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Milé čtenářky, milí čtenáři,
letos uplynulo 25 let od Sametové revoluce, díky které můžeme dnes svobodně cestovat,
získávat informace a plně se zapojovat do mezinárodního dění nejen v ekologii. Výročí je i příležitostí
ohlédnout se za prvními kroky ekologického výzkumu v socialistickém Československu. Letošní číslo
proto otvíráme rozhovorem s pamětníkem Janem “Hony“ Květem, který během své bohaté kariéry
stál u zrodu mnoha aktivit, na kterých dnes staví řada ekologických oborů.
Zároveň jsme opakovaně svědky toho, jak málo se v České republice i po 25 letech od pádu
totality promítá ekologický výzkum a jeho výsledky do rozhodnutí o nezvratných zásazích do krajiny.
Posledním příkladem jsou snahy o znovuoživení výstavby vodního koridoru Dunaj-Odra-Labe.
Přinášíme proto plné znění stanoviska z 23. 10. 2014, které se vyjadřuje k jeho ekonomickým
a ekologickým aspektům a které jako jeden ze signatářů podepsal i předseda ČSPE David Storch.
Pro odlehčení přinášíme text Petra J. Juračky o možnostech využití dronů pro příznivce nových
udělátek v ekologickém výzkumu. Pokračujeme i v mapování ekologického výzkumu v České
republice představováním dalších skupin. V tomto čísle se věnujeme půdním biologům z Biologického
Centra AV ČR v Českých Budějovicích a ekologickým výzkumům na Univerzitě Palackého v Olomouci.
V sekci Vycházející hvězdy pokračujeme ve zviditelňování nově vzniklých disertačních prací
s ekologickou a příbuznou tématikou.
Doufáme, že i v letošním Bulletinu opět najdete něco zajímavého. Děkujeme všem, kteří přispěli
k obsahu tohoto čísla, a všem čtenářům a členům ČSPE přejeme co nejlepší vstup do roku 2015.
Nadcházející rok bude významný tím, že se během něj opět sejdeme na konferenci naší společnosti,
tentokrát v Českých Budějovicích. O její přípravě a termínech Vás budeme včas informovat.
Výbor ČSPE
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Paměti - Rozhovor s Janem „Hony“ Květem

Jan “Hony“ Květ přebírá čestný doktorát v oboru Biologie ekosystémů na Jihočeské
univerzitě z rukou rektora prof. RNDr. Libora Grubhoffera, CSc. (Č. Budějovice, 4.6. 2013).

výzkum. Bylo horko a tak místo abychom seděli
někde ve stínu lípy, sedli jsme si do vody
na písčitou mělčinu u hráze Hlohoveckého
rybníka. Hlavy nám čouhaly nad vodu a začali
jsme diskutovat. Pověřili jsme jednotlivé lidi
přípravou návrhu stanov, který kopíroval
stanovy ostatních vědeckých společností při
ČSAV a musel se odevzdat na Akademii věd.
Ta ho pak odevzdala na ministerstvo vnitra.
Za předsedu přípravného výboru jsme myslím
navrhli Emila Hadače1, protože ve výboru
musel být i člen KSČ a nikdo jiný v partaji nebyl.

V Českých Budějovicích se 3. prosince 2012 ptali
a hlavně naslouchali H. Šantrůčková a D. Boukal

HŠ: Kdy vlastně vznikla poprvé myšlenka
založit ekologickou společnost?
JHK: Ta myšlenka vznikla poprvé kolem roku
1968. V roce 1969 nebo 1970 Akademie věd
jmenovala přípravný výbor České ekologické
společnosti. V něm byli z Brna, kde jsem
byl tenkrát zaměstnán, Milena Rychnovská,
Blanka Úlehlová, Jaroslav Pelikán a možná
i Dagmar Dykyjová, zoolog Jan Zejda a Emil
Hadač. Určitě tam byl i někdo z Prahy, možná
Jan Jeník.

1

Sešli jsme se někdy na přelomu června
a července toho roku na Lednických rybnících,
kde jsme měli maringotku a dělali terénní
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Emil Hadač byl ředitelem Ústavu krajinné ekologie ČSAV

v Průhonicích před Jaromírem Pospíšilem. Byl i předsedou
Národního komitétu pro IBP - International Biological
Programme a dohlížel na sekretariát Sekce IBP pro
produkční procesy (více o IPB v rozhovoru).
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Pak jsme čekali asi tři roky na schválení
stanov. Náš návrh ale pořád ležel na ministerstvu vnitra. Postranními cestami jsme se
nakonec dozvěděli, že ministerstvo jej
neschválí, protože v něm údajně vidí zárodek
zelené strany. Po nějaké době jsme se proto
znovu sešli a rozhodli, že místo toho v rámci
České biologické společnosti založíme ekologickou sekci. Její zřízení výbor společnosti bez
problémů schválil. Poté jsme znovu z taktických
důvodů navrhli Emila Hadače jako předsedu a
Bedřicha Moldana jako jednatele. Oba ve
funkci zůstali až do podzimu 1990, kdy se
ekologická sekce sešla a přeměnila ve STUŽ,
Společnost pro trvale udržitelný život, která se
pak ubírala svými cestami.

možné založit komoru ekologů. V roce 1969
totiž existoval Svaz vědeckých pracovníků,
a proto se také uvažovalo i o širší profesní
organizaci vědeckých pracovníků mimo
Akademii věd a univerzity. Ani jedno se
neuskutečnilo.
HŠ: Vlastně i díky aktivitě Viery Straškrábové
na Katedře biologie ekosystémů v Českých
Budějovicích nakonec došlo k podpoře založení ČSPE. Bez její energie by ČSPE dodnes
neexistovala.
JHK: Z lidí, kteří působili v ekologické sekci, je
nás teď hrozně málo v ČSPE. Lidé ze starší
generace už do ní většinou nevstoupili.

Ekologická sekce vydávala nejrůznější
prohlášení a hlavně pořádala semináře
a debaty. Hodně členů sekce se připojilo
k památnému semináři, který uspořádal na
podzim 1988 Ivan Šetlík v Chlumu u Třeboně
o tom, jak může věda přispět k perspektivám
rozvoje společnosti. Tam zazněly různé kritické
hlasy. Asi nejpamátnější akcí sekce byla anketa
mezi jejími členy o problémech životního
prostředí v tehdejším Československu, na
kterou odpovědělo asi 300 lidí. Na základě této
ankety a dalších informací z Prognostického
ústavu AV pak sekce připravila zprávu
o životním prostředí v tehdejším Československu a E. Hadač ji díky svým politickým
kontaktům odevzdal přímo předsedovi
federální vlády Štrougalovi. Za krátký čas
zprávu začaly vysílat Svobodná Evropa a Hlas
Ameriky a lidé se z ní poprvé dovídali, jak na
tom naše životní prostředí ve skutečnosti je.
Nastal poprask a Státní bezpečnost (StB)
podezírala nejprve vedení ekologické sekce. To
z toho nakonec vyvázlo, protože StB nakonec
zjistila, že zpráva unikla přímo díky úředníkovi
z předsednictva federální vlády.

HŠ: Protože už většinou byli v Botanické nebo
Zoologické společnosti a do ČSPE se jim už pak
nechtělo.
JHK: Ale já jsem taky členem Botanické společnosti. Přeci jen u některých odborníků, kteří
dělají ekologii živočichů nebo rostlin, přetrvává
názor, který lapidárně tlumočil kdysi pan profesor Kratochvíl, tehdy ředitel Ústavu pro
výzkum obratlovců ČSAV, při předávání Ceny
akademie, kterou jsme v roce 1973 dostali s M.
Rychnovskou a J. Pelikánem za studium luk a
mokřadů na jižní Moravě. Milena Rychnovská
tehdy při přebírání ceny řekla, že ji chápe jako
první ocenění pro ekologii. Nato pan profesor
Kratochvíl, který byl poněkud vznětlivý, vyskočil
a pravil: „Nikoli, vy jste dostali cenu za prosazování ekologických aspektů v botanice a zoologii“. Takový byl názor na ekologii v 70. letech.
Tou dobou se také na stránkách Živy a
Vesmíru vedly diskuze o hranici mezi ekologií a
péčí o životní prostředí. Většina z nás se ji
snažila vymezit, nicméně se to nepodařilo a
ochrana životního prostředí se dnes v obecném
povědomí řadí pod ekologii. Z toho podle mého
názoru vznikají různá nedorozumění. Na
druhou stranu se rozsah ekologie od počátku
jejího současného rozvoje, který se datuje do
poválečných let, neustále rozšiřuje na ekologii
člověka, ekosociologii, ekologii měst atd., což
možná zakladatelé ekologie neměli tak úplně
na mysli. Ale nevadí to.

To byla taková prehistorie vzniku
ekologické společnosti. O dění po roce 1990 ví
víc Viera Straškrábová. Tehdy jsem zasedal jako
poslanec v České národní radě a zakládaly se
různé profesní komory. Byla to taková lavina.
Lobbistické skupiny nás bombardovaly návrhy
zákonů na založení jejich profesní komory.
Viera Straškrábová přišla s tím, že by bylo
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HŠ: Já mám naopak pocit, že v poslední době
dochází k zúžení tohoto pojmu a ekologie se
chápe jen jako ekologie populací, společenstev a trochu se zanedbávají ekosystémové
a další procesy.

o místo rostlinného ekologa. Přijali mě 6. února
1956 a stal jsem se asistentem vedoucího
laboratoře, vynikajícího geobotanika Rudolfa
Mikyšky, který měl vždycky smysl pro
ekologická hodnocení stanovišť. Při zaměstnání
jsem dělal takzvaný studijní pobyt, nikoliv
aspiranturu. Aspirantura tehdy měla trvat
3 roky, zatímco studijní pobyt 5 let. Staral jsem
se proto nejen o svou kandidátskou práci, díky
tomu si daleko víc rozšířil obzor a dostal se
k rozličným terénním výzkumům. Brzo jsem
navázal styk s Bohdanem Slavíkem v tehdejším
Biologickém ústavu, pozdějším Ústavu
experimentální botaniky ČSAV.

JHK: S tím souhlasím a myslím si, že počátky
ekologie u nás byly spojeny právě s ekosystémovým přístupem. Krásné ekologické
práce se objevovaly v literatuře botanické a
zoologické už před válkou. Třeba prof. Antonín
Klečka, zemědělec, napsal podrobnou studii o
loukách na Šumavě. Anebo už ve 20. letech
byly vydány studie o horské vegetaci Tater. Za
klasickou ekologickou práci považuji pojednání
Miloše Deyla o vegetaci hory Pop Ivan na
Podkarpatské Rusi, která vyšla v roce 1940. Po
válce tato tendence jako izolované pokusy
pokračovala, ale spíše ve spojení se zemědělskou a lesnickou problematikou. První čs.
učebnice ekologie jako svébytné vědecké
disciplíny vzešla až v roce 1973 z pera Aloise
Zlatníka, Jaroslava Pelikána a Miroslava Stoliny.
Nedlouho nato, v roce 1977, vyšel český
překlad klasické učebnice Eugena P. Oduma
„Základy ekologie“.

Už od studií na mě měl velký vliv Ivan
Šetlík, za kterým jsme ještě s několika lidmi
utekli 17. 11. 1953 z povinné manifestace, sešli
se ve sklepě fakultní budovy ve Viničné
a založili neformální skupinu MRF - mladí
rostlinní fyziologové. Ivan nám pak postupně
vykládal o vodním provozu rostlin z tehdejší
výborné knihy ruského rostlinného fyziologa
Maximova. Učili jsme se i z jednotlivých kapitol
z tehdy moderní americké učebnice autorů
Curtise a Clarka (1950). Tehdy byla fyziologie
rostlin vlastně „whole plant physiology“, takže
ekologické aspekty se jí neustále prolínaly,
a mě to hrozně bavilo. Když pak na fakultu
přišla Dagmar Dykyjová, stala se další duší
spolku, který se mezitím zlegalizoval jako
vědecký kroužek. Tenhle kroužek nám pak
v roce 1955 zkritizovali na schůzi katedry
a I. Šetlík a D. Dykyjová museli jako nežádoucí
odejít z fakulty.

DB: Takže kdybychom pokračovali poválečným vývojem a 60. léty, na jakých fakultách a
institucích se podle Tebe rozvíjelo něco, co
bychom dnes nazvali ekologickým výzkumem?
JHK: Vezmu to podle vlastní zkušenosti. Od
septimy jsem chodil na PřF UK jako fámulus na
Ústav fyziologie rostlin, který vedl prof. S. Prát,
a když jsem v roce 1951 nastoupil jako
vysokoškolský student, tak jsem pracoval u Dr.
Stanislava Lhotského, kde jsme od 2. ročníku
dělali spolu s Jiřím Bartošem pomvědy na
cvičení z anatomie rostlin, kterých bylo několik
paralelek. Když jsem Dr. Lhotskému řekl, že
bych chtěl dělat něco ekologického, tak mě
posílal na botaniku. Přesto jsem zůstal a udělal
jsem dobře. Profesor Prát o mých ekologických
sklonech věděl a bral mě na své terénní
exkurze zaměřené na léčebné účinky rašelin.

HŠ:
Udržovali
i s hydrobiology?

nějaký

kontakt

JHK: Tento kontakt byl podle mého spíš osobní
mezi Ivanem Šetlíkem a Pavlem Blažkou, kteří
byli velcí přátelé. Oba si ovšem velice vážili
tehdy mladého Jaroslava Hrbáčka. Jinak jsme
udržovali kontakt hlavně s genetiky, kteří byli
ve vedlejším přístavku, s botaniky v Benátské 2
a s mikrobiology, kteří sídlili o patro níž. V roce
1952 nebo 1953 pak byla zřízena společná
katedra fyziologie rostlin, genetiky a mikrobiologie. Jejím vedoucím se stal prof. Jaromír

V posledním ročníku mého studia v roce
1955 se naskytla možnost žádat v Průhonicich
v tehdejší Geobotanické laboratoři ČSAV
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Jan „Hony“ Květ (vpravo) na brigádě v Krušných horách (rok 1952).
Seifert, který přišel katedru politicky posílit
z Vysoké školy zemědělské. Fyziologii do té
doby vedl nestraník prof. Prát, mikrobiologii
nestraník J. Stárka a genetiku vedl téměř
kontrarevolucionář a reakční mendelista prof.
K. Hrubý, který nám genetiku nesměl
přednášet. Takže nad tím vším bděl straník
Seifert.

rostlin metodami růstové analýzy, na které mě
Ivan upozornil a o kterých jsem si přečetl
spoustu literatury. Uplatnil jsem ji ve své
kandidátské práci pod vedením dr. Mikyšky
v Orlických horách a podhůří. Správně používat
metody růstové analýzy jsem se pak pořádně
naučil, když jsem se díky jisté náhodě dostal do
Oxfordu k profesoru Geoffreyovi E. Blackmanovi, který tyhle metody propracovával.

Atmosféra to tehdy byla zajímavá. Každý
rok jsme měli nějaký předmět z marxismuleninismu a na konci 4. ročníku z něj dělali
státnici. Já jsem si vytáhl otázku Marxismus
a náboženství. Jsem věřící člověk, a tak jsem
odpovídal „marxismus říká toto, ale já si
myslím to a to“. To trvalo asi 40 minut
a nakonec mi komise oznámila: „Podívej,
neznámkujeme názory, ale vědomosti, takže
máš jedničku.“ I v krutých 50. letech se našli
tolerantní marxisti.

DB: A to bylo kdy?
JHK: To bylo v letech 1962-3, takže před 50
lety. Tam jsem se dostal tak, že jsem Mileně
Rychnovské, která na mě měla velký vliv, jezdil
pomáhat do Geobotanické laboratoře v Brně
měřit vodní provoz rostlin: vysýchací křivky,
dosycování vodního deficitu apod. na jejích
xerotermních lokalitách na jižní Moravě
a v Maďarsku. Z jedné expedice Milena
připravila přednášku na konferenci Britské
ekologické společnosti o vodním provozu
rostlin v Londýně v roce 1961, spoluautorem
jsem byl já. Než do Londýna jela, říkal jsem jí:
„Mileno, prosím Tě, kdyby ses tam setkala
s profesorem Blackmanem, tak se mu o mně
zmiň, že mám zájem o jeho práce“. Během

HŠ: A jaká byla historie programu IBP
(International Biological Programme), na
kterém jsi se podílel?
JHK: K tomu se dostanu trochu oklikou. Díky
Ivanovi Šetlíkovi jsem se zaměřil na produkční
ekologii a hodnocení fotosyntetické produkce
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„conference dinner“ byla Milena jako
zahraniční host náhodou posazena na čestné
místo vedle něj a on se jí zeptal, jestli
v Československu někdo dělá podobné věci
jako on.

překvapen, že takovej nejste [pozn. HŠ a DB:
Hony se přitom potutelně usmívá].“ To ho asi
taky vedlo k tomu, že si mě v Anglii nechal delší
dobu.
Na podzim 1963 mi H. Ellenberg, se
kterým jsem se hned začal bavit, zařídil, že mě
belgický profesor Paul Duvigneaud z Bruselu
pozval na přípravnou týdenní konferenci IBP
a zaplatil mi tam účast. Z Československa i od
British Council jsem dostal povolení jet
a dověděl jsem se tam už konkrétní obrysy.
Kromě Ellenberga a Duvigneauda tam byl
i Australan J.D. Ovington. Oni tři propracovali
první ideový námět na produkční studie
v programu IPB. I když podle akademika Ivana
Málka první podnět vyšel od skotského
genetika Waddingtona, který údajně chtěl, aby
biologické vědy nastoupily dráhu takových
„velkých“ věd jako geofyzika, která už měla za
sebou mezinárodní geofyzikální rok, který se
rychle přeměnil v dlouhodobý program
vědecké spolupráce.

Následně jsem prof. Blackmanovi napsal
a on objevil, že existuje výměna stipendistů
mezi Britskou radou (British Council) a naším
Ministerstvem školství a kultury. Podal jsem si
tedy žádost a v r. 1962 byl vybrán jako první
člověk z Akademie a k tomu svobodný předtím tam byli všichni ze školství a ženatí
nebo vdané. Snad mi k tomu dopomohla
přímluva prof. Adolfa Hoffmeistera, bratrance
mojí maminky, který byl tenkrát ještě „persona
grata“ a měl v kultuře nějaké slovo. Po
prověření na ÚV KSČ jsem se nakonec do Anglie
dostal. Nejprve na půl roku, a protože byl Prof.
Blackman se mnou spokojen, zařídil
prodloužení mého pobytu o další půlrok a pak
ještě o 1 trimestr za britské peníze. Z Prahy
jsem tedy odletěl 12. října 1962 a vrátil se až
těsně před Vánoci 1963.

Pak v IPB pomyslné žezlo a pochodeň
převzali hlavně Britové, kteří zřídili vědecký
výbor IBP, který byl vyhlášen jako nevládní
mezinárodní program pod IUBS (International
Union of Biological Sciences) na dekádu 19651974. Heslo programu bylo „Biological basis of
productivity and human welfare“. K produkčním sekcím, což byly PT (Productivity
Terrestrial), PF (Productivity Freshwater), PM
(Productivity Marine) a PP (Production
Processes, to byla fotosyntéza a biologická
fixace dusíku, které se tenkrát uznávaly jako
dva nejdůležitější procesy), byly přidány sekce
CT (Conservation of Terrestrial Communities),
UM (Use and Management of Biological
Resources) a HA (Human Adaptability). Jádro
ale zůstávalo v produkčních sekcích, i když
třeba UM pátrala po nových zdrojích bílkovin.
Tehdy se totiž rozpoznalo, lidem v rozvojových
zemích nejčastěji chybí bílkoviny, a proto se
kladl důraz na dusík. Na význam fosforu jako
živiny často limitující primární produkci
upozorňovali hlavně hydrobiologové, a všichni
Australani, protože jejich staré půdy jsou chudé
na fosfor.

Během pobytu v Anglii jsem se dozvěděl,
že se chystá IBP. Poprvé to bylo zmíněno na
konferenci Britské ekologické společnosti na
jaře 1963 k jejím 50 letům, kdy jsem také do
této nejstarší ekologické společnosti na světě
vstoupil. Britskou ekologii jsem považoval za
nejlepší vzor i pro nás Čechoslováky. Na
konferenci vystoupil vynikající německý
geobotanik Heinz Ellenberg z Univerzity
v Göttingen a poprvé se zmínil o přípravě IBP
programu, který měl studovat produktivitu
různých typů ekosystémů. Když jsem o tom
mluvil s prof. Blackmanem, měl velké výhrady,
a i já jsem tehdy slovo ekosystém považoval za
velmi abstraktní. Pravidelně jsem čítal časopis
Ecology, kde probíhala mj. debata o definici
ekosystému. Existovala Tansleyova definice,
myslím z roku 1935, ale ta se ukazovala jako
příliš úzká. Blackman mi mimo jiné řekl: „Když
jsem dostal dobrozdání od vašich šéfů, tak se
tam psalo, že máte zájem o ekologii. Já jsem
z toho měl trochu strach, protože jsem si
myslel, že budete ten botanik, co chodí
s torbou do terénu a zapisuje, co tam roste
a klasifikuje společenstva. Ale jsem velice mile
Bulletin ČSPE 1/2014
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Neregulovaný úsek řeky Moravy v přírodní památce Osypané břehy (O. Mudrák)

stanovišť: když se zatopí jáma
Stanovisko k plánované výstavbě vodního koridoru
Dunaj–Odra–Labe
Myšlenka výstavby vodního koridoru, který by
propojil naše země s okolními moři, není nová.
V poslední době však viditelně sílí snahy řady
subjektů a skupin koridor realizovat, což je
patrné jak na tuzemské politické scéně, tak
i v rámci Evropské komise (revize TEN-T).
Realizace vodního koridoru bude mít
bezpochyby dopad na ekologický stav vodních
a mokřadních ekosystémů, kvalitu vody a hydrologické poměry celých povodí. Z tohoto
důvodu považujeme za svou povinnost jakožto odborníci v oblasti ekologie, limnologie a ochrany přírody a životního prostředí veřejně prezentovat naše stanovisko k zamýšlené výstavbě koridoru, které vychází z již
publikovaného stanoviska České limnologické
společnosti [1] a stanoviska Komise pro životní
prostředí AV ČR [2].
Plány na výstavbu koridoru počítají
s tzv. kanálovou a říční variantou. Říční
varianta předpokládá, že část koridoru by
vedla stávajícími koryty řek Moravy, Odry a
Labe. Z hlediska ochrany vodních toků,
mokřadů, lužních lesů a aluviálních luk v ČR je
tato varianta koridoru kategoricky nepřijatelná, protože ji nelze realizovat, aniž by
nedošlo k plošné a rozsáhlé likvidaci těchto
ekosystémů a k zásadnímu zhoršení ekologického stavu ekosystémů dotčených
nepřímo (k čemuž by došlo i při realizaci tzv.
kanálové varianty). Tyto zásahy jsou v přímém
konfliktu se statutem ochrany těchto území
Bulletin ČSPE 1/2014

jak na národní, tak i na mezinárodní úrovni
(NPR, CHKO, Natura 2000, Ramsarské
mokřady mezinárodního významu). Navrhovaná transformace vodních toků a přilehlých
ekosystémů jde zcela proti duchu, smyslu a
cílům Rámcové směrnice o vodách (Směrnice
2000/60ES), která je závaznou direktivou pro
všechny členské státy EU s cílem dosažení
dobrého ekologického stavu našich vod.
Nově vzniklým vodním koridorem bude
zcela jistě docházet k zavlékání a šíření
nepůvodních druhů rostlin a živočichů, jež
představují velké riziko pro unikátní mokřadní
společenstva v CHKO Poodří a CHKO Litovelské
Pomoraví. Některé z těchto druhů mohou mít
rovněž invazní charakter a vážně narušovat
společenstva původní. Propojení Labe s Odrou
a Moravou by navíc umožnilo nekontrolovatelné šíření těchto nepůvodních a
invazních druhů mezi povodími. Charakter
kanálu bude jistě představovat i výraznou
nepřekročitelnou migrační překážku pro
suchozemské živočichy.
Značná hydrologická rizika projektu
spatřujeme v zajištění dostatku vody pro
plavbu. Vzhledem k očekávaným důsledkům
klimatického scénáře pro naši republiku
považujeme prakticky za nemožné zajistit
přísun vody do kanálu čerpáním přes hranice
jednotlivých povodí, a to včetně Dunaje. Tato
praxe by ve svém důsledku vedla k dalšímu
odvodnění a vysoušení okolní krajiny.
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Plánovaná trasa D–O–L navíc prochází
Chráněnou oblastí přirozené akumulace vod
(CHOPAV) Kvartér řeky Moravy a výstavba
vodní cesty představuje pro podzemní vody
značná rizika: jak pokles hladiny a zásob podzemních vod, tak i jejich kontaminaci. Domníváme se dále, že udržet v kanále přiměřenou
kvalitu povrchové vody by bylo velmi obtížné.
Tvrzení, že projekt přispěje ke zlepšení
protipovodňové ochrany, považujeme za nepodložené. Retenční prostory kanálu by byly
velmi omezené. Naopak přirozené retenční
prostory v nivách, které by byly kanálem
dotčeny, jako je Poodří nad Ostravou
a Litovelské Pomoraví nad Olomoucí, se pohybují v desítkách milionů m3 vody a významným
způsobem transformují povodňové průtoky
[3]. Není možné argumentovat kanálem jako
prostředkem k zajištění ochrany před povodněmi, aniž bychom nekvantifikovali stávající
i potenciální (po revitalizacích) retenční prostory v povodích a porovnali je s parametry
projektované stavby. Projektový záměr nekoresponduje s Evropskou směrnicí o zvládání
povodňových rizik, která apeluje na zajištění
prostoru pro řeky jako přirozeného způsobu
tlumení povodní.
Domníváme se, že neustále opakované
argumenty o nízkých nákladech a pro přírodu
příznivém charakteru lodní dopravy jsou
nepodložené. Eventuální ekonomickou výhod-

nost projektu je rovněž třeba posuzovat
v celospolečenském kontextu a nikoli v kontextu zájmových skupin. Kdo bude vlastnit
dílo, kdo ho bude provozovat, kdo ponese
náklady a kdo ponese jeho případné ztráty?
Kdo ponese negativní důsledky? Řádné
a objektivní
posouzení
projektu
musí
zahrnovat nejen jeho varianty, ale i variantu
nulovou, případně variantu udržitelného
rozvoje říční krajiny bez výstavby kanálu
v duchu evropských směrnic.
Signatáři tohoto stanoviska jsou vedeni
respektem k naplňování Rámcové směrnice o
vodách a snahou o smysluplné využívání naší
přírody a krajiny, kterou by rádi předali dalším
generacím alespoň v takovém stavu, v jakém ji
zdědili po generacích předchozích. Svým
podpisem vyjadřujeme přesvědčení, že koridor
D–O–L je ekonomicky neobhajitelný a ekologicky nepřijatelný v jakékoliv své variantě.
Nicméně právě proto, aby se tento názor
ověřil, podporujeme zpracování studie
proveditelnosti, která by řádně a objektivně
posoudila celý záměr, umožnila komplexní
posouzení vlivů na životní prostředí
i ekonomické rentability v celé trase, a jednoznačně tak ukončila dlouholeté diskuze
o potřebnosti či nepotřebnosti koridoru.
V Brně 23.10. 2014

Signatáři stanoviska:
Doc. RNDr. Martin Rulík, Ph.D. (PřF UP v Olomouci, předseda výboru České limnologické společnosti)
Prof. RNDr. Jaroslav Vrba, CSc. (PřF JU v Českých Budějovicích)
RNDr. David Pithart, CSc. (předseda Koalice pro řeky, sdružující 10 neziskových organizací)
Prof. David Storch, Ph.D. (předseda výboru České společnosti pro ekologii)
Doc. RNDr. Jan Helešic, Ph.D. (ředitel Ústavu botaniky a zoologie PřF MU v Brně)
Doc. RNDr. Adam Petrusek, Ph.D. (vedoucí Katedry ekologie PřF UK v Praze)
[1] Rulík M. a kolektiv (2014): Vodní koridor Dunaj–Odra–Labe z pohledu limnologů. Vodní hospodářství 64, 2: 16–22.
[2] Stanovisko Komise pro životní prostředí AV ČR ze dne 26. 2. 2014, dostupné na:
http://www.cas.cz/miranda2/export/sitesavcr/data.avcr.cz/o_avcr/struktura/poradni_organy/files/zivotni_prostredi/1
40227-avcr-kzp-kanal-labe-odra-dunaj-zaporne-stanovisko.pdf?0.7741553377128155
[3] Pithart D., Dostál T., Langhammer J., Janský B. (eds.) (2012): Význam retence vody v říčních nivách. Daphne ČR Institut
aplikované ekologie, České Budějovice, 141 pp.

P.S. Dění kolem koridoru můžete sledovat i na Facebooku: https://www.facebook.com/stopdol
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Použití dronů umožňuje pohodlné sledování oblastí, kde je pohyb osob jinak komplikovaný.

.

Nové hračky v rukách ekologů - drony přicházejí
Patrně ani Vás nemohla minout veliká vlna
oblíbenosti rádii řízených vrtulníků či letadel,
veřejnosti známých pod pojmem dron. A nejen
mezi technickými maniaky sílí hlasy o tom, že
se po objevení kola, elektrické energie,
počítačů a internetu, jedná o jeden z nejdůležitějších milníků naší civilizace. Možnosti
jejich upotřebení jsou naprosto bezedné,
nacházejí uplatnění jak v leteckém videu či
filmu, tak v mnoha průmyslových aplikacích
a v neposlední řadě také v řadě terénních
vědeckých výzkumů, těch ekologických
nevyjímaje.
Nejprve tedy jen stručně o tom, co
všechno správný dron umí:








Ve vzduchu vydrží podle konfigurace
obvykle mezi pěti a dvaceti minutami, velké a
zatím spíše nekomerční řešení vydrží ve
vzduchu řádově i několik hodin. A proč se tedy
tyto „hračky“ objevily až dnes? Mohou za to
baterie, neboť až donedávna (cca 2010) neexistovaly žádné dostatečně silné zdroje
elektrické energie, které by nevážily několik
kilogramů. Dnešní, zcela běžná modelářská
lithium-polymerová baterie však váží např.
kolem půl kilogramu, má potřebnou kapacitu
pro let vícerotorového vrtulníku na deset
minut a nevadí ji vysoký špičkový odběr. Právě
kvůli omezením plynoucím z maximálního
bezpečného odběru byly první drony vždy typu
„letadlo“, neboť vrtulníky mají pro chybějící
vztlačnou plochu výrazně vyšší spotřebu.
Co na to legislativa? Ta je ve většině zemí
stále v plenkách, Česká republika se pak
v evropském kontextu drží celkem obstojně
a potřebná pravidla zde platí. Z těch
bezpečnostních, které je dobré vědět hned od
začátku, bych měl vypíchnout, že se rozhodně
nemůže létat:

létat ve výšce až několika set metrů za
použití manuální či autonomní navigace,
přenášet na zem nezpožděný obraz
a telemetrická data,
nést na palubě libovolné zařízení (které
je schopný unést, řádově však ani 2 kg
nepředstavují výrazný problém),
v případě, že nastane nečekaný problém,
mohou se buď zachránit samovolným
návratem a přistáním podle GPS,
barometrů a kompasu, případně padákovým systémem,
provádět opakované autonomní mise,
které lze plánovat buď bezdrátově
připojeným počítačem, nebo dokonce
i chytrým telefonem či tabletem.
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ve výšce nad 300 metrů,
v blízkosti (< 5500 m) letišť,
nad komunikacemi, městy a nad lidmi
zcela autonomně, bez stálého vizuálního
kontaktu s možností okamžitého přebrání pilotáže,
čistě jen podle obrazu přenášeného na
zem (tzv. First Person View),



z výše uvedených pravidel lze požádat o
výjimky, pokud jste držiteli Povolení
k provozování
leteckých
prací
bezpilotními letadly.

V současné době je na trhu velké
množství komerčně dostupných dronů, stejně
tak jako firem, které jsou ochotné stavět stroje
na zakázku přesně dle potřeb zákazníka. Jejich
cena každoročně klesá, ale vyloučíme-li
vyloženě amatérské hračky nevhodné pro
analýzu obrazu, pořizovací náklady se pohybují
od zhruba 50.000 do 150.000 Kč v závislosti na
vybavení, velikosti a konstrukce stroje.
Konečně - k čemu je to tedy dobré? To
už záleží na Vaší fantazii a potřebách. Nicméně,
z ekologických témat jsou diskutována zejména
ta, kde se letecké fotografie používají již
tradičně i desítky let. V poslední době je tak řeč
zejména o odlesňování tropů, analýzy nemocí
zemědělských plodin, studiu volně žijících
živočichů (zejména velkých býložravců a
mořských savců), nebo monitoring ptačích
společenstev na malých škálách. Drony bývají
mnohdy vybaveny nejen klasickými fotoaparáty, ale také senzory snímající širší než
viditelné spektrum, termokamerami či
speciálními čidly.

Pro nekomerční a hobby létání pak u nás
není třeba žádného povolení, zatímco pro profesionální a tedy i výzkumné létání se to bez
Povolení k létání, Povolení k leteckým pracím a
patřičné pojistky neobejde. Povolení se vyřizují
na Úřadu pro civilní letectví, platí pro
konkrétního pilota i stroj. Jedná se však
o administrativu na několik měsíců, zkoušky ze
znalostí předpisů a pilotážních zkušeností
nejsou vyloženě symbolické, ale je nutné stroj
velmi dobře ovládat. Legalizace bezpilotního
prostředku tak vyjde zhruba na 30.000 Kč
a pokuty za ilegální létání řádově výše.
V České republice však v nedávné době
vznikla Česká asociace profesionálních provozovatelů bezpilotních prostředků. Asociace
bude zastupovat zájmy provozovatelů (včetně
univerzit) bezpilotních letadel vůči úřadům,
stejně jako školit a usnadňovat provoz
bezpilotních letadel svým členům. V případě, že
byste měli zájem o konzultaci formálních
záležitostí, neváhejte se obrátit na předsedu
asosiace, Petra Lněničku (777 204 558,
petr.lnenicka@verticalimages.cz).

Petr Jan Juračka
PřF UK, scientik@gmail.com

Kolmý pohled dolů bývá pro studium společenstev a analýzu obrazu nejobvyklejší. V případě
autonomních misí není pak problém studovanou oblast fotografovat ze stejné výšky i místa
v průběhu času opakovaně.
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Zoologická skupina Ústavu půdní biologie, Biologické centrum AV ČR, v.v.i.
Role půdních živočichů v ekosystémech
je povětšinou stále pramálo prozkoumaná.
Mnoho o nich víme, ale mnohem více nevíme
nebo jen tušíme. Je li v půdě mnoho
chvostoskoků, předpokládáme, že hrají nějakou
podstatnou roli. Je ovšem ještě dlouhá cesta
k tomu vědět jakou... Úrověň našich znalostí
o půdě je v kontrastu se zásadním významem,
jaký půda z globálního pohledu má. Kromě
toho je ale také prostředím mimořádně
složitým, heterogenním a komplexním. A není
tajemstvím, že chci-li učinit významný
ekologický „objev“, mnohem snadněji toho
docílím v nějakém jiném prostředí, třeba
v limnickém
ekosystému.
Jak
naschvál
je v půdě také vysoká diverzita organismů,
což ekologickým studiím rovněž neprospívá.
To vše vede paradoxně k tomu, že vztahy
v půdě jsou studovány spíše méně než více
a velká část studií je velmi povrchních. Ve svém
důsledku to vede k tomu, že pedobiologie
ztrácí na srovnatelné obory řadu desetiletí
vývoje. Pozitivní pro nás je na tom fakt,
že s jistou nadsázkou jsou nové a nepopsané
skutečnosti skryty pod každým kamenem.
Takže nudí-li vás už octomilky, půdní organismy
jsou tím pravým kam napřít svůj zájem. Řada
půdních
zoologů
je
stále
omezená
na taxonomické přístupy a (stejně jako jejich
objekt zájmu) se obtížně přizpůsobují měnícím
se podmínkám.

ekofyziologie a adaptace klíčových půdních
živočichů, 4) funkční diverzita půdních
organismů a jejich význam pro ekosystémové
procesy, 5) půdní organismy v extrémních
polárních a vysokohorských ekosystémech
a 6) organismy jeskynních systémů.
V naší
půdně-zoologické
skupině
pokrýváme hlavní skupiny půdní fauny jak
po stránce taxonomické, tak ekologicky
zaměřených studií. Volně žijící Nematoda
studuje L. Háněl, vířníky a želvušky
M. Devetter,
půdní
roztoče
J. Starý,
chvostoskoky J. Rusek, žížaly V. Pižl, a ostatní
makrofaunu K. Tajovský. Naopak významné
skupiny, které pokryté nemáme, jsou
především prvoci a roupice. Obecněji
ekologickými studiemi se zabývá především
J. Frouz. Na fyziologii organismů je zaměřen
V. Šustr. Naše skupina se již historicky profiluje
snahou pokrýt co nejširší spektrum půdních
živočichů. Tím jsme poměrně unikátní, protože
něco podobného není ani v zahraničí příliš
zvykem. Pravidelně ve dvouletém cyklu
organizujeme Central European Workshop
on Soil Zoology.
Členové naší skupiny vyučují především
na
Přírodovědecké
fakultě
Jihočeské
Univerzity, ale i na ČZU Praha, nebo
Masarykově Univerzitě v Brně a to kurzy půdní
zoologie, půdně-biologické exkurze, polární
ekologie a další. Tak jako půdní zoologie
je spíše na okraji zájmu, tak i náš ústav
byl v minulosti příliš málo vidět. Tento stav
se ale už poslední dobou naštěstí mění.
Nabízená témata některých bakalářských,
magisterských i doktorských prací najdete
na našem webu na
http://www.upb.cas.cz/cs/page/studiumtemata-praci, na dalších tématech se lze
domluvit individuálně.

Jednotlivé specialisty na jednom
pracovišti spojuje jako společný jmenovatel
ekologicky definované prostředí. Toto spojení
je dosti unikátní i ze zahraniční perspektivy
a umožňuje nám velmi komplexní přístup
k výzkumu. Ve spolupráci s mikrobiology
pokrýváme
relativně
dobře
spektrum
problematiky od témat teoretické ekologie
po praktické aplikace. Naše výzkumné aktivity
se orientují na následující okruhy problematiky:
1) Studium biodiverzity a vývoje půdních
společenstev
v přirozených
i člověkem
ovlivněných ekosystémech, 2) interakce mezi
půdními živočichy a mikroorganismy, 3)
Bulletin ČSPE 1/2014
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Současné směry ekologického výzkumu na PřF UP v Olomouci
Ekologické obory na PřF UP v Olomouci, které
garantuje Katedra ekologie a ŽP, nejstarší
katedra ekologie v ČR vůbec, zahrnují jak
studium ekologie, tak problémů ochrany
přírody i životního prostředí. Výzkum proto
odráží stejnou strukturu problémů. Na
katedře je v současnosti rozvíjeno 6 směrů.
Skupina zabývající se populační eko–
logií, demografií a dynamikou savců studuje
ekologické procesy v populacích mnoha
významných druhů živočichů. Početnosti
některých druhů se v čase příliš nemění a
jejich dynamiky jsou jednoduché, u jiných se
naopak mění velmi rychle a nápadně. Jiné
populace vykazují zase pravidelné změny
v početnosti. K takovým druhům patří např.
hrabošovití hlodavci, kteří se přemnožují
v pravidelných 3–5letých intervalech. K hlavním zástupcům České republice patří hraboš
polní, hraboš mokřadní a norník rudý. Klíčovou teorií, která se snaží vysvětlit variabilitu
v populační početnosti, je teorie regulace
populací
prostřednictvím
negativních
zpětných vazeb. U jiných druhů pozorujeme
dlouhodobé časové trendy v početnosti. Jak
ukázal náš současný výzkum, početnost kdysi
hojného křečka polního v ČR, považovaného

dříve zemědělci za nežádoucího škůdce,
v posledních desetiletích alarmujícím způsobem poklesla (obr. 1). Početnosti jiných
druhů, např. prasete divokého, vykazují
opačný trend a rostou exponenciálně. Příčiny
takových časových trendů jsou zřídka známy
hlouběji.
Skupina studující ekologii a konzervační biologii bezobratlých se zpočátku
orientovala na populační ekologii jednotlivých
ohrožených druhů motýlů či rovnokřídlých
a ekologii společenstev půdních bezobratlých.
Dnes se výzkum orientuje například na
modelování rizika ohrožení vybraných herbivorních hmyzích taxonů (zejména brouci a
blanokřídlí) s ohledem na jejich životní znaky
a fragmentaci krajiny. Mezi další řešené
otázky patří biotopové preference ohrožených druhů rovnokřídlého hmyzu nebo vliv
introdukce poloparazitických rostlin na společenstva bezobratlých. Stranou nezůstávají ani
praktické problémy, jako je např. vliv sjezdovek na společenstva bezobratlých řešený
v Jeseníkách, dopady agroenvironmentálních
opatření v zemědělské krajině či vlivy lesního
managementu na společenstva bezobratlých.

Obr. 1: Výzkum křečka
polního, mizejícího hlodavce
v zemědělské krajině.
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Skupina zaměřená na ekologii horských
ekosystémů
pracuje
v (sub)alpínském
prostředí středoevropských pohoří, kde se
věnuje studiu tamních jedinečných a citlivých
horských ekosystémů. V těchto polohách
organismy často fungují na samotné hranici
své existence, a proto jsou velmi vnímavé na
jakékoliv změny svých životních podmínek. Horské prostředí je proto ideální pro
manipulativní experimenty a sledování
interakcí mezi vegetací a pozměněnými
faktory prostředí na různých hierarchických
úrovních. Pozornost výzkumu je věnována
zejména důsledkům historických i aktuálních
aktivit člověka v horských ekosystémech,
včetně globálních změn. Studovaná oblast
(sub)alpínského stupně byla vystavena
během předchozích staletí i posledních dekád
různým vlivům člověka, od pastvy a travaření,
přes imisní zatížení, aktivity turismu a
výstavby až po de facto bezzásahový režim
s fyzikálně-chemickými změnami v atmosféře.
Cílem prováděných výzkumů je popsat a
interpretovat současný stav horských ekosystémů v kontextu antropogenních změn
prostředí. Nedílnou součástí práce této
skupiny je také zpracování predikce očekávaných změn horského prostředí s návrhem
doporučení pro konkrétní management
horských ekosystémů (obr. 2).

Skupina agroekologie a ekologie půdy
je zaměřena na krajinu a půdu agroekosystémů, které byly zvláště v poválečném
období značně ovlivněny antropogenními
vlivy. Například podíl ploch s rozptýlenou
zelení, který v předválečném období činil
zhruba 2,5 %, se snížil na 0,5–0,7 %. Erozí je
ohroženo 45 % zemědělských půd. Tyto
změny ohrožují biodiverzitu zemědělské
krajiny. V ČR se vytratilo nejvíce denních
motýlů z celé Evropy. Za posledních 10 let
ubylo 20 % ptačích polních druhů a početnost
zajíců nebo koroptví se pohybuje na necelých
10 % předválečné úrovně. Z řešených projektů, jejichž cílem bylo také navrhnout
nápravná opatření, je možné zmínit projekty
optimalizace zemědělské a říční krajiny se
zaměřením na biodiverzitu krajiny nebo
účinnost agroenvironmentálních opatření,
degradaci půdy a stanovení stupně degradačních změn, nebo udržitelnost hospodaření
s vodními a půdními zdroji. Byly zavedeny i
nové přístupy, například studium aktivity
vybraných půdních enzymů jako indikátorů
změn v půdním prostředí, využití radionuklidu
cesia při datování erozních procesů v krajině,
nové přístupy ve studiu edafonu či modelování v krajinném prostoru s využitím
geografických informačních systémů.

Obr. 2. Sněhové pole
v Jeseníkách, výzkumný
systém pro studium
horských ekosystémů.
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Skupina mikrobiální ekologie vod
se dlouhodobě věnuje výzkumu mikrobiálních
biofilmů a mikrobiálních procesů zapojených
v koloběhu organického uhlíku v tekoucích
vodách, zejména ve dnových, tzv. hyporheických sedimentech (obr. 3). Tyto sedimenty jsou hlavním metabolickým centrem
tekoucích vod, kde dochází k rozkladu
a transformaci organických látek a živin.
Kromě jiného zde dochází k produkci plynů,
které mají výrazný radiační charakter (tzv.
skleníkové plyny), jako jsou CO2, CH4 a N2O.
Současný výzkum je zaměřen na studium
prostorové
distribuce
metanogenních
a metanotrofních bakterií v hyporheických
sedimentech a objasnění rozdílů ve zdrojích
substrátů pro metanogenezi a produkci
vs. spotřebě metanu během roku na různých
lokalitách v podélném průběhu malého
nížinného toku Sitka. K detekci a identifikaci
metanotrofních bakterií a metanogenních
archeí jsou používány moderní molekulární
metody jako FISH (fluorescenční hybridizace
in situ), PCR, DGGE, klonování genů
a sekvenace. Při objasnění mechanismu
vzniku a koloběhu metanu v sedimentech
a vodním sloupci vycházíme z analýzy
stabilních izotopů 13C/12C v plynných vzorcích
metanu.

Obr. 3. Odběr vzorků hyporheických sedimentů
metodou freeze core přímo ve vodním toku.
na geoinformačních technologiích a dálkovém
průzkumu Země a aplikuje je na problémy
v oblasti ochrany přírody a životního prostředí. Snažíme se o interdisciplinární přístup,
který staví na zavedených ekologických teoriích a zároveň uplatňuje vlastní pozorování
z terénu, geografické analýzy, statistické
metody a prediktivní modelování k tomu,
abychom lépe pochopili prostorové interakce
mezi organismy, člověkem a životním prostředím (obr. 4). V rámci našich výzkumů se
zaměřujeme na široké spektrum ekologických
problémů, např. identifikaci změn krajinného
pokryvu ze satelitních snímků a plánování
využití krajiny, prostorové modelování distribuce druhů se zaměřením na invazivní druhy,
porozumění a predikce šíření rostlinných
patogenů v krajině, modelování konektivity
krajiny nebo vztahy mezi využíváním krajiny,
biodiverzitou a ekosystémovými službami.

Skupina krajinné ekologie studuje
změny a procesy, které se odehrávají kolem
nás ve velkém prostorovém měřítku. Změna
produktivních ekosystémů na zemědělské
plochy, kácení lesů a expanze lidských sídel
a infrastruktury stojí za masivním ubýváním
biotopů podporujících biodiverzitu. K tomu,
abychom porozuměli, jak fragmentace prostředí ovlivňuje distribuci a přežívání druhů,
populací a společenstev, potřebujeme
zkoumat změny ve struktuře a uspořádání
krajiny a způsoby, jak organismy na tyto
změny odpovídají. Jakou roli hraje velikost
a uspořádání biotopů na přežití populací
ohrožených druhů? Jak struktura krajiny
ovlivňuje šíření invazivních organismů a chorob? Jaký dopad má výstavba dopravních
komunikací na populace migrujících živočichů? Při výzkumu v oblasti krajinné ekologie
jsou využívány moderních metody založených
Bulletin ČSPE 1/2014
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získané zkušenosti využity k vydání vysoce
hodnocených vysokoškolských učebnic pro
výuku populační ekologie, agroekologie,
pedologie, biofilmů nebo vědecké metodologie. Do svého výzkumu zapojují studenty
jak
bakalářských,
tak
magisterských
a doktorských studijních oborů, a mají
spolupráci se zahraničními pracovišti.

Kontakt:
Katedra ekologie a životního prostředí PřF UP
Šlechtitelů 11, 783 71 Olomouc
tel. 585 634 551
e-mail : zachovalova@upol.cz
http://ekologie.upol.cz/

Martin Rulík a kolektiv

Obr. 4. Prostorové modelování vhodnosti habitatu a distribuce druhů.
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Vycházející hvězdy
V této rubrice přinášíme základní informace o obhájených disertačních pracích s ekologickou
tématikou. Informaci o své práci nebo práci Vašeho studenta můžete poslat na adresu info@cspe.cz.
Pokud je nám známo, od uzávěrky loňského čísla Bulletinu obhájilo své práce koncem roku 2013 a
během letošního roku celkem 21 studentů:

Jan Altman (školitel doc. Mgr. Jiří Doležal, Ph.D.)
Tree-ring reconstruction of forest disturbances: evaluation of methods and past changes on
forest dynamic
PřF JU, České Budějovice
Tree-ring data serves as a chronicle of the past environment and provides long-term records about climate
variations, volcanic eruptions, glacial activity and many others processes. This thesis focuses on release
detection methods (i.e. abrupt growth after death of neighbouring tree(s)) and their application. Despite some
uncertainties in methodological approaches, release detection is a reliable tool for forest disturbance
reconstruction. In this thesis, release detection was applied in various forest ecosystems for reconstruction of
disturbances and their effects. The results contribute to the understanding of the ecological processes
concerning forest management, long-term changes in natural forest ecosystems, forest diversity and the
impact of global changes.

Tomáš Bešta (školitel prof. RNDr. Jiří Komárek, DrSc.)
Diatom analysis of the Late Quaternary sediments from the area of the Czech Republic
PřF JU, České Budějovice
Diatom analysis performed on sediment profiles from several localities provided information on past changes
in the aquatic environment related to climatic and artificial shifts since the Last Glacial-Interglacial Transition.
The practicality of diatom analysis from fish guts of three European fish species in palaeolimnological studies
was tested.

Jaroslav Červinka (školitel Ing. Martin Šálek, Ph.D.)
Ekologie obratlovců ve fragmentované krajině
ZF JU, České Budějovice
This thesis deals with the ecology of vertebrates in fragmented landscape with a special focus on different
aspects of ecology of carnivores that are considered to be appropriate indicators of environmental changes.
The core of the thesis is based on seven studies that characterize spatio-temporal habitat requirements and
factors influencing the occurrence of carnivores within modified environment (urban and agricultural). The
results of presented studies provide new insight into carnivore ecology and could be a crucial tool for
developing suitable conservation measures for carnivores in humandominated landscapes.

Miroslav Dvorský (školitel doc. Mgr. Jiří Doležal, Ph.D.)
Ecology of alpine plants in NW Himalaya
PřF JU, České Budějovice
The westernmost spur of the Tibetan Plateau that stretches to Eastern Ladakh in India remains poorly explored.
At the same time, it is one of the highest places on earth supporting angiosperm life, which goes beyond 6000
m a.s.l. here. The whole region is practically unaffected by plant invasions and direct human activities. Thus,
Ladakh represents a kind of "natural experiment", providing very long gradient of elevation suitable for
comparative functional ecology as well as for testing various hypotheses concerning limitations of vascular
plants. Arid climate and extreme elevations are the common factors. Our team pursued the goal of systematic
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botanical and ecological exploration of Ladakh, started by late Leoš Klimeš. This thesis provides insight into the
main vegetation types, clonality in plants, plant-plant interactions and soil phototroph communities.

Petra Horká (školitel doc. RNDr. Adam Petrusek, Ph.D.)
Factors influencing movement and behaviour of animals in riverine environment
PřF UK, Praha
The thesis focuses on movement and distribution of several species and their response to environmental and
anthropogenic factors. It consists of two parts: the first part synthesizes studies on behaviour of European
grayling Thymallus thymallus, ide Leuciscus idus and an invasive crustacean Hemimysis anomala; the objectives
were to determine which environmental factors influence the species’ behaviour and how. The second part
deals with young-of-the-year (YOY) fish assemblage sampling as a tool for assessing the ecological quality of
running waters for the requirements of the Water Framework Directive, assesses responses of fish community
to river obstacles and evaluates the composition of YOY fish from rivers with different ecological status.

Irena Klečková (školitel RNDr. Zdeněk Faltýnek Fric, Ph.D.)
Ecology and evolution of mountain butterflies
PřF JU, České Budějovice
The thesis deals with speciation processes, thermal ecology and habitat use in Holarctic mountain and arctic
butterflies. It demonstrates a crucial role of environmental heterogeneity for speciation, survival of butterfly
lineages, coexistence of closely related species and, finally, for resource use of sexes with different habitats
demands at the level of individual species.

Filip Kolář (školitel doc. RNDr. Jan Suda, Ph.D.)
Ecological and evolutionary consequences of edaphic differentiation in plant polyploid
systems
PřF UK, Praha
The thesis deals with evolutionary and ecological consequences of edaphic speciation and genome duplication.
Using a range of ecological, karyological and molecular approaches, several general hypotheses have been
examined in three model angiosperm systems (ploidy variable species or species aggregates occurring both on
and off specific substrates, including serpentines and calcareous soils): Knautia arvensis group (Caprifoliaceae),
Galium pusillum group (Rubiaceae) and a peculiar isolated lowland Czech serpentine population of arctic-alpine
species Potentilla crantzii (Rosaceae). The thesis documents considerable evolutionary significance of specific
substrates for plant evolution, both as refugia preserving cryptic diversity (usually at diploid or low polyploid
levels) and areas harbouring unique plant lineages that may influence the surrounding biota.

Vendula Křoupalová (školitel doc. RNDr. Michal Horsák, Ph.D.)
Prostorová distribuce vodních bezobratlých krenálních stanovišť: variabilita a ekologické
vztahy na malé škále
PřF MU, Brno
This thesis consisting of four papers describing small-scale distribution patterns of aquatic invertebrates among
spring fen microhabitats (i.e. at the local scale) and among spring fen sites of one region (i.e. at the regional
scale). In the first study we found that spatial heterogeneity in environmental conditions is an important factor
that controls macroinvertebrate within-site distribution in spring fens. The second study focused on spring fen
microorganism assemblages, testate amoebae (Testacea) and monogonont rotifers (Monogononta). The third
study tested the effect of the mineral richness gradient on dipteran assemblages of spring fens. The fourth
study aimed to provide new information on species diversity of three invertebrate groups at a small, within-site
spatial scale at spring fen sites with two contrasting mesohabitats: flowing and standing water.
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Jiří Kubásek (školitel doc. Ing. Jiří Šantrůček, Ph.D.)
Fotosyntéza, produkce a růst rostlin při časově proměnné ozářenosti
PřF JU, České Budějovice
Tato disertační práce se experimentálně zabývá vlivem dynamické ozářenosti (i) na fotosyntézu, růst a
netěsnost pochev cévních svazků C4 rostlin a (ii) na fotosyntézu mechorostů. Součástí práce je literární přehled
postihující obecnější aspekty vztahu dynamické ozářenosti a fyziologických a produkčních procesů rostlin.

Iryna Kuklina (školitel doc. Ing. Pavel Kozák, Ph.D.)
Využití raků jako bioindikátorů kvality vody
FROV JU, České Budějovice
Hlavním cílem práce bylo vyvinutí a inovace systému pro kontinuální monitorování kvality vody s využitím raků
jako bioindikátorů. První část je věnována vyhodnocení raků jako vhodných bioindikátorů. Potvrdila jsem, že při
zjišťování akumulace těžkých kovů ve vodním prostředí mohou raci poskytnout dostatečné množství vhodných
tkání a orgánů. Primárně se většina těžkých kovů akumuluje v hepatopankreatu. Zvláštní pozornost byla ve
druhé části práce věnována vyhodnocení etofyziologických charakteristik, pohybu a srdeční činnosti
k vyhodnocení kvality vody. Vyvinutý systém předstacuje velmi dobře využitelnou neinvazní metodu ke studiu
reakcí raků na specifické podněty v kontrolovaných podmínkách s možností aplikace ve více oborech i praxi.

Ching-Feng Li (školitel prof. RNDr. Milan Chytrý, Ph.D.)
Diversity of mountain forest vegetation in Taiwan
PřF MU, Brno
The main aims of this dissertation were: 1) To determine the main forest vegetation types in Taiwan at higher
hierarchical levels. 2) To delimit selected vegetation types at the association level. 3) To create formal
definitions for all defined forest vegetation types, describe their habitat affinities and their distribution in
Taiwan. 4) To construct a hierarchical vegetation classification system.

Jan Okrouhlík (školitel doc. Mgr. Radim Šumbera, Ph.D.)
Mammalian energetic savings in subterranean environment. The case of African mole-rats
PřF JU, České Budějovice
In his thesis, Jan Okrouhlík presents novel findings on working metabolism and thermoregulatory physiology of
mole-rats. These animals cope with low availability of food and have thus employed multiple strategies how to
conserve energy and/or use it more effectively. The focus of the thesis was on the digging metabolic rate and
thermoregulation of social Fukomys mechowii and solitary Heliophobius argenteocinereus in soft and hard
substrate, thermoregulatory abilities of Fukomys darlingi, seasonal changes of activity in free living
Heliophobius argenteocinereus measured as daily energy expenditure and, finally, energetic consequences of
the daily activity patterns of Fukomys anselli.

Eliška Padyšáková (školitel doc. Mgr. Radim Šumbera, Ph.D.)
Role of sunbirds in Afromiontane pollination systems
PřF JU, České Budějovice
Bird pollination is a widespread phenomenon that has evolved in ten phylogenetically independent bird
families to the point that birds have become significant pollinators for at least some flowers. The second most
important and abundant family, the Old World sunbirds (Nectariniidae), is relatively underappreciated in the
literature, and very little work has been conducted in tropical Africa, the centre of sunbirds diversity. The thesis
presents five case studies investigating the roles of local sunbird species in pollination systems of several coflowering plant species in tropical montane areas in Cameroon. The achieved results importantly contribute to
understanding of the processes on pollinator and plant community level.
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Radek Plch (školitel doc. Pavel Cudlín, CSc.)
Možnosti ovlivňování bilance uhlíku v malých povodích
ZF JU, České Budějovice
(k této práci zatím nejsou veřejně dostupné další podrobné údaje)

Terezie Rychtecká (školitel prof. RNDr. Jan Lepš, CSc.)
Biodiversity - functioning studies in grasslands: their design, analysis and the importance of
realized diversity
PřF JU, České Budějovice
In this thesis, relationships between two facets of biodiversity, the sown species diversity and realized species
diversity, and biomass production were studied using both theoretical approach and experimental data
analysis. A pot biodiversity - functioning experiment was conducted to reveal the effect of initial sowing density
on biodiversity effects. A comparison between several methods for biodiversity - functioning experiments
analysis was made and methods requirements, results and ecological interpretations implied by their results
discussed.

Michal Šorf (školitel prof. RNDr. Jaroslav Vrba, CSc.)
Biodiversity - functioning studies in grasslands: their design, analysis and the importance of
realized diversity
PřF JU, České Budějovice
This thesis focuses on the effect of fish and invertebrate predation on zooplankton in deep reservoir and
shallow lakes. Mesocosms were used to evaluate the separated and combined effect of both type of predation.
An appropriate mesocosm approach was modified and used in the Římov reservoir. The last part is dedicated
to the effects of predation on zooplankton in contemporary changing environment, mesocosm experiment
with different temperature and nutrient levels was conducted.

Tamara Těšitelová (školitel RNDr. Jana Jersáková, Ph.D.)
Ecological and evolutionary consequences of orchid dependence on mycorrhizal fungi
PřF JU, České Budějovice
Interaction between orchids and fungi belongs to little understood aspects of orchid biology. This thesis
investigated an identity of mycorrhizal and other fungal symbionts of several European orchid species and also
an influence of these fungal symbionts on ecology, distribution, and evolution of the studied orchid species.
Diverse methodological approaches were used including in situ seed germination, culture-dependent and independent techniques for fungal isolation and identification, molecular phylogenetics, stable isotope
analyses, and transmission electron microscopy.

Kristýna Vazačová (školitel doc. RNDr. Zuzana Münzbergová, Ph.D.)
The evolution of dispersal traits in plants
PřF UK, Praha
Disertační práce K. Vazačové je zaměřena na studium evolučního potenciálu vlastností rostlin týkajících se jejich
schopnosti disperze na ostrovech jako analogie fragmentovaného systému. Toto téma zkoumala na několika
úrovních. Za prvé srovnala vlastnosti mezi blízce příbuznými endemickými a neendemickými druhy za účelem
zjištění změn v jejich schopnosti se šířit. Za druhé hledala vlastnosti předurčující schopnost druhů kolonizovat
ostrovy a přežívat na nich. Za třetí se soustředila na studium fylogeneze vlastností týkajících se schopnosti šíření
a přežívání na ostrovech u skupiny druhů vzniklých adaptivní radiací. Práce byla prováděna na druzích
Kanárských ostrovů. Vlastnosti týkající se schopnosti disperze byly zjišťovány přímo prostřednictvím disperzních
experimentů zaměřených na anemo-, hydro-, exo- a endozoochorii.
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Milan Vrtílek (školitel doc. RNDr. Martin Reichard, Ph.D.)
Evolutionary ecology of annual fishes from genus Nothobranchius
PřF MU, Brno
The thesis deals with the evolutionary ecology of African annual killifish from the genus Nothobranchius. These
fish are adapted to survive in an extreme habitat of African savannah temporary pools. The thesis concentrated
mainly on female reproductive traits in N. furzeri along a gradient of life expectancy and tested the prediction
that females in more arid region have higher reproductive effort as an adaptation to the short duration of the
pools. We also experimentally tested the plasticity in growth and reproduction under different availability of
food in a population from the arid region, and experimentally examined the relationship between the length of
embryonic development and other life-history traits. We also studied the sex ratio in wild populations of 4
Nothobranchius species and looked for factors that would explain magnitude of female bias.

Marie Vymazalová (školitel doc. Mgr. Lubomír Tichý, Ph.D.)
The effect of phenological changes on vegetation data sampling and analyses
PřF MU, Brno
Vegetation sampling is often conducted during the whole growing season, but no studies deal with the impact
of intra-seasonally sampled data on basic vegetation data analyses. To fill this gap, this thesis (i) investigated
the basic patterns of both qualitative and quantitative vegetation changes of permanent plots of deciduous
forests and dry grasslands during one growing season, (ii) explored the performance of unsupervised
vegetation classifications and beta-diversity analyses using records from separate parts of the growing season
and their mixtures, (iii) defined the group of vernal species which shows striking discrepancies in species intraseasonal presences and abundances and (iv) explored the basic ecological patterns in forest vernal species of
the Czech Republic.

Vladimír Zdražil (školitel doc. RNDr. Emílie Pecharová, CSc.)
Multioborové hodnocení vlivů územní ochrany vodohospodářsky významných lokalit ČR
ZF JU, České Budějovice
The work is focused on evaluating the impact, effectiveness or unsuitability of territorial protection on the sites
proposed for the potential establishment of water reservoirs (LAPV). The aim was to find a suitable
methodology to verify the classification of the ecological vulnerability of the landscape applicable to major
water management sites with an increased territorial protection. Individual environmental characteristics of
the landscape were evaluated in terms of their degree of being affected by territorial protection of the LAPV.
Based on partial analyses of environmental and socio-economic characteristics of the landscape, the impact of
territorial protection of LAPV areas on natural conditions, population and economic development of the area
was analyzed within a complex multidisciplinary analysis.

(abstrakty disertačních prací jsou v některých případech redakčně kráceny)

Vychází v elektronické podobě dne 30. prosince 2014.
Foto na titulní straně: Prales v blízkosti terénní stanice Wanang na Papui Nové Guinei, kde probíhají

výzkumy skupiny prof. V. Novotného, o které jsme psali v minulých číslech (foto D. Boukal).
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