina)

Když se počátkem osmdesátých let, stejně jako řada dalších akademických pracovišť, stěhovala
Hydrobiologická laboratoř ČSAV v Praze do Českých Budějovic, zůstal v Praze a po více než dvaceti
letech změnil zaměstnavatele. V lednu 1982 nastoupil do Státního zdravotního ústavu v Praze (v té
době Institutu hygieny a epidemiologie) na oddělení hygieny vody. Zde kromě toho, že pokračoval
ve svých dřívějších aktivitách (monografie v edici Süßwasserflora vyšla v roce 1990 na konci jeho
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působení na SZÚ), se nově též začal věnovat problematice hygienické - zabýval se eutrofizací a
ochranou zdrojů, podílel se na přípravě metodických norem pro mikroskopický rozbor vody i na
přípravě normy pro kvalitu pitné vody, věnoval se stanovení azbestu ve vodě. Jeho činnost
zahrnovala i témata s vodou přímo nesouvisející – skládky komunálního odpadu nebo potravu
komárů (kvůli vývoji insekticidních přípravků).

V roce 1990 odešel ze SZÚ na katedru botaniky
Přírodovědecké fakulty UK, kde jako řádný
zaměstnanec působil až do roku 1994, kdy odešel
do důchodu. Jako externí vyučující však na fakultě
působil i dále. Do roku 2004 učil Ekologii sinic a
řas. Vodárenskou hydrobiologii přednášel ještě v
zimním semestru akademického roku 2013/2014
a pravděpodobně by pokračoval i v dalších letech.
V průběhu profesního života a následně i v
důchodovém období se Jiří Popovský podílel na
četných dalších pedagogických aktivitách, dále vedl
studenty (diplomové a bakalářské práce), působil
jako oponent absolventských prací, zabýval se
konzultační činností a spolupracoval na
mezinárodních kurzech. Vždy přikládal velmi
významnou váhu praktickému využití získaných
znalostí. U jedné z jeho prakticky zaměřených
S manželkou Pavlou a Bořivojem Havlíkem na
pedagogických aktivit se musíme zastavit nedatovaném snímku
podrobněji. V roce 1969 stál u zrodu každoročně (foto archiv autorů)
pořádaných determinačních kurzů pro pracovníky
z vodohospodářské a hygienické praxe, čímž
založil tradici, která s přestávkou v první polovině devadesátých let přetrvala dodnes. O jeho
zásadní úloze svědčí to, že dlouhá léta byly tyto akce známy pod jménem „Pópa kurzy“. Těchto akcí
se i v době, kdy organizaci kurzů převzali jeho následovníci, účastnil jako lektor. Na determinační
kurz měl dorazit i letos.
Mezi další odborné činnosti, které je vhodné vzpomenout, patří jeho působení na Českém
institutu pro akreditace. Od roku 1998 do roku 2006 jako odborný posuzovatel navštívil řadu
laboratoří. Při rekapitulaci jeho profesního života je také důležité zmínit rok 1998, kdy dokončil
svoji habilitační práci týkající se eutrofizace údolní nádrže Slapy a obrněnek.

S vodou byl Jiří Popovský těsně spojen i v osobním životě. Od roku 1957 žil v domě na břehu
Vltavy v krásném prostředí pražské Troji – Podhoří, kde byl i se svou ženou (dr. Pavlou Popovskou)
aktivní v místním veřejném životě. Byl jedním z iniciátorů vzniku samostatné městské části Troja.
Koncem roku 1991 byl zvolen do prvního trojského zastupitelstva.
Bezprostřední blízkost Vltavy však měla i stinné stránky. V roce 2002, kdy byla Praha zasažena
velkou povodní, byl dům manželů Popovských téměř až po střechu zaplaven, což pochopitelně
nezůstalo bez následků. S povodňovou vodou tehdy odplavalo i mnoho vědecky cenných věcí –
knihy, materiály, výzkumné zázemí… V roce 2013, kdy již bylo po velkém úsilí vše zrekonstruováno,
se situace, byť v menším rozsahu, bohužel opakovala. Vedle znovu poničeného domu a zahrady
krátce po této povodni zemřela jeho žena Pavla. Jiří Popovský přesto tyto těžké osobní i materiální
ztráty překonal a byl do posledních dní stále činorodý. Chystal se na detailní studium svých
preparátů obrněnek, chtěl se vrátit k jejich dokumentaci prostřednictvím kresby. Měl mnoho plánů
do budoucna, proto nás jeho odchod velmi zaskočil.

Protože jsme pana docenta poznali až v období jeho působení na fakultě, byla jeho pedagogická
činnost pro nás mnohem důležitější než jeho činnost vědecká. Velmi nám usnadnil začátky při
určování řas a sinic, které bez pomoci zkušeného oka bývají krušné. Vychovával nás k
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samostatnosti, ale také nás zapojil do širšího okruhu dalších hydrobiologů a odborníků, na které
bylo možné se obracet. Naučil nás, že při prvním pohledu do mikroskopu nemáme hned zběsile
určovat, ale s preparátem si hrát, tzv. jemně klepat na sklíčko, aby se nám rozpohyboval a viděli
jsme organismy z mnoha úhlů. Naučil nás pracovat s počítací komůrkou a s pořizováním kreseb při
určování. Jako studenti jsme také oceňovali jeho netradiční způsob vedení přednášek. Obvykle je
zahajoval krátkým testem, jehož cílem však nebylo studenty zkoušet. Jeden z testů např. obsahoval
otázky: Existuje lochneská příšera? Pokud ano, proč je to možné? A pokud ne, co tomu brání? Je tedy
zřejmé, že nešlo o ověření nějaké dílčí znalosti, ale o to, přimět studenty k přemýšlení nad
problematikou a následně je nenásilně
zapojit do diskuse, která zabírala
významnou část přednášek a ve které bylo
nutné zúročit veškeré znalosti napříč
všemi obory. Uměl nás i pochválit, ke své
pochvale vždy přidal svou oblíbenou větu:
Hele je to dobrý, líbí se mi to, ale víš, ono by
to chtělo ještě tohle… Jeho pedagogická
činnost přinejmenším v našem případě
zahrnovala i doživotní následnou starost o
naše odborné i soukromé osudy. Chceme
mu touto krátkou vzpomínkou za to moc
poděkovat. Jeho srdečná a usměvavá
osobnost, která byla připravena kdykoliv
poskytnout cennou radu nebo jinak
Oslava k 80.tému výročí Státního zdravotního ústavu (foto
pomoci, nám (a jistě i mnoha dalším) bude
archiv autorů)
velmi chybět.
Petr Pumann, Pavla Wildová, Jana Říhová Ambrožová

Text byl zpracován na základě podkladu připraveného pro internetové stránky České algologické společnosti,
kde bude zveřejněn včetně bibliografie doc. Popovského.

Stanovisko k plánované výstavbě vodního koridoru
Dunaj–Odra–Labe
Stanovisko vzniklo ve spolupráci ČLS, Koalice pro řeky, výboru České společnosti pro ekologii a dalších
odborníků. HV ČLS v koordinaci s pobočkou Brno zorganizovali dne 23. 10. 2014 na UBZ PřF MU
v Brně panelovou diskuzi k připravovanému stanovisku, a téhož dne bylo stanovisko zveřejněno ČTK i
na webových stránkách ČLS.
Myšlenka výstavby vodního koridoru, který by propojil naše země s okolními moři, není nová. V
poslední době však viditelně sílí snahy řady subjektů a skupin koridor realizovat, což je patrné jak
na tuzemské politické scéně, tak i v rámci Evropské komise (revize TEN-T).
Realizace vodního koridoru bude mít bezpochyby dopad na ekologický stav vodních a
mokřadních ekosystémů, kvalitu vody a hydrologické poměry celých povodí. Z tohoto důvodu
považujeme za svou povinnost - jakožto odborníci v oblasti ekologie, limnologie a ochrany přírody
a životního prostředí - veřejně prezentovat naše stanovisko k zamýšlené výstavbě koridoru, které
vychází z již publikovaného stanoviska České limnologické společnosti [1] a stanoviska Komise pro
životní prostředí AV ČR [2].
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Plány na výstavbu koridoru počítají s tzv. kanálovou a říční variantou. Říční varianta
předpokládá, že část koridoru by vedla stávajícími koryty řek Moravy, Odry a Labe. Z hlediska
ochrany vodních toků, mokřadů, lužních lesů a aluviálních luk v ČR je tato varianta koridoru
kategoricky nepřijatelná, protože ji nelze realizovat, aniž by nedošlo k plošné a rozsáhlé likvidaci
těchto ekosystémů a k zásadnímu zhoršení ekologického stavu ekosystémů dotčených nepřímo (k
čemuž by došlo i při realizaci tzv. kanálové varianty). Tyto zásahy jsou v přímém konfliktu se
statutem ochrany těchto území jak na národní, tak i na mezinárodní úrovni (NPR, CHKO, Natura
2000, Ramsarské mokřady mezinárodního významu). Navrhovaná transformace vodních toků a
přilehlých ekosystémů jde zcela proti duchu, smyslu a cílům Rámcové směrnice o vodách (Směrnice
2000/60ES), která je závaznou direktivou pro všechny členské státy EU s cílem dosažení dobrého
ekologického stavu našich vod.
Nově vzniklým vodním koridorem bude zcela jistě docházet k zavlékání a šíření nepůvodních
druhů rostlin a živočichů, jež představují velké riziko pro unikátní mokřadní společenstva v CHKO
Poodří a CHKO Litovelské Pomoraví. Některé z těchto druhů mohou mít rovněž invazní charakter a
vážně narušovat společenstva původní. Propojení Labe s Odrou a Moravou by navíc umožnilo
nekontrolovatelné šíření těchto nepůvodních a invazních druhů mezi povodími. Charakter kanálu
bude jistě představovat i výraznou nepřekročitelnou migrační překážku pro suchozemské
živočichy.
Značná hydrologická rizika projektu spatřujeme v zajištění dostatku vody pro plavbu. Vzhledem
k očekávaným důsledkům klimatického scénáře pro naši republiku považujeme prakticky za
nemožné zajistit přísun vody do kanálu čerpáním přes hranice jednotlivých povodí, a to včetně
Dunaje. Tato praxe by ve svém důsledku vedla k dalšímu odvodnění a vysoušení okolní krajiny.
Plánovaná trasa D–O–L navíc prochází Chráněnou oblastí přirozené akumulace vod (CHOPAV)
Kvartér řeky Moravy a výstavba vodní cesty obecně představuje pro podzemní vody značná rizika:
jak pokles hladiny a zásob podzemních vod, tak i jejich kontaminaci. Domníváme se dále, že udržet
v kanále přiměřenou kvalitu povrchové vody by bylo velmi obtížné.

Tvrzení, že projekt přispěje ke zlepšení protipovodňové ochrany, považujeme za nepodložené.
Retenční prostory kanálu by byly velmi omezené. Naopak přirozené retenční prostory v nivách,
které by byly kanálem dotčeny, jako je Poodří nad Ostravou a Litovelské Pomoraví nad Olomoucí, se
pohybují v desítkách milionů m3 vody a významným způsobem transformují povodňové průtoky
[3]. Není možné argumentovat kanálem jako prostředkem k zajištění ochrany před povodněmi, aniž
bychom nekvantifikovali stávající i potenciální (po revitalizacích) retenční prostory v povodích a
porovnali je s parametry projektované stavby. Projektový záměr nekoresponduje s Evropskou
směrnicí o zvládání povodňových rizik, která apeluje na zajištění prostoru pro řeky jako
přirozeného způsobu tlumení povodní.
Domníváme se, že neustále opakované argumenty o nízkých nákladech a pro přírodu příznivém
charakteru lodní dopravy jsou nepodložené. Eventuální ekonomickou výhodnost projektu je rovněž
třeba posuzovat v celospolečenském kontextu a nikoli v kontextu zájmových skupin. Kdo bude
vlastnit dílo, kdo ho bude provozovat, kdo ponese náklady a kdo ponese jeho případné ztráty? Kdo
ponese negativní důsledky? Řádné a objektivní posouzení projektu musí zahrnovat nejen jeho
varianty ale i variantu nulovou, případně variantu udržitelného rozvoje říční krajiny bez výstavby
kanálu v duchu evropských směrnic.
Signatáři tohoto stanoviska jsou vedeni respektem k naplňování Rámcové směrnice o vodách a
snahou o smysluplné využívání naší přírody a krajiny, kterou by rádi předali dalším generacím
alespoň v takovém stavu, v jakém ji zdědili po generacích předchozích. Svým podpisem
vyjadřujeme přesvědčení, že koridor D–O–L je ekonomicky neobhajitelný a ekologicky nepřijatelný
v jakékoliv své variantě. Nicméně právě proto, aby se tento názor ověřil, podporujeme zpracování
studie proveditelnosti, která by řádně a objektivně posoudila celý záměr, umožnila komplexní
posouzení vlivů na životní prostředí i ekonomické rentability v celé trase, a jednoznačně tak
ukončila dlouholeté diskuze o potřebnosti či nepotřebnosti koridoru.
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V Brně 23. 10. 2014; podepsali:

Doc. RNDr. Martin Rulík, Ph.D. (PřF UP v Olomouci, předseda výboru České limnologické
společnosti)
Prof. RNDr. Jaroslav Vrba, CSc. (PřF JU v Českých Budějovicích)
RNDr. David Pithart, CSc. (předseda Koalice pro řeky, sdružující 10 neziskových organizací aktivních
v oblasti ekologie vodních toků)
Prof. David Storch, Ph.D. (předseda výboru České společnosti pro ekologii)
Doc. RNDr. Jan Helešic, Ph.D. (ředitel Ústavu botaniky a zoologie PřF MU v Brně)
Doc. RNDr. Adam Petrusek, Ph.D. (vedoucí Katedry ekologie PřF UK v Praze)
[1] Rulík M. a kolektiv (2014): Vodní koridor Dunaj–Odra–Labe z pohledu limnologů. Vodní hospodářství 64,
2: 16–22
[2] Stanovisko Komise pro životní prostředí AV ČR (26. 2. 2014) dostupné na:
http://www.cas.cz/miranda2/export/sitesavcr/data.avcr.cz/o_avcr/struktura/poradni_organy/fil
es/zivotni_prostredi/140227-avcr-kzp-kanal-labe-odra-dunaj-zapornestanovisko.pdf?0.7741553377128155
[3] Pithart D., Dostál T., Langhammer J., Janský B. (eds.)(2012): Význam retence vody v říčních nivách. Daphne
ČR Institut aplikované ekologie, České Budějovice, 141 pp.

Zahraniční zkušenost

Praveen Mathur: Návrat na místo činu po více než 20 letech
V dubnu tohoto roku jsme na Univerzitě Palackého
v Olomouci přivítali významného hosta, který zavítal
do České republiky podruhé po téměř 21 letech od
doby, kdy zde absolvoval doktorské studium pod
vedením profesora O. Štěrby. Působil na Katedře
zoologie PřF UP v letech 1989 – 1993.
Prof. Dr. Praveen Mathur přijal pozvání Vladimíra
Uvíry (hlavního řešitele projektu OP VK „Inovace
studia hydrobiologie“, Reg. č. CZ.1.07/2.2.00/28.0173
– zdroj financování pobytu). V průběhu svého pobytu
v Olomouci (7. 4. - 1. 5. 2014) nás seznámil se svým
dvacetiletým působením na Department of
Environmental Science, M.D.S.University v indickém
Ajmeru, kde je v současné době profesorem a
vedoucím uvedeného pracoviště. Se znalostí evropské hydrobiologické problematiky velmi výstižně
charakterizoval specifika tropické hydrobiologie na příkladech z Indie. V rámci formálních i
neformálních posezení prezentoval studentům magisterského oboru Hydrobiologie a akademickým
pracovníkům odborné přednášky na následující témata: Algae and Micro-invertebrates,
Biomonitoring, EIA, A Case study of Anasagar Lake and Pushkar Lake, Tourism case study of
Pushkar, Legacy and future of tropical limnology a další. Seznámil studenty se svou mateřskou
zemí, legislativní problematikou ochrany přírody, kulturou i přírodními památkami (India - As I
know, State of environment – India). Prof. Mathur přednášel také na hydrobiologickém semináři na
téma Freshwater macroinvertebrates as an indicator of water quality, Microinvertebrates sampling
procedure. Během přednášek mluvil vždy o konkrétních lokalitách, perfektně fotograficky
zdokumentovaných.
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P. Mathur se zúčastnil také třídenní
hydrobiologické exkurze studentů bakalářského oboru Biologie a ekologie v Karlově
(Jeseníky).
Z doby svého působení v ČR má P.
Mathur na naší univerzitě řadu pracovních
a přátelských kontaktů. Během svého
pobytu se sešel s Prof. Bičíkem, Dr.
Fellnerovou,
Doc. Nováčkem,
Prof.
Opatrným, Doc. Rulíkem, Prof. Tkadlecem, a
mnoha dalšími. Praveen Mathur se osobně
setkal také se svým školitelem, Prof.
Otakarem Štěrbou na Academia Film
v Olomouc (AFO – 2014) (foto viz níže).
P. Mathur na hydrobiologické exkurzi v Mladči

P. Mathur strávil na Univerzitě Palackého v Olomouci
téměř 1 měsíc. Během této doby předal studentům i
členům řešitelského týmu mnoho nových poznatků o
praktické limnologii v tropech. P. Mathur přednášel
v angličtině, většina neformálních diskuzí pak ovšem
probíhala v češtině. Češtinu se učil během horkých
dní sametové revoluce a i po pětadvaceti letech ji má
ve svém povědomí pevně zakořeněnou, stejně jako
své srdce ve svém druhém domově – jak Českou
republiku sám nazývá.
Praveen Mathur se opět zapsal do historie naší univerzity. Již během prvních okamžiků byl
studenty i akademickými pracovníky přijat velmi vlídně. Všechny posluchače si získal svým
přátelským jednáním, vlídností a otevřeností. Pevně doufáme, že další setkání proběhne dříve, než
za dalších 20 let.
Odprezentované přednášky jsou k dispozici na: www.hydrobiologie-projekt.upol.cz
- Bronislava Janíčková a Vladimír Uvíra -

Ohlédnutí za akcemi

Konference Shallow lakes 2014 v Turecké Antálii
S kolegou Honzou Potužákem jsme byli jediní čeští zástupci limnologické obce na této velké akci
(12.-17.10.2014): 151 přednesených prezentací + 9 padesátiminutových plenárních přednášek, 108
posterů, přednášeno paralelně ve třech sálech.

Prezentovali jsme každý jeden příspěvek. Honzovo sdělení o rybářském hospodaření na
rybnících a jeho vztahu k eutrofizaci bylo přijato s velkým zájmem a k po-prezentační diskusi
v kuloárech se zapojili kolegové z různých částí světa. Já jsem z diskuse pochopil, že o rybnících - ať
už ve smyslu „fishponds“ (tedy výhradně rybochovné objekty) nebo rybářsky využívaných „shallow
lakes“ – je limnologických informací stále velmi málo a o vyčíslených bilancích, jak je prezentoval
Honza Potužák, není známo prakticky nic.
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Já jsem se snažil upoutat fenoménem ustupující acidifikace na mělkém jezeře. Tohle téma –
ačkoli podle mě není zdaleka dořešené a má i značný praktický význam - už ale vůbec není „trendy“
a vědecká obec se žene za jinými cíli. Příbuznému tématu se věnovala už jen Sabine Hilt, která se
spoluautory popsala vztah mezi zhnědnutím vody huminovými látkami, anoxií a dalšími změnami
chemismu v mělkém jezeře.

Není možné dobře přiblížit odbornou náplň tak rozsáhlé konference. Proto jsou na stránkách
Limnospolu vyvěšeny seznamy posterů a program přednášek, k většině z nich mám alespoň
abstrakt, který mohu zájemcům poslat jako pdf. Při čtení názvů je ovšem třeba se mít na pozoru,
protože u řady příspěvků bohužel platí, že
nejatraktivnější ze všeho je právě ten název,
přičemž ani abstrakt nemusí nutně vnést do
věci více světla. Já, nepříliš zkušený
konferenční harcovník, jsem se tak několikrát
s velkým očekáváním přihrnul na přednášku,
kde jsem pak až do jejího konce marně čekal,
kdy „to“ přijde. Nepřišlo. Někdy proto, že byla
prezentována práce, která se teprve rozbíhala a
ještě žádné významnější výsledky nepřinesla,
jindy proto, že autor v době vynalézání názvu
předpokládal, že stihne vybádat více, než se
v reálu podařilo, a někdy proto, že projekt byl
koncipován kvůli grantu a nikoli aby něco
zajímavého přinesl.

Mezi živá témata patřily především otázky
eutrofizace, včetně „lake restoration“. Tři
prezentace se zabývaly přímo aplikací
hlinitého nebo železitého koagulantu a
hovořilo se i o biomanipulaci, především
z dlouhodobějšího pohledu. Velké pozornosti
se těší paleolimnologie, trvale je zkoumán vliv
herbivorů, zejména plžů, na submerzní
vegetaci. Nepominutelné bylo téma Rámcové
směrnice EU (WFD – Water Framework
Důkaz, že jsme na konferenci opravdu byli a že
Directive). Za zmínku stojí určitě prezentace
prostředí tam bylo nádherné.
Judith Padisak, kterak zkoušela bakteriologický
preparát (určený k vyčištění vody) na malém
zahradním jezírku – jednalo se o bezkonkurenčně nejmenší zkoumanou vodní plochu. Preparát sice
nefungoval, ale vzpomněl jsem si alespoň na biomanipulace, kterými jsem trápil svoje mrňavé
jezírko já – a někteří kolegové si jistě vzpomenou též na jezírka svá.

Obohacující byly vždy plenární přednášky. Z nich uvedu alespoň pár postřehů z řeči profesora
Briana Mosse, jenž se sám označil za limnologa na penzi. Jeho naprosto brilantní přednáška, kde
nechyběl ani tradiční Shakespearův sonet (tentokrát č. VIII, úplně jsem ho nepochopil ani po páně
Mossově výkladu), by – podle mého - měla být povinná pro celou naši limnologickou obec. Autor se
např. pustil obsáhle do Rámcové směrnice (RS). Ocenil sice zavedení kategorie ekologické kvality a
některé další myšlenkové impulzy, ale zároveň naléhavě varoval před byrokratickým uplatňováním
RS, které umrtvuje hydroekologický výzkum a které všemi svými typologizacemi vytvořilo
prostředí odolávající novým myšlenkám a přístupům. V rámci RS se sice sebrala spousta dat, ale
jejich využití a vyhodnocení je jen částečné, bez ideje, co s nimi dál. Navíc RS zůstává jen na úrovni
„in-lake“ a „in-river“ a přístup zahrnující procesy v rámci celého povodí se nevyužívá.
Předpokládám, že řada hydrobiologů zde cítí markantní paralelu se svou každodenní praxí. Mně
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Brian Moss mluvil z duše, protože jsem se v měsíci před konferencí usilovně snažil právě toto
byrokratické schéma nějak nahlodat.
Kriticky Brian Moss rozebral otázku „věda a byznys“, která vede dle autora například i k tomu,
že autoři, jsouce pod tlakem sypat publikace, nabízejí práce rozmanité kvality, zatímco odborná
periodika publikace pro své zachování také nutně potřebují, takže, cituji „they press everything“,
čímž všichni svorně produkují „publication bias“. Z rozboru publikovaného materiálu na
konferencích Shallow lakes Moss odvodil „Obscurity index of abstracts“, jenž vyšel průkazně vyšší u
autorů s neanglickým mateřským jazykem.

Kritizována byla nenápaditost výzkumné činnosti, kde se už dlouho neobjevily nějaké nové
limnologické pohledy, ale pouze se obměňují tradiční schémata. Sám nabídl možnost změnit pohled
na tradiční pojetí „pristine shallow lakes with macrophytes“, která jsme navyklí vnímat už bez
velkých býložravců, jež ale mohli být významným faktorem utvářejícím původní ekosystémy
mělkých jezer. Autorům tedy Brian Moss doporučuje myslet samostatně a nezávisle a nebát se
reakce kolegů na svá zjištění.
Zajímavá byla i úvaha, jak dosáhnout zlepšení stavu vod (množství a kvalita místně i po světě).
Jednoznačný byl závěr, že politické elity a manažeři toho nejsou schopni, neb jednak toto téma
neumí ani myšlenkově uchopit a jednak se jedná o téma hodně mimo byznys. Jedinou naději vidí
Brian Moss v pronikání hlasů „zdola“, což pro limnology znamená nutnost pracovat s lidmi a
věnovat se něčemu jako je osvěta, ekovýchova a popularizace. Přiznávám, že tyhle myšlenky jsem
zde uvedl i proto, že se jimi také intenzivně zabývám, přičemž jsem dospěl i ke stejnému závěru,
který se snažím i uplatňovat v praxi (byť si nejsem jist, zda se nejedná pouze o marnost).

Pokud by byla prezentace profesora Mosse někde k dispozici (viděl jsem v sále pořizovat
videozáznam), pokusil bych se ji pro nás získat. Našinec by se nejen pocvičil v angličtině, ale podíval
by se i na bezvadně vedenou a myšlenkově bohatou prezentaci.

Jako exkurzi jsme zvolili Lake Avlan. Toto rozlehlé mělké jezero leží v nadmořské výšce 1033 m
s vysokými horami a cedrovými porosty okolo, povodí je vyhlášené pěstováním jablek, ale
významná je i produkce granátových jablek a mandarinek. Odehrál se zde jeden velmi poučný
příběh. V letech 1976-1980 státní vodohospodáři mělké jezero vypustili, aby na jeho plochém dně
mohli zemědělci pěstovat ekonomicky úspěšná jablka. Následovalo rychlé zhoršení místního
klimatu: pokles vzdušné vlhkosti poškodil zemědělství, ale i lesní porosty. Obyvatelé sepsali petici a
po letech dosáhli znovunapuštění jezera (r. 2001). Kolik takových příběhů se už odehrálo, nebo

Lake Avlan – velcí herbivoři (kozy a ovce) zasahují do látkových toků v jezeře...
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právě probíhá, aniž bychom se z nich poučili! V mírně přeneseném smyslu se vše týká i ČR, kde
odvodňování znamená prokazatelně ztrátu klimatizačních funkcí v krajině. Jen obyvatelé zatím
narozdíl od těch tureckých nic nepíší...
Závěrem dodávám, že prostředí luxusního hotelu nemělo chybu, stejně jako společenský
program konference. Navíc bylo možné si zopakovat ruštinu, protože celá oblast je ruskou
klientelou zcela zaplavena. Plynně rusky se hovoří i v obchodech, kde sezónní prodavači pocházejí
z Turkmenistánu (či okolních XY-stánů), protože rusky je naučili Sověti a mocný Chán Selčuk se
zhruba před tisíci lety zasloužil expanzí do Malé Asie o to, že Turečtina je řeči Turkmenů velmi
podobná. Platit zde lze i v rublech, ale zrovna jsme žádné neměli...
Závěrem dodávám, že v roce 2017 bude konference v Mexiku a ve 2020 v brazilském Natalu...

- Jindřich Duras -

Zápis ze schůze HV ČLS, konané dne 10. 10. 2014 v Praze
Přítomni: dle prezenční listiny
1. Kontrola zápisu z minulé schůze HV ČLS: zápis byl schválen.

2. Hospodaření ČLS:
HV jednohlasně schválil proplacení nákladů na výtisky dvou konferenčních sborníků vydaných u
příležitosti konání a organizace dvou mezinárodních konferencí: 19th International Symposium
on Chironomidae (17. – 22. srpen, 2014) ve výši 3.920,- Kč a 10th Symposium on Cladocera (28.9
– 3.10, 2014) ve výši 8.500,- Kč.
Stav účtu ČLS k 1. 1. 2014 byl 145 893,- Kč, stav účtu k 10. 10. 2014 je 168 771,- Kč.

3. Dotace RVS AV ČR (dr. Tátosová):
Žádost o dotaci na projekty ČLS pro rok 2015 byla RVS ČR předána v požadovaném termínu;
podle vyjádření sekretariátu RVS ČR naše žádost splňuje formální požadavky.
ČLS pro rok 2015 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).

3. Matrika (zpracoval dr. Duras)
Morálka členů ČLS, co se týče placení členských příspěvků, poněkud upadla: ze 183
registrovaných aktivních členů aktuálně dluží 107 členů, z čehož 18 dluží více než jednu platbu a
2 členové dluží 3 platby. Někteří členové si sice předplatili, ale celková bilance zůstává
beznadějně negativní. Všem dlužníkům byla odeslána standardní upomínka se všemi
náležitostmi k platbě.
4. Webové stránky ČLS (zpracovala dr. Sacherová)
HV souhlasí změnou designu webových stránek, jedná se o změnu barevné kompozice na světlé
pozadí a zvětšení písma.
HV postupně doplňuje informace do již existující anglické verze webových stránek.

5. Limnologické noviny
LimNo 4/14: 19th International Symposium on Chironomidae, 10th Symposium on Cladocera a
další.
Při využití dotace na vydání periodika je nezbytné, aby v tiráži bylo uvedeno, že je vydáváno s
finanční podporou Akademie věd ČR.
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6. Různé
a) Konference ČLS a SLS 2015 je organizována pobočkou Brno. Konference proběhne na zámku v
Mikulově ve dnech 9. 6. – 3. 7. 2015.
- Dr. Bojková informovala HV ČLS o rozpočtu, ke kterému dospěli po započítání všech
předpokládaných položek (nájem sálů a panelů, catering, sborníky atd.). HV ČLS
jednohlasně schválil navrhovaný rozpočet konference.
- HV ČLS diskutoval návrhy náplně a hlavního motto konference. Odsouhlasený návrh bude
zveřejněn ve 2. cirkuláři a na webových stránkách konference. Návrhy loga zajistí doc.
Uvíra.
- HV ČLS projednal návrhy plenárních přednášek, schválené návrhy postoupí vědeckému výboru
konference, jehož předsedou byl zvolen doc. Jan Helešic z PřF MU v Brně.
- Na webových stránkách ČLS byla zřízena stránka konference, kde budou postupně doplňovány
informace. Stránka konference je snadno dostupná, je na první pozici v menu webu ČLS.

b) Vodní koridor D–O–L: doc. Rulík informoval HV o připravovaném stanovisku ČLS k plánované
výstavbě vodního koridoru D-O-L. Stanovisko vznikalo ve spolupráci ČLS, Koalice pro řeky,
výboru České společnosti pro ekologii a dalších odborníků. HV ČLS v koordinaci s pobočkou Brno
zorganizovali dne 23. 10. 2014 na UBZ PřF MU v Brně panelovou diskuzi k připravovanému
stanovisku, a téhož dne bylo stanovisko zveřejněno na webových stránkách ČLS. Viz též str. 9.
c) SEFS 2017: Na valném shromáždění, které proběhne na konferenci ČLS a SLS v Mikulově bude
navržena kandidatura ČLS na organizaci SEFS 2017 v ČR. Pokud VS ČLS kandidaturu schválí, tato
bude podána na konferenci SEFS 2015 v Ženevě.
d) SEFS Award 2015: HV ČLS vyzývá školitele PhD studentů, aby zaslali návrhy obhájených
doktorských prací.
Předběžný termín následující schůze HV ČLS: pátek 28. listopad 2014. Pozvánky zajistí tajemník.

zapsala: Jolana Tátosová
tajemnice HV ČLS
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