
Česká limnologická společnost 

www.limnospol.cz 

 

 

SETKÁNÍ 

MLADÝCH 

LIMNOLOGŮ 

2016 
SBORNÍK PŘÍSPĚVKŮ 

Plzeň, Bolevecký rybník, 29. dubna – 1. května 2016 



OBSAH 

Obsah 

Martin Altmann ________________________________________________________________________________________ 1 

Adam Bednar í k ________________________________________________________________________________________ 2 

Filip Benes  _____________________________________________________________________________________________ 4 

Petr Blabolil ____________________________________________________________________________________________ 6 

Veronika Kreidlova  ____________________________________________________________________________________ 8 

Ondr ej Malý  ____________________________________________________________________________________________ 9 

Luka s  Mares ___________________________________________________________________________________________ 10 

Pavel Pes ek ____________________________________________________________________________________________ 11 

Vanda Ra dkova  _______________________________________________________________________________________ 12 

Marija Radojic ic _______________________________________________________________________________________ 14 

Antoní n Str í z ek _______________________________________________________________________________________ 15 

Marek S mejkal ________________________________________________________________________________________ 16 

Marek Urba nek _______________________________________________________________________________________ 17 

Lucie Vebrova  _________________________________________________________________________________________ 19 

Daniel Vondra k _______________________________________________________________________________________ 20 

Jana Zemanova  ________________________________________________________________________________________ 22 

Seznam u c astní ku  ____________________________________________________________________________________ 23 

Program _______________________________________________________________________________________________ 24 

Č eska  limnologicka  spolec nost ______________________________________________________________________ 25 

 



SETKÁNÍ MLADÝCH LIMNOLOGŮ 2016 

Stra nka 1 

Martin Altmann 

DLOUHODOBÝ VÝVOJ KVALITY VODY RYBNÍKA SVĚT VE VZTAHU K RYBÁŘSKÉMU 

HOSPODAŘENÍ 

 

Ústav pro životní prostředí, Přírodovědecká fakulta, Univerzita Karlova v Praze 

 

Rýbní ka r ství  ma  v nas ich zemí ch mnohasetletou tradici a jiz  v dobe  zakla da ní  te ch kra tkove ký ch 

vodní ch u tvaru  býla jejich hlavní  funkcí  produkce rýb. Rýbní ký vs ak plní  i mnoho mimoprodukc ní ch 

funkcí  a mají  za sadní  vliv na okolní  krajinu. Regulují  vodní  rez im a kolobe h la tek v krajine , zvýs ují  

diverzitu prostr edí  a výtva r í  tak habitat pro specificka  spolec enstva organismu . Pro kvalitu ve ts iný 

nas ich povrchový ch vod se ukazuje jako za sadní  schopnost rýbní ku  transformovat kvalitu vodu, 

ktera  jimi prote ka . Jde zvla s te  o z iviný, zejme na fosfor, který  hraje klí c ovou roli pr i eutrofizaci. 

Pr i chovu rýb býl az  do konce 19. století  výuz í va n pouze pr irozený  produkc ní  potencia l rýbní ku , 

proto lze tehdejs í  stav popsat jako vý sledek pr irozený ch pr í rodní ch procesu  a zpu sob hospodar ení  

jako extenzivní . Zme na nastala na poc a tku 20. století , kdý docha zí  pod vlivem nový ch poznatku  

a pokroku k r í zene  produkci a její  intenzifikaci. Jako na stroj intenzifikace býlo zava de no va pne ní  

rýbní ku , hnojení  statkový mi hnojivý a pr í lez itostne  pr ikrmova ní  rýb. Od 30. let se naví c postupne  

pr istoupilo k aplikaci minera lní ch hnojiv – zejme na superfosfa tu. Týto za sahý vedlý k tomu, z e 

rýbní ký býlo moz ne  na konci 50. let oznac it za mezotrofní  az  mí rne  eutrofní . K dals í  etape  ume le ho 

zvýs ova ní  produkce dos lo v 60. letech, kdý se da le stupn ovala aplikace minera lní ch hnojiv. U plný  

vrchol intenzifikace nastal v 70. – 80. letech, kdý se z du vodu dals í ho na ru stu obsa dek stalo 

pr ikrmova ní  nutnou praxí  a pouz í va ní  statkový ch hnojiv postupne  zcela pr evla dlo nad aplikací  

hnojiv minera lní ch. Rýbní ký se tak na poc a tku 90. let ocitlý ve stavu eutrofie az  hýpertrofie. 

V souc asnosti se objevují  tendence o postupne  sniz ova ní  intenzifikace, pr esto nez a doucí  ekologický  

stav rýbní ku  trva . Vývsta va  proto ota zka, zda je tento stav zapr í c ine n historickou za te z í  sedimentu, 

který  se výtva r el podle vlivu  pu sobí cí ch v minulosti a jeho efekt sta le pr etrva va , c i jsou za ne j 

odpove dne  aktua lní  vlivý, tj. pr í sun z ivin a organický ch la tek z povodí  a souc asne  rýba r ske  

hospodar ení .  

Tato diplomova  pra ce si klade za cí l zhodnotit pra ve  vliv rýba r ske ho hospodar ení  na kvalitu vodý 

v rýbní ce. Studovanou lokalitou je rýbní k Sve t u Tr ebone , kde dos lo v minulý ch letech v reakci na 

ní zkou kvalitu vodý ke sní z ení  intenzifikace produkce. Pra ce si proto klade za cí l výhodnotit chova ní  

rýbní ka z pohledu sezo nní ho a dlouhodobe ho vý voje chemický ch a biologický ch charakteristik, a to 

v souvislosti s touto zme nou v hospodar ení , a da le výpoc í tat roc ní  la tkove  bilance rýbní ka se 

zame r ení m na obsah z ivin. Zdrojem dat pro výhodnocení  jsou vý sledký me r ení  prova de ne  od roku 

2007 Povodí m Vltavý s.p. První  vý sledký zpracova ní  dat zatí m naznac ují , z e se kvalita vodý v rýbní ce 

Sve t mezi roký mí rne  zleps uje. 
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Adam Bednar í k 

DETERMINACE ZDROJŮ METANOGENEZE V ŘÍČNÍCH SEDIMENTECH S POUŽITÍM 
STABILNÍCH IZOTOPŮ UHLÍKU 
 
Přírodovědecká fakulta, Univerzita Palackého v Olomouci 

 

Zme ný v pome ru mezi te z ký m a lehký m stabilní m izotopem uhlí ku (13Č/12Č) v la tka ch, výplý vají cí  

z izotopove  frakcionace be hem jeho kolobe hu, umoz n ují  efektivne  sledovat pu vod organicke ho 

uhlí ku napr í c  potravní m r ete zcem a odkazovat tak na jeho pu vodní  zdroje. Biogenní  metan (ČH4) 

vznika  prima rne  ze dvou hlavní ch substra tu : aceta tu a vodí ku spolec ne  s oxidem uhlic itý m. Pome r 

obou cest se pak v ru zný ch ekosýste mech lis í  z du vodu ru zný ch podmí nek rozkladu organicke  hmotý, 

pr estoz e stechiometrický bý me l bý t vznikají cí  ČH4 tvor en ze 2/3 z aceta tu (acetoklasticka  cesta) a z 

1/3 z H2 a ČO2 (hýdrogenotrofní  cesta). Experimenta lne  lze podí l te chto cest determinovat be hem 

inkubace sedimentu v anaerobní m prostr edí  za souc asne ho os etr ení  c a sti vzorku  methýlfluoridem 

(ČH3F). Methýlfluorid pu sobí  jako inhibitor acetoklasticke  cestý vzniku ČH4 a tí m umoz n uje pr esne  

urc it potr ebne  hodnotý jednotlivý ch faktoru  tý kají cí ch se izotopove  frakcionace probí hají cí  vý hradne  

be hem hýdrogentrofní  cestý vzniku ČH4, ktere  na sledne  slouz í  pro vý poc et pr esne ho podí lu obou 

cest. 

V ra mci studií  sledují cí ch s irs í  aspektý kolobe hu ČH4 v tekoucí ch voda ch býlý postupne  odebra ný 

vzorký r í c ní ch sedimentu  ze tr í  ru zný ch vodní ch toku  v Č R, a to ze Sitký, Labe a Moravý. Jední m z cí lu  

analý z sedimentu býlo urc it podí l jednotlivý ch metanogenní ch cest na vzniku ČH4 v te chto 

sedimentech. Za tí mto u c elem býlý jednotlive  vzorký inkubova ný dle vý s e naznac ene  metodiký.  

Vertika lní  profilý sedimentý toku Sitka uka zalý dve  zr etelne  maxima produkce ČH4. První  se nacha zí  

v povrchove  vrstve  (0–10 cm) a podí l jednotlivý ch cest je zde spí s e výrovnaný  s mí rnou pr evahou 

acetoklasticke  cestý (49–58 %). Druha  vrstva sedimentu s vý raznou produkcí  ČH4 se nacha zí  

v hloubce 40–50 cm, kde je ČH4 produkova n z ve ts í  c a sti acetoklastickou cestou (54–64 %). Vý sledký 

z toku Sitka tak pome rne  dobr e odpoví dají  teoretický m pr edpokladu m podí lu jednotlivý ch cest 

be hem metanogenní  degradace organicke  hmotý. Nicme ne  na za klade  pome ru stabilní ch izotopu  

uhlí ku v aceta tu vznikají cí m be hem inkubace býl zaznamena n pr í spe vek homoacetogeneze (vznik 

aceta tu z H2 a ČO2), ktera  zpravidla mí va  za na sledek zvý s ený  podí l ČH4 pocha zejí cí ho z aceta tu.  

Vzorký povrchove  vrstvý sedimentu  z r eký Labe býlý odebra ný v cele m jeho pode lne m profilu 

a výka zalý dominantní  podí l hýdrogentrofní  metanogeneze ve vs ech ČH4 produkují cí ch vzorcí ch.  

Na r ece Morave  býlý porovna ný povrchove  sedimentý z jezový ch zdrz í  se sedimentý z  be z ný ch 

r í c ní ch u seku . Z vý sledku  je patrne , z e r í c ní  u seký jsou charakterizova ný mí rnou pr evahou ČH4 

vznikají cí ho z aceta tu, zatí mco v jezový ch zdrz í ch dominuje hýdrogentrofní  cesta vzniku metanu. 

Tí m se týto sedimentý podobají  jezerní m sedimentu m, ktere  jsou charakteristicke  pr evahou ČH4 

vznikají cí ho redukcí  ČO2. Tendence ke zvý s ene mu podí lu hýdrogentrofní  cestý vzniku ČH4 v jezový ch 
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zdrz í ch býla podpor ena take  vý sledký ze sedimentu  odebraný ch v cele m pr í c ne m profilu jezove  

zdrz e.  

Z vý s e uvedený ch skutec ností  tak výplý va , z e podí l mezi acetoklastickou a hýdrogentrofní  cestou 

vzniku ČH4 v r í c ní ch sedimentech je variabilní  dle loka lní ch charakteristik sedimentu s pr evaz ují cí  

tendencí  k výrovnane mu pome ru mezi obe ma cestami. Vztah mezi charakteristikou sedimentu 

a vý sledný m pome rem obou cest zu sta va  zatí m nezna mý . 
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Filip Benes  

HORSKÉ POTOKY A JEJICH CHEMICKÉ A BIOLOGICKÉ ZOTAVOVÁNÍ Z ACIDIFIKACE 
 
Ústav pro životní prostředí, Přírodovědecká fakulta, Univerzita Karlova v Praze 

 

U r adý c eský ch horský ch potoku  ovlivne ný ch kýselou atmosfe rickou depozicí  v 70. a 80. letech 20. 

století  probí ha  v poslední ch zhruba 25 letech zotavova ní  z na sledku  antropogenní  acidifikace. 

Acidifikací  býlý postiz ený zejme na horske  oblasti s ní zkou neutralizac ní  kapacitou (napr . Stuchlí k 

a kol., 1997). K hodnocení  vlivu acidifikace na vodní  ekosýste mý se pouz í va  jako vhodný  bioindika tor 

makrozoobentos. Ne ktere  druhý a skupiný makrozoobentosu jsou citlive  na pu sobení  acidifikace.  

Tato studie je zame r ena pr edevs í m na pramenne  povodí  r í c ký Litavký v Brdech, respektive její  silne  

acidifikovanou ve tev, kde probí ha  dlouhodobý  vý zkum jiz  od roku 1997 (Horecký  a kol., 2002, 2006, 

2013; Hardekopf a kol., 2008). Silne  acidifikovana  ve tev Litavka-krmelec ma  pouze povrchový  zdroj 

vodý a je tudí z  za visla  na des ťový ch sra z ka ch. Be hem vý zkumu v letech 1999-2010 dos lo 

k vý znamne mu poklesu v koncentrací ch sí ranu  (SO42-), va penatý ch (Ča2+), hor ec natý ch (Mg2+) 

a dals í ch iontu  a v koncentrací ch reaktivní ho hliní ku (R-Al) ve sledovane m toku. Naopak vzrostlý 

koncentrace celkove ho organicke ho uhlí ku (TOČ) v tomto toku. Týto zme ný v chemismu vodý 

dokla dají  postupne  zotavova ní  vodní ho toku z acidifikace navzdorý tomu, z e pH vodý vzrostlo jen 

nepatrne . Vý skýt ne který ch me ne  acidotolerantní ch taxonu  (napr . drave  pos vatký Diura bicaudata 

a drave ho chrostí ka rodu Rhyacophila) v roce 2010 oproti jejich nepr í tomnosti be hem pr edchozí ho 

sledovane ho období  mu z e dokla dat i zac í nají cí  biologicke  zotavova ní  z acidifikace. 

Da le se studie okrajove  zabý va  i acidifikací  postiz ený mi pr í toký do jezer na S umave . Hlavní  pr í toký 

a odtoký i samotna  s umavska  jezera býlý a jsou zkouma ný pravidelne  (napr . Svobodova  a kol., 2012; 

Kopa c ek a kol., 2013; Vrba a kol., 2014). Nicme ne  vzorký makrozoobentosu odebrane  v roce 2007 

z vedlejs í ch pr í toku  s umavský ch jezer jsou unika tní  dí ký tomu, z e týto vedlejs í  pr í toký nebýlý 

vzorkova ný nikdý pr ed tí m. Data a vý sledký z te chto odbe ru , ktere  jsou v souc asne  dobe  teprve 

zpracova va ný, mohou naznac it moz nou cestu rekolonizace acidifikovaný ch s umavský ch jezer me ne  

acidotolerantní mi az  acidosenzitivní mi taxoný makrozoobentosu. 
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Petr Blabolil 

PŘISPĚJE RÁMCOVÁ SMĚRNICE VODNÍ POLITIKY KE ZLEPŠENÍ EKOLOGICKÉ KVALITY NAŠICH 

VOD? 

 

Přírodovědecká fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích 

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

 

Vstupem do Evropske  unie se Č eska  republika zava zala sladit na rodní  legislativu s legislativou 

evropskou, a to i v oblasti vodní  politiký. Podle Ra mcove  sme rnice o voda ch 2000/60/EČ me lý 

c lenske  sta tý zave st monitorova ní  a hodnocení  ekologicke  kvalitý vod pomocí  chemický ch 

a biologický ch ukazatelu . V pr í pade  hodnocení  biologický ch sloz ek se sledova ní  tý ka  

makrozoobentosu, fýtobentosu, makrofýt, fýtoplanktonu a rýb. Poslední  zmí ne ne  rýbý mají  do jiste  

mí rý vý sadní  postavení , neboť jsou citlive  na s irokou s ka lu podmí nek prostr edí , avs ak samý mohou 

ovlivn ovat biologicke  procesý. Dí ký jejich relativní  dlouhove kosti a vrcholove  pozici v potravní ch 

sí tí ch integrují  dlouhodobe  procesý i zme ný na niz s í ch trofický ch u rovní ch. Proto býl výtvor en 

Multimetrický  index rýbí ch spolec enstev, jehoz  principem je vý be r konkre tní ch indika toru  rýbí ho 

spolec enstva na za klade  vzorkova ní  mnohooc kový mi tenatový mi sí te mi a podle jejich zastoupení  

klasifikace dane ho vodní ho u tvaru do kategorie ekologicke  kvalitý. Index býl recentne  podroben 

mezina rodní mu ove r ení  v ra mci tzv. centra lní  a pobaltske  interkalibrac ní  skupiný, kde splnil ves kere  

podmí nký srovna vací ho procesu. Dals í m ove r ení m spra vnosti výtvor ene ho c eske ho indexu býlo 

výtvor ení  druhe ho neza visle ho indexu s nadna rodní m souborem u daju , slouc ení m c eský ch 

a francouzský ch databa zí . Tento pan-Evropský  index (ČWE-FBI) býl výtvor en na za klade  

statistický ch modelu  a rýbí  indika torý reprezentují  funkc ní  skupiný spí s e nez  druhý. Za vislost 

c eske ho indexu s ČWE-FBI i neza vislý m indexem degradace prostr edí  integrují cí m stresorý 

eutrofizace, kolí sa ní  hladiný, u pravý pobr ez í , rýba r ske ho a rekreac ní ho výuz ití  jeví  te sný  vztah. I pr es 

ne kolikana sobne  ove r ení  a zjevne  vý hodý c eske ho indexu, je v praxi pouz í va n sporadický. Du vodem 

je na roc nost monitoringu tenatový mi sí te mi. Proto se dals í  c a st ve nuje sní z ení  vzorkovací ho u silí  

a pr edbe z ne  vý sledký ukazují  na moz nost omezene  30-40% redukce pr i zachova ní  kvalitý zí skaný ch 

u daju . Za roven  je potr eba uc init aspon  za kladní  doporuc ení  pro moz nost zleps ení  ekologicke  kvalitý. 

Pr í rode  blí zký  je proces biomanipulace, jehoz  jední m principem je podpora dravý ch druhu  rýb, 

z nichz  v ra mci Č eske  republiký pr icha zejí  v u vahu bolen dravý , canda t obecný , s tika obecna  a sumec 

velký , pr ic emz  zejme na první  dva jsou k tomuto u c elu hojne  výuz í va ni. V neposlední  r ade  pr i studiu 

rýbí ch spolec enstev jakoz to rýbí ch indika toru  je nezbýtne  se zamýslet i nad druhý vza cne  se 

výskýtují cí mi v za znamech. Proto je aktua lne  r es ena aktivita Monitoring indikac ní ch, krýptický 

z ijí cí ch druhu  rýb s etrný mi metodami v ra mci projektu Strategie AV21 - Rozmanitost z ivota a zdraví  

ekosýste mu . Nýní  za lez í  pr edevs í m na „politicke “ vu li, zda Ra mcova  sme rnice vodní  politiký pr ispe je 

ke zleps ení  ekologicke  kvalitý nas ich vod nebo upadne v historicke  zapomne ní . 
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Pode kova ní : Studie býla podpor ena projektý ČEKOPOT (ČZ.1.07/2.3.00/20.0204) 

spolufinancovaný mi Evropský m socia lní m fondem a sta tní m rozpoc tem Č R, projektem 7F14316 

Financ ní ho mechanismu Norska 2009-2014 podle smlouvý c í slo MSMT-28477/2014, grantem 

Jihoc eske  univerzitý v Č eský ch Bude jovicí ch (158/2016/P) a grantem Grantove  agenturý Č R 15-

01625S. De le de kují  sta tní m podniku m Povodí  za umoz ne ní  a podporu ichtýologický ch pru zkumu , 

skupine  FishEcU (www.fishecu.cz) za prakticke  provedení  pru zkumu  a zpracova ní  u daju . 
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Veronika Kreidlova  

VÍŘNÍCI NÁDRŽE JOSEFŮV DŮL V JIZERSKÝCH HORÁCH V OBDOBÍ ZOTAVOVÁNÍ 
Z ACIDIFIKACE 
 
Pedagogická fakulta, Západočeská univerzita v Plzni 

 

Jizerske  horý patr í  mezi u zemí , ktera  býla v minulosti silne  zasaz ena antropogenní  acidifikací . 

Okýselení  vod a zme na chemický ch pome ru  me lý nepr í znivý  dopad na organismý v nich z ijí cí . 

V poslední ch letech vs ak docha zí  k vý razný m chemický m i biologický m zme na m v souvislosti 

s u stupem kýselosti. V na drz í ch Bedr ichov, Josefu v Du l a Sous , ktere  se nacha zí  ve vrcholove  c a sti 

hor, je dlouhodobe  sledova n fýtoplankton a planktonní  korý s i (Črustacea). Ví r ní ci (Rotifera) býli 

opomí jenou skupinou, pr estoz e jejich odpove ď na zme ný biotický ch i abiotický ch podmí nek 

prostr edí  bý va  zpravidla velice rýchla . V roce 2014 býlo uskutec ne no podrobne js í  vzorkova ní  na drz e 

Josefu v Du l s cí lem zachýtit distribuci ví r ní ku  v prostoru i c ase. Na na drz i probí hal soube z ne  take  

monitoring fýtoplanktonu a korý s u , coz  umoz ní  komplexne js í  zhodnocení  podmí nek, ktere  

v souc asnosti panují  v te to nejve ts í  a nejhlubs í  jizerskohorske  na drz i.  
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Ondr ej Malý  

OVLIVNĚNÍ RETENCE FOSFORU V CHOVU RYB 

 
Oddělení rybářství a hydrobiologie, Agronomická fakulta, Mendelova univerzita v Brně 

 

Dizertac ní  pra ce je zame r ena na ovlivne ní  retence fosforu krmiva v chovech rýb. Fosfor výluc ovaný  

rýbami do okolní ho prostr edí  je jední m z mnoha zdroju  znec is te ní . Mezi dals í  zdroje fosforu patr í  

zeme de lství , papí renský  c i dr evar ský  pru mýsl. Nejvýs s í  podí l na znec is te ní  prostr edí  fosforem ma  

pouz í va ní  mýcí ch prostr edku , prací ch pra s ku  a dals í ch pr í pravku  pouz í vaný ch v doma cnostech.  

V chovech rýb se setka va me se sta le ve ts í  snahou o sní z ení  emisí  fosforu. Jednou z moz ností  je 

výuz í va ní  fýta zový ch enzýmu , ktere  umoz n ují  efektivne js í  výuz ití  fosforu z krmiva. Dals í  moz ností  je 

výuz í va ní  specia lne  výs lechte ný ch odru d obilovin, ktere  mají  genetický sní z ený  obsah fýta tu, ve 

ktere m je fosfor va za n.  

Čí lem te to pra ce je výzkous ení  výuz ití  ru zný ch odru d obilovin se sní z ený m obsahem fýta tu a výuz ití  

fýta tový ch enzýmu  ve vý z ive  kapra obecne ho pro sní z ení  hladiný fosforu výluc ovane ho do z ivotní ho 

prostr edí . Dals í m cí lem je výpracova ní  vhodne  metodiký pro odbe r vzorku  vý kalu  k analý za m obsahu 

fosforu pro porovna ní  jeho stravitelnosti v ru zný ch dieta ch.  
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Luka s  Mares  

VÝZNAM BEZOBRATLÝCH V SYSTÉMECH INTENZIVNÍHO CHOVU RYB 
 
Oddělení rybářství a hydrobiologie, Agronomická fakulta, Mendelova univerzita v Brně 

 

Disertac ní  pra ce je zame r ena na vliv a vý znam bezobratlý ch v intenzivní ch sýste mech chovu rýb. 

V rýbochovný ch zar í zení ch pr edevs í m te ch, ktera  nejsou zastr es ena , mu z eme nají t ru zne  za stupce 

vodní ch bezobratlý ch napr í klad pijavký, berus ký vodní , mechovký, houbovce, larvý pakoma ru  

a muchnic ek. Ne kter í  za stupci sýste m nijak neovlivn ují , ne ktere  druhý vs ak mohou mí t na zar í zení  

nez a doucí  vliv. Napr í klad mechovký (Brýozoa) jsou hostiteli rýbí ch parazitu  rýbomorek (Mýxozoa), 

ktere  zpu sobují  proliferativní  onemocne ní  ledvin (PKD) doprova zene  výsokou u mrtností  rýb. 

Berus ký vodní  (Assellus aquaticus) se z iví  bakteria lní mi na rostý biofiltru  a sniz ují  tak jejich u c innost. 

Čí lem studie je výtvor ení  metodiký pro eliminaci výbraný ch vodní ch bezobratlý ch v rýbochovný ch 

zar í zení ch. Jako modelove  organismý býlý výbra ný napr . mechovka Plumatella emarginata, berus ka 

vodní  a dals í . V první m kroku bude v laborator i testova n vliv ru zný ch koncentrací  pr í pravku , ktere  

se be z ne  pouz í vají  v rýba r ske  praxi pro c is te ní  a dezinfekci zar í zení  (napr . Savo, Persteril, 

formaldehýd). Dals í m cí lem pra ce bude ove r ení  metodiký v praxi pr í mo v rýbochovne m zar í zení .  
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Pavel Pes ek 

SEVERNÍ GLACIÁLNÍ REFUGIA SLADKOVODNÍCH ŽIVOČICHŮ 

 

Katedra ekologie, Přírodovědecká fakulta, Univerzita Karlova v Praze 

 

Obecne  modelý výsve tlují cí  migrace organismu  v du sledku pleistoce nní ch zme n klimatu 

a rekolonizaci str ední  Evropý po konci poslední ho zaledne ní  jsou obvýkle odvozene  ze studií  

suchozemský ch druhu  mí rne ho pa su. Druhý adaptovane  pro z ivot v chladne m prostr edí  vs ak 

nemuselý v chladne js í ch období ch ustupovat, ale mohlý se dokonce s í r it. Druhý teolerantne js í  

k niz s í m teplota m mohlý take  výuz í vat i refugia na sever od klasický ch jiz ní ch refugií . Situace je jes te  

ví ce odlis na  u sladkovodní ch druhu . Napr í klad trvale tekoucí  sladke  vodý se nemohou ochladit o moc 

ví c nez  mí rne  pod 0° Č a mohou tak slouz it jako refugium odolný m vodní m organismu m. Podobne  

organismu m periodický m tu ní  stac í  k dokonc ení  z ivotní ho cýklu jen kra tka  doba zaplavení  tu ne . 

Recentne  pr ibý va  studií , ktere  informují  o severní ch glacia lní ch refugií ch. Tato refugia mohou bý t 

odvozena ze souc asne ho geograficke ho rozloz ení  geneticke  diverzitý studovane ho druhu (tak je 

tomu napr í klad u vranký obecne  Cottus gobio). V idea lní m pr í pade  jsou naví c podloz ena 

paleoekologický mi studiemi (napr í klad bles ivec jezerní  Gammarus lacustris). 

Jední m z týpický ch pr í kladu  chladnomilne ho sladkovodní ho druhu, jehoz  historie nesouhlasí  

sklasický mi kolonizac ní mi modelý, je z a bronoz ka sne z ní  Eubranchipus grubii. Z a bronoz ka sne z ní  

Eubranchipus grubii z ije v periodický ch jarní ch tu ní ch. Nejc aste ji jde o tu ne  v niva ch velký ch r ek, 

ktere  jsou na jar e plne ný podzemní  vodou. Souc asný  area l z a bronoz ek je v severní  c a sti str ední  

a vý chodní  Evropý. Pr edpokla da  se, z e chladne  periodicke  tu ne  vhodne  pro z ivot z a bronoz ký sne z ní  

existovalý ve str ední  Evrope  v pru be hu cele ho pleistoce nu vc etne  ledový ch dob. Ze souc asne ho 

rozs í r ení  a ekologický ch na roku  z a bronoz ek a souc asný ch znalostí  o prostr edí  v pleistoce nu výplý va , 

z e z a bronoz ký sne z ní  neme lý z a dne  jiz ní  glacia lní  refugium.   

Geneticke  vztahý populací  E. grubii býlý zkouma ný pomocí  dvou mitochondria lní ch markeru  (ČO1 

a 16S). Studovana  oblast býla omezena na Č eskou republiku a zahrnovala tr i hlavní  evropska  u mor í : 

u mor í  Č erne ho, Baltske ho a Severní ho mor e. Oba markerý uka zalý rozde lení  populací  do dvou 

hlavní ch haplotýpový ch skupin s c a stec ne  se nepr ekrý vají cí m vý skýtem. První  z te chto skupin 

pocha zela pr eva z ne  z povodí  Odrý, druha  linie obý va  pr eva z ne  povodí  Moravý a Labe. Marker ČO1 

uka zal dals í  de lení  uvnitr  druhe  linie. Podle tohoto markeru se populace rozde lilý do tr í  

haplotýpový ch skupin (A, B a Č). Jedinci ze skupiný A pocha zí  pr eva z ne  z povodí  Labe a Moravý. Linie 

B pocha zí  pr eva z ne  z populací  v povodí  Dýje a na soutoku Dýje a Moravý. Linie Č, ktera  je nejví ce 

divergentní , pocha zí  pr eva z ne  z populací  ovzorkovaný ch v povodí  Odrý.  Pr edpokla da me, z e populace 

z oderske  linie nejsou loka lní ho pu vodu. Povodí  Odrý je totiz  jedina  c a st studovane  oblasti, ktera  býla 

zaledne na  v období  poslední ho glacia lní ho maxima. Moz ný  pu vod oderske  linie mu z e bý t ve 

vý chodoevropský ch stepí ch za padne  od Uralu.   
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Vanda Ra dkova  et al. 

VLIV FAKTORŮ PROSTŘEDÍ A MIGRAČNÍCH SCHOPNOSTÍ NA DISTRIBUCI LAREV VODNÍHO 

HMYZU IZOLOVANÝCH SLATINIŠŤ 

 

Ústav botaniky a zoologie, Masarykova univerzita, Brno 

 

Pramenis tní  slatinis te  jsou unika tní  biotopý se specifický mi podmí nkami prostr edí , ktere  mohou 

hostit druhove  velmi bohate  spolec enstvo s výsoký m zastoupení m habitatový ch specialistu , 

tj. druhu , ktere  jine  vodní  biotopý v okolní  krajine  osidlují  pouze zr í dka. Jsou tak du lez itý mi prvký 

v krajine , ktere  ovlivn ují  mikroklimaticke  podmí nký, sta vají  se tzv. hotspots mí stní  druhove  bohatosti 

vodní ch bezobratlý ch a slouz í  jako stepping stones pro s í r ení  druhu . Pr esto jsou týto biotopý 

ohroz ene  neusta lou degradací , znec is te ní m, eutrofizací , odvodn ova ní m, nedostatkem managementu 

a jinou lidskou (ne)c inností .  

Oblast Za padní ch Karpat je charakteristicka  pr í tomností  nezvýkle výsoke ho poc tu pramenis tní ch 

slatinis ť ru zný ch ekologický ch týpu . Tato slatinis te  jsou pome rne  mala  svou rozlohou a mezi sebou 

ru znou mí rou izolovana . Mají  charakter ostrovní ch biotopu  a pr edstavují  tak idea lní  model pro 

studium ru zný ch ekologický ch ota zek. Vodní  makrofauna slatinis ť býla po dlouhou dobu upozade na 

a slatinis te  býla zkouma na pr edevs í m z pohledu specificke  vegetace a na ni va zane  (semi)terestricke  

fauný (me kký s i). Tato pra ce tak pr ina s í  první  ucelene  poznatký o utva r ení  spolec enstev vodní ch 

bezobratlý ch na te chto biotopech. Spolec enstvo makrozoobentosu býlo studova no nejen z pohledu 

taxonomicke ho, ale take  z pohledu habitatove  specializace (specialiste  vs. generaliste ), zpu sobu 

s í r ení  (aktivní  vs. pasivní ), frekvence vý skýtu jednotlivý ch taxonu  (vza cne  vs. be z ne  druhý) 

a druhove  specifický ch odpove dí  jednotlivý ch druhu . Tento detailní  pr í stup se uka zal bý t za sadní , 

neboť nejbe z ne ji pouz í vana  taxonomicka  klasifikace velmi c asto neodra z í  skutec ne  mechanismý 

utva r ení  spolec enstev, jelikoz  taxonomicka  pr í slus nost obvýkle neznamena  podobne  odpove di 

druhu . 

Hlavní  ekologickou ota zkou býlo urc ení  hlavní ch determinant utva r ení  spolec enstva na slatinis tí ch 

a testova ný býlý dva mechanismý, vliv podmí nek prostr edí  (tzv. environmental filtering) a vliv 

schopnosti druhu  se s í r it a kolonizovat nova  stanovis te  (tzv. spatial-based processes). Pro testova ní  

první ho mechanismu býlý stanovený vý znamne  gradientý loka lní ch podmí nek prostr edí  (minera lní  

bohatost vodý, sta lost stanovis te , substra t, chemicke  sloz ení  vodý, apod.) a prediktorý klimaticke  

a biogeograficke  (velikost a sta r í  biotopu); pro testova ní  spatial-based processes býlý výtvor ený 

prostorove  prome nne  popisují cí  vza jemne  podobnosti jednotlivý ch lokalit zaloz ene  na jejich 

uspor a da ní  v prostoru. Vliv jednotlivý ch prediktoru  na utva r ení  skladbý spolec enstev býl stanovova n 

nejen pro ru zne  skupiný vodní ch bezobratlý ch, ale jejich pu sobení  býlo studova no take  na u rovni 

populací  konkre tní ch druhu  a na ru zný ch prostorový ch s ka la ch. Býlý zjis ťova ný odlis nosti v relativní  

vý znamnosti prediktoru  na mesohabitatove  u rovni v ra mci jednotlivý ch lokalit a na u rovni lokalit 

v cele  studovane  oblasti. Vý sledký te to tak pr ina s ejí  nove  poznatký o jedinec nosti spolec enstev 
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pramenis tní ch slatinis ť, podporují  nutnost ochraný te chto ohroz ený ch stanovis ť a pr ispí vají  

k aktua lní  diskuzi o mechanismech utva r ení  spolec enstev v ru zný ch biotopech.  

Pra ce býla podpor ena specifický m vý zkumem Masarýkový univerzitý (MUNI/0788/2013) a grantem 

GAČ R P505/11/0779. Na tento grant navazuje grant GA16-03881S s na zvem Koexistence vodních 

bezobratlých na prameništních slatiništích: úloha abiotické heterogenity a biotických interakcí na 

regionální a lokální škále, v ra mci ktere ho se v na sledují cí ch tr ech letech budeme ve novat biotický m 

faktoru m a jejich roli v utva r ení  spolec enstev a da le mikrohabitatove  distribuci druhu  na slatinis tí ch. 

Budeme se take  zabý vat sta lostí  teplotní ho a pru tokove ho rez imu na pramenis tní ch slatinis tí ch 

a ove r í me pr edpokladý z literaturý o male  rozkolí sanosti te chto klí c ový ch parametru .  
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Marija Radojic ic  

EKOLOGIE FYTOPLANKTONU A VODNÍCH KVĚTŮ SINIC V RYBNÍCÍCH 
 
Oddělení rybářství a hydrobiologie, Agronomická fakulta, Mendelova univerzita v Brně 

 

Jední m z první ch kroku  nezbýtný ch pro produktivní  hospodar ení  rýbní ku  je výs etr ení  fýtoplanktonu, 

nejdu lez ite js í ho prima rní ho producenta v tomto týpu ekosýste mu. Sledova ní  bude probí hat be hem 

let 2016 a 2017 v ne kolika rýbní cí ch v Jihomoravske m a Olomoucke m kraji v Č eske  republice. Čí le 

vý zkumu jsou zhodnocení  vlivu meliorac ní ch opatr ení , v tomto pr í pade  os etr ení  sedimentu  s aplikací  

bakteria lní ch pr í pravku  (rýbní k Dolní  Libina a tr í  rýbní ký v Bohuslavicí ch) na rozvoj fýtoplanktonu 

v pru be hu sledovane ho období , jakoz  i vý zkum fýtoplanktonní ho spolec enstva v rýbní cí ch s ru znou 

intenzitou rýba r ske ho hospodar ení  a ru zne ho troficke ho stavu (napr . eutrofní  rýbní k v Pohor elicí ch, 

Za mecký  rýbní k v Lednici, který  je od roku 2004 ponecha n bez obsa dký). Ne ktere  fýzika lne -

chemicke  parametrý vodý budou me r ený pr í mo na mí ste , dals í  chemicke  analý zý probe hnou 

v laborator i. Vzorký pro kvalitativní  a kvantitativní  analý zu fýtoplanktonu se budou odebí rat 

a analýzovat v laborator i pod optický m mikroskopem. Vý sledký budou výhodnocený na za klade  

standardní ch ukazatelu , s pouz ití m vhodný ch statistický ch metod, diskutova ný s dr í ve js í mi vý zkumý 

a porovna ný s legislativní mi poz adavký na kvalitu vod a výhodnocený. 
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Antoní n Str í z ek 

LIPIDY A MASTNÉ KYSELINY V JEDNOBUNĚČNÝCH ŘASÁCH: EKOLOGICKÝ VÝZNAM, 

MOŽNOSTI VYUŽITÍ, ZPŮSOBY KULTIVACE, VIZE BUDOUCNOSTI 

 

Katedra ekologie, Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy v Praze 

 

R asý jsou obrovskou skupinou vs ech fotosýntetizují cí ch organizmu , krom výs s í ch rostlin. Patr í  sem 

za stupci z mnoha zcela nepr í buzný ch eukarýotní ch r í s í  a take  prokarýotní  sinice, takz e je nutne  si 

uve domit, z e jejich vza jemna  geneticka  rozlis nost je obrovska . Z te to fýlogeneticke  diverzitý výcha zí  

diverzita ru zný ch vnitrobune c ný ch struktur a v nejve ts í m detailu take  diverzita molekula rní ho 

sloz ení  bune k. Svou doktorskou pra ci jsem se v tomto ohledu rozhodl zame r it na lipidý, tedý skupinu 

molekul, ktera  ma  pome rne  jasne  ohranic ení , je obsaz ena v kaz de  z ive  bun ce a da  se laboratorne  

analýzovat. Lipidý c asto slouz í  jako za sobní  la tký, ale daleko ve ts í  vý znam mají  jako nezastupitelna  

sloz ka vs ech bune c ný ch membra n, pr ic emz  vlastnosti a kvalita te chto membra n je da na jejich 

lipidový m sloz ení m. Lipidý se nejc aste ji hodnotí  na za klade  zastoupení  jednotlivý ch mastný ch 

kýselin, ze který ch se skla dají . Mastne  kýseliný se klasifikují  podle sve  de lký tedý poc tu uhlí ku  

v uhlí kove m r ete zci a nasýcenosti tedý mnoz ství  dvojný ch vazeb ve zmí ne ne m r ete zci. 

Obsah lipidu  v r asa ch je, jak po stra nce kvalitativní , tak kvantitativní , plastický m znakem a je ovlivne n 

faktorý prostr edí  a stavem bun ký. Z tohoto pohledu je tedý zají mave  sledovat, jaký m zpu sobem r asý 

me ní  svu j obsah lipidu  v reakci na prostr edí . Vývsta va  zde vs ak mnoho zatí m ne u plne  uspokojive  

výr es ený ch ota zek: Proc  mají  ru zne  r asý v totoz ne m prostr edí  ru zne  sloz ení  lipidu  a ma  to na jejich 

rozvoj ne jaký  vliv? Jake  pro ne  pr ina s í  vý hodý produkovat urc ite  mastne  kýseliný, jsou dí ký nim 

odolne js í  vu c i ru zný m selekc ní m tlaku m? Urc ite  druhý r as jsou za kladní m producentem esencia lní ch 

mastný ch kýselin, ktere  produkují  ve velke m mnoz ství  a obohacují  jimi vs echný na sledují cí  c lený 

potravní ho r ete zce. Pochopitelne  se tedý nabí zí  ota zka, proc  to de lají , vz dýť kdýbý minimalizovalý 

jejich produkci, sní z ilý bý tak sí lu svý ch preda toru . Týto a mnoz ství  pr idruz ený ch ota zek jsou 

hlavní m motorem me ho doktorske ho studia. Jako nadstavbu se take  snaz í m propojovat svu j vý zkum 

se souvislostmi a trendý v oblasti r asový ch biotechnologií . Jelikoz  lipidý a produktý z nich jsou 

vý znamnou strategickou surovinou, jsou take  zkouma ný moz nosti jejich produkce za pomoci 

velkoplos ne  kultivace r as. 
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Marek S mejkal et al. 

REPRODUKČNÍ STRATEGIE SAMCŮ BOLENA DRAVÉHO 
 
Přírodovědecká fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích 

 

V panmiktický ch populací ch, kde jsou samice limitova ný jejich potencia lní  reprodukc ní  rýchlostí , bý 

me li samci zvý s it poc et svý ch reprodukc ní ch pr í lez itostí  výsokou aktivitou pr i hleda ní  samice. 

Nejve ts í  kompetice mezi samci nasta va  u druhu  shromaz ďují cí ch se pr i reprodukci na jednom mí ste . 

Pro zvý s ení  pr í lez itostí  k rozmnoz ova ní  bý samci me li dorazit na trdlis te  dr í ve, stra vit zde ví ce c asu 

a bý t aktivne js í  nez  samice. Protoz e kaz dý  jedinec je limitova n mnoz ství m energie, samci bý me li tah 

na trdlis te  dobr e nac asovat a nevýsilovat se kompeticí , pokud samice nejsou pr ipravene  ke tr ení .  

V te to studii jsme testovali, jak samci bolena drave ho (Leuciscus aspius) maximalizují  jejich 

reprodukc ní  pr í lez itosti a jak me ní  jejich strategii s postupný m dozra va ní m samic. Pomocí  pasivní  

telemetrie jsme sledovali 150 jedincu  oznac ený ch v pr edes le  tr ecí  sezo ne . Na za klade  dat z telemetrie 

jsme stanovili pro kaz de ho jedince prome nne  charakterizují cí  individua lní  u silí  a reprodukc ní  

strategii. Zralost samic jsme monitorovali nepr í mo pomocí  poc tu nový ch jiker na trdlis ti.  

Samci na trdlis te  pr ipluli dr í ve a odjeli pozde ji nez  samice. Obe  pohlaví  migrovala kaz dodenne  mezi 

trdlis te m a pr ehradou. Samc í  nac asova ní  (denní  doba, de lka pobýtu na trdlis ti a nekonzistence 

v individua lní m nac asova ní ) býlo pr í mo u me rne  zralosti samic. Vzhledem k tomu, z e tr ení  probí halo 

ve dne i v noci, býlý zme ný v chova ní  samcu  zpu sobený pravde podobne  nevizua lní  komunikací  mezi 

samicemi a samci, zprostr edkovanou feromoný u mnoha druhu  rýb. 
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Marek Urba nek 

POTRAVA PLŮDKU CANDÁTA OBECNÉHO (SANDER LUCIOPERCA) V RYBNÍCÍCH S RŮZNÝCH 

ZPŮSOBEM MANAGEMENTU 

 

Fakulta rybářství a ochrany vod, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích 

 

Experimentý prova de ne  v me  diplomove  i bakala r ske  pra ci jsou souc a stí  rozsa hle ho projektu 

s na zvem: „Podpora rýbnic ní ho perifýtonu s cí lem výuz í t trofii rýbní ku  k produkci plu dku canda ta 

obecne ho“. Jeho u c elem je stanovit vliv podporý rozvoje perifýtonu v rýbní cí ch na rozvoj pr irozene  

potravý chovaný ch rýb a tedý na zvý s ení  jejich produkce. Vý zkum me l dve  samostatne  fa ze. Odbe rý 

vzorku  býlý provedený ve dvana cti rýbní cí ch na pokusnictví  VU RH ve Vodn anech. 

Čí lem první  fa ze vý zkumu býlo výhodnotit vliv ru zne  podporý rozvoje perifýtonu v rýbní cí ch 

s odchovem plu dku canda ta obecne ho (Sander lucioperca) na spolec enstva fýtoplanktonu, 

zooplanktonu a zoobentosu a na sledne  na samotne  rýbý. Fa ze probí hala od první  poloviný dubna do 

poc a tku c ervna 2014. Rýbní ký me lý tr i variantý os etr ení  (kaz da  se c týr mi opakova ní mi). První  

variantou býlý rohoz e z vr esovce instalovane  vertika lne  do vodní ho sloupce pr í slus ný ch rýbní ku . 

Druhou variantou býlý pasý geotextilie instalovane  stejný m zpu sobem. Tr etí  variantou býlý kontrolní  

rýbní ký bez substra tu. 

Čí lem druhe  fa ze vý zkumu býlo výhodnotit vliv podporý rozvoje perifýtonu pomocí  ume le 

instalovaný ch rohoz í  z vr esovce na chov plu dku canda ta obecne ho v porovna ní  s chovem plu dku 

canda ta v rýbní cí ch s nasazenou krmnou rýbou (larvý kapra obecne ho - Cyprinus carpio a amura 

bí le ho - Ctenopharyngodon idella). Fa ze probí hala od první  poloviný c ervna do druhe  poloviný za r í  

2014. Variantý os etr ení  rýbní ku  býlý: (a) instalovaný  substra t v podobe  rohoz í  z vr esovce, (b) 

rýbní ký s nasazenou krmnou rýbou (v první  fa zi vý zkumu býlý kontrolní mi rýbní ký) a (c) kontrolní  

rýbní ký bez os etr ení  (v první  fa zi býlý rýbní ký s geotextilií ). Hodnocena býla spolec enstva 

perifýtonu, fýtoplanktonu, zooplanktonu, zoobentosu a produkc ní  ukazatele plu dku canda ta 

obecne ho. 

Čí lem me  bakala r ske  pra ce s na zvem: „Vliv perifýtonu na rozvoj bentosu v rýbní cí ch“, býlo výhodnotit 

vliv dvou, vý s e zmí ne ný ch týpu  ume lý ch substra tu  pro rozvoj perifýtonu na spolec enstva zoobentosu 

v daný ch rýbní cí ch. V pru be hu obou fa zí  experimentu býlo v rýbní cí ch provedeno ne kolik odbe ru  

substra tove ho a dnove ho zoobentosu a vzorký býlý na sledne  výhodnocený. Dle statisticke  analý zý 

býla zjis te na signifikantne  výs s í  abundance zoobentosu na substra tu z vr esovce v porovna ní  

s geotextí lií  (F (1, 6) = 12,897, p = 0,011). Pru me rne  hodnotý poc etnosti jedincu  a hmotnosti biomasý 

býlý vz dý výs s í  u dnove ho zoobentosu, nez  u zoobentosu substra tove ho. Naopak pru me rne  hodnotý 

indexu diverzitý býlý vz dý výs s í  u substra tove ho zoobentosu oproti zoobentosu dnove mu. Vliv 

variantý os etr ení  rýbní ku  na rozvoj dnove ho zoobentosu nebýl potvrzen.      
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Čí lem me  diplomove  pra ce s na zvem: „Potrava plu dku canda ta obecne ho v rýbní cí ch s ru zný m 

zpu sobem managementu“, je výhodnotit sloz ení  a mnoz ství  potravý pr ijate  canda tý v jednotlivý ch 

varianta ch os etr ení  rýbní ku  v ra mci druhe  fa ze vý s e popsane ho komplexní ho vý zkumu. Rýbý býlý na 

rýbní cí ch vzorkova ný ve c týr ech termí nech. Analý zou potravý, nalezene  v jejich z aludcí ch, budu moci 

zjistit, jake  organismý býlý canda tý konzumova ný a v jak velke m mnoz ství . Tj. jestli jsou to druhý 

va zane  na na rostova  spolec enstva c i dno rýbní ku . Z te chto hodnot bude na sledne  vývozen za ve r, 

jaký m zpu sobem mohl týp os etr ení  daný ch rýbní ku  ovlivnit vý voj organismu , vhodný ch jako potrava 

pro plu dek canda ta obecne ho. A jaký  tedý ma  daný  týp rýbnic ní ho managementu vliv na produkci 

chovaný ch rýb.  
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Lucie Vebrova  et al. 

DIURNÁLNÍ ZMĚNY V LETOVÉ AKTIVITĚ PAKOMÁRŮ (DIPTERA: CHIRONOMIDAE) 

 

Přírodovědecká fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích 

 

Vodní  hmýz v c ele s larvami pakoma ru  tvor í  dominantní  sloz ku spolec enstva vodní ch na drz í  bez rýb. 

Pro u spe s ne  zakonc ení  z ivotní ho cýklu reprodukcí  je vs ak nezbýtne  vodní  prostr edí  opustit; 

u vodní ho hmýzu se tak de je pr edevs í m prostr ednictví m letu. Je zna mo, z e letova  aktivita vodní ho 

hmýzu je druhove  specificka  a v pru be hu dne není  konstantní . Vý kývý v nac asova ní  uskutec ne ní  letu 

jsou da ný pu sobení m ru zný ch faktoru  prostr edí . Letova  aktivita terestrický ch imag pakoma ru  je 

navzdorý jejich velke  poc etnosti a te me r  vs udýpr í tomnosti ma lo prostudovana . 

V ra mci kolonizac ní ho pokusu na u zemí  nove  rekultivovane  pí skovný Čep II u Suchdola nad Luz nicí  

jsme pomocí  Malaiseho pastí  a odchýtu do sí ťký sledovali v pru be hu srpna a za r í  roku 2013 letovou 

aktivitu imag vodní ho i terestricke ho hmýzu a výhodnocovali vliv environmenta lní ch faktoru  

(oblac nosti, rýchlosti ve tru, teplotý a vzdus ne  vlhkosti). Čelkove mu poc tu odchýcený ch jedincu  

(n = 19 150) dominovali pakoma r i (Diptera: Čhironomidae, 38,5 %, cca 60 druhu ). 

Analý zou letove  aktivitý býl proka za n vý znamný  vztah mezi denní  dobou a vý slednou podobou 

sloz ení  spolec enstva pakoma ru . Čelkova  poc etnost imag pakoma ru  býla nejvýs s í  v odpolední ch 

(26 %) a vec erní ch hodina ch (51 %) v me sí ci srpnu. Spolec ný  vliv teplotý a vzdus ne  vlhkosti na 

letovou aktivitu se podar il proka zat, zatí mco vliv oblac nosti a rýchlosti ve tru nebýl vý znamný . 

Aktivita pakoma ru  je tedý pravde podobne  nejvý znamne ji ovlivne na cirkadia nní mi rýtmý, ktere  r í dí  

diurna lní  zme ný v letove  aktivite . Vza jemna  propojenost teplotý, vlhkosti vzduchu a denní  dobý 

ovs em znemoz n uje jednoznac ne  rozklí c ova ní  rozhodují cí ho faktoru. 
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Daniel Vondra k et al. 

NAŠE JEZERNÍ ZVÍŘENA NA KONCI DOBY LEDOVÉ 
 
Ústav pro životní prostředí, Přírodovědecká fakulta, Univerzita Karlova v Praze 

 

V poslední ch deka da ch jsou limnologove , a nejen oni, sve dký loka lní ch i globa lní ch zme n ve stojatý ch 

voda ch (s í r ení  nepu vodní ch druhu , projevu  eutrofizace, acidifikace a nespoc tu dals í ch). Velka  c a st 

z nich ma  zjevne  antropogenní  pr í c iný, ne ktere  jsou vs ak do urc ite  mí rý na lidske  c innosti neza visle . 

Mezi takove  patr í  tr eba du sledký aktua lne  probí hají cí ch zme n klimatický ch, resp. zme n teplotý 

a mnoz ství  sra z ek me ní cí ch se jak meziroc ne , tak i v pru be hu roku. Odlis it vliv klimatu od pu sobení  

jiný ch environmenta lní ch prome nný ch bý va  nicme ne  obtí z ne . Abýchom zí skali alespon  ra mcovou 

pr edstavu o moz ne  velikosti a rýchlosti klimatický podmí ne ný ch zme n v permanentní ch lentický ch 

voda ch na nas em u zemí , mu z eme nají t pouc ne  modelove  situace v minulosti. 

Klí c em k tomuto pr í stupu jsou jezerní  sedimentý, ktere  jsou plne  identifikovatelný ch zbýtku  vodní ch 

organismu  a ktere  vu bec pr edstavují  podrobne  pr í rodní  archí vý sahají cí  az  do dob, kdý vliv lidske  

spolec nosti na povrchove  vodý býl zanedbatelný  a kdý klimaticke  zme ný probí halý i jes te  razantne ji 

nez  dnes. Dí ký na lezu m zazemne ný ch jezer z poslední ch let se pr ekvapive  ukazuje, z e takový chto 

archí vu  jsou v Č R desí tký. V dobe  sve  existence tato „paleojezera“ svou lokalizací  naví c nepochýbne  

pokrý vala gradientý teplot a sra z ek daný ch ru znou nadmor skou vý s kou i ru znou vzda leností  od 

Atlantiku, resp. mí rou kontinentalitý. Vý hledove  proto mu z eme dopad klimatický ch zme n hodnotit 

i na jemne js í  prostorove  s ka le. K tomu vs ak vede dlouha  cesta spoc í vají cí  v deko dova ní  zí skaný ch 

detailní ch za znamu  z jednotlivý ch lokalit. Momenta lne  jsme vs ak teprve nevelký  kus za její m 

zac a tkem. 

V pru be hu r es ení  sve  disertace jsem si c asto kladl ota zku, zda a jak moc býla v nas ich geografický ch 

podmí nka ch ovlivn ova na velký mi klimatický mi zme nami jezerní  fauna. S ohledem na to, z e zna me  

sedimenta rní  za znamý pokrý vají cí  dels í  c asove  u seký nejmlads í  geologicke  minulosti svý m sta r í  

obvýkle nepr esahují  hranicí  15 000 let pr ed souc asností , zame r il jsem svou pozornost na za ve r 

poslední  dobý ledove , tzv. pozdní  glacia l, a zejme na na jeho fina lní  fa zi, ktera  probe hla asi pr ed 

11 700 letý a me la podobu extre mní ho globa lní ho oteplení . Čo pr ed touto mimor a dnou klimatickou 

zme nou v jezerech z ilo? A zpu sobila zcela za sadní  pr estavbu druhove ho spektra u vodní ch z ivoc ichu , 

jako tomu býlo u te ch v tomto ohledu nejle pe poznaný ch skupin suchozemský ch – me kký s u  

a drobný ch obratlovcu ? Na definitivní  za ve rý je jes te  brzý, pr esto za kladní  vhled naznac uje, z e pro 

kaz dou z hodnotitelný ch skupin vodní  fauný mu z e bý t odpove ď jina , protoz e jina  je i jejich citlivost 

na zme ný klimatický ch parametru . U ma lo ovlivne ný ch skupin totiz  klí c ový mi faktorý mohou bý t 

i takove , ktere  nejsou na klima u zce nava za ný. Pro takove  taxoný mohla jezera v klimatický 

nestabilní ch c tvrtohora ch pr edstavovat refugia umoz n ují cí  dlouhodobe  pr ez í va ní  populací  ve str ední  
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Evrope . Jako klimatický velmi senzitivní  se naopak jeví  zejme na pakoma rovití  (Diptera: 

Čhironomidae), kter í  si proto zaslouz í  obzvla s tní  pozornost. 

Pra ce je aktua lne  podpor ena grantem GA Č R 16-06915S. 
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Jana Zemanova  

PREDATION VS. RESOURCE STOICHIOMETRY: TOP-DOWN AND BOTTOM-UP EFFECTS ON 

DAPHNIIDS' EMBRYOGENESIS 

 

Přírodovědecká fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích 

 

Daphnia (Črustacea: Čladocera) are keýstone species in aquatic food webs of maný temperate lakes 

and ponds because of their abilitý to regulate phýtoplankton biomass and enhance water claritý and 

qualitý. Theý often reach the largest biomass during a spring clear-water phase and are subsequentlý 

replaced bý smaller-bodied Daphniidae, such as Ceriodaphnia, taking the role of seston filter feeders.  

Population dýnamics of Daphniidae is affected bý maný biotic and environmental factors. Mý 

dissertation thesis is focused on combined impacts of top-down effect and resource stoichiometrý 

on the embrýogenesis and life-historý traits of Daphnia and Ceriodaphnia. Kairomones of fish and 

invertebrate predators and food qualitý have diverse impacts on daphniids' embrýogenesis and life-

historý traits and possiblý on stoichiometrý of daphniid embrýos, juveniles and adults. Beside this, 

fish could have also direct impact on the dýnamics of egg-bearing daphniid females. Namelý, I plan 

to deal with the following issues: 

1. Does fish selectivelý forage on daphnids' females with the latest developmental stages of embrýos 

in their brood chambers? 

2. What is the combined impact of fish and invertebrate (e.g. Chaoborus) kairomones and resource 

stoichiometrý on the life-historý traits and development of daphniids? 

3. What stoichiometric Č:N:P ratio and P content have embrýos in comparison with their mothers in 

natural populations of Daphnia gr. longispina (alternativelý Ceriodaphnia spp.)?  
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Program 

 

Pátek 29. dubna   

12:00–14:00 Pr í jezd, ubýtova ní   

14:00–14:30 Zaha jení   

14:00–18:30 Studentske  prezentace  

14:00–14:25 Marek S mejkal  

14:25–14:40 Marek Urba nek  

14:40–15:05 Luka s  Mares   

15:05–15:30 Ondr ej Malý   

15:30–15:55 Marija Radojic ic   

15:55–16:10 Pr esta vka  

16:10–16:35 Antoní n Str í z ek  

16:35–17:00 Daniel Vondra k  

17:00–17:25 Pavel Pes ek  

17:25–17:50 Jana Zemanova   

17:50–18:15 Adam Bednar í k  

od 18:15 Vec er e, vec erní  za bava  

   

Sobota 30. dubna   

9:00–11:00 Studentske  prezentace  

9:00–9:25 Vanda Ra dkova   

9:25–9:40 Lucie Vebrova   

9:40–10:05 Filip Benes   

10:05–10:20 Veronika Kreidlova   

10:20–10:45 Petr Blabolil  

10:45–11:00 Martin Altmann  

11:00–11:15 Pr esta vka  

11:15–12:00 Du lní  jezera Medard–Milada–Most – Jir í  Peterka 

12:00–13:00 Obe d  

13:00–13:30 Trocha teorie kolem biomanipulací  – Michal S orf 

13:30–18:00 Biomanipulace v praxi – prezentace a exkurze – Jindr ich Duras 

od 18:00 Vec er e, vec erní  za bava  

   

Neděle 1. května   

9:00–9:30 Revitalizace malý ch toku  v Č R – Vanda Ra dkova  

9:30–10:00 Pr edstavení  c innosti Limnospolu – Martin Rulí k 

10:00–11:00 Spolec na  beseda a výhodnocení  studentský ch prezentací  
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Č eska  limnologicka  spolec nost 

Vinic na  1594/7, Praha 2 - Nove  Me sto, 128 44 

www.limnospol.cz 

 


