
 

 

 

LIMNOLOGICKÉ 
NOVINY 

LIMNOLOGICAL NEWS 
 

Číslo 3 Říjen 2015 ISSN 1212-2920 
 

Slovo úvodem 
Milé kolegyně, milí kolegové,  

je pro mne obrovská čest, že vás mohu opět oslovit v tomto úvodníku. Je to totiž poprvé v historii 
ČLS, kdy dosavadní předseda pokračuje i v následujícím období. A s ním de facto pokračuje i 
dosavadní výbor. Pevně věřím, a myslím, že mohu mluvit i za ostatní členy výboru ČLS, že tato 
situace nebyla vyvolána nedostatkem vhodných adeptů, ale že práce a výsledky dosavadního 
výboru přesvědčily většinu členů, aby to s námi zkusili ještě v dalším volebním období. Moc jim za 
tuto důvěru děkujeme a hned v úvodu slibujeme, že se budeme snažit pokračovat v aktivitách, které 
jsme zahájili v minulém volebním období. A nebude jich málo. Protože jsem o našich plánech 
opakovaně psal v posledních Limnonovinách i mluvil na konferenci v Mikulově, zmíním se zde 
pouze stručně o některých.   

Především jsme v souladu s novým občanským zákoníkem museli změnit status naší společnosti 
a stali se zapsaným spolkem. Tato změna si vyžádala revizi našich dosavadních stanov a volbu 
nového orgánu ČLS – Revizní komise, která by měla hlídat hospodaření ČLS a každoročně 
schvalovat rozpočet na další rok. Na Valném shromáždění v Mikulově jsme se také dohodli, že by 
ČLS měla být mediálně aktivnější a více propagovat naši činnost. Jednou z možností by mohla být 
stránka o ČLS v časopise Vodní hospodářství, kde bychom (ne)pravidelně informovali o tom, co se 
v ČLS děje a zároveň formou odborných příspěvků přispívali ke zvýšení úrovně znalostí o 
limnologii u laické i odborné, spíše technicky zaměřené veřejnosti. Zatím to vypadá, že bychom pro 
tuto propagaci měli k dispozici čísla 2, 6 a 10 – uvítali bychom, kdyby členové ČLS do těchto čísel 
pravidelně přispívali a pomáhali tak šíření hydrobiologických poznatků mezi veřejností. Z diskuze 
na Valném shromáždění rovněž vyplynulo, že ČLS by měla i nadále pokračovat v roli oponenta 
plánované výstavby koridoru Dunaj-Odra-Labe a snažit se odbornými argumenty přesvědčit 
zastánce tohoto projektu o jeho ekonomické (a ekologické) nesmyslnosti.   

Na konferenci European Federation for Freshwater Sciences v Ženevě v červenci 2015 nám byla 
oficiálně schválena kandidatura na pořádání další, jubilejní 10. konference. Konference SEFS10 se 
uskuteční na přelomu června/července 2017 v Olomouci a ČLS bude hlavním organizátorem. Pro 
naši společnost to bude velká výzva ukázat ostatním hydrobiologům nejen z Evropy, že jsme 
schopni takovouto akci zorganizovat, ale rovněž to bude možnost prezentovat zde vlastní odborné 
výsledky. ČLS ale myslí i na mladé, začínající limnology – v příštím roce bychom je rádi pozvali na 
tradiční setkání mladých limnologů. Místo a datum konání oznámíme v některém z příštích čísel 
Limnonovin a na webových stránkách společnosti.  

V příštím roce oslavíme 50 let od založení ČLS. Byl bych moc rád, kdybychom se k této oslavě 
připojili všichni. Redaktorka Limnonovin Veronika Sacherová nepochybně přivítá vaše vzpomínky, 
postřehy i historické fotografie. Dosavadní práce a výsledky našich limnologů nás zavazují k tomu, 
abychom na ně nejen s úctou a láskou vzpomínali, ale abychom především v jejich aktivitách 
pokračovali.  

 

Martin Rulík, předseda HV ČLS 
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Výzkumné aktivity členů ČLS 

Fluorescenční metody jako vhodný nástroj ke studiu  
ekofyziologie fytoplanktonu 

Pavel Rychtecký 

Biologické centrum AV ČR, v. v. i., Hydrobiologický ústav, České Budějovice 
 

Fytoplankton je základní součástí vodních ekosystémů a porozumění jeho ekologii a fyziologii je 
velmi důležité. Protože obývá velmi různorodé prostředí s velkým množstvím abiotických i 
biotických interakcí, které přímo i nepřímo ovlivňují jeho fyziologický stav, i jeho reakce na 
prostředí jsou složité. Od toho se pak odvíjí pestrost a množství metod jeho zkoumání. Rád bych zde 
představil využití tří moderních fluorescenčních technik vhodných pro in situ studium přírodních 
populací fytoplanktonu. Ve své dizertaci jsem používal fluorescenční značení buněk spolu s digitální 
analýzou obrazu. Tento přístup využívající spojení epifluorescenčního mikroskopu, kamery a 
softwaru na analýzu obrazu umožňuje detekovat a kvantifikovat fluorescenci v několika vlnových 
délkách zároveň a to na úrovni nejen společenstva, ale i jednotlivých buněk. Na rozdíl od v ekologii 
planktonu často využívané průtokové cytometrie je možné jej tedy využít i na studium přírodních 
společenstev s mnoha druhy organismů v jednom vzorku. Výhodou je i možnost částečné 
automatizace jak při získávání snímků, tak při jejich následném zpracování. 

První oblastí, které jsme se věnovali, byl příjem křemíku rozsivkami a jejich růst ve vodní nádrži 
Římov v roce 2011. Pro stavbu svých dvoudílných schránek (frustul) potřebují rozsivky křemík v 
podobě rozpuštěné kyseliny křemičité. Během dělení získává každá dceřiná buňka jeden díl 
mateřské schránky a nově si dotváří druhou část. Použili jsme metodu značení buněk pomocí 
PDMPO (LysoSensorTM Yellow/Blue DND-160), což je fluorescenční barva, která se ukládá do nově 
vytvářených frustul společně s křemíkem a pod UV zářením poskytuje jasně zelenou fluorescenci. 
Umožňuje tak přímo odlišit buňky přijímající křemík (rostoucí) od buněk neaktivních. Intenzita 
fluorescence je navíc přímo úměrná množství zabudovaného křemíku, díky čemuž by tato metoda 
mohla sloužit jako odhad rychlosti růstu rozsivek. A právě porovnání intenzity fluorescence PDMPO 
a rychlosti růstu dominantních druhů rozsivek bylo důležitým cílem naší studie. U tří nejčastěji se 
vyskytujících rozsivek Asterionella formosa, Aulacoseira italica a Fragilaria crotonensis byl vztah 
mezi intenzitou fluorescence PDMPO vztaženou na buňku a růstovou rychlostí (spočítanou z 
přírůstku počtu buněk za čas) velmi těsný a vysoce statisticky průkazný, takže tuto metodu lze 
opravdu velmi dobře použít jako odhad růstové rychlosti. Dále se ukázalo, že množství přijatého 
křemíku se při obdobné růstové rychlosti mezi různými druhy liší, takže druhové složení výrazně 
ovlivňuje celkové množství křemíku zabudovaného do biomasy. Překvapivě nebyl růst rozsivek 
ovlivněn koncentrací hlavních živin a to ani v hrázové části, kde je obecně živin méně než ve vyšších 
částech nádrže, ale fyzikálními faktory, konkrétně množstvím a dostupností světla.   

Druhá část dizertace se týkala často podceňovaného až úplně zanedbávaného ztrátového 
procesu - buněčné smrti. Tradičně se jako hlavní ztrátové procesy fytoplanktonu uvádějí 
sedimentace a žraní zooplanktonem, zatímco buňky samotné jsou díky neustálému dělení 
považovány prakticky za nesmrtelné. V posledních cca dvaceti letech se nicméně ukazuje, že dalším 
a velmi významným ztrátovým faktorem ovlivňujícím dynamiku fytoplanktonu může být buněčná 
smrt. I u jednobuněčných planktonních organismů totiž existují geneticky podmíněné metabolické 
procesy vedoucí k řízenému zániku buňky, tj. obdoba programované buněčné smrti (programmed 
cell death, PCD) známé u mnohobuněčných organismů. Na rozdíl od mnohobuněčných organismů, 
kde jsou tyto mechanismy dobře popsané, je u fytoplanktonu tato oblast zatím málo probádaná. 
Včetně například vlivu faktorů prostředí na aktivaci buněčné smrti. Existují sice důkazy o indukci 
buněčné smrti nedostatkem živin, nadměrným ozářením, infekcí, nebo alelopatií, ale studií hlavně 
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ze sladkovodního prostředí je stále velmi málo. Dosavadní práce nicméně ukazují, že umírající 
buňky tvoří významnou část přírodních populací sinic i řas (až desítky procent) a jejich podíl navíc 
vykazuje výrazné sezónní i prostorové změny. Je také jasné, že buněčná smrt není ve fytoplanktonu 
vzácný proces, ale naopak velmi běžný. Problémem často je, jak vlastně snadno a spolehlivě 
poznáme umírající buňku. My jsme k tomu používali značení pomocí SYTOX Green, což je metoda 
fluorescenčního barvení založená na integritě buněčných membrán. Předpokládá se, že buňky 
neschopné udržet elektrochemický gradient jsou umírající. SYTOX vstupuje do buněk 
s poškozenými membránami, kde se váže na DNA a poskytuje jasně zelenou fluorescenci. 
Neoznačené buňky (bez zelené fluorescence) jsou pak považovány za živé. Z naměřených dat jsme 
pak vypočítali index (membrane integrity index) vyjadřující fyziologický stav (viabilitu) dané 
populace. 

Naše práce z roku 2011 z vodní nádrže Římov ukázala velkou sezónní variabilitu ve 
fyziologickém stavu fytoplanktonu i rozdíly mezi jednotlivými druhy. Například konec jarního 
rozvoje rozsivky Asterionella formosa byl doprovázen výrazným snížením její viability, což 
naznačuje, že buněčná smrt může mít velký vliv na snížení biomasy fytoplanktonu. V kaňonovitých 
nádržích (tedy i na Římově) bývají dobře vyvinuté podélné gradienty fyzikálních i chemických 
parametrů. Viabilita dvou dominantních letních druhů (rozsivky Fragilaria crotonensis a sinice 
Aphanizomenon flos-aquae) velmi dobře odrážela tyto gradienty a jejich viabilita byla vždy vyšší v 
tzv. přechodné části nádrže (více živin) než v hrázové části (méně živin). Z výsledků vyplývá, že 
buněčná smrt fytoplanktonu může za určitých okolností ovlivnit fungování celé nádrže. 

 

Zajímavé je podívat se na výsledky měření PDMPO a SYTOX dohromady. K tomu jsme použili 
data o růstu a viabilitě rozsivky Fragilaria crotonensis v Římově z let 2011 a 2012. Zajímavým a 
důležitým výsledkem je poznatek, že růst a viabilita mohou být určovány rozdílnými faktory. 
Zatímco růst rozsivky byl ve shodě s naší předešlou studií pozitivně korelován s množstvím a 
dostupností světla, její viabilita byla statisticky významně korelována s dostupností živin. Tento 
fakt naznačuje, že růst a viabilita mohou být na sobě do určité míry nezávislé. Není to první 
výsledek tohoto typu, již dříve bylo ukázáno, že u rozsivky Ditylum brightwellii je mortalita 

Vodní nádrž Římov (Foto Petr Znachor) 
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nezávislá na růstové rychlosti. Ještě překvapivějším výsledkem je silná negativní korelace mezi 
rychlostí růstu a viabilitou, což naznačuje, že maximum populačního růstu může být spojeno 
s velkým podílem umírajících buněk v populaci. V literatuře je popsáno jen několik případů kdy 
v rychle rostoucí populaci je zároveň značný podíl poškozených nebo mrtvých buněk. Tato část 
práce oprávněně vzbudila velkou pozornost recenzentů a řadu komentářů. Asi nejlépe je vystihuje 
následující příklad: „Dead organisms don't reproduce, not even in zombie films.” Definitivní 
vysvětlení tohoto paradoxu nemáme, ačkoli můžeme spekulovat, například zda v buněčném cyklu 
rozsivek není fáze, ve které je membrána alespoň částečně prostupná pro SYTOX Green. Další 
vysvětlení bere v úvahu růst a mortalitu jako nezávislé procesy – protože změny fyziologického 
stavu fytoplanktonu jsou velmi dynamické, vlivem rychlého růstu může dojít k poklesu koncentrací 
živin, což následně ovlivní viabilitu populace. Výsledný efekt na velikost populace pak závisí na 
interakci mnoha faktorů. Z našich terénních měření však nemáme data, která by různá vysvětlení 
podpořila, nebo vyvrátila. Nabízí se zde tedy velký prostor pro budoucí manipulativní experimenty. 

Poslední část dizertační práce je zaměřená na produkci alkalických fosfatáz fytoplanktonem. 
Tyto enzymy rozkládají různé organické látky přítomné ve vodě a uvolňují z nich anorganický 
fosfor v podobě dostupné (nejen) pro fytoplankton. Protože fosfor je ve sladkých vodách častým 
limitujícím prvkem, druhy schopné produkce extracelulárních alkalických fosfatáz mohou mít 
výhodu oproti druhům, které si neumějí fosfor takto zpřístupnit. Regulace produkce fosfatáz je 
poměrně složitá a výrazným způsobem odráží aktuální fyziologický stav buňky, tj. není závislá 
pouze na koncentraci dostupného fosforu v prostředí. Osvědčenou metodou, jak studovat fosfatázy 
vázané na povrchu buněk, je tzv. FLEA (Fluorescently Labelled Enzyme Activity). Princip metody je 
velmi jednoduchý, po přidání rozpuštěného substrátu (ELF®97 fosfátu) je z něj v přítomnosti 
fosfatázy odštěpen nerozpustný produkt (ELF alkohol), který se vysráží na místě enzymatické 
aktivity. ELF alkohol pak poskytuje zelenou fluorescenci, kterou můžeme snadno najít a změřit její 
intenzitu.  

Výsledky naší dvouleté studie (2009 - 2010) z vodní nádrže Lipno potvrdily, že existuje velká 
mezidruhová i vnitrodruhová variabilita v produkci fosfatáz. To je běžný jev, mnohokrát popsaný. 
Podařilo se nám však zachytit zajímavý vývoj, kdy dominantní druhy téměř nikdy neprodukovaly 
fosfatázy (ačkoli tu schopnost měly), zatímco druhy s nízkou biomasou byly aktivní. Zdá se tedy, že 
produkce těchto enzymů je spíše strategií jak přežít, než jak převládnout. Důležitým a novým 
výsledkem je pak průkazný pozitivní vztah mezi produkcí fosfatáz a dostupností světla. Ukázalo se, 
že světlo (jakožto primární zdroj energie)může hrát v regulaci produkce fosfatáz významnou roli. 
Naše výsledky z Lipna pak byly podpořeny ještě laboratorním experimentem s kulturami sinic 
vystavených různým intenzitám světla, který ukázal, že produkce fosfatáz fytoplanktonem může 
být, kromě již známých faktorů, limitována i světlem. 

 

Znachor, P., Visocká, V., Nedoma, J. & Rychtecký, P. 2013. Spatial heterogeneity of diatom silicification and 
growth in a eutrophic reservoir. Freshwater Biology 58:1889-902. 

Rychtecký, P., 2014: Application of modern fluorescence techniques in studying growth, viability and 
phosphatase production of phytoplankton. Ph.D. Thesis Series, No. 14., University of South Bohemia, 
Faculty of Science, School of Doctoral Studies in Biological Sciences, České Budějovice, Czech 
Republic 

Rychtecký, P., Znachor, P. & Nedoma, J. 2014. Spatio-temporal study of phytoplankton cell viability in a 
eutrophic reservoir using SYTOX Green nucleic acid stain. Hydrobiologia 740:177-89. 

Rychtecký, P., Řeháková, K., Kozlíková, E. & Vrba, J. 2015. Light availability may control extracellular 
phosphatase production in turbid environments. Microbial Ecology 69:37-44. 

Znachor, P., Rychtecký, P., Nedoma, J. & Visocká V. 2015. Factors affecting growth and viability of natural 
diatom populations in the meso-eutrophic Římov Reservoir (Czech Republic). Hydrobiologia: DOI 
10.1007/s10750-015-2417-8 
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Složený snímek fluorescenčně značených rozsivek. Zelená barva je fluorescence PDMPO a SYTOX 
Green (v rámečku). Červená barva je autofluorescence chlorofylu a. 
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Zpráva o činnosti České limnologické společnosti  
za období 2012 – 2014 

 

Organizace ČLS  

Členská základna České limnologické společnosti je dosud organizována ve třech regionálních 
pobočkách: Brno, České Budějovice, Praha. Pro potřeby řešení specifické problematiky jsou v rámci 
ČLS ustaveny tři odborné skupiny: Biotesty (od 1994), Tekoucí vody a Zooplankton (obě od 2003).  

Činnost Společnosti řídil Hlavní výbor ČLS, zvolený Valným shromážděním členů ČLS dne 23. 6. 
2012 v rámci XVI. společné konference ČLS a SLS v Jasné. Vzhledem k neúčasti většiny zvolených 
členů výboru na tomto Valném shromáždění proběhla volba předsedy a do dalších funkcí na první 
schůzi výboru v Praze v září 2012. Zároveň byly zvoleny nové výbory poboček ČLS, jejichž 
předsedové se stali (dle stanov ČLS) členy HV ČLS. Od té doby hlavní výbor pracoval ve složení: doc. 
RNDr. Martin Rulík, Ph.D. (předseda); RNDr. Jolana Tátosová, Ph.D. (vědecký tajemník a předseda 
pobočky Praha); RNDr. Jakub Borovec, Ph.D. (hospodář), RNDr. Veronika Sacherová, Ph.D. (redakce 
LimNo a internetových stránek ČLS); RNDr. Jindřich Duras, Ph.D. (matrika); RNDr. Jan Potužák, 
Ph.D. (koordinace odborných skupin ČLS), Prof. RNDr. Jaroslav Vrba, CSc. (člen výboru), RNDr. 
Vladimír Uvíra, Ph.D. (předseda pobočky Brno), Mgr. Michal Šorf (předseda pobočky Č. Budějovice). 
Revizní komise pracovala ve složení: RNDr. Martin Černý, Ph.D. a Emil Janeček.  

HV ČLS se během funkčního období scházel pravidelně čtyřikrát ročně. Tradičně byla část aktuální 
agendy operativně vyřizována prostřednictvím elektronické korespondence mezi členy výboru. 

 

K datu konání XVI. konference v roce 2012 v Jasné měla ČLS 177 členů. V současné době je v 
databázi registrováno 183 členů, z toho studenti 3, řádní členové 136, senioři 34 a 10 členů je 
čestných. Vývoj členské základny byl následující: 2012 – 180 členů; 2013 – 188 členů; 2014 – 182 
členů; 2015 – 183 členů. Nejstarší člen oslaví letos 89. narozeniny (dr. V. Rozmajzlová), 
nejmladšímu bude letos 25 let (Bc. L. Kolářová). Věkový průměr všech členů Limnospolu je 52 let, 
medián 51 let. Zároveň je optimistické, že početně nejsilnější věková kategorie členů je mezi 30. a 
40. rokem věku – viz přiložená tabulka. Je potěšitelné, že limnologové jsou dlouho aktivní lidé, 
přejeme jim spoustu sil a zdraví do dalších let.  

Věkové rozmezí Počet členů 
> 80 12 

71-80 20 
61-70 29 
51-60 36 
41-50 33 
31-40 41 
< 31 16 

 

Vzhledem k platnosti nového občanského zákoníku (NOZ), který nově definoval jediný obecný 
právní rámec všech sdružení a spolků, je ČLS od 1. 1. 2014 zapsaný spolek, a naší povinností je 
uvést stanovy ČLS do souladu s NOZ ve dvouleté lhůtě. HV ČLS se proto rozhodl využít této 
příležitosti a výzvy k důkladné revizi dosavadních stanov a připravil přepracovaný návrh stanov 
tak, aby optimálně splňoval potřeby ČLS. Ve spolupráci s právníkem (odborníkem na NOZ) jej 
harmonizoval s požadavky NOZ tak, aby některá ustanovení nemohla být v budoucnu napadána 
soudně. Výsledek byl předložen všem členům k prostudování a definitivní návrh nových Stanov ČLS 
bude předložen ke schválení valným shromážděním na 17. konferenci ČLS a SLS v Mikulově. 
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Hospodaření ČLS  

v období 2009–2012 je předmětem Zprávy o hospodaření a Zprávy Revizní komise, jež budou na 
tomto Valném shromáždění projednány. Zde zmíníme obecně:  

 

Příjmy ČLS pocházejí ze tří zdrojů:  

1. Členské příspěvky ČLS jsou stanoveny na 300 Kč/rok, snížené pro studenty a seniory na 100 
Kč/rok. Ke konci r. 2014 bylo celkem 25 dlužníků, což je za poslední roky nejlepší výsledek 
(2013 – 31, 2014 – 36). Navíc pouze 6 členů dluží více než 300 Kč a nikdo více než 600,-, takže 
letos nemusí HV rozhodovat o vyloučení žádného člena pro neplacení členských příspěvků. 
Řada členů začala využívat předplácení, což funguje dobře.  

2. Dotace Rady vědeckých společností ČR na konkrétní projekty. HV ČLS každoročně předkládá 
žádosti, o nichž rozhoduje RVS ČR. Dotace jsou účelově vázané na předložené projekty v 
příslušném roce s tím, že ČLS hradí minimálně 30 % nákladů z vlastních zdrojů. V letech 2012–
2015 ČLS vždy předkládala žádost o dotaci na dva projekty: „Vydávání periodika Limnologické 
noviny; provoz a aktualizace www stránek ČLS“ (požadovaná dotace 12.000 Kč) a „Činnost 
odborných skupin ČLS a pořádání odborných seminářů“ (požadovaná dotace 6.000 Kč). Návrhy 
projektů ČLS měly i v uplynulém období 100% úspěšnost – dotace RVS ČR na oba projekty byla 
poskytována v požadované výši. Každoroční vyúčtování přidělených prostředků a zpráva o 
konkrétním využití prostředků na projekty z dotace byly včas předány RVS ČR. Vždy byly 
přijaty bez námitek ze strany zadavatele.  

3. Jiné příjmy představovaly úroky (zanedbatelná částka) z účtu vedeného u ČS, a.s. (313,08 Kč). 

 

Výdaje ČLS ve volebním období 2012–2015 tvořily podíly ČLS ve výši minimálně 30 % nákladů na 
řešení schválených projektů RVS, náklady na vytvoření a provoz nových internetových stránek ČLS, 
determinační kurzy zooplanktonu, Konference Mladí limnologové a Mladí pakomárologové, 
poplatky za doménu rotifera.cz a náklady na vedení účtu u ČS. 
 
Vzájemná komunikace, informační systém  
Dle čl. 1 a čl. 4 Stanov ČLS je mezi hlavními úkoly Společnosti např. rozvoj a zvyšování úrovně 
limnologie, šíření nových poznatků do praxe, poskytování pomoci členům atd. Tyto úkoly jsou v 
současné době zajišťovány několika způsoby.  
 

Internetové stránky ČLS na adrese www.limnospol.cz umožňují přímou interaktivní 
komunikaci mezi HV ČLS a členy Společnosti a mezi členy navzájem. Jejich součástí je i 
databáze členů, která členům přímo umožňuje např. aktualizovat své údaje, zjistit stav placení 
příspěvků apod. Hlavnímu výboru ČLS naopak umožňuje např. oslovit členy aktuálními 
informacemi hromadným mailem, upozornit dlužníky (viz zlepšený výběr) apod. Za 
neúnavnou práci při průběžné aktualizaci nových internetových stránek ČLS děkujeme 
zejména dr. Sacherové a dr. Durasovi.  

 
Facebookové stránky ČLS na adrese www.facebook.com/limnospol 
 
Limnologické noviny (ISSN 1212-2920; reg. Ministerstva kultury pod č. E 10186) jsou 

tradičním komunikačním nástrojem mezi HV ČLS a členskou základnou i mezi členy 
Společnosti navzájem. Kromě formální agendy (např. zápisy z jednání HV ČLS, zprávy o 
hospodaření, oznámení o akcích, recenze publikací apod.) je v poslední době kladen důraz na 
zveřejňování odborných článků – LimNo tím informují o výzkumném zaměření jednotlivých 
pracovišť a o projektech na nich řešených. Limnologické noviny vycházejí pravidelně 4× ročně 
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(únor, květen, říjen, prosinec) a jejich elektronická verze je zveřejňována na webu ČLS. Za 
náročnou práci spojenou s vydáváním LimNo – zvláště s vymáháním a redigováním příspěvků 
– děkujeme redaktorce dr. V. Sacherové.  

 
Adresář členů ČLS je ve formě průběžně aktualizované internetové databáze, k níž mají po 

přihlášení přístup všichni zaregistrovaní členové ČLS.  
 
Tradiční limnologické konference jsou vždy spojeny s Valným shromážděním členů ČLS. Tuto 

XVII. společnou konferenci pořádá ČLS ve spolupráci se Slovenskou limnologickou 
spoločnosťou.  

 
Elektronické volby HV ČLS na příští funkční období 2012–2015 – již podruhé bylo využito 

hlasování přes internetové stránky ČLS. Díky opakovaným výzvám dosáhla volební účast více 
než 59%.  

 

Odborná činnost  

Společná česko-slovenská limnologická konference je vrcholem činnosti každého volebního 
období HV ČLS. Je pořádána v pravidelných tříletých intervalech, umožňuje prezentaci 
odborných příspěvků členů i nečlenů ČLS a SLS se širokým spektrem témat (základní výzkum, 
aplikovaný výzkum, taxonomie, faunistika, technologie, provozní zkušenosti apod.). V roce 
2015 ji pořádá pobočka Brno ve spolupráci s HV ČLS s podtitulem „Voda – věc veřejná“ 

Odborné konference a semináře (organizované ČLS nebo pod její záštitou) se týkaly zejména 
každoroční celostátní konference s mezinárodní účastí „Vodárenská biologie 2013, 2014 a 
2015“, konference „Jezera a mokřady ve zbytkových jamách po těžbě nerostů“ (16. - 18. 4. 
2013), „19th International Symposium on Chironomidae“ (17. - 22. 8. 2014, České Budějovice), 
„2nd International Conference Water resources and wetlands“ (11. - 13. 9. 2014, Tulcea, 
Rumunsko), „10th Symposium on Cladocera“ (28. 9. - 3. 10. 2014, Lednice), seminář 
k problematice koridoru Dunaj-Odra-Labe (PřF MU Brno, 23. 10. 2014) 

ČLS se dále podílí na pořádání odborných seminářů pro své členy, studenty a veřejnost, které 
probíhají na pracovištích poboček Společnosti (informace jsou průběžně zveřejňovány na 
www stránkách Společnosti).  

Připravované odborné akce s účastí ČLS v nejbližším roce budou konference „Vodní nádrže 
2015“ (říjen 2015) a konference „Lakes & Reservoirs: Impacts - Threats – Conservation“ 
(květen/červen 2016) pořádaná ve spolupráci ČLS, SLS a Polské limnologické společnosti 
(Polskie Towarzystwo Limnologiczne, PTLim).  

 

Určovací kurzy pořádané pravidelně pracovní skupinou Zooplankton a pobočkou České 
Budějovice byly: Druhová diverzita zooplanktonu Lipenska (září 2012), Určovací kurz 
zooplanktonu – Rotifera (15. - 17. 3. 2013, Lužnice), Copepoda 2014 (21. - 23. 3. 2014, 
Lužnice) a Cladocera (20. – 22. 3. 2015, Lužnice). 

Další akce  

Setkání mladých limnologů IV (pobočka České Budějovice, Lužnice, Dvůr Hamr, 12. - 14. 4. 
2013), kterého se zúčastnilo aktivně 23 mladých limnologů, Setkání mladých pakomárologů 
(10. - 13. 7. 2013, Blatná), aktivní účast členů ČLS na jiných akcích pro odbornou veřejnost, 
např. interview s J. Vrbou (pořad Leonardo), J. Fuksou (Nedej se) či M. Rulíkem: Vodní koridor 
Dunaj-Odra-Labe z pohledu limnologů (FOP). ČLS se prostřednictvím svých členů rovněž 
zapojila do monitorovací akce „Pták roku - měření průhlednosti vody na rybnících“, která je 
organizována ve spolupráci s Českou společností ornitologickou a je zaměřena na sledování 
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transparence vody v rybnících ve vztahu k výskytu potápky černokrké (Podiceps nigricollis), 
jako druhu zastřešujícímu problematiku kvality vody v rybnících.  

Mezinárodní spolupráce  

Česká limnologická společnost trvale úzce spolupracuje především se Slovenskou limnologickou 
spoločnosťou.  

European Federation for Freshwater Sciences (EFFS) byla formálně ustavena už v roce 2005 v 
Krakově, ČLS však formálně přistoupila až v listopadu 2009. EFFS dnes sdružuje 14 národních 
limnologických společností a jednu mládežnickou sekci (EFYR) a jako jednu z priorit má práci 
s mladými, dvouletá frekvence SEFS a jejich cenová dostupnost by měla umožnit jejich 
vzájemné potkávání a poznávání. Na podporu mladých limnologů byla zřízena cena – EFFS 
Award – pro nejlepší doktorskou (Ph.D.) práci v oborech Freshwater Sciences. Za období 2011 
- 2013 školitelé nominovali čtyři doktorské práce, které se v hlasování hlavního výboru 
umístily v následujícím pořadí: 1: Eva Balcarová (Kozubíková): Detection, distribution, 
dversity and phylogeny of the crayfish plague pathogen Aphanomyces astaci (Oomycetes); 2. 
Dagmara Sirová: Hunters or gardeners? Plant-microbe interactions in rootless carnivorous 
Utricularia; 3. Milan Říha: Dynamic of fish spatial distribution in reservoirs; 4. Karel Douda: 
The environmental biology and conservation of the flagship groups of stream macroinvertebrate 
species in the Czech Republic. První dvě byly za ČR v roce 2013 nominovány do mezinárodního 
hodnocení, kde se z 16 prací umístily na 4. (D. Sirová) a 5. (E. Balcarová) místě.  

V roce 2014 byly v rámci ČLS na EFFS Award za období 2013–2014 do soutěže přihlášené pouze 
2 práce: Pavel Rychtecký: Application of modern fluorescence techniques in studying growth, 
viability and phosphatase production of phytoplankton a Ivana Vaníčková: The dynamics of 
sexual reproduction and ephippia production of Daphnia in reservoirs, které HV ČLS nominoval 
do mezinárodního hodnocení. V konkurenci 18 účastníků soutěže skončili naši kandidáti na 9. 
(Pavel Rychtecký) a na 15. místě (Ivana Vaníčková). Všem doktorandům děkujeme za 
jejich ochotu zúčastnit se soutěže a reprezentovat ČLS a ČR. 

Navázána byla spolupráce s Romanian Limnogeographical Association a rozvíjí se spolupráce 
s Polish Limnological Society – viz společná organizace konference v roce 2016 

 

Propagace ČLS  

- internetové stránky na adrese www.limnospol.cz  

- konference a semináře, které Společnost organizuje nebo na nichž se podílí (viz výše)  

- poutač ČLS (tzv. roll-up) je k dispozici pro konference, semináře a další akce Společnosti  

- HV ČLS na základě odborného stanoviska k problematice Koridoru DOL (čas. Vodní hospodářství 
1/2014) iniciovalo společně s Koalicí pro řeky a Českou společnosti pro ekologii vznik petice 
„Stanovisko k plánované výstavbě vodního koridoru Dunaj–Odra–Labe“ ze dne 23. 10. 2014, 
která byla převzata různými médii v ČR a následně publikována v internetovém časopise Forum 
ochrany přírody. 

- Facebooková stránka „STOP průplavu Dunaj-Odra-Labe“ na adrese 
https://www.facebook.com/stopdol + petice  

- členové ČLS se dále pravidelně zúčastňují nejrůznějších mezinárodních akcí – např. 8th SEFS 2013 
(Münster, Německo), 2nd International Conference Water resources and wetlands v Rumunsku, 
konference Shallow lakes 2014 v Turecké Antálii (12. - 17. 10. 2014), odborná konference Chov 
ryb a kvalita vody II (21. – 22. 2. 2013, České Budějovice), 3. ročník odborné konference 
Rybářského sdružení ČR (19. 2. - 20. 2. 2015, České Budějovice) apod. 

- propagace ČLS formou vybraných dizertačních prací, které se zúčastňují soutěže o nejlepší PGS 
dizertace v oboru limnologie (EFFS Award) 

 

V Mikulově, 29. 6. 2015             Doc RNDr. Martin Rulík, Ph.D. 
předseda ČLS 

https://www.facebook.com/stopdol
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Zpráva o hospodaření ČLS v období 2012 – 2015 

 
Hospodaření ČLS v období 2012–2015 je předmětem Zprávy o hospodaření a Zprávy Revizní 

komise, jež budou na tomto Valném shromáždění projednány. Zde zmíníme obecně: 

Příjmy ČLS pocházejí ze dvou zdrojů: 

Členské příspěvky ČLS jsou stanoveny na 300 Kč/rok, snížené pro studenty a seniory na 100 
Kč/rok. Stále evidujeme poměrně vysoký počet dlužníků, přestože se v průběhu funkčního období 
stávajícího HV ČLS významně zlepšila platební morálka členů, zejména díky elektronické evidenci a 
urputnosti matrikáře. 

Dotace Rady vědeckých společností ČR na konkrétní projekty. HV ČLS každoročně předkládá 
žádosti, o nichž rozhoduje RVS ČR. Dotace jsou účelově vázané na předložené projekty v příslušném 
roce s tím, že ČLS hradí minimálně 30 % nákladů z vlastních zdrojů. V letech 2012 – 2015 ČLS vždy 
předkládala žádost o dotaci na dva projekty: „Vydávání periodika Limnologické noviny; provoz a 
aktualizace www stránek ČLS“ (požadovaná dotace 12 000 Kč) a „Činnost odborných skupin ČLS a 
pořádání odborných seminářů“ (požadovaná dotace 6 000 Kč). Návrhy projektů ČLS měly i v 
uplynulém období 100% úspěšnost – dotace RVS ČR na oba projekty byla poskytována v 
požadované výši. Každoroční vyúčtování přidělených prostředků a zpráva o konkrétním využití 
prostředků na projekty z dotace byly včas předány RVS ČR. Vždy byly přijaty bez námitek ze strany 
zadavatele.  

Výdaje ČLS ve volebním období 2012–2015 tvořily podíly ČLS ve výši minimálně 30 % nákladů 
na řešení schválených projektů RVS, náklady na vytvoření a provoz nových internetových stránek 
ČLS, determinační kurzy zooplanktonu, Konference Mladí limnologové a Mladí pakomárologové, 
poplatky za doménu rotifera.cz a náklady na vedení účtu u ČS, a.s. 

Zpráva podává přehled o hospodaření ČLS v období od 1. 1. 2012 do 31. 12. 2014. Zpracována 
byla na základě údajů z účetnictví ČLS a výročních zpráv o hospodaření ČLS. 

Počáteční stav účtu ČLS ke dni 1. 1. 2012 činil 113 708,50 Kč, konečný stav účtu ke dni 31. 12. 
2014 pak 169 874,83 Kč. V tříletém období tedy hospodařila ČLS s přebytkem 56 166.33 Kč. Z toho 
v roce 2012 skončilo hospodaření přebytkem 4 216,56 Kč, v roce 2013 přebytkem 27 968.53 Kč, v 
roce 2014 přebytkem 23 981,24 Kč. 

Uvedené částky z účtu ČLS byly veškerým jměním ČLS. Běžný účet společnosti je veden v České 
spořitelně, veškeré finanční kroky jsou prováděny bezhotovostně, společnost tedy nedisponuje 
žádnými hotovými penězi. 

Výnosy společnosti činily v jednotlivých letech:  

2012    49 671,36 Kč 
2013    59 640,79 Kč 
2014    62 600,93 Kč 
Celkem 171 913, 08 Kč 

 

Zdrojem příjmů byly členské příspěvky (celkem 117 600,- Kč), dotace Rady vědeckých 
společností (celkem 54.000,- Kč), úroky účtu České spořitelny (celkem 313,08 Kč). 

Výdaje společnosti činily v jednotlivých letech:  

2012    45 454,80 Kč 
2013    31 672,26 Kč 
2014    38 619,69 Kč 
Celkem 115 746,75 Kč 
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Peníze byly čerpány na projekty ČLS (celkem 91 804,- Kč), mzdové náklady (zpracování 
účetnictví, celkem 7 000,- Kč), poplatky ČS (celkem 8 243,80,- Kč), registraci loga ČLS (5000 Kč). 

Státní dotace byla poskytnuta České limnologické společnosti prostřednictvím RVS ČR ve všech 
třech letech ve výši 18.000,- Kč na dva projekty: 

- Vydávání periodika Limnologické noviny; provoz a aktualizace www stránek ČLS  
(celkem 35.000,- Kč) 

- Činnost odborných skupin ČLS a pořádání pravidelných odborných seminářů  
(celkem 19.000,- Kč) 

Podíl dotace na celkových výdajích na jednotlivý projekt přitom smí dosáhnout maximálně 70%. 
Po celé období byly dotace čerpány na 100%.  

Základní výše členských příspěvků zůstala po celé období zachována ve výši 300,- Kč/rok, 
snížené členské příspěvky pro studenty a seniory 100,- Kč/rok 

 

V Českých Budějovicích, dne 22. 6. 2015        RNDr. Jakub Borovec, Ph.D. 
hospodář ČLS 

 
 

Revizní zpráva ČLS za období 2012 - 2015  

 
Dne 15. 5. 2015 byla provedena kontrola hospodaření za období 1. 1. 2012 - 31. 12. 2014 na 
základě předložených údajů z účetnictví České limnologické společnosti a přehledu o hospodaření 
ČLS v období od 1. 1. 2012 do 31. 12. 2014. 

Byla provedena kontrola hospodaření s finančními prostředky na běžném účtu, který je veden u 
České spořitelny, veškeré finanční kroky byly prováděny bezhotovostně, společnost nedisponuje 
žádnou hotovostí. Počáteční stav účtu ČLS ke dni 1. 1. 2012 činil 113 708,50 Kč, konečný stav účtu 
ke dni 31. 12. 2014 pak 169 874,83 Kč. V tříletém období tedy hospodařila ČLS s přebytkem 
56 166.33 Kč. Z toho v roce 2012 skončilo hospodaření přebytkem 4 216,56 Kč, v roce 2013 
přebytkem 27 968.53 Kč, v roce 2014 přebytkem 23 981,24 Kč. 

Zdrojem finančních prostředků za tříleté období byly zejména členské příspěvky ve výši 117 600,- 
Kč, dotace Rady vědeckých společností ve výši 54 000 (18 tis. Kč/rok) a úroky z účtu České 
spořitelny ve výši 313,08 Kč. 

Finanční prostředky byly čerpány zejména na projekty: „Vydávání periodika Limnologické noviny; 
provoz a aktualizace www stránek ČLS" a „Činnost odborných skupin ČLS a pořádání odborných 
seminářů" (celkem za oba projekty 91 804,- Kč). Dále na zpracování účetnictví (7000,-Kč), poplatky 
České spořitelny (8 243,80,- Kč) a registraci loga ČLS (5000,- Kč). 

Za uplynulé tříleté období lze konstatovat, že platební morálka členů ČLS se výrazně zlepšila, ke 
konci r. 2014 bylo celkem 25 dlužníků, což je za poslední roky nejlepší výsledek (2013 – 31, 2014 – 
36). Navíc pouze 6 členů dluží více než 300 Kč a nikdo více než 600,-. 

Při revizi nebyly v hospodaření s finančními prostředky ČLS zjištěny nedostatky, prostředky byly 
využívány účelně a hospodárně. Dokumentace k finančnímu hospodaření společnosti jakož i 
samotné účetnictví je vedeno přehledně.  

Revizní komise navrhuje na základě provedené kontroly hospodaření ČLS udělit odstupujícímu 
hlavnímu výboru ČLS absolutorium.  

V Praze dne 15. 5. 2015              Martin Černý, Emil Janeček v.r.  
revizní komise ČLS 
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Zápis z valného shromáždění členů ČLS 
konaného dne 30. 6. 2015 v Mikulově 

Přítomni: dle prezenční listiny (celkem 40 členů a 1 host) 
 
Jednání Valného shromáždění ČLS zahájil předseda Společnosti doc. Rulík. Vzhledem k nízkému 

počtu přítomných členů ČLS bylo Valné shromáždění podle čl. 18, odst. (2) Stanov ČLS rozpuštěno a 
svoláno na stejné místo o hodinu později. 

 

Nově svolané Valné shromáždění ČLS bylo dle Stanov ČLS již usnášeníschopné, řídil jej pověřený 
člen HV prof. Vrba. 

1. Návrh programu Valného shromáždění ČLS 

1. Zahájení 

2. Volba volební komise 

3. Volba návrhové komise 

4. Zpráva o činnosti ČLS za období 2009 – 2012 

5. Zpráva o hospodaření ČLS za období 2008 – 2011 

6. Zpráva revizní komise 

7. Diskuse k předloženým zprávám 

8. Stanovy ČLS 

9. Výsledky voleb  

10. Různé 

11. Návrh usnesení a závěr 

Předložený návrh byl Valným shromážděním jednomyslně schválen bez připomínek. 

2. Volba volební komise 

Navrženi byli: dr. Macháček, dr. Zahrádka, Mgr. Vondrák. Plénum návrh schválilo 37 hlasy, 3 
navržení členové se zdrželi hlasování. 

3. Volba návrhové komise 

Navrženi byli: dr. Hořická, dr. Potužák, doc. Helešic, dr. Fuksa. Plénum návrh schválilo 36 hlasy, 4 
navržení členové se zdrželi hlasování. 

4. Zpráva předsedy o činnosti společnosti 

Zprávu přednesl předseda ČLS doc. Rulík. V plném znění bude zpráva publikována v LimNo 
3/2015. Přítomní uctili povstáním a minutou ticha památku členů ČLS zesnulých v období od 
minulého Valného shromáždění ČLS.  

5. Zpráva o hospodaření 

Hospodář společnosti dr. Borovec nebyl přítomen, předloženou zprávu přečetl dr. Šorf. Plné 
znění zprávy o hospodaření bude publikováno v LimNo 3/2015.  

6. Zpráva revizní komise 

Členové revizní komise nebyli přítomni, písemnou zprávu komise přečetl dr. Potužák. Zpráva 
konstatovala, že na hospodaření HV ČLS v období 2009 – 2012 nebylo shledáno žádné pochybení. 
Plné znění zprávy revizní komise bude publikováno v LimNo 3/2015. Revizní komise navrhla udělit 
odstupujícímu hlavnímu výboru České limnologické společnosti absolutorium.  
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7. Diskuse k předloženým zprávám 

Návrh na změnu banky, u které je veden účet ČLS, z důvodů vysokých poplatků. Dr. Borovec po 
převzetí funkce hospodáře v r. 2012 provedl průzkum běžných podnikatelských účtu, v té době byly 
rozdíly poplatků různých bank minimální. Změna banky je doprovázena poměrně složitým 
procesem a vyžaduje přímou účast členů výboru. 

Návrh dr. Květa: zviditelnění činnosti ČLS ve formě pravidelných příspěvků v časopise Vodní 
hospodářství. Redakce VH má velký zájem o limnologické příspěvky, výbor bude usilovat o vyšší 
podíl příspěvků členů ČLS, ať už jako reakce na jiný článek, nebo samostatný příspěvek. 

Dr. Fuksa upozornil na potřebu proniknout nejen do odborných médií, ale zejména do veřejných.  

Vyjádření a stanoviska HV za celou společnost: v minulém volebním období HV několikrát 
publikoval nebo se vyjadřoval v kauze D-O-L. V těchto aktivitách je důležitá podpora členů. Dr. 
Přikryl navrhuje umístit plánovaná prohlášení na web ČLS s předstihem, aby se členové ČLS 
k danému textu mohli vyjádřit. 

 

8. Stanovy ČLS 

Prof. Vrba uvedl návrh nových stanov, zdůvodnil úpravy a shrnul jejich přípravu. Nový občanský 
zákoník (NOZ) definoval jediný obecný právní rámec všech sdružení a spolků, takže i ČLS je od 1. 1. 
2014 zapsaný spolek. Povinností HV ČLS bylo uvést stanovy Společnosti do souladu s NOZ ve 
dvouleté lhůtě. NOZ poměrně jednoznačně určuje základní rámec uspořádání – členskou schůzi 
jako nejvyšší orgán, dále statutární orgán(y) a každoroční schvalování rozpočtu a účetní uzávěrky. 
HV ČLS se proto rozhodl využít této příležitosti k důkladné revizi dosavadních stanov, v nichž 
přežívala rezidua z dob dávno minulých, a maximálně ČLS demokratizovat (např. osvědčenými 
elektronickými volbami) a modernizovat jako celostátní odbornou společnost, jež bude moct 
efektivněji reagovat na výzvy, jimž čelí limnologové 21. století. HV ČLS připravil návrh stanov tak, 
aby optimálně splňoval potřeby ČLS, a ve spolupráci právníkem jej harmonizoval s požadavky NOZ 
tak, aby některá ustanovení nemohla být v budoucnu napadána soudně. Tento návrh prošel 
připomínkovým řízením a obdržené připomínky členů byly zapracovány. HV předkládá VS návrh 
nového znění stanov ke schválení. Navržené znění nových stanov ČLS bylo schváleno jednomyslně. 

  

9. Výsledky voleb výboru a revizní komise ČLS na funkční období 2015 - 2018 

Volby proběhly elektronicky, členové volili do dvou orgánů, jak je definují nové stanovy ČLS: 
výbor (7 členů) a revizní komise (5 členů). 

Volební komise sečetla hlasy a stanovila pořadí. Voleb se zúčastnilo 109 členů ze 183 (59,6%). 

 
Výsledky voleb do výboru ČLS 

Jméno kandidáta Počet platných hlasů Pořadí 
Duras Jindřich, RNDr., Ph.D. 89 1. - 2. 
Sacherová Veronika, RNDr., Ph.D. 89 1. - 2. 
Vrba Jaroslav, prof. RNDr., CSc. 86 3. 
Rulík Martin, doc. RNDr., Ph.D. 83 4. 
Tátosová Jolana, RNDr., Ph.D. 67 5. 
Potužák Jan, Ing., Ph.D. 43 6. 
Borovec Jakub, RNDr., Ph.D. 39 7. 
Šorf Michal, RNDr., Ph.D. 37  
Kosour Dušan, Mgr. 34  
Špaček Jan, Mgr., Ph.D. 31  
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Uvíra Vladimír, RNDr., Dr. 28  
Mlejnková Hana, RNDr., Ph.D. 20  
Blabolil Petr, Mgr. 16  
Kožený Pavel, Mgr. 12  

 
Výsledky voleb do revizní komise ČLS 

Jméno kandidáta Počet platných hlasů Pořadí 
Liška Marek, RNDr., Ph.D. 61 1. 
Hořická Zuzana, RNDr., Ph.D. 56 2. 
Černý Martin, RNDr., Ph.D. 54 3. 
Hess Josef, RNDr. 53 4. 
Janeček Emil 44 5. - 6. 
Pechar Libor, RNDr., CSc. 44 5. - 6. 
Bojková Jindřiška, Mgr., Ph.D. 36  
Kubečka Jan, prof. RNDr., CSc. 36  
Syrovátka Vít, Mgr., Ph.D. 27  
Vařecha Daniel, Mgr. 27  

 
VS na místě potvrdilo 7 nově zvolených členů výboru ČLS a 4 z 5 členů revizní komise ČLS. 

Z důvodů rovnosti hlasů na páté pozici a nepřítomnosti obou kandidátů na jednání uložilo VS 
novému výboru uspořádat mezi nimi dodatečnou volbu do revizní komise.  

Poté co výbor ČLS o těchto okolnostech informoval oba kandidáty, Emil Janeček se dne 14. 7. 
2015 vzdal svého mandátu člena revizní komise. Tímto se pátým členem revizní komise může stát 
(dle čl. VIII-2 a XI-3) doc. Libor Pechar. 

 

10. Různé 

Doc. Helešic oznámil ukončení svého působení jako reprezentant ČR v mezinárodních 
organizacích, jako nového reprezentanta v SIL navrhuje doc. Petruska. 

Dr. Přikryl upozornil na seminář Mokřady v zemědělských krajinách – současný stav a 
perspektivy v Evropě. Bude se konat v termínu 11. - 16. 10. 2015 v Českých Budějovicích. Info: 
www.wetlands.cz. 

Doc. Rulík seznámil přítomné členy s návrhem na organizaci 10. sympozia EFFS (10th SEFS), 
které by se pod hlavičkou ČLS konalo v červnu/červenci 2017 v Olomouci. Pozvání na tuto akci 
bude prezentováno na 9th SEFS v Ženevě, které se koná ve dnech 6. - 10. 7. 2015. 

 

11. Návrh usnesení z Valného shromáždění ČLS konaného dne 30. 6. 2015 v Mikulově 

Valné shromáždění schvaluje: 

 Zprávu o činnosti za uplynulé volební období, 

 Zprávu o hospodaření, 

 Zprávu revizní komise   

a uděluje absolutorium odstupujícímu výboru a děkuje mu za vykonanou práci. 

 

Valné shromáždění schvaluje návrh nových Stanov České limnologické společnosti, z.s., 
předložených výborem. 

VS souhlasí s nakládáním s osobními informacemi uvedenými na internetových stránkách ČLS.  

http://www.wetlands.cz/
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VS doporučuje novému výboru, aby v duchu nových stanov propagoval limnologii a zejména 
stanoviska ČLS k významným tlakům na životní prostředí, což je dnes v první řadě fantom přípravy 
průplavu Dunaj-Odra-Labe. VS doporučuje zahájit spolupráci s dalšími organizacemi a vědeckými 
společnostmi. 

V případě závažnějších akcí a formulování stanovisek vypíše výbor ČLS elektronické referendum. 

Členové ČLS se vyzývají k větší spolupráci s Limnologickými novinami a s webovými stránkami 
ČLS. 

VS bere na vědomí volbu nového výboru a revizní komise, provedené již podle nových pravidel, 
přijatých v nových stanovách. 

Návrh usnesení byl jednomyslně schválen. 

 

Závěr 

Jednání Valného shromáždění ČLS bylo poté ukončeno, následovala krátká organizační schůze 
nového výboru. Na schůzi nového výboru ČLS byl osloven doc. Rulík se souhlasem s kandidaturou 
na předsedy Výboru ČLS. Doc. Rulík s kandidaturou souhlasil. Prof. Vrba vyzval členy Výboru k 
hlasování: šest členů Výboru hlasovalo pro, jeden (kandidát) se zdržel hlasování. Novým předsedou 
Výboru ČLS je doc. Martin Rulík. 

Zapsala: J. Tátosová 

 
 

Zápis ze schůze Výboru ČLS konané dne 11. 9. 2015 v Praze 

 
Přítomni: dle prezenční listiny 

1. Kontrola zápisu z minulé schůze Výboru ČLS: zápis byl schválen. 

2. Matrika (dr. Duras):  

Výbor ČLS obdržel dvě žádosti o členství: 

(1) Jana Zemanová, PřF JU, České Budějovic 
doporučení: prof. Vrba, dr. Šorf 

(2) RNDr. Klára Kobetičová, Ph.D., VŠCHT, Praha 
doporučení: doc. Kočí, dr. Krám 

Obě žádosti o členství byly jednomyslně schváleny. 
 

Seznam členů ČLS: Vzhledem k tomu, že uchovávání a zveřejňování seznamu členů s 
kontaktními údaji je nakládáním s osobními údaji podle zákona o ochraně osobních údajů (§ 236 
odst. 3 OZ), může být seznam členů uveřejněn jen se souhlasem všech členů spolku.  

Přihláška k členství bude proto opatřena novou položkou „Souhlas s nakládáním s osobními 
údaji“, kterou nový uchazeč o členství stvrdí svým podpisem. Stávající členové budou vyzváni 
k elektronickému souhlasu, který bude vytvořen na webových stránkách ČLS. Členové, kteří svůj 
souhlas s nakládáním s osobními údaji nepotvrdí, nebudou uvedeni v seznamu členů na webových 
stránkách. 

3. Prezentace odborných aktivit ČLS v časopise Vodní hospodářství  

Jak zaznělo v diskusi na VS ČLS v Mikulově, činnost ČLS a jejich členů by měla být viditelná i za 
hranicemi spolku. Předseda ČLS doc. Rulík dohodl s redakcí časopisu Vodní hospodářství (VH) 
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pravidelnou rubriku pro zprávy z ČLS. Tyto kratší úvodníky budou tematické a doprovodí je vždy 
jeden nebo více článků s danou tématikou, které budou jako recenzované příspěvky otištěny 
v některém z čísel VH. Výbor ČLS tímto vyzývá své členy, aby se zapojili do propagace aktivit 
společnosti a pozitivně reagovali na žádosti o příspěvky do VH. 

4. Konference SEFS 2017 

Na 9. ročníku SEFS v Ženevě (5. – 10. 6. 2015) předložil doc. Rulík kandidaturu na pořádání 10. 
ročníku SEFS v Olomouci, k níž se ČLS zavázala. Výbor EFFS kandidaturu schválil a navrhl termín 
konání sympozia na 2. – 7. 7. 2017. Nejen v souvislosti s konáním mezinárodního sympozia v ČR se 
proto Výbor ČLS rozhodl investovat do výroby anglického banneru, finalizace anglické mutace 
webových stránek a propagačních materiálů společnosti. 

5. Společná konference „Lakes & Reservoirs: Impacts - Threats – Conservation“  

Polská limnologická společnost jako hlavní organizátor ve spolupráci s ČLS a SLS uspořádá ve 
dnech 31. 5. - 3. 6. 2016 v Iławě v Polsku konferenci „Lakes & Reservoirs: Impacts - Threats – 
Conservation“. Konference je určena primárně limnologům Visegrádské skupiny – z důvodu 
maximálního snížení vložného PLS rovněž zažádala o finanční podporu (Small Visegrad Fund 
Grant).  

6. Různé 

a) Fosforová platforma: Proběhla informace o tom, že se chystá založení obdoby Evropské 
fosforové platformy (European Sustainable Phosphorus Platform), přičemž na konferenci Vodní 
nádrže Brno v říjnu 2015 se sejde Přípravný výbor. HV se shodl na pozitivním přístupu k Platformě, 
dr. Duras, jenž se jednání Přípravného výboru zúčastní, předá aktuální informace. 

b) Setkání mladých limnologů: Po konferenci ČLS a SLS tradičně následuje i minikonference 
mladých limnologů. Minulý ročník se konal v jižních Čechách na statku Hamr. Letos se Výbor ČLS 
(prof. Vrba) rozhodl oslovit mladé kolegy z Moravy. Informace o Setkání mladých limnologů budou 
rozeslány emailem a zveřejněny na webových stránkách.  

Termín následující schůze HV ČLS: pátek 20. listopadu 2015 v Praze. 

 

zapsala: Jolana Tátosová 
tajemník Výboru ČSL 

 

Zápis ze schůze Revizní komise ČLS konané dne 11. 9. 2015 v Praze 

 
Přítomni: dle prezenční listiny 

1. Zahájení schůze 

První schůze revizní komise se z organizačních důvodů konala současně se schůzí Výboru ČLS. 
Prof. Vrba objasnil roli RK, tak jak je zanesena v nových stanovách, její úkoly a povinnosti.  

2. Volba předsedy RK 

Člen revizní komise doc. Pechar se ujal organizace volby předsedy RK a oslovil přítomného dr. 
Lišku o souhlas s kandidaturou na předsedu RK. Dr. Liška s kandidaturou souhlasil. Doc. Pechar 
vyzval všechny přítomné členy RK k hlasování:  dr. Liška byl jednomyslně zvolen předsedou revizní 
komise ČLS (5 z 5ti členů RK hlasovalo pro). 

zapsala: Jolana Tátosová 
tajemník Výboru ČSL 
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Ohlédnutí za akcemi 

ČLS spolupořádala mezinárodní konferenci XIV. International Rotifer 
Symposium 

 

Mezinárodní setkání vířníkářů se koná pravidelně 
každé tři roky. Letos v pořadí již XIV. International 
Rotifer Symposium zavítalo do Českých Budějovic. O 
víkendu 29. - 30. srpna začala konference pro asi deset 
přihlášených statistickým kurzem pod vedením doc. 
Petra Šmilauera. Během soboty a neděle už zároveň 
přivážely konferenční autobusy účastníky na jih Čech 
tak, aby všichni stihli úvodní nedělní podvečerní raut. 

Hlavní program se odehrával od pondělí 31. srpna do pátku 4. září 2015. Konferenci navštívilo 
celkem 124 účastníků z 28 zemí světa; největší zastoupení měly Mexiko, Spojené státy a Čína. 

Každý přednáškový den zahájila zvaná přednáška: zajímavou přednášku o vířnících jako modelu 
mikroevoluce přednesl Steven Decklerck, Holger Herlyn se věnoval fylogenezi skupiny Syndermata. 
Ve čtvrtek seznámila Karine Van Doninck přítomné s ameiotickou evolucí a důsledky ztráty samců 
u pijavenek (Bdelloidea). Poslední zvanou přednášející byla Claudia Ricci, jejíž historickou exkurzi 
studiem pijavenek a návrhem dalšího bádání odměnil sál potleskem ve stoje. První a poslední zvaná 
přednáška byla zároveň věnována památce československých rotiferologů – Emanuelu Bartošovi a 
Josefu Donnerovi. Celkem 50 přednášek pokrývalo celou šíři rotiferologického výzkumu od 
molekulárního přístupu po aplikace. Posterová sekce byla rozdělena do dvou odpolední a každý 
z 55 posterů byl uveden krátkou dvouminutovou prezentací. 

Konference byla zakončena rautem v jízdárně Hlubockého zámku. Následovaly postkonferenční 
výlety do Českého Krumlova (jeden z nich na kánoích) a workshop o pijavenkách, na kterém se 
sešla úzká skupina specialistů na tuto skupinu. 

Celkově bylo setkání úspěšné a to především díky přátelské atmosféře a kolegialitě, která již 
tradičně panuje v této „Rotifer family“ a která je účastníky vždy vřele přijímána a ceněna.  

- Miloslav Devetter a Michal Šorf - 

 

  

Momentka z přednášek v aule Jihočeské univerzity. Foto © Tereza Holicová 
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SEFS9 2015, Geneva 

V pořadí již deváté symposium European Federation for Freshwater Sciences (EFFS) se konalo 
ve dnech 5. - 10. července 2015 v Ženevě ve Švýcarsku pod záštitou kolegů ze Société suisse 
d‘hydrologie et de limnologie a University of Geneva. Průběh konference odpovídal víceméně již 
tradičnímu modelu, tj. dopolední i odpolední program zahajovaly plenární přednášky, po nich pak 
následovaly jednotlivé sekce. Celkem bylo avízováno 17 regular a 16 special sessions, takže 
v některých dnech běželo paralelně až 8 sekcí, což logicky jeden člověk nemohl zvládnout. Celkem 
bylo orálně či formou posteru prezentováno přes 450 přednášek. Plenární přednášky tentokrát 
nenabídly některé ze zvučných jmen evropské či světové limnologie, zato se ale témata přednášek 
dotýkala jak teoretických, tak i praktických aspektů limnologie a všechny přednášky držely 
poměrné vysoký odborný i didaktický standard. Odborný program byl doplněn několika 
workshopy zaměřenými např. na etiku vědy, osobnost zakladatele limnologie FA Forela či dopady 
sucha na vodní biotu. Zcela novým aspektem konference byla veřejná přednáška „Water 
Challenges“, kterou ve středu v podvečer přednesl Peter Brabeck-Letmathe (Chairman of the 2030 
Water Resource Group and Chairman of the Board, Nestlé, S.A.). Organizátoři využili SEFS symposia 
a v jeho rámci zorganizovali přednášku pro laickou i odbornou veřejnost, která byla pro zájemce 
navíc simultánně tlumočena a měla poukázat na celosvětový problém s nedostatkem vody. 

Již několik let se EFFS snaží, aby tato symposia sloužila především pro mladé limnology z Evropy 
– tento trend byl patrný v německém Münsteru i nyní v Ženevě. Evropská limnologie se výrazně 
omladila, objevily se nové tváře, takže dnes je již skoro problém potkat na takovýchto akcích staré 
známé… Skvělé ale bylo, že mezi účastníky symposia se neztratili ani čeští limnologové; o svých 
výsledcích referovali např. kolegové z MU v Brně (V. Rádková, P. Pařil) či zástupci aplikované sféry 
(J. Duras a J. Potužák). V porovnání s předchozí konferencí v Německu byla Ženeva v lecčems jiná. 
Samotná konference probíhala v prostorách university, což na jedné straně umožnilo využít 
portfolio různých učeben i menzy pro výdej obědů, na druhou stranu prosklený strop foyeru, kde 
byly vystaveny postery a konaly se coffee breakové pauzy, vystavil každý den účastníky 
neuvěřitelným tropickým podmínkám. Naštěstí jsme se mohli každý večer vykoupat v nedalekém 
Lac Léman, čili Ženevském jezeře, jemuž vévodil slavný 140 m vysoký vodotrysk „Le Jet d‘eau de 
Genève”, který se objevil i na logu konference. Ženeva a Švýcarsko jsou samozřejmě někde úplně 
jinde i z hlediska finančního, takže zajít si jen tak na večeři znamenalo obětovat minimálně 15-20 
švýcarských franků a přitom jste se cítili jaksi hladově. Vysoké ceny se promítly ale i do obsazení 
exkurzí a slavnostního rautu. Exkurzí po vybraných lokalitách se překvapivě zúčastnilo velmi málo 
účastníků – já jsem si např. vybral návštěvu Ramsarských mokřadů Grande Cariçaie, největší plochy 
příbřežních wetlandů ve Švýcarsku, a v luxusním autobuse, kde mělo být cca 25 pasažérů, nás jelo 
8. Raut na výletní lodi s projížďkou po Ženevském jezeru pak byl vysloveně jen pro vybrané, 
protože 80 franků mladí limnologové obětovat nehodlali. Na schůzi národních reprezentantů 
asociací sdružených v EFFS samozřejmě nejen na toto téma proběhla diskuze a z úst zástupců 
mládežnické sekce EFFS, tzv. EFYR, zazněla prosba, aby na příštím symposiu byla cena rautu pokud 
možno přijatelná pro všechny, neboť takovéto rauty představují mimo jiné i možnost neoficiálního 
setkání mladých začínajících vědců se staršími kolegy, a pokud se na raut z finančního důvodu 
nedostanete, tak pro vás podobná konference ztrácí půvab.  

Všechny výše zmíněné připomínky i celý průběh organizace jsem bedlivě sledoval a zapisoval, 
protože příští symposium EFFS, tzv. SEFS 10 proběhne ve dnech 2. – 7. 7. 2017 v Olomouci a 
hlavním garantem bude ČLS. Naše pozvání na tuto akci formou ozvučené PPT prezentace na závěr 
konference se setkalo s vřelým ohlasem, tak pevně doufám, že tento zájem vydrží a my budeme 
moci přivítat evropské limnology u nás na Moravě. Slíbili jsme „pivo levnější než vodu a raut pro 
všechny“, tak uvidíme… 

- Martin Rulík - 
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Le Jet d'eau de Geneve, foto M. Rulík 

Mokřady Grande Cariçaie, foto M. Rulík 
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A závěrem malé ohlédnutí za letošní konferencí v Mikulově! 
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