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Téma sucha se nám v minulých dvou letech připomnělo tak naléhavě, že dnes kdo o suchu 
nebádá a nemluví, jako by ani nežil. Spousta informací už byla vyslovena. Rád bych se ale pokusil 
doplnit tuto spoustu o několik dalších. 

 
1. Nové nádrže 
Budování nových nádrží je samozřejmě v kurzu. Kde se jedná o zdroj pitné vody v prokazatelně 
deficitní oblasti, tam asi není, co řešit. Tedy kromě drobnosti, že primárně by bylo dobré věnovat se 
retenci vody v krajině. Jakmile vznikne nová nádrž „řešící“ problém, ostatní potřebná opatření lze 
snadno odložit. 

„Zajímavý“ nápad je ale výstavba nádrží s výhradním účelem nadlepšovat v suchých obdobích 
průtok v toku pod nádrží. Požadavek na takovou akci je vyvoláván jednak (1) obavou, že odpadní 
vody z měst a obcí budou málo naředěny, a jednak (2) zděšením obecné veřejnosti, že v řece či 
potoce teče málo vody, nebo dokonce žádná (což je špatně, protože vody má téct pořád přiměřeně – 
ne moc a ani ne málo). 

Co se týká dostatečného ředění odpadních vod, určitě by bylo moudřejší – a také ekonomičtější 
– zlepšit raději radikálně účinnost čištění odpadních vod. Nakonec, vyšší úroveň čistírenských 
technologií nás nemůže minout; stojíme například před rozhodnutím, že budeme v čistírnách muset 
odstraňovat i široké spektrum cizorodých látek (farmaka, mošusy, hormony…). Zatím sice trávíme 
čas nákladným monitoringem a zcela irelevantními diskusemi, zda „na to máme“ (pokud jsme 
akceptovali udržitelnost, diskuse jsou již falešné), ale zásadní upgrade čistírenských technologií nás 
s jistotou čeká – tak proč si vše prodražovat ještě budováním nádrží?! 

Pokud jde o druhý bod, asi budeme muset veřejnosti sdělit, že voda, která teče v řekách a 
potocích, je ta, co už naši krajinu opouští. Už nebude v krajině k dispozici ani pro vegetaci ani ke 
klimatizaci. Měli bychom se asi zamyslet, zda není příliš velký luxus stavět nákladné přehrady jen 
proto, abychom mohli pouštět za sucha vodu do potoků, kam už vlastně změnou klimatu voda jaksi 
přestává patřit. Zda by nebylo lépe přijmout myšlenku, že prostě některé vodní toky se stanou více 
či méně vysychavými, a úsilí a prostředky nasměrovat raději na opatření zadržující vodu v 
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povodích. Taková opatření mohou jako jediná omezit vysychání vodních toků, aniž by se jednalo o 
jakýsi potěmkinovský efekt. 
 
2. Ilustrativní příklad z praxe: navrhované nádrže Šanov a Senomaty na Rakovnicku  
Rakovnicko je suchá oblast, kde se pravidelně vyčíslují zemědělské ztráty a kde volání po nějakém 
řešení je silné. Dlužno říci, že Rakovnicko leží ve srážkovém stínu a je tak přirozeně sušší oblastí. 
Zároveň je zde ale také vysoký podíl odvodněných zemědělských pozemků a potoky a potůčky jsou 
regulované (nejstarší zahloubené, narovnané a vydlážděné toky jsou z r. 1860!), zelená 
infrastruktura je velmi chudá. Voda odtud tedy rychle mizí a krajina bez vody se logicky přehřívá.  

Jak tam lidem co nejrychleji pomoci? Nejlépe aby se nemuseli sami zamyslet, zda něco nedělají 
ve své krajině špatně? Přece vybudováním přehradní nádrže, kde se voda zachytí a za sucha z ní 
půjde tuto vodu pouštět do vyschlého koryta potoka pod ní. Zelenou tak dostaly první dvě nádrže. 
Jedna na Kolešovickém potoce (VN Senomaty) a jedna na Rakovnickém potoce (VN Šanov). 

Když se ale na zvažované nádrže podíváme podrobněji, vidíme řadu problémů. Především 
budou nádrže rychle zazemňovány přísunem erozního materiálu, protože vlivem nedobrého 
zemědělského hospodaření dochází k zesílené erozi. Koryto vodního toku také není chráněno 
žádnou přírodní nivou, ale často je zoráno až na břeh. Půdní částice se tak splavují z polí do nejbližší 
nádrže. Čištění odpadních vod není v obcích věnována potřebná pozornost, takže voda v obou 
potocích je silně znečištěná i z bodových zdrojů. Se srážkovými vodami se v obcích také nijak 
pečlivě nenakládá. Cílené zachycování a vsakování – zde už dlouhodobě vzácné vody – nikdo neřeší, 
takže většina dešťových vod za deště proplachuje jednotnou (splaškovou) kanalizaci a pokračuje 
dále do potoka. Navíc ani podmínky napřímených a zahloubených toků nepodporují samočistící 
procesy, které by mohly pomoci. Jakost vody v navrhovaných nádržích by tak byla mizerná: 
sinicové deky a hnilobné procesy s kyslíkovými deficity. Přínosnost takové vody pro biocenózu 
potoka, kde by měla za sucha téci, by tedy byla dosti problematická. 

Aby mohly navrhované nádrže dobře sloužit svému deklarovanému účelu, je třeba nejprve 
napravit problémy v krajině:  

• erozi komplexními pozemkovými úpravami, které mimo jiné výrazně přispějí i k lepšímu 
zadržování vody v krajině; 

• odpadní vody účinnými čistírnami odpadních vod, patrně s využitím alespoň částečně ke 
hnojivé závlaze v zemědělství; 

• hospodaření se srážkovou vodou oddílnou kanalizací a hlavně podporou zasakování, 
zachycování a opětovného využívání; 

• revitalizaci vodních toků s obnovou břehových porostů. 
Prostě Sucho nemá jednoduché řešení a snad nakonec skutečně nezbyde než se vrátit trochu 

zpět a začít přemýšlet, co všechno jsme už udělali špatně. Z tohoto pohledu mohou úvahy o nových 
nádržích přinést i nový vítr do vnímání vztahu povodí, nádrže a sucha jako takového. Provokativní 
je pak otázka, zda kdybychom všechna opatření navržená pro povodí oněch dvou nádrží 
zrealizovali, nezlepšily by se vodní poměry v krajině už dostatečně. 
 
3. Kvalita vody ve vodních nádržích 
Na otázku, jaká byla kvalita vody v extrémně suchém létě 2015, očekáváme odpověď, že samo 
sebou špatná, protože když sucho je špatně, tak vše s ním spojené jistě také. Skutečnost ale byla 
mnohem složitější. Zejména v případě vodních nádrží, kde je třeba nejprve pochopit, co se děje v 
přítocích. 
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Přítoky 
Těsně pod zdroji znečištění byla kvalita vody v řekách a potocích výrazně zhoršená, protože 

vypouštěné odpadní vody nebyly naředěny relativně čistou vodou z řeky či potoka. Na menších 
potocích jsme zaznamenali případy, kdy odpadní vody v korytě teklo násobně víc než vody původní, 
a na dně se navíc usazoval uniklý kal. V korytě vodního toku ovšem okamžitě začaly pracovat 
samočistící procesy, které mají v suchém roce obvykle optimální podmínky: teplo, čas (zpomalení 
toku), vysoký podíl organismů a biofilmů vůči množství protékající vody – a pokud je i zdravá 
hydromorfologie (substrát dna, meandrování), je samočištění nesmírně efektivní. Zvláště významná 
se ukázala role hyporeálu, kterým prostupoval neobvykle vysoký podíl vody. Komunikace vodního 
toku s říční nivou a okolní krajinou dokázala na poměrně krátkém úseku toku vodu úplně vyměnit: 
přitékající z povodí infiltrovala do nivy a z okolí do koryta vstoupila voda jiná, často velmi 
rozdílných vlastností. 

Znečištění z bodového zdroje tak bylo dílem účinně transformováno a dílem – řečeno s 
nadsázkou – prostě zmizelo. To vše na poměrně krátkém úseku toku. Do přehradních nádrží tak 
často přitékala v extrémně suchém roce 2015 voda lepší jakosti než v letech srážkově bohatších. 
Bylo to v zásadě tak, že kde byl hlavní zdroj znečištění vysoko v povodí a znečištění nám stihly 
samočistící procesy zachytit, tam přitékala do nádrží voda dobré jakosti, včetně nízkých 
koncentrací fosforu. Kde byl rozhodující zdroj znečištění blízko (například město Kaplice nad 
vodárenskou nádrží Římov), tam byla i jakost přitékající vody horší než v ostatních letech. 

Lekce, kterou jsme od Sucha dostali, je zřejmá: 
• Nejpřísnější musíme být na zdroje znečištění nejblíž k vodní nádrži, kterou chceme chránit. 

Snad nám to konečně nová legislativa umožní (tedy pokud dlouho očekávanou novelu 
nařízení vlády 401/2015 během trnité cesty schvalování lobbisté dočista nevykostí). 

• Revitalizace a renaturace koryt vodních toků mají hluboký smysl. Podporují samočistící 
procesy, důležité ekosystémové služby. 

• Starejme se dobře o krajinu, protože je jediná, kdo za sucha dokáže dotovat naše vodní toky 
vodou, navíc obvykle dobré kvality. Tzv. měkká opatření v krajině, ať už jsou proti suchu či 
proti povodni, tedy mají také svůj obrovský význam. 

 

 
Rozsáhlé plochy sedimentů mohou při snížené hladině část své bohaté zásoby fosforu 

uvolnit ve prospěch pozdně letních populací sinic (nádrž Žlutice). 
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Vodní nádrže 
Správné odpovědi většinou začínají slovy: „Přijde na to.“ Tak je tomu i s jakostí vody.  
V protáhlých korytovitých nádržích, jako jsou Hracholusky (Mže), Klíčava (Lánská obora), Orlík 

či Švihov (Želivka), je vždycky v suchém roce tendence k intenzivnějšímu růstu sinic v horní části, 
kam přítok vnáší fosfor. A protože objem přitékající vody je malý, stihnou sinice a řasy využít 
většinu živin už v blízkosti přítoku. Dále ke hrázi už pak postupuje voda s menším množstvím 
fosforu, takže sinice jsou v nedostatku a jakost vody je celkově lepší než v jiných letech (zase jsme u 
samočištění, tentokrát v podélném profilu nádrže). Na Hracholuskách tak byla u hráze nejlepší 
kvalita vody za posledních minimálně 25 let, na Klíčavě jsme zaznamenali také velmi dobrou 
sezónu. Na Švihově byl rozdíl v podélném profilu v suchém roce oproti letům vodným také 
markantní (obr. 1). Na Orlíku situaci komplikovalo ještě hluboké zaklesnutí hladiny, nicméně z 
pohledu rozvoje sinic se rok 2015 nelišil významně od let ostatních. 

Zajímavá byla situace ve vodárenské nádrži Žlutice na Střele (Karlovarský kraj). Na jaře 
nedošlo k obvyklému rozvoji rozsivek, protože velmi nízké jarní průtoky nedokázaly nahrnout 
fosforem bohatší přítokovou vodu hladinovou vrstvou až ke hrázi (obr. 2). Zato v září jsme 
zaznamenali velmi vysokou biomasu sinic (Microcystis sp. div., Woronichinia naegeliana). Podle 
mého názoru (data, která by hypotézu podložila, zatím nemáme) vede souvislost ke starším 
nánosům s vysokým obsahem živin v horních částech nádrže: když se s poklesem hladiny 
sedimenty dostaly blízko ke hladině (a byly resuspendovány vlnami), patrně se z nich uvolnil  
 
 

 
Obr. 1: Nádrž Švihov, koncentrace chlorofylu a v podélném profilu. 
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dostatek fosforu pro růst řas a sinic. Intenzivní rozvoj sinic 
těsně před podzimní cirkulací není dobrá zpráva pro 
úpravnu vody, protože brzy se sinice dostanou do vrstvy 
odebírané vodárnou. 

Ve vodárenské nádrži Nýrsko (šumavská Úhlava), kde 
byla kvůli suchu omezena průtočnost nádrže, se u dna 
vytvořil doposud největší nedostatek kyslíku, jaký jsme 
kdy zaznamenali. Ze sedimentu se následně uvolnil 
mangan a železo, ale tato tradiční hrozba úpraven vody 
naštěstí zasáhla hloubku vodárenského odběru jen slabě a 
krátkodobě. Jednalo se tedy o jakýsi varovně vztyčený prst 
ukazující, co by se stalo, kdyby se vstup fosforu do nádrže 
zvýšil. Naštěstí je velká část povodí nádrže Nýrsko nově 
odkanalizována sběračem až pod nádrž, takže situace by 
měla být zachráněna.  

Někde byla kvalita vody opravdu výrazně zhoršená. 
To se týkalo zejména Českého údolí v Plzni. Tato nádrž je 
silně a dlouhodobě přezásobována fosforem, je mělká a 
velmi průtočná (doba zdržení 2–3 týdny). V suchém létě se 
zpomalenou obměnou vody zde tedy sinice měly dostatek 

času využít nejen fosfor z přítoku, ale také fosfor, který se uvolnil z mělce uložených sedimentů. 
Koncentrace fosforu byla nejvyšší za posledních asi 20 let, biomasa sinic dosáhla „pouze“ svého 
běžného maxima, protože fosforem limitována není (obr. 3). 
 

 
Obr. 3: Nádrž České údolí (Plzeň, Radbuza) – výrazný vrchol koncentrací celkového 
fosforu (vnitřní zatížení) i biomasy fytoplanktonu, tvořeného především sinicemi. 

 
Dramatická situace byla i na vodárenské nádrži Karhov na Jindřichohradecku. Jedná se též o 

nádrž mělkou, rybničního typu, s poměrně vysokým obsahem huminových látek. V suchém, teplém 
počasí má hnědě zbarvená voda silnější sklon se teplotně stratifikovat: následně se u dna rychle 
spotřebuje kyslík a za absence dusičnanových iontů se vzápětí uvolní z usazenin i sloučeniny 
fosforu vázané se železem. Této příležitosti dokonale využily zelenivky (Vacuolaria sp.) a vytvořily 
vrchol 190 µg l-1 chlorofylu a při hladině (obr. 4). Ve hloubce, odkud se odebírá voda pro vodárnu, 

Obr. 2: Vodárenská nádrž Žlutice – 
koncentrace chlorofylu a ve 
směsném epilimnetickém vzorku. 
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jsme naměřili až 830 µg l 1. Taková biomasa, navíc se schopností vacuolárií vymršťovat trichocysty 
a zagelovat tak pískové filtry, je pro vodárnu v zásadě smrtelná. 
 

 

 
Obr. 4: Nádrž Karhov – výrazně eutrofnější chování v suchém roce 2015 vlivem 

vnitřního zatížení fosforem 
 

Sucho nás tedy v oblasti jakosti vody v nádržích naštěstí dramaticky vyškolilo jen v ojedinělých 
případech. Upozornilo nás na notoricky známou věc, že musíme všemi prostředky chránit nádrže 
před vstupem fosforu. Pak zabráníme i tomu, abychom si dnes cílevědomě vytvářeli budoucí 
„starou ekologickou zátěž“ v podobě fosforem bohatých sedimentů. 

 
4. Závěr 

Sucho i povodně jsou pro nás všechny zásadní hrozbou, mimo jiné i s dopadem do oblasti 
jakosti vody. Jeden z důležitých klíčů k řešení leží ve zdravé krajině. Myslím, že matka Příroda nás 
bude trápit tak dlouho, dokud nám tahle obyčejná pravda nedojde… 
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V polovyschlém a slunci vystaveném korytě potoka pod eutrofním 
rybníkem našly dobré podmínky k růstu i sinice rodu Microcystis. 

 
 

Sucho a zase sucho... 
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Konec léta na nádrži Orlík objektivem Davida Kortana 
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Konec léta na nádrži Orlík objektivem Davida Kortana 
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Vzpomínáme na Pavla Blažku 
 

„Každá řeka ke svému cíli dospěje, některá dříve, jiná později…“,  
bohužel i tok Pavlova života došel svého konce. 
 
První vzpomínky – začátek 70. let minulého století – společné úterní semináře oddělení 
hydrobiologie a někdejší Hydrobiologické laboratoře ČSAV ve Vltavské ulici, které probíhaly ve 
Viničné v pracovně posluchačů. Mimochodem, za první republiky to byla pracovna prof. Julia 
Komárka. Pro studenty hydrobiologie vynikající příležitost poslechnout si názory starších a 
moudrých. Pavel diskutoval téměř ke každému tématu věcně a tak nějak „lidsky“. Byl to kontrast 
k některým jiným notorickým diskutérům, kde člověk měl dojem, že se chtějí jen předvést před 
svým šéfem žvýkajícím nezbytnou sirku. S odstupem času mi teprve došlo, že je to dáno širokým 
záběrem Pavlových znalostí. Nyní bychom to mohli označit módním termínem „interdisciplinarita“. 
Je to už zprofanované označení, ale u Pavla naprosto sedělo – původem fyziolog se věnoval 
limnologii. Díky tomu měl jednak široké znalosti a dále určitý nadhled ke studované problematice. 
Kromě profesní odbornosti měl Pavel široké znalosti nejen ze zoologie, ale i z historie a kultury. 
K tomu se váže jeho velká noblesa, humor, vstřícný přístup ke kolegům a neutuchající zájem 
o veškeré profesionální dění. Pavel se tak stal oficiálním nebo neoficiálním konzultantem většiny 
prací mladších kolegů v obou zmíněných pracovištích. Jako příklad můžeme uvést jeho konverzaci s 
kolegy z bývalého SSSR, kdy tito kolegové získali dojem, že čeština je ruštině velmi blízká. V reálu 
Pavel hovořil podle nejmenovaného kolegy „ancestrální panslovanštinou“, nicméně si rozuměli. 

Z Pavlova „fyziologického“ období musíme připomenout jeho zásadní práci o anaerobním 
metabolismu karasů v Polabských tůních. Jednalo se o prioritní objev, který je stále citován. Během 
svého působení na hydrobiologickém pracovišti Akademie věd se věnoval především chemickým 
problémům životního prostředí a biogeochemickým cyklům koloběhu látek. Významná byla jeho 
aktivita při studiu acidifikace a chemismu horských jezer zejména v Tatrách, kde nejen stanovil 
program výzkumu, ale byl i jedním z tahounů terénních prací. Chtěli bychom připomenout i jeho v 
dané době opomenutou studii ze začátku 90. let minulého století, kde se spoluautory na základě 
kvantifikace difuzních zdrojů znečištění z povodí předpověděl možnost katastrofického vývoje 
kvality vody v ÚN Orlík – masový rozvoj vodních květů cyanobakterií. O několik let později se tento 
scénář bohužel zcela naplnil. 

Když vzpomínáme na Pavla, nemůžeme opomenout jeho nekompromisnost k vědecké kvalitě a 
motivaci dělat práci jak nejlépe je to v daných podmínkách možné. Vystupoval jako opravdový 
kustod dobrých profesionálních mravů. Vědecké aktivity Pavel spojoval v Českých Budějovicích i se 
službou týmu, zpočátku jako vedoucí oddělení hydrochemie a po roce 1989 jako jeden z hlavních 
zakladatelů vznikající Biologické fakulty. Výraz „služba“ bychom měli u Pavla podtrhnout – těmto 
aktivitám se věnoval naplno. Pavlovy zásadní zásluhy o hydrobiologii v ČSAV a v AV ČR a o 
vybudování nové moderní Biologické fakulty byly již mnohokráte popsány a bylo by to pouhým 
opakováním. Proto si dovolíme říci jen DĚKUJEME za vše. S ohledem na Limnospol musíme 
připomenout, že Pavel byl v létech 1982–1985 předsedou ČSLS. 

Mimořádný byl i Pavlův lidský přístup ke kolegům a vůbec obecně k životu, který ho neopustil 
ani po tragických životních příhodách. Přímo nakažlivý byl jeho optimizmus, sám pro sebe používal 
termín „patologický optimista“. Obdivuhodná byla jeho vitalita, se kterou se pouštěl do nových 
životních výzev i ve věku, kdy se někteří jeho vrstevníci odebrali do důchodu. Zcela po právu nese 
nyní jedna z budov Přírodovědecké fakulty JU název „Blažkův pavilon“. 
 
Pavle děkujeme za vše a budeš nám chybět. 
Josef Matěna a Jan Kubečka 
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Foto: Soňa Smrčková DIS. Zleva Jiří Kopáček a Pavel Blažka. 

 
 
 

Ohlédnutí za akcemi ČLS 

Mezinárodní konference v polské Iławě:  
Lakes, Reservoirs and Ponds: Impacts – Threats – Conservation 
 

Především posledních šedesát kilometrů místními silnicemi do polského města Iława bylo 
příjemnou změnou po zdlouhavé cestě šedými dálnicemi. Krásně zelená a místy neobvykle a 
zajímavě zvlněná krajina nás s kolegy zavedla do oblasti Mazurských jezer. Od 31. 5. do 3. 6. 2016 
se zde konala mezinárodní konference pořádaná Polskou limnologickou společností ve spolupráci s 
Českou limnologickou společností, Slovenskou limnologickou společností a Rumunskou 
limnogeografickou asociací.  

Podtitul konference zaměřené na nejdůležitější stojaté vnitrozemské vody (tedy jezera, nádrže 
a rybníky) byl obecný, ale více než aktuální: důsledky nejrůznějších procesů, aktuální hrozby s tím 
související a samotná ochrana a řešení problémů. Jednotlivé procesy v různých typech stojatých 
vod jsou často velmi rozdílné, takováto setkání jsou tedy dobrou příležitostí seznámit se s příběhy 
těchto vod a snahou kolegů, která vede k jednomu společnému cíli – totiž ochraně vod, řešení příčin 
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eutrofizace a případných následků. Dalším nezanedbatelným přínosem konference byl průsečík 
vědeckých přístupů spolu s přístupy a řešeními z praxe. Konference mimo jiné ještě více posílila již 
tak silné vztahy a spolupráci limnologů ze zemí Visegrádské čtyřky a všemi účastníky byl kvitován 
návrh, že by konference mohla cyklovat. 

Program konference byl poměrně obsáhlý, ve dvou menších sálech zaznělo více jak 30 
příspěvků a bylo prezentováno kolem 40–ti posterů. Příspěvky byly členěné do několika 
tematických sekcí: Hydrobiologie, management a obnova jezerních ekosystémů, funkce a 
ekosystémové služby toků a stojatých vod v krajině, paleo/limnologické modely a predikce, vodní 
nádrže a v neposlední řadě hydrochemie a monitoring stojatých vod. 

Asi není příliš třeba klást si otázku, proč vlastně věnovat těmto ekosystémům takovou 
pozornost. Sladkovodní ekosystémy mají v krajině mnoho nezastupitelných funkcí, jsou zásadním 
zdrojem biodiverzity, ovlivňují hydrologický režim krajiny včetně klimatických změn v nejrůznější 
míře a mají zároveň velkou sociologicko–ekonomickou funkci. Využití krajiny a vodních zdrojů 
lidmi roste, což přímo i nepřímo stojaté vody ovlivňuje a zároveň pro ně představuje určité riziko, 
jelikož jsou velmi náchylné k degradaci. Studium a pochopení procesů v těchto vodách nám dává 
jedinečnou možnost a mnohdy neopakovatelnou příležitost zvolit vhodná nápravná opatření přímo 
ve stojatých vodách, popřípadě v celém jejich povodí.  

Formálně byla konference zahájena prezidentem Polské limnologické společnosti 
Włodzimierzem Marszelewskim. Následovala trojice plenárních přednášek, včetně příspěvku 
„Nádrže a rybníky – stálé téma aplikované limnologie v České republice“ Jindřicha Durase. 
Poukazoval mimo jiné na fakt, že intenzifikace a ekonomické nároky na stojaté vody (nejen v ČR) 
neustále stoupají a lidé zároveň kladou větší nároky na kvalitu vody, což jsou dva protichůdné 
procesy, jejichž průsečík je třeba volit velmi obezřetně. V rámci přednášky zazněl také důležitý fakt: 
v České republice byla konečně přijata pro mnohé stále ještě donedávna nemístná myšlenka, že z 
hlediska eutrofizace je fosfor hlavní živinou, která jí způsobuje a ovlivňuje. Proti fosforu ovšem 

Čeští účastníci konference. Zleva: Jindřich Duras, Jakub Dobiáš, Jaroslav Vrba,  
Jana Zemanová, Jiří Nedoma, Martin Rulík, Pavel Rychtecký, Adam Bednařík,  

Petr Znachor, Jan Potužák, Michal Šorf 
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nemusíme pouze bojovat, mohl by nám i dobře posloužit, například pomocí recyklace z rybničních 
sedimentů. Ve svém příspěvku o tom povídal Jan Potužák. 

Větší množství přednášek našich polských kolegů se vztahovalo k tzv. „tvrdým vodám“, kterých 
mají na svém území nespočet. Jmenuji například „Kombinaci limnologie a paleolimnologie pro 
interpretaci hydrobiologických změn a procesů v jezerech“ Wojciecha Tylmanna, popisující sezónní 
změny v dominantách fytoplanktonu. Takové analýzy sedimentů jsou nedocenitelným záznamem 
času v dlouhodobém časovém měřítku. Nejdůležitějším výstupem práce je pak schopnost 
odhadnout teplotní změny v rámci sezón v dlouhodobějším horizontu. Kolega Michal Rybak pak 
detailně referoval o srážení fosforu hlinitými solemi v těchto tvrdých vodách a vlivem na vodní 
makrofyta třídy Charophyceae. Studium těchto kalciem a magnesiem inkrustovaných makrofyt má 
u kolegů velkou tradici, tomu odpovídal počet i kvalita příspěvků (např. Andrzej Pukacz: „Koloběh 
fosforu v jezerech s tvrdou vodou: efekt na biomasu Charophyceae“ aj.). Nezůstalo ovšem pouze u 
autotrofních organismů, v řadě příspěvků se dostalo i na vyšší trofické stupně, příkladem může být 
„Stochiometrie planktonu ve Vodní nádrži Slapy“, kterou přednesl kolega Michal Šorf. 

Velkým tématem byly revitalizace a rekultivace ekosystémů. Jolanta Grochowská ve své 
plenární přednášce popsala 60 let zkušeností s rekultivacemi z jezera Olsztyn. Zazněl i větší počet 
příspěvků členů České limnologické společnosti. S tématem revitalizace související známý novější 
příklad Brněnské údolní nádrže z České republiky. Jeden z nejzajímavějších příspěvků (s bohatou 
diskusí) s názvem „Uvolňování fosforu ze sedimentů mělkých jezer: Případová studie 
Czerniakowskieho jezera“ přednesla Agnieszka Bankowská. Příspěvek popisoval rozdílné reakce 
jezera při různých fyzikálně–chemických podmínkách simulovaných v laboratoři.  

Většina hydrobiologů však nejradši tráví čas v terénu mimo laboratoř, výjimku netvořili ani 
účastníci této konference. Exkurze na kanál Elbląg končící v jezeře Druzno byla plná místní fauny a 
flóry obohacená o technické detaily kanálu, který má dnes hlavně rekreační funkci. Přítomní 
členové Limnologické společnosti na lodi neustále vyslovovali obavy, abychom v tuzemsku neměli 
podobnou atrakci, avšak řádově větší.  

Zdaleka jsem v ohlédnutí nezmínil všechny zajímavé příspěvky, proto nezbývá, než se za nimi 
vydat do sborníku, na webové stránky konference (http://www.ptlim.pl/lrp2016/) nebo některé 
příběhy prozkoumat přímo v této krásné polské jezerní oblasti. 

text i foto: Jakub Dobiáš 
Povodí Vltavy s.p., Praha 
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Exkurze na kanál Elbląg končící v jezeře Druzno. 
 

 

Zápis ze schůze Výboru ČLS konané dne 23. 9. 2016 v Praze 
 

Přítomni: dle prezenční listiny 
 
1. Kontrola zápisu z minulé schůze Výboru ČLS: zápis byl schválen.  
 
2. Plenární schůze RVS (dr. Tátosová) 

Dr. Tátosová se v zastoupení zúčastnila plenární schůze RVS, kde byla prezentována roční 
zpráva o činnosti RVS, výši udělených dotací a nejvýznamnějších událostech sdružujících 
společností. Nové žádosti dotací pro rok 2017 již bude schvalovat Rada AV ČR. O dotace smí 
požádat pouze přijatá společnost řádně zapsaná v rejstříku spolků. Rada AV ČR požaduje do 
5. 1. 2017 doložení kopie usnesení rejstříkového soudu o registraci společnosti v rejstříku 
spolků. Od 1. 1. 2016 rovněž vešel v platnost nový Zákon o účetnictví, který ukládá spolkům 
vést jednoduché účetnictví. Účetní jednotky jsou povinny nejpozději do 6 měsíců po skončení 
účetního období sestavit přehled o majetku a závazcích a přehled o příjmech a výdajích. 
Ekonomické oddělení AV ČR k tomuto vydalo metodický pokyn. Dle toho zákona dále musí 
každý subjekt zapsaný ve veřejném rejstříku zveřejňovat účetní uzávěrku do sbírky listin. 
Podle přechodných ustanovení ZoÚ musí spolky zveřejnit uzávěrky i zpětně za roky 2014 (do 
31. 3. 2017) a 2015 (do 30. 11. 2017). 
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3. Hospodaření – Dotace RVS 
Výdaje: Výbor ČLS jednomyslně schválil proplacení nákladů na distribuci Limnologických novin 

ve výši 1171,– Kč, náklady na tiskové materiály pro akci SML v Plzni ve výši 238,– Kč a 
náklady na pořízení anglické verze banneru ČLS pro propagační účely ve výši 3086,– Kč.  

Dotace RVS 2017: Výbor podrobně diskutoval optimální strukturu žádostí o dotace RVS pro rok 
2017. Vzhledem ke snížení nákladů na tisk Limnologických novin, s ohledem na zrušení 
poboček a přípravu nových pracovních skupin (pracovní skupina „Rybníky“ a pracovní 
skupina rybářská a ichtyologická) se výbor ČLS rozhodl změnit strukturu dvou dlouhodobě 
podávaných dotačních projektů takto:   
a) Projekt Vydávání periodika Limnologické noviny; provoz a aktualizace webových stránek 

ČLS snížit na celkovou částku 6 tisíc Kč (podíl RVS 4 tisíce Kč). 
b) Projekt Činnost odborných skupin ČLS ponechat na celkové částce 6 tisíc Kč (podíl RVS 4 

tisíce Kč). 
Navržené dotační schéma by mělo pokrýt i propagaci ČLS na národních a mezinárodních 

konferencích (SEFS10 2017, PharmWat2017)  
 

4. Matrika (dr. Duras) 
Výbor obdržel 10 přihlášek do ČLS: 

Mgr. Marek Šmejkal, BC AV ČR, České Budějovice  
MSc. Marija Radojičić, Mendelova Univerzita v Brně 
Ing. Ondřej Malý, Mendelova Univerzita v Brně 
Ing. Lukáš Mareš, Mendelova Univerzita v Brně 
Bc. Veronika Kreidlová, Pedagogická fakulta, ZČU v Plzni 
Mgr. Antonín Střížek, PřF UK, Praha 
Mgr. Pavel Pešek, PřF UK, Praha 
Mgr. Otakar Strunecký, Ph.D., FROV, Ústav akvakultury a ochrany vod, České Budějovice 
Mgr. Martin Fořt, AOPK CHKO Kokořínsko – Máchův kraj, Doksy 
Mgr. Ondřej Mikulka, Mendelova Univerzita v Brně 

Všichni uchazeči byli jednomyslně přijati za členy ČLS.  
 

 
5. Speciální číslo Limnologických novin 
 
6. Konference SEFS 2017 + Award EFFS 

Organizační výbor symposia SEFS10 v roce 2017 v Olomouci se dohodl, že pro české limnology 
(členy ČLS) bude vložné na tuto akci ve výši 350 EUR. Pro české studenty a doktorandy (opět 
členy ČLS) je vložné stanoveno ve výši 150 EUR s tím, že dotyčný student či studentka se budou 
podílet a pomáhat při organizačním zajištění konference (pomoc při vedení exkurzí, tlumočení, 
pomoc při obsluze PC během prezentací atd.). Pokud by student neměl zájem pomáhat, pak pro 
něj platí částka 350 EUR. Nečlenové ČLS platí vložné 390 EUR. Aktuálně je možné se registrovat 
i přihlásit abstrakt (viz www.sefs10.cz). 
 
European Federation for Freshwater Sciences (EFFS), jejímž je ČLS členem, vyhlásila opět 
soutěž o nejlepší Ph.D. disertace v oboru Freshwater Sciences za období 2015–2016 (EFFS 
Award for the best PhD Dissertation in Freshwater Sciences – Call 2015–2016). Výbor ČLS 
proto vyzývá školitele PhD studentů, kteří v období 2015–2016 obhájili disertační práci 
oborech hydrobiologie, ekologie vod, rybářství, technologie vody (tj. Freshwater Sciences s.l.), 
aby v souladu s požadavky 
(http://www.freshwatersciences.eu/effs/index.asp?page=NEWS&Id= 
6&IdItem=201&p=#Content) zaslali do 20. listopadu 2016 na adresu výboru ČLS nominace 
obhájených doktorských prací. Nezbytnou podmínkou přihlášení do soutěže je, aby ke dni 
podání byl(a) dotyčný/á doktorand(ka) členem ČLS.  

http://www.sefs10.cz/
http://www.freshwatersciences.eu/effs/index.asp?page=NEWS&Id
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Disertační práce musí být obhájena v Evropě; musí být doplněna rozšířeným abstraktem v 
angličtině v délce max. 5 tištěných stran (jednoduché řádkování) a obsahovat max. 4 obrázky. 
Tento rozšířený abstrakt musí být podepsán školitelem a doplněn seznamem publikací, 
vztahujícím se k tématu disertace. Výběr 2 nejlepších národních prací provede HV ČLS podle 
běžně používaných kritérií, jako jsou např. vědecká/technologická kvalita, originalita, 
metodologický přístup, relevantnost a potenciální vědecký impakt práce. Výbor ČLS zastává 
názor, aby za Českou republiku byly nominovány primárně práce psané v angličtině. 
Mezinárodní komise EFFS vybere jednu nejlepší a 2 další disertace, které budou oceněné 
(diplom) a veřejně vystavené (1 kopie práce a poster) na následujícím 10. symposiu EFFS 
(SEFS), které se bude konat 2. – 7. 7. 2017 v Olomouci. Vítěz soutěže bude mít proplaceno 
vložné, cestovné a ubytování na tomto SEFS a bude muset proslovit plenární přednášku na 
téma své disertace, dalším dvěma oceněným uhradí EFFS vložné. 

 
8. Konference ČLS a SLS 2018 

Dr. Sacherová a dr. Tátosová na začátku června navštívily objekt Hotel Kořínek (Kořenov, 
Jizerské hory) a jednaly s majiteli o možnostech poskytnutí služeb pro konferenci. Pro konání 
konference bude k dispozici celý objekt s dostatečnou kapacitou přes 140 lůžek. V hotelu jsou 
schopni zajistit plnou penzi (snídaně, obědy večeře), včetně speciálních diet. Rovněž jsou 
schopni zajistit jak občerstvení pro přestávky, tak i obědové balíčky v den exkurze. V objektu je 
k dispozici wifi. Využít lze zahrady s ohništěm a bazénem. Psi v objektu být nesmí. Výbor navrhl 
předběžnou kalkulaci a pověřil dr. Tátosovou dalším jednáním s majiteli hotelu Kořínek.  
Panely na postery: dr. Tátosová navrhla pronájem panelů z nedaleké TU v Liberci. Prof. Vrba 
tuto možnost projedná.  

 
Termín následující společné schůze Výboru ČLS a Revizní komise ČLS: pondělí 21. listopadu nebo 
pátek 25. listopadu 2016 v Praze. 
 
 
zapsala: Jolana Tátosová              schválil: doc. RNDr. Martin Rulík, Ph.D. 
tajemník Výboru ČSL                předseda Výboru ČLS 
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