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„Ohlédnutí“ za funkčním obdobím HV ČLS v letech 2012-2015
Milé kolegyně, milí kolegové,

funkční období hlavního výboru ČLS po třech letech pomalu končí a tak je čas začít bilancovat,
co se nám za uplynulé volební období podařilo, co se podařilo méně a co vůbec. Podrobnou zprávu
o činnosti bude HV ČLS předkládat valnému shromáždění na nadcházející 17. konferenci ČLS a SLS
v Mikulově, takže se zde omezím pouze na shrnutí nejdůležitějších bodů a spíše filozofickou úvahu
nad tím, co ČLS bylo a čím by do budoucna mělo být.

Začnu tím, co jsme tak trošku slíbili. Ve svém „slově předsedově“ v roce 2012 jsem avizoval, že
bychom byli rádi, kdyby ČLS byla společností „která umí veřejně prostřednictvím svých členů
vystupovat, diskutovat, organizovat odborné semináře a propagovat vodu a vodní prostředí v celé
šíři svého odborného zaměření“, umí se postarat o sebepropagaci a dokáže výsledky našich
hydrobiologů propagovat patřičně i v zahraničí.
Členská základna Limnospolu se dlouhodobě drží na hranici cca 180 členů. Pokud oslovíme
s přihláškou mladší kolegy, obvykle se ptají, co z toho budou mít a k čemu jim to bude, být členem
ČLS. Pravda, 4 x ročně vydáváme naše Limnonoviny, jednou za 3 roky uspořádáme společnou
česko-slovenskou konferenci, a pak tu a tam proběhnou nějaké semináře, ale ty jsou zpravidla pod
hlavičkami ústavů a pracovišť, kde se organizují – vcelku málo na to, že se považujeme za tradiční
vědeckou společnost založenou již v roce 1966. Ale nejsme jediní – např. kolegové z ichtyologické
sekce Zoologické společnosti se rozhodli tuto společnost opustit, protože mají pocit, že jim členství
moc nedává. Obrátili se mimo jiné na ČLS, zda bychom je chtěli. Chtěli, samozřejmě: kde jinde by
ichtyologové měli být členy, než v naší společnosti. Ale tento malý příklad jenom ilustruje
současnou situaci a zároveň nastoluje otázku, co by měla v budoucnu ČLS dělat a zejména jak to
dělat, aby byla atraktivní nejen pro nové zájemce, ale zejména pro stávající členy. Rozvíjet
teoretické znalosti a udržovat vysoký standard vědění v oboru se jaksi předpokládá - naše fakulty
v Praze, Brně, Budějovicích, Olomouci, Ostravě a asi i jinde produkují každoročně dostatek nových a
nadějných hydrobiologů. V roce 2013 jsme pod patronací ČLS uspořádali na Lužnici u Třeboně další
setkání mladých limnologů, kterého se zúčastnilo více než 20 „mladých adeptů hydrobiologie“.
Jejich následné uplatnění v praxi a tudíž přenos nových poznatků do aplikované sféry je však
problémem. O kolapsu aplikované hydrobiologie u nás a na Slovensku bude ostatně u kulatého
stolu mluvit na konferenci v Mikulově paní prof. Sládečková. Možná tady, v hledání nových pozic, by
mohla ČLS sehrát významnější roli. Daleko důležitější roli však musí ČLS sehrát v každodenní
propagaci vody jako takové.

Tradičně se u nás limnologie a hydrobiologie pěstovala spíše na univerzitní a akademické půdě,
kolegové z praxe, byť mnozí zanechali velmi silnou stopu, byli spíše popelkou. Dnes je situace jiná.
Celosvětové problémy s vodou (v ČR především diskuze nad jejím nedostatkem v blízké
budoucnosti, problémy s eutrofizací vodárenských nádrží, tlak zastánců lodní dopravy aj.) si žádají
odpovědná řešení, ke kterým by se měli vyjadřovat odborníci daného oboru, tedy zejména členové
ČLS. Voda však již dávno není záležitostí úzké skupiny hydrobiologů, ale stává se věcí veřejnou do
té míry, že se k ní pomalu začíná vyjadřovat každý, skoro jako k hokeji či fotbalu – jak je v našich
krajích běžné. Jsem moc rád, že spojení „Voda - věc veřejná“ je mottem letošní konference. Ukazuje
se, že v konkurenci ostatních společností, spolků a jiných sdružení, které mají (a někdy i nemají)
téma vody v náplni práce, je potřeba klást daleko větší důraz na vlastní sebeprezentaci, jinými slovy
zvýšit public relations o naší společnosti a o její činnosti.

Nejde o to dostat do médií, že tady existuje nějaká zájmová skupinka nadšenců, kteří jezdí se
síťkou do přírody a chytají si ve vodě nějaké breberky. Jde především o to, aby nám z té vody, z té
dosud zachovalé diverzity našich vodních biotopů, vůbec něco zbylo, a abychom jednou našim
dětem o těch breberách nemuseli jenom vykládat nad barevnými obrázky v knížkách. Čili posílit
důraz na ochranu vodních biotopů jako nezastupitelných složek naší krajiny, ochranu jejich kvality
a kvantity před samozvanými staviteli vodních koridorů, klást maximální důraz na aplikaci
limnologicko-hydrobiologických poznatků v praktickém životě. Zejména na lokální úrovni našich
měst a obcí by vhodná a cílená propagace současných limnologických poznatků nepochybně nalezla
odezvu. Naše hydrovědomosti rostou exponenciálně, ale aplikace do praxe značně pokulhává.
Nelehkou situaci kolegů praktiků komplikuje navíc „impaktománie“ na našich akademických a
univerzitních pracovištích – vše, co nesouvisí s impaktovanou publikací, není zajímavé. Psát
odborný posudek, vyjadřovat se k problémům vodního prostředí zdržuje a nejsou za to „RIV body“ zdá se, že se nůžky mezi teorií a praxí rozevírají stále více. Je samozřejmě potěšitelné, pokud
neustále probíhají odborné semináře a nejrůznější konference, na jejichž organizaci se podílejí
členové ČLS. Ale vzhledem ke svému zaměření by ČLS měla stát v čele celospolečenské osvěty
a „boje za vodu“ – nejen prostřednictvím svých členů, ale zároveň jako určitá platforma,
která má svůj hodnotový a odborný kredit – minimálně proto, že jsme součástí Rady vědeckých
společností AV ČR, která nás také sponzoruje. Bylo by moc fajn, kdyby ČLS akceptovala tuto roli
jakéhosi veřejného garanta „ve výchově k péči o vodu“.

Vědomi si této role, pokusili jsme se zapojit do diskuze ohledně plánované výstavby vodního
koridoru Dunaj-Odra-Labe. V odborném příspěvku, otištěném v časopise Vodní hospodářství, jsme
shrnuli důvody, proč jako hydrobiologové s touto výstavbou nesouhlasíme a následně jsme se
společně s kolegy z České společnosti pro ekologii a Unie pro řeky podíleli na formulaci „Stanoviska
proti výstavbě koridoru DOL“. Pro většinu z nás, především z hlavního výboru ČLS, byla tato
aktivita zcela nová; jednak nezbytnou komunikací s médii včetně České televize a rádia, jednak
proto, že jsme si jako hlavní výbor dovolili prezentovat stanovisko ČLS, přestože o názorech svých
členů na tuto kauzu dodnes detailně nevíme. Předpokládáme ale, že v ČLS jsme všichni na
„jedné lodi“ a jde nám primárně o ochranu našich vod a života ve vodách, v souladu
s uplatňováním Rámcové směrnice o vodách. I za cenu toho, že nám kvůli těmto postojům
někteří potenciální sponzoři možná nepřispějí finančně na konferenci…

Jsem přesvědčen, že ČLS a její členové i přes svá pracovní vytížení mají stále co nabídnout a že
se mohou pochlubit svými výsledky i na mezinárodní scéně. Jednou z možností bude např.
konference pro hydrobiology z „Visegrádu“, kterou ČLS bude v příštím roce pořádat společně
s Polskou limnologickou společností a SLS na přelomu května a června v Polsku, a kde by naši
členové měli referovat o svých výsledcích v oblasti uplatňování Rámcové směrnice o vodách a roli
povodí v transportu živin do vodních nádrží. Dále jsme za ČLS slíbili, že v ČR v roce 2017
zorganizujeme 10. Symposium EFFS, ve které patří ČLS mezi zakládající členy. Pevně věřím, že tuto
akci zvládneme a o naší limnologii bude ve světě ještě dlouho slyšet. ČLS jako veřejná, odborná
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společnost by měla prostřednictvím svého vedení (tj. výboru) a svých členů získávat důležité
kontakty doma i v zahraničí a umožnit tak svým členům (ale i nečlenům) spolupráci a účast
na různých seminářích, konferencích či podobných aktivitách, které se dotýkají
problematiky vodního prostředí.
Za ty tři roky jsme se ve výboru pravidelně setkávali a řešili nejrůznější problémy. Upřímně
řečeno, být členem výboru není žádná slast. Abyste dojeli na schůzi do Prahy, musíte si vzít obvykle
dovolenou, protože cesťák vám šéf nedá, cestu si obvykle také zaplatíte sami a pak ještě musíte
pracovat, přemýšlet co dělat v ČLS dále a jak to udělat co nejlépe. A do toho stíhat uzávěrky redakce
Limnonovin. To vše zadarmo a jen z vlastního přesvědčení, že to s tou vodou u nás ještě není tak
špatné a vyplatí se v ní bádat, psát o ní a dokonce i za ni občas bojovat. Vytížení členů současného
hlavního výboru nedovolilo, abych jim všem dohromady na poslední schůzi poděkoval za jejich
fantastickou práci. Jsem členem HV ČLS již od roku 1994, takže pamatuji leccos, ale s takovým
výborem o budoucnost ČLS opravdu strach nemám. Moc vám všem děkuji.

S blížící se konferencí nastává také čas voleb do orgánů naší společnosti. Jak už jste byli
informování, vzhledem k platnosti nového občanského zákoníku jsme byli nuceni přistoupit k revizi
stávajících stanov a tvorbě nových. Na valném shromáždění budeme o přijetí těchto nových stanov
hlasovat. Změny stanov ale také postihly částečně volby: kromě nového vedení (tj. 7členného
výboru ČLS) budeme ještě volit 5 členů revizní komise, kteří každý rok provedou finanční kontrolu
hospodaření společnosti. Již tradičně provádíme volby elektronickou cestou, kdy máte možnost
hlasovat buď z vašeho počítače doma či v zaměstnání, nebo na počítači v místě konference.
V každém případě ale budete potřebovat být přihlášení do systému webových stránek ČLS. Prosím
všechny členy, aby si zavčas řádně zkontrolovali, že mají přístupové heslo do databáze v pořádku a
jsou schopni řádně hlasovat. Pokud zjistíte nějaké nedostatky (nejčastěji zapomenuté heslo),
neváhejte kontaktovat Veroniku Sacherovou (veronika.sacherova@natur.cuni.cz) a požádat ji o
radu. Jsem velmi potěšen, že se nám podařilo oslovit poměrně velký počet kandidátů pro nový
výbor i revizní komisi. Přeji všem navrženým v těchto volbách úspěch a novému výboru ČLS hodně
elánu do dalších let.

Těm z vás, kdo letos přijede do Mikulova, přeji příjemný pobyt, uvolněnou náladu a spoustu
zážitků s ostatními kolegy při skleničce ve vinném sklípku. Moc se na vás všechny těším!
Martin Rulík

Předseda HV ČLS
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Výzkumné aktivity členů ČLS

Zkušenosti sladkovodního hydrobiologa při výzkumu
pobřežních ekosystémů Wadden Sea
Martin Rulík
Katedra ekologie a životního prostředí PřF UP v Olomouci
Wattenmeerstation Sylt (Wadden Sea Station)
na ostrově Sylt je jedním ze tří výzkumných center
Alfred-Wegener
Institut
für
Polarund
Sylt
Meeresforschung in der Helmholtz-Gemeinschaft
(AWI, The Alfred Wegener Institute for Polar and
Marine Research in the Helmholtz Association). AWI
byl založen v roce 1980 a pojmenován po Alfrédu
Wegenerovi, německém geofyzikovi a polárním
badateli, který je celosvětově znám svou hypotézou
Helgoland
„kontinentálního driftu“. V současnosti je tvořen
mateřským
ústavem
v Bremerhavenu
a
výzkumnými ústavy v Postupimi, na ostrově
Helgoland v Severním moři, a již zmíněnou stanicí
na ostrově Sylt. Je členem asociace Hemlholtzovy
asociace německých výzkumných center (Herman
Hamburg
von Hemlholtz Association of German Research
Centres) a je financován z 90% Federálním
ministerstvem pro výchovu a výzkum (BMBF),
zbytek pak poskytují spolkové země Brémy, Braniborsko a Šlesvicko-Holštýnsko. Výzkumná stanice
na ostrově Sylt vznikla v roce 1924 jako laboratoř zaměřená na výzkum ústřic (Ostrea edulis).
Studium ústřic na Syltu má dlouhou tradici, kterou založil zoolog Karl Möbius z univerzity v Kielu,
který zde studoval ústřice v letech 1868-1891. Pomocí dredže popisoval faunu a flóru ústřicových
lavic (tzv. oyster grounds, oyster beds) a jako jeden z prvních ekologů použil pro označení
společenstva ústřicových lavic pojmu biocenóza. Ústřice z okolí ostrova Sylt byly vždy vyhlášenou
pochutinou a dodávaly se až do Petrohradu na stůl Kateřiny II.
Z mé předchozí, byť krátkodobé, návštěvy stanice na Syltu i Helgolandu v roce 2006 jsem si
přivezl úžasné zážitky a především touhu se sem ještě někdy vrátit. Částečně jsem si tento sen
splnil v prosinci 2010, kdy jsme s kolegy navštívili ostrov Helgoland a pozorovali zde rozmnožování
tuleňů kuželozubých (Halichoerus grypus). Ale myšlenka na Sylt mne držela stále. Když jsme pak na
katedře plánovali zahraniční pobyty v rámci OPVK projektu, neváhal jsem a zařadil do návrhu
projektu i pobyt na Syltu. Projekt vyšel a mne čekal 6-týdenní studijní pobyt u Severního moře.
Pobyt u moře v zimě není zrovna lákavý, ideální by bývalo bylo léto, ale z důvodu ubytovací
kapacity a mých pracovních povinností jsem jinou možnost neměl. Takže jsem 4. ledna 2015 vyrazil
autem napříč Německem, abych se následující den „nalodil“ na „Autozug“, tedy autovlak, protože
spojení ostrova s pevninou zajišťuje pouze vlak. Cesta trvá asi 40 minut, po kterou musíte sedět
v autě – pravda, v lednu v autě úplně nejtepleji nebylo, ale byl jsem zase tam. Jelikož jsem nechtěl
strávit 1,5 měsíce pouze procházkami po pobřeží, už dopředu jsem přemýšlel, čím bych se během
svého pobytu mohl zabývat. V ústavu běží celá řada projektů, zaměřených mimo jiné na studium
potravní ekologie a vzájemných interakcí organizmů mělkého vatového moře, a dále na monitoring
vlivu nepůvodních druhů – např. ústřice velké Crassostrea gigas, střenky Ensis americanus,
svijonožce Elminius modestus, řasy Sargassum muticum či planktonní žebernatky Mnemiopsis leidyi,
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která se v posledních letech masově rozšířila do Severního a Baltského moře. Oproti roku 2006 je
nyní ústav modernizován, v nově postaveném pavilonu jsou nové laboratoře se špičkovým
vybavením, které umožňuje mimo jiné náročnější chemické a mikroskopické analýzy, včetně
izotopových analýz.

Jedna z otázek, která mne zajímala, byla, jak se vlastně organizmy intertidální zóny (tj. části
pobřeží vymezené střední hladinou přílivu a odlivu) vypořádávají s nízkými zimními teplotami
během odlivu a jaká je jejich mortalita během dní, kdy mrzne. Ale na takový výzkum nebylo dost
času: jednak potřebujete mít k dispozici dostatečný počet organizmů, nejlépe kolonii slávek či

Ústřicové lavice odkryté za odlivu

ústřic, jednak jsem nevěděl, zda a kdy bude skutečně mrznout. U teploty jsem nakonec zůstal a
rozhodl se sledovat, co se děje s teplotou povrchové a intersticiální vody během přílivu a odlivu, a
zda se nějaké změny projevují na různých místech pobřeží. Protože ve zdejším zálivu Königshafen
existují místa se zvýšeným usazováním jemného bahnitého materiálu a také lokality s výskytem
slávkovo-ústřicových lavic, zaměřil jsem se rovněž na sledování změn teploty vody v různých
hloubkách písčitého a bahnitého sedimentu a sedimentu pod ústřicovou lavicí. Při výzkumu jsem
použil kovových, ve spodní části perforovaných sond, které jsem na patřičných místech umístil do
hloubky sedimentu 10, 20 a 30 cm. Na dno těchto jinak uzavřených trubic jsem umístil dataloggery
pro sledování teploty a měřil po dobu minimálně 96 hodin. S těmito sondami máme nejlepší
zkušenosti z našeho toku Sitka u Olomouce, kde je používáme dlouhodobě pro sledování teploty
intersticiální vody v hyporheickém sedimentu. V Sitce vydržely i několik povodní během roku,
přesto jsem byl zvědavý, jak obstojí během přílivu, který zde na Syltu dosahuje výšky cca 1,5 – 2 m.
Na zvolených lokalitách jsem dále měřil rozpuštěný kyslík a salinitu v intersticiální vodě a odebíral
kvantitativní vzorky bentosu a sedimentu pro stanovení organického uhlíku a mikrobiální
abundance a biomasy.
Jako suchozemec zvyklý na práci především v tekoucích vodách, kde můžete pracovat
s výjimkou povodní prakticky po celý rok, jsem si musel rychle zvyknout na situaci, kdy jakákoliv
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práce v intertidální zóně pobřeží je závislá na slapové činnosti moře. To znamenalo mít v ruce
každý den Gezeitenkalender, čili kalendář přílivů a odlivů pro dané místo, a neustále ověřovat, kdy
je vhodná doba k tomu, abych se vydal na pláž. Vzhledem k otáčení Země kolem zemské osy a
souběžnému obíhání Měsíce kolem Země je příliv na tomtéž místě každý den zhruba o 50 minut
posunutý, tzn. že pokud odliv začínal jeden den ve 12:00 hodin, druhý den začínal ve 12:50, třetí
den v 13:40 atd. Na evropském pobřeží je dominantní semidiurnální typ slapů, tedy během dne se
vystřídají 2 přílivy a 2 odlivy, přičemž jeden příliv následuje po druhém za 12 hodin a 25 minut. Na
Syltu začátkem ledna začínalo svítat kolem 9. hodiny ráno, ke konci pobytu v první polovině února
pak kolem 8:40 hod. Abyste se dostali na pláž během světla a zároveň při maximálním odlivu,
znamenalo to vybrat si dny, kdy příliv začínal nejlépe kolem 10. hodiny dopoledne. Taková situace
ale po mém příjezdu na ostrov nebyla a zpočátku jsem ani moc nechápal, když mi kolega
doporučoval zahájit mé výzkumy až příští týden, až bude příliv během dne. Našinec zvyklý na
dlouhé večery a západy slunce nad Jaderským či Středozemním mořem si jaksi hned neuvědomí, že
během ledna a února se u Severního moře stmívá již kolem čtvrté-půl páté odpoledne a že pokud
zůstane na pláži později, musí veškerá měření provádět s baterkou.

Písčitý vat za odlivu

Je-li Měsíc v úplňku nebo v novu, pak se gravitační síly Měsíce a Slunce sčítají (syzygie) a příliv
je vyšší (tzv. skočný), ve své 1. a 3. čtvrtině nastává naopak příliv hluchý, kdy je amplituda mezi
výškou přílivu a odlivu nejnižší. Protože každoročně přednáším v kurzu Vodní ekosystémy o
slapových jevech, domníval jsem se, že o skočném a hluchém přílivu něco vím. Ale teorie se od
skutečnosti samozřejmě značně liší. Zatímco při skočném odlivu ustoupilo moře v zálivu téměř o
jeden kilometr a já jsem se mohl potulovat suchou nohou po dobu téměř 5 hodin po rozsáhlých
plochách vatu, v době hluchého přílivu moře ustoupilo pouze pár desítek metrů a po nějakých 2,5-3
hodinách již opět začínalo stoupat. Tehdy jsem konečně pochopil, co fakticky znamená ta nejnižší
amplituda. Pokud bádáte ve vatech, tak je totiž poměrně významný rozdíl, pokud se obnaží kilometr
či 100 m pláže. Protože pokud máte jako já zakopané nějaké sondy dále od pobřeží, tak během
hluchého přílivu se k nim nedostanete, neboť jsou stále zaplavené mořem. Naopak během skočného
přílivu si vyčítáte, že jste ty sondy zakopali moc blízko pobřeží, protože klidně mohly být dále od
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pobřeží. To ale jako suchozemský zelenáč na začátku samozřejmě vůbec nevíte a koukáte na to jako
tele na nová vrata.

Z mých výzkumů vyplynulo několik poznatků, které se pokouším momentálně nějak zpracovat
do odborné publikace. Jednak jsem ověřil, že průměrné intersticiální teploty s rostoucí hloubkou
sedimentu se zvyšují, zatímco jejich rozpětí je nižší ve srovnání s rozpětím teplot povrchové vody.
V hlubší vrstvě sedimentů, především bahnitých a pod ústřicovou kolonií, teplota vody již prakticky
neodráží slapovou činnost, tzn. její kolísání je minimální a není možné odvodit dobu přílivu a
odlivu. Poměrně velkým překvapením ale bylo měření rozpuštěného kyslíku v intersticiální vodě.
Zatímco v intersticiální vodě hyporheických sedimentů tekoucích vod je běžné, že v důsledku
neustálého proudění vody sedimenty je nasycení kyslíkem relativně vysoké i v hlubších vrstvách
sedimentu, v laminárně uspořádaných sedimentech jezer či moří koncentrace kyslíku rapidně klesá
od povrchu směrem do hlubších vrstev. Literatura dokonce udává, že již v hloubce 3-5 mm
mořského sedimentu je nasycení kyslíkem téměř nulové a převládají zde redukční procesy, jako
např. redukce síranů a vznik H2S, který reaguje s dvojmocným železem za vzniku sulfidů. Černě
zbarvené vrstvy sedimentů s dominancí sulfidu jsem skutečně v hloubce cca 10 cm nacházel
pravidelně na všech lokalitách. Co ale nesedělo, byla koncentrace kyslíku, která se pohybovala
v hloubce 30 cm kolem 30-40 % nasycení, přičemž v bahnitých sedimentech byla dokonce vyšší ve
srovnání se sedimenty písečnými. Nad těmito výsledky kroutili hlavou během mé prezentace na
semináři ústavu i němečtí kolegové. Dynamika vody při přílivu pumpuje zřejmě do intersticálu
poměrně hodně kyslíku, který se navíc ve studené vodě dobře rozpouští, dekompozice organického

Takto se bádá ve vatech - odběrák na zoobentos v akci;
pojízdný vozík je nezbytným doplňkem terénní výbavy

materiálu během zimy je pomalá, takže spotřeba kyslíku mikrobiální respirací je nízká… Na
zobecnění to rozhodně nestačí, ale ukazuje se, že tradované „knižní pravdy“ nemusí být vždy
pravdivé – mí předchůdci asi pracovali pouze během letních měsíců. Jako hydrobiologa mne
samozřejmě zajímala i fauna zdejších vatů. Opět jsem si při pozorování pod steromikroskopem
vzpomněl na svoje přednášky, kde studentům vykládám, jak v bahnitých sedimentech může denzita
některých organizmů, např. drobných, 2-3 mm velkých plžů rodu Hydrobia, dosahovat desítek tisíc
jedinců na metr čtvereční. Během té přednášky vám to nijak divné nepřijde, ale když pak z plochy
14x14 cm o tloušťce 5 cm zpod lupy vyberete kvantitativně z Petriho misky 947 ks Hydrobia ulvae,
trošku se vám protočí panenky. A k tomu mnohoštětinatí červi – Pygospio elegans, Tharyx
kilariensis, Heteromastus filiformis, Scoloplos armiger a známí Nereis diversicolor a Arenicola marina
– no prostě nádhera!
Když jsem do Německa odjížděl, tak se mne všichni ptali, co tam budu, proboha, v lednu dělat.
Také jsem si to neuměl moc představit. Kdyby bylo léto, tak se asi budu koupat a užívat si sluníčka,
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ale v zimě? No, není to špatné. Strávit několik hodin v péřovce a brodících gumových kalhotách
odběrem vzorků, promrzlý na kost se zahřívat teplým čajem z termosky a přitom se kochat hejny
husic liščích, ústřičníků a jiných ptáků, které za odlivu čile pobíhají a hledají na obnaženém dně
potravu. Anebo si zajet na druhou stranu ostrova, kde od západu buší do pobřeží neustále Severní
moře a během zimních bouří unášený písek štípe do očí, že si musíte zabalit celou hlavu do šálu či
kapuce od bundy, protože to jinak nelze vydržet. Samozřejmě jsem si zajel i na ostrov Helgoland
pokochat čerstvě narozenými tuleni a cestou nevynechal ani Hamburk se slavnou Reeperbahn. Za
mimořádný a nevšední zážitek však považuji návštěvu západního pobřeží ostrova Sylt krátce po
velké bouři, kdy pláž v délce několika kilometrů byla pokryta souvislou vrstvou vyvržených hvězdic
růžových (Asterias rubens). Druhý den již byly zaváté pískem, ale ani ne za dva dny se situace po
další silné bouři nad Severním mořem opakovala. Znovu tisíce a tisíce vyvržených hvězdic, často
s odtrženými rameny. Důvody, proč silné vlnobití tyto živočichy vyvrhne masově na pobřeží, zatím
nejsou dost dobře známé, - k podobné situaci již došlo dříve na anglickém pobřeží a na pobřeží
Bílého moře v Rusku.

- Martin Rulík -

Hvězdice růžová (Asterias rubens) vyvržené na pláži ostrova Sylt
po silné zimní bouři nad Severním mořem

8

Volby 2015
Milí členové České limnologické společnosti,

s blížící se konferencí se blíží i volby do hlavního výboru a revizní komise na období 2015 –
2018. Již podruhé se bude volit výhradně elektronicky, a to na webových stránkách společnosti
www.limnospol.cz, od 1. 6. do 30. 7. 2015.

Jak volit: Na webových stránkách se přihlaste do členské sekce. Váš login je emailová adresa, na
kterou dostáváte tento email. Pokud jste zapomněli své heslo, snadno jej získáte, pokud na
přihlašovací stránce („Přihlášení“) vyplníte tento email pod výzvu „Zapomněl(a) jste heslo?“. Po
zmáčknutí tlačítka „poslat heslo“ Vám na danou emailovou adresu s určitým zpožděním přijde tato
zpráva: „Login: jan.pokus@pokus.com Nekdo pozadal o zmenu hesla pro Vasi emailovou adresu.
Pokud jste o zmenu nezadali, tak prosim tento email ignorujte. Pokud chcete zmenit heslo, tak
prosim kliknete na nasledujici odkaz:: Klikni pro zmenu hesla.“. Po kliknutí se dostanete k možnosti
nastavit pro daný email heslo nové. POZOR – tento email často zachytí antispamové filtry, tak
prosím kontrolujte i složku SPAM.

V záložce „Volby“ uvidíte dvě volební listiny. První je pro volbu do revizní komise, druhá pro
volbu do hlavního výboru. Po otevření seznamu kandidátů bude již od pondělí 1. 6. 2015 možné
provést volbu. Do hlavního výboru můžete zvolit jednoho až sedm z navržených kandidátů, do
revizní komise jednoho až pět z navržených kandidátů. Systém je nastavený tak, že Vám více
kandidátů ani zvolit nedovolí. Po dokončení výběru budete ještě jednou informováni o své volbě a
dotázáni, zda s ní opravdu souhlasíte (v tomto kroku se můžete vrátit zpět k volbě). Teprve potom
volbu definitivně potvrdíte a následně Vám na danou emailovou adresu přijde potvrzení o Vaší
volbě. Každý Vámi uvedený kandidát získává jeden hlas; na pořadí jmen nezáleží. Následné
rozdělení funkcí je již v kompetenci nově zvoleného hlavního výboru.
Začátek hlasování bude 1. června 2015 v 00:00, konec hlasování dne 30. června 2015 v 15:00.
Zvolený termín umožňuje hlasovat i účastníkům konference přímo na místě. Po tomto termínu
bude hlasování zablokováno.
V případě nejasností neváhejte mě kontaktovat (veronika.sacherova@natur.cuni.cz).

Ohlédnutí za akcemi

- Veronika Sacherová -

Determinační kurz zooplanktonu
Ve dnech 20. – 22. března letošního roku proběhl další ročník tradičních determinačních kurzů,
tentokrát zaměřený po čtyřech letech na perloočky. Jako obvykle se konal v milém prostředí statku
Dvůr Hamr v Lužnici u Třeboně, kde máme vždy maximální komfort a vstřícné hostitele. Určovací
kurzy si již dávno našly svoje stálé příznivce, což z nich dělá i příjemné místo setkávání s kolegy,
kteří jinak pracují ve vzdálených městech nebo institucích, ale zároveň je potěšitelné, že přijelo také
poměrně dost studentů, kteří jsou zatím zooplanktonními benjamínky. Celkem bylo na kurzu
zhruba 20 účastníků, výklad jednotlivých skupin perlooček zajistili Ivo Přikryl, Adam Petrusek a
Veronika Sacherová. Páté setkání nad perloočkami se tedy opravdu vydařilo.
- Veronika Sacherová -
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European Sustainable Phosphorus Conference 2015 Berlin
Využil jsem příležitost zavítat na „fosforovou“ konferenci 5.-6.3. v Berlíně. Z ČR jsme se tam
setkali dva účastníci z celkem 300, což dobře vypovídá o tom, že u nás je fosfor pořád ještě z velké
části vnímán jako záležitost pro pár neužitečných podivínů.

Konferenci – již druhou v pořadí - pořádala Evropská fosforová platforma (European
Sustainable Phosphorus Platform), jejímž s cílem je napomáhat interdisciplinární spolupráci
zaměřené na omezení emisí P. Motivací není jen otázka eutrofizace sladkých vod (sinice, vodárna,
koupání), jak jsme zvyklí u nás, ale také eutrofizace moří a pobřežních vod, která už dnes zdaleka
není jen záležitostí sloučenin dusíku. A neméně důležitým důvodem zabývat se intenzivně fosforem
je skutečnost, že ložiska P rudy vystačí zhruba na 150 let, přičemž asi 70% těžitelného P leží
v Maroku. Tam je sice zatím klid, ale kdo ví? P byl tak letos v EU zařazen na seznam 20 surovin,
jejichž vyčerpání nás nejvíce ohrožuje. A mám za to, že právem. Pozitivní sice bude, že sinicové
vodní květy ustoupí díky oligotrofizaci vod, ale co se nám bez P podaří vypěstovat na našich, dnes
již z velké části silně degradovaných orných půdách s upadlou přirozenou úrodností, to je
nepříjemná představa. Zatím jsme v klidu a vesele pěstujeme komplexně ztrátové energetické
plodiny, jejichž pilná produkce klade na zásoby P také nároky, a v otevřených látkových cyklech
v krajině necháváme P přemisťovat na dna oceánů, odkud půjde poměrně těžko zpět. Asi by bylo
chytré do stávající těžby P investovat, protože zisk bude brzy násobný, ale v zásadě vše už obsadili
investoři z Číny. Nicméně se zdá, že bude moudré investovat i do recyklačních technologií
(s paralelním pozitivním dopadem na kvalitu vody!), ale to dnes, v okamžiku dostatku, těžko u nás
někomu vysvětlovat. Na evropském Západě se do rozvoje recyklací sice trochu investuje, ale řada
grantů mně přišla úplně mimo (vývoj absurdních technologií realizovatelných jen v masivně
dotovaných podmínkách).

Kromě témat víceméně tradičních (zachycování P na čistírnách odpadních vod, emise P ze
zemědělské půdy) se na konferenci řešily i otázky nakládání s P například v odpadovém
hospodářství (zbytky jídla). Frekventované termíny byly „sustainability“, „circular economy“,
„cooperation“,
„innovation“
atd.
Zájemce
odkazuji
na
stránky:
http://www.phosphorusplatform.eu/conference/espc2015.html, kde je možné podívat se na část
prezentací, které byly na konferenci předneseny. Můžete si zde objednat i elektronický SCOPE
Newsletter, kde se dá najít vždycky něco zajímavého, a není těžké dohledat i spoustu materiálu
využitelného nejen pro utváření svého pohledu na svět, ale i např. při výuce.

Dovolím si ještě poznámku, že se zemědělci je to obrovsky těžké všude v Evropě a prosadit
naprosto jednoduchou a racionální věc (v Německu či Holandsku např. snížit postupně
přezásobenost půd fosforem) je vždy obrovský problém. Např. v jednom belgickém okrese, aby
nemuseli řešit snížení (velmi vysokého!) počtu skotu = omezení zemědělské výroby, raději postavili
linku na výrobu granulovaného hnoje, který pak vozili s velkou slávou někam do Francie (viz heslo
absurdní projekty).

V rámci konference byl i večerní raut, kde ovšem fosforníci marně hledali jakékoli maso. Maso
nebylo, protože produkce masa je na fosfor velmi náročná (vyčerpává zdroje) a mnoho odpadního P
při produkci i trávení masa vzniká => zatěžuje vodní prostředí a uniká nenávratně do oceánů.
Hezky bylo demonstrováno, co znamená kázat vodu a skutečně ji i pít.

Nemusím dodávat, že jsem se vrátil s intenzivním pocitem, že máme před sebou ještě spoustu
práce. Třeba to zkusit s nějakou fosforovou platformou v Česku...

- Jindřich Duras -
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Zápis ze schůze HV ČLS, konané dne 15. 5. 2015 v Praze
Přítomni: dle prezenční listiny
1. Kontrola zápisu z minulé schůze HV ČLS: zápis byl schválen.

2. Hospodaření ČLS (dr. Borovec):
HV jednomyslně schválil proplacení tisku letáků a brožur pro kampaň proti plánované výstavbě
koridoru D-O-L ve výši 4 602,- Kč.
HV schválil smlouvu o provedení díla za právní revizi stanov ve výši 3 000,- Kč.

HV schválil proplacení faktury ve výši 2 250,- Kč vystavené za pronájem sálu pro determinační
kurz zooplanktonu, konaném 20. – 23. 3. 2015 v Lužnici, Dvůr Hamr.
Důležité opatření: HV připomíná, že každou fakturu zaslanou k proplacení ČLS je nutno opatřit
průvodním dopisem, v němž bude jasně uvedeno, o jakou akci se jedná, za co je faktura
vystavena, výše částky, zda a kým bylo proplacení faktury schváleno.

3. Nové stanovy ČLS a Volby do HV a RK ČLS

Všem členům ČLS byl zaslán email s informacemi o nových stanovách a termínech jejich
projednání. V rámci připomínkového řízení HV obdržel do 10. 5. 2015 pouze připomínky
jednoho člena, které byly vypořádány. Definitivní návrh nových Stanov ČLS bude předložen
ke schválení valnému shromáždění na 17. konferenci ČLS a SLS v Mikulově. Matrikář
připraví souhlas s nakládáním s osobními údaji, který bude předložen členům k podpisu při
prezenci na VS v Mikulově, resp. rozeslán všem ostatním členům ČLS; zároveň jej doplní do
přihlášky za člena.
V tomto informačním emailu byli členové rovněž vyzvání k zaslání návrhů kandidátů voleb do
hlavního výboru a revizní komise ČLS. Ve stanoveném termínu HV neobdržel žádný návrh.
HV tedy navrhl možné kandidáty, které oslovil, a s jejich souhlasem sestavil kandidátky do
Hlavního výboru a Revizní komise.
Informace o způsobu letošních voleb do Hlavního výboru a Revizní komise byly všem členům
ČLS odeslány prostřednictvím e-mailové korespondence, letos opět volíme výhradně
elektronicky, a to na webových stránkách společnosti.

4. Konference ČLS a SLS (Mikulov)
Den před konáním schůze HV obdrželi doc. Rulík a prof. Vrba od předsedy vědeckého výboru
návrh odborného programu. HV konstatoval, že náplň programu není zcela připravená a je
nezbytné upravit sekce i počty přednášek v jednotlivých sekcích. Prof Vrba a doc Rulík jako
zástupci vědeckého výboru konference informovali HV o výběru plenárních přednášek.
Prof. Sládečková oslovila organizační výbor konference s žádostí o konání vzpomínkového
setkání na prof. Sládečka. Vzhledem k velkému počtu přihlášených přednášek HV souhlasí
možností konání kulatého stolu mimo oficiální odborný program konference.

Náklady na konferenci: HV jednomyslně odsouhlasil proplacení výdajů za tisk sborníků (cca 15
tis. Kč), autobusovou dopravu na exkurze (cca 15 tis. Kč) a případně drobných nákladů
(visačky).
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5. Různé

a) SEFS Award 2015: výsledky V konkurenci 18 účastníků soutěže skončili naši kandidáti na 9.
(Pavel Rychtecký) a na 15. místě (Ivana Vaníčková). Oběma kolegům blahopřejeme a moc
děkujeme za jejich ochotu reprezentovat ČLS na mezinárodním poli.
b) SEFS 2017: HV souhlasí s kandidaturou na příští SEFS, k níž se ČLS předběžně zavázala;
vzhledem k předpokládané účasti min. 500-600 účastníků upřednostňuje konání v Brně
(kampus MU v Bohunicích, příp. v kongresovém centru BVV), alternativně v Olomouci nebo
v Praze. Předseda M. Rulík v průběhu června projedná tyto možnosti osobně na MU v Brně
a v Olomouci a připraví oficiální pozvání, se kterým vystoupí na letošním symposiu EFFS v
Ženevě
c) Spoluráce s PLS: Polská limnologická společnost plánuje ve spolupráci s ČLS a SLS uspořádat
ve dnech 31.5. - 3. 6. 2016 v Iławě v Polsku konferenci „Lakes & Reservoirs: Impacts Threats – Conservation“. Téma konference je poměrně široké a zahrnuje mimo jiné
problematiku vztahu povodí a nádrží a dopady implementace Rámcové směrnice o vodách.
Konference je určena primárně limnologům Visegrádské skupiny – z důvodu maximálního
snížení vložného organizátoři rovněž plánují požádat o finanční podporu (Small Visegrad
Fund Grant)

Termín následující schůze HV ČLS: pondělí 29. června 2015 v Mikulově.

zapsala: Jolana Tátosová
tajemník HV ČSL
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hospodáře, tajemníka, předsedů poboček či v redakci. Evidenci předplatitelů LimNo vede HV ČLS, kam prosím hlaste
eventuelní změny adresy, objednávky a záležitosti týkající se předplatného. Elektronickou distribuci ve formátu PDF
lze objednat přímo v redakci.
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