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Milé kolegyně, milí kolegové,
vítáme vás u našeho bulletinu. V minulém čísle jsme slíbili „čerstvou editorskou krev“, což se
částečně podařilo. Je však zřejmé, že „nová krev“ je stále potřeba, protože bulletin bohužel
opět vychází až po dvou letech, za což se velmi omlouváme.
Uvědomte si ale, že budoucnost výboru ČSPE, potažmo celé společnosti, je zcela ve
vašich rukou a nyní máte jedinečnou příležitost „nalít novou krev do jeho žil“. Letos nás totiž
opět čeká volba do nového výboru společnosti, a to na období 2019–2023. Volby již byly
vyhlášeny, proto vás vyzýváme, abyste nezapomněli hlasovat na našem webu
http://www.cspe.cz/volby/2019, kde můžete vybírat celkem z patnácti kandidátů. Sedm
kandidátů, kteří získají nejvíce hlasů, bude zvoleno do výboru; další tři kandidáti v pořadí
budou zvoleni do revizní komise. Volby budou uzavřeny dvě hodiny před valným
shromážděním, jež bude součástí letošní konference ČSPE v Olomouci, a po spočítání hlasů
budou vyhlášeny výsledky.
Již tradičně otevíráme nové číslo bulletinu rozhovorem. Jistě se už nemůžete dočkat
posledního dílu zajímavého povídání s Janem „Hony“ Květem, který je právem jedním z
vážených členů naší společnosti. Celý rozhovor z pera Hany Šantrůčkové a Davida Boukala
najdete na straně 4.
Už brzy se s mnohými z vás uvidíme na Konferenci České společnosti pro ekologii
v Olomouci (viz http://www.cspe.cz/konference-ekologie-2019-4-69-2019), proto si
dovolíme krátce připomenout, jak se vydařila konference předchozí, která se konala před
dvěma lety v Praze, viz strana 11. Zároveň pro vás Ondřej Mudrák sepsal zápis z minulého
valného shromáždění ČSPE, který najdete na straně následující. V loňském roce se mimo jiné
konala mezinárodní ochranářská konference GBCC, na jejíž organizaci se ČSPE také podílela,
více najdete na straně 13.
V letošním bulletinu jsme věnovali i poměrně velký prostor „vycházejícím hvězdám
v oboru ekologie“ – rádi bychom vám představili laureáty Ceny Vojtěcha Jarošíka,
vynikajícího českého ekologa a zakladatele katedry ekologie PřF UK v Praze, za rok 2017 a
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2018. Podrobnější rozbor, který sepsal Adam Petrusek, najdete na stranách 14 (cena V. J. za
rok 2017) a 16 (Cena V. J. za rok 2018).
Se zajímavým kurzem „Go Belowground!“ („Pojďme do podzemí!“), který se těší velké
oblibě nejen u tuzemských, ale i zahraničních studentů, vás seznámí Jitka Klimešová s Janou
Martínkovou z Botanického ústavu v Třeboni; podrobnosti najdete na straně 18. Na podzim
roku 2018 také proběhla zážitková naučná exkurze na štěrkopískové náplavy Labe pod
záštitou naší společnosti. Jana Jersáková sepsala (skoro) vše, co se tam odehrálo, což si
můžete přečíst na straně 20.
Výbor ČSPE „nezahálí“ ani o prázdninách! Stanovisko naší společnosti k rozhodnutí
povolit plošné hubení hrabošů najdete v plném znění na straně 22. Jsme moc rádi, že takové
aktivity ČSPE přináší ovoce, byť naše společnost nebyla zdaleka jediným spolkem, který
okamžitě zareagoval (pozn. hlavním hybatelem byla bezpochyby Česká ornitologická
společnost) – stanovisko jsme vydali o víkendu a hned v pondělí Ministerstvo zemědělství
svolalo panelovou diskuzi s odborníky na dané téma. Výstupem této diskuze byl pak
okamžitý plošný zákaz aplikace jedu Stutox II na hraboše, tudíž zemědělci mohou nyní jed
aplikovat pouze do nor.
V loňském roce nás na konci léta bohužel zasáhla smutná zpráva – opustil nás skvělý
ekolog, botanik a prostě „fajnovej parťák“ Honza Mládek. Honzovo jméno bylo nejen pevně
spojeno s Přírodovědeckou fakultou Univerzity Palackého v Olomouci, ale i s naší
společností. Na straně 23 na Honzu zavzpomínal Jakub Těšitel.
Na závěr našeho bulletinu (od strany 24) přinášíme odpočinkové čtení – úvahu, ve které
se Pavel Pipek zamýšlí nad tím, jak bychom měli přispět k správné popularizaci (nejen) našich
vědeckých výstupů.

Přejeme vám příjemné čtení, užijte si zbytek léta a těšíme se brzy na shledanou na
Konferenci ČSPE v Olomouci,
Kateřina Štajerová
(jménem výboru ČSPE)
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Paměti – rozhovor s Janem „Hony“ Květem
(3. díl)

„Nejkrásnější, co můžeme prožívat, je tajemno. To je základní pocit,
který stojí u kolébky pravého umění a vědy." Albert Einstein
Přinášíme třetí pokračování rozhovoru s Janem
„Hony“ Květem.

činnost koordinoval, a závěrem zmiňuje, za
jakých okolností IBP oficiálně ukončila svoji
činnost 31.12. 1974.

V Českých Budějovicích se 3. prosince 2012 ptali

HŠ: Ale mezitím se už rozběhl program Man
and Biosphere.

a hlavně naslouchali H. Šantrůčková a D. Boukal.

První část rozhovoru se točila okolo snah
prosadit v komunistickém Československu
ekologii jako vědní obor a peripetií spjatých se
snahami tento obor etablovat na mezinárodní
scéně. V druhé části „Hony“ líčí zapojení naší
ekologie do programu IBP (International
Biological Programme) od šedesátých let
minulého století. Zároveň popisuje, jak vzniklo
slovo „mokřad“, což je český ekvivalent pro
anglický výraz „wetland“. Druhý díl končí tím,
jak „Hony“ nastoupil jako vědecký koordinátor
na sekretariát IBP, popisuje vznik pracovní
skupiny IBP Wetlands Working Group, jejíž

JHK: Ano, MAB oficiálně začal v roce 1970.
Přípravná velká konference se konala v roce
1968 v Paříži. Tam byl mimo jiné jako vedoucí
naší delegace J. Hrbáček a po jeho vystoupení
nastala v plénu spontánně velká demonstrace
solidarity se Sověty čerstvě okupovaným
Československem; potlesk trval 10 minut.
Ale už v roce 1965 uspořádalo UNESCO
v Kodani konferenci o primární produkci
s hodně ekofyziologickými aspekty, kterou
organizoval Dán pracující ve Francii
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v Montpellier, Fred Eckhardt. Já jsem se jí jako
sekretář IBP/PP zúčastnil a přednesl referát
B. Vinše, který tam nemohl, nebo spíš nesměl
jet.

JHK: Měli jsme lepší přístup k informacím a
osobní styk s lidmi, kteří sem jezdili a už nás
také
trochu
uznávali.
To
byl
pro
Československo samozřejmě přínos.

HŠ: A to vás tehdy před cestou nekádrovali?

DB: Jak se vlastně v 60. a 70. letech sháněla
cizojazyčná literatura?

JHK: No všechny nás kádrovali, samozřejmě.
Všechny, tedy i moje zahraniční cesty se
schvalovaly na různých úrovních aparátu KSČ
(zejména podle cíle a doby trvání cesty) a
někdy to bylo napjaté. Třeba v Brně jsem měl
jet do Anglie a kvůli vízu, jehož udělení také
nějaký čas trvalo, to už hořelo. Tak jsem si
dovolil zavolat na okresní výbor KSČ
příslušnému referentovi, a ten se na mě obořil:
„No soudruhu, my teď nemáme čas se zabývat
nějakou vaší cestou, když chystáme oslavy
Vítězného února.“ Jednou mi taky cestu i
zamítli a to mě mrzelo, protože to byla
konference o vodních rostlinách v St Andrews
ve Skotsku. Organizoval ji David Spence, který
pak bohužel brzo zemřel. Mluvil jsem s ním jen
po telefonu a on mi nabídl, že peníze mi
poskytne Britská rada (British Council).
Z Akademie mi ale sdělili, že není ve státním
zájmu, abych tam jel. Důvodem mohla být
právě ona nabídnutá úhrada cesty, překračující
dohodnutý objem stipendií pro výměnné
pobyty mezi česko-slovenskou a britskou
stranou.

JHK: Různě, ale dost často přes Čínu, Rusko a
Polsko. Rusové a Poláci vydávali hodně
překladů. Třeba mi vyprávěl prof. Blackmann,
jak jeho londýnský kolega prof. James z Anglie
napsal knihu „Plant Respiration“, Rusové ji do
roka přeložili, ale prof. James o tom vůbec
nevěděl. Až později mu nějaký Gruzínec napsal,
že má ruské vydání jeho knihy a jestli by mu
prof. James neposlal anglické vydání, aby oba
texty knihy mohl porovnávat a učit se tak
odborné angličtině. Prof.. James mu knihu
poslal, a taky zašel na sovětské velvyslanectví a
ptal se: „Vy jste přeložili mojí knihu?“ „Ano.“ „A
mám nárok na nějaký honorář?“ „Samozřejmě,
ale je v rublech. Když přijedete do Sovětského
svazu, my vám ho dáme k dispozici a můžete
z něj krásně asi tak 14 dní žít.“ Takže on tam
jel, zůstal tam jen týden a za zbytek peněz si
pořídil pravý ruský kožich, ve kterém přiletěl
nazpátek do Londýna. Tam ho zkasírovali
celníci, a kožich ho vyšel nastejno, jako kdyby
ho byl koupil v Anglii.
Takhle se načerno překládalo. Číňani zase
vydávali reprinty – otisky celých knih nebo
ročníků časopisů. My jsme takhle měli
v knihovně kompletní Journal of Ecology a
americkou Ecology v kopiích, které sice byly na
mizerném papíře, ale byly čitelné a velice
levné. Poláci dělali též pěkné překlady. Taky
jsme četli ruskou literaturu a mám pocit, že ta
se dneska podceňuje. Například Sověti se díky
intervenci I. Málka do IBP velmi aktivně zapojili
a vydali spoustu knih a zpráv čili reportů
v ruštině. Jen Estonci často publikovali
v angličtině. Hodně jsme taky četli literaturu
v němčině,
která
často
vycházela
v nakladatelství Gustav Fischer Verlag v Jeně.

Byla v tom samozřejmě hierarchie. Cesty do
„bratrských socialistických zemí“ stranické
výbory asi od poloviny 60. let neschvalovaly.
Na Západ, do Jugoslávie a Finska už ano a podle
délky pobytu to byly závodní výbor KSČ, pak
okresní nebo městský výbor a cesty delší než
asi 3 měsíce schvaloval ÚV KSČ. Ještě je třeba
říct, že kolem roku 1968 byly tyto regule
poněkud uvolněnější a opět se zpřísnily během
normalizace v 70. a 80. letech.
DB: A projevovalo se to nějak na výzkumu,
měli jste větší volnost a možnosti?

5

Dobrá a něměcky důkladná vysokoškolská
učebnice ekologie je třeba od prof. Schuberta
z Halle.

reporty. Československo jich vydalo pět. Pak se
vydávaly sborníky z konferencí jednotlivých
sekcí, říkalo se jim Technical meetings. Vyšla i
řada metodických příruček na metody studia
primární a sekundární produkce, apod. U nás
se snaha o zpřesňování měřicích metod
v ekologii nepřímo promítla do vydávání knižní
řady „Metody studia experimentální botaniky“,
jejíž svazky navazovaly na už zmíněné
metodické instruktáže. Populárními se ve světě
staly zejména anglické verze příruček metod
studia fotosyntetické produkce rostlin (editoři
Z. Šesták, J. Čatský a P. G. Jarvis) a vodního
provozu rostlin (editor B. Slavík). Ke konci IBP
se vydávaly takzvané národní syntézy IBP,
třeba Rusové vydali několik svazků, Japonci
také.

A Duvigneaud napsal populární ekologii ve
francouzštině, La synthèse écologique, která
v češtině vyšla pod názvem Ekologická syntéza.
Nakonec tu máme klasické „Základy ekologie“
od E. P. Oduma , překlad amerického třetího
vydání. To překládali Brňáci, vědeckým
redaktorem byl Slávek Pelikán, já jsem překlad
recenzoval a vyšel až roku 1977, i když kniha
byla přeložená už v roce 1972. Duvignona
překládal zejména Mezřický a ideologický
doslov, aby kniha mohla vyjít, k ní napsal
Jaromír Pospíšil.
V Rusku to byl Vernadskij, který propojoval
geochemické a biochemické cykly. Jeho
pokračovateli byli, mimo jiné, pedolog Kovda a
biolog
Sukačev,
který
razil
pojem
geobiocenóza. Takže jednu dobu tu probíhaly
diskuse o tom, jaký je rozdíl mezi
geobiocenózou a ekosystémem. Závěr byl, že
geobiocenóza je suchozemský ekosystém,
který lze vymezit geograficky a lokalizovat.

DB: Pro upřesnění. Tohle jsou formáty, které
dnešní čtenář skoro nezná. Co to bylo?
JHK: V národním i mezinárodním měřítku to
byly knihy, kde se kapitoly přidělovaly
jednotlivým autorům nebo jejich kolektivům.
Ta poslední mezinárodní syntéza byla o
produkční ekologii mokřadů a vyšla v roce
1998; byl jsem jedním ze tří jejích redaktorů.
S Dagmar Dykyjovou jsem editoval knížku
„Pond Littoral Ecosystems: Structure and
Functioning“. Byla to syntéza studia
jihočeských a jihomoravských rybničních
ekotonů a vyšla u Springera v roce 1978 bez
povolení. Já jsem tam vezl rukopis při jedné ze
svých cest do Paříže a zastavil se v Německu.
Náš ředitel Slávek Hejný pak dostal vynadáno
od Academie, že jsme to udělali bez souhlasu
agentury Dilia, která tehdy zastupovala autory
v zahraničí. Museli jsme to pak dodatečně
nějak legalizovat.

Nejširší mně známou definici ekosystému podal
Jan Jeník. Definoval, že za ekosystém je možno
považovat jakoukoliv soustavu, jejíž alespoň
jedna složka je živá. Oproti tomu je ovšem
původní
Tansleyova
definice
mnohem
jednoznačnější a užší.
DB: Ještě by mě zajímalo, jestli z těch
programů byly nějaké konkrétní výstupy,
které by se dnešní optikou daly považovat za
aplikovanou ekologii nebo něco podobného.
JHK: Výstupy byly především publikační a
považovali jsme je za příspěvky k ekologii,
vědnímu oboru jako takovému. Nakladatelství.
Cambridge University Press vydávalo knižní
řadu syntéz výsledků výzkumu v jednotlivých
sekcích IBP a kromě toho skoro každý
účastnický stát vydával takzvané národní

HŠ: V tehdejší době měly tyhle sborníky a
proceedingy mnohem větší váhu a hodně se
citovaly.
JHK: Teď tomu tak nebývá a je to škoda.
Souborné informace jsem se dřív většinou
6

dovídal z knih a proceedingů a bylo to i časově
úsporné. Navíc, pokud to byla solidní rešerše,
mohl jsem se v jejím seznamu prací snadno
zorientovat při hledání další literatury k
tématu.

terestričtí ekologové a fyziologové se tam díky
IBP propracovali. Všechny sekce IBP vydaly
stejně strukturované souhrnné světové
publikace ve stejném formátu a grafické
úpravě. IBP byl vskutku produktivní a já, stejně
jako třeba Milena Rychnovská, o něm mluvím
jako o zlatém věku naší ekologie. Dalo by se
říct, že se ekologii v té době přálo a bylo v tom
trochu jakéhosi průkopnictví; jsem hrozně
vděčný, že jsem se na tom všem mohl podílet.

MAB, bohužel, přesunul svoje těžiště z
původních 14 projektů především na péči o
biosférické rezervace, které se dnes považují za
„laboratoře trvale udržitelného rozvoje“. U nás
vzniklo na dnešní Mendlově univerzitě v Brně,
v Ústavu ekologie lesa centrum MAB pro
studium temperátních lesů, které vedl prof.
Emila Klimo. Vydali dvě obsáhlé knižní studie:
první o tom, jak se choval jihomoravský lužní
les před regulací Dyje a snížením vodní hladiny,
mimo
jiné
v
souvislosti
s výstavbou
Novomlýnských nádrží; druhá kniha, vyšlá
později, je o stavu lesa po vykonání těchto
technických opatření. Překlady obou knih vyšly
v nakladatelství Elsevier.

DB Kdo se ještě ze zemědělského výzkumu,
kromě ČZU v Brně, na programu podílel?
JHK: Aktivně se účastnil, včetně publikací, také
Výzkumný ústav rostlinné výroby v Ruzyni pod
vedením doc. Černého a doc. Vrkoče. Jak říkali,
IBP je posunul mnohem dál od sledování třeba
jen vlivu hnojení na výnos ke sledování
dynamiky tvorby výnosu. V tom byl
průkopníkem ruský profesor A. A. Ničiparovič z
Ústavu fyziologie rostlin Akademie věd
Sovětského svazu v Moskvě, který byl přes rok
jako sovětský expert v Ústavu experimentální
botaniky ČSAV. Byl také sovětským členem
koordinačního výboru té sekce IBP/PP.
Hodnotil, jak jednotlivé zásahy do pěstování
rostlin zvyšují jejich fotosyntetickou účinnost.
Černý, Hruška a kolektiv pak vydali knihu o
fyziologii tvorby výnosu polních plodin, která
byla přeložená v NDR do němčiny, v angličtině
ji vydal Elsevier a byla přeložena i do ruštiny a
maďarštiny.
IBP bylo taky fajn v tom, že v něm dobře
spolupracovali Češi a Slováci. Pod vlivem IBP a
MABu vznikl i stěžejní úkol státního plánu
základního výzkumu (SPZV), který koordinoval
už zesnulý ing. Jozef Kolek, tehdy ředitel
Botanického ústavu SAV v Bratislavě a původně
zemědělský inženýr a fyziolog rostlin. Vedl
tento úkol velmi osvíceně a jeho porady měly
spíš povahu workshopů, kde jsme si říkali, co
kdo dělá a jak to dělá.

Knihu „Production Ecology of Wetlands“ jsme
připravovali tak, že jsme měli několik
redakčních porad a rozdělili si témata. Kapitoly
a obsáhlou bibliografii nakonec zredigoval
hlavně první redaktor, Derek Westlake z U. K.
Naši hydrobiologové měli významnou roli ve
tvorbě knižní mezinárodní syntézy studia
sladkovodních ekosystémů v IBP, v níž se Milan
Straškraba
průkopnicky
zabýval
jejich
matematickým
modelováním.
Brněnští
ekologové pod vedením Mileny Rychnovské se
kromě syntézy vlastních výsledků významně
podíleli na mezinárodní syntéze studia
travinných ekosystémů v IBP.
HŠ: Dá se tedy říct, že naši hydrobiologové a
terestriční ekologové se díky IBP během
totality udrželi na světové úrovni?
JHK:
Tak
hydrobiologové
byli
i
v
ekosystémovém přístupu určitě nejdál. I proto,
že ve vodě se tenhle přístup aplikuje snáze,
hlavně ve stojatých vodách. Měli takříkajíc
zaděláno předem a IBP jim velmi pomohl. No a
7

HŠ: Ale jinak bylo SPZV k ničemu.

JHK: No tak Ivan Málek k tomu nebyl myslím
nucen. On byl velkorysý, ačkoliv byl velice věřící
komunista, člen ÚV KSČ a stal se prvním
nositelem mezinárodní Ceny V. I. Lenina,
udělované ze SSSR.

JHK: Ne v tomhle případě. SPZV byla na začátku
dobrá myšlenka, vlastně kdysi napadlo
I. Málka, aby se dali dohromady lidé zabývající
se podobnými tématy na různých institucích a v
různých resortech: od Akademie a vysokých
škol přes zemědělské ústavy a podobně.

DB: A neměl by být ještě pro úplnost zmíněn
INTECOL?

DB: Takže něco jako raná interdisciplinarita?

JHK: Určitě. INTECOL (International Association
for Ecology) vznikl po IBP v roce 1967 také jako
ekologická
a
environmentální
sekce
International Union of Biological Sciences
(IUBS). První světový ekologický kongres
proběhl v září 1974 v holandském Haagu. Tam
nás bylo několik, vedoucím delegace byl Emil
Hadač, byl tam i Marek Rejmánek, já, paní
doktorka Dykyjová, celkem asi 8–10 lidí.
Přednášel tam i E. P. Odum o vztahu mezi
stabilitou a diverzitou. Měl jsem tam na
starosti symposium o experimentování
s ekosystémy.

JHK: Spíš vzájemná komunikace mezi
institucemi a lidmi, kteří si jinak byli vzdáleni
vinou různých byrokratických překážek. To se
dařilo až tak do let 1968-9 a pak jen vzácně,
jako u J. Kolka. Uplatňovala se pak totiž teorie
„My institute, my castle“ a každý ředitel chtěl
mít svůj hlavní nebo dokonce stěžejní úkol či
úkoly, takže se celá struktura SPZV
rozkouskovala.
HŠ: A já už ho znám jen z téhle degenerované
fáze po roce 1980, kdy se jen vyplňovaly různé
zprávy.

Druhá mezinárodní konference INTECOLu byla
v roce 1978 v Jeruzalémě a tehdy už byl Izrael
pro zdejší vládce zcela nežádoucí. Nicméně
jsem figuroval jako člen představenstva
INTECOLu na hlavičkách dopisních papírů toho
kongresu. V roce 1977 jsem byl od září do
prosince na Louisiana State University v Baton
Rouge a s Genem Turnerem jsme tam začali
připravovat
Wetlands
Working
Group
INTECOLu, která je vlastně pokračováním IBP
Wetlands Working Group. A prof. Evenari,
rostlinný fyziolog, s nímž jsem si tehdy z USA
dopisoval, si stěžoval, že není přihlášen nikdo z
Československa. Napsal jsem mu, že tam těžko
pustí někoho, kdo není stoprocentně politicky
prověřen. Zároveň jsem mu poslal seznam
jmen, u kterých se to dalo předpokládat, s tím,
ať pozvou alespoň je. Byl mezi nimi i Jaromír
Pospíšil, můj o ročník starší kolega z fakulty. Šel
jsem za ním a zmínil se mu, že zatím tam
nebude nikdo z Československa a bude to
ostuda. Přibližná
rekonstrukce
našeho
rozhovoru: „Takže třeba ty zrovna bys tam

JHK: Ano, tou degenerací to dobré vzalo zasvé,
nicméně M. Rejmánek třeba napsal v době
zavádění grantového systému po roce 1989
varovný dopis Milanovi Straškrabovi a dalším,
na který nakonec nedbali, ve kterém navrhoval,
že obnovený nebo reformovaný systém
státního plánu by daleko víc podporoval
interdisciplinaritu a týmovou spolupráci.
Upozorňoval i na úskalí grantového systému
v Americe, kdy se stráví hrozně moc času
psaním návrhů, jejichž úspěšnost je jen
částečná. Vede to taky k izolaci mezi lidmi a
k řešení hlavně krátkodobých projektů.
HŠ: Ale zpátky k IBP. Z našeho povídání mám
dojem, že IBP umožnilo styk se světovou
vědou a vlastně do jisté míry donutilo oficiální
orgány, aby ten výzkum povolily a daly na to
lidi a peníze.
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mohl jet“. „A kde to je?“ „V Izraeli.“ „A kde
přesně?“ „V Jeruzalémě.“ „No tak to je
naprosto vyloučeno, abychom tam jeli, protože
přece víš, že s Izraelem je to špatný. Kdyby tam
někdo z Československa jel, tak by to Arabové
považovali
za
naše
uznání
izraelské
svrchovanosti nad Jeruzalémem.“ „Ale pokud
vím, tak Poláci tam aspoň tři jedou.“ „Poláci ale
nedodávají Arabům tolik zbraní jako my! A
kdybychom si Araby naštvali, tak u nás ty
zbraně přestanou kupovat.“ Takže on mi
kápnul božskou a nejel tam nakonec nikdo.

JHK: S takovým názorem nesouhlasím. Každý
přístup má svoje opodstatnění, když je alespoň
trochu definovaný. Populace a společenstva
mají také svoje opodstatnění, ale mám pocit,
že ekosystémový přístup často chyběl třeba
botanikům. Například Slávek Pelikán jim vyčítal,
že zapomínají, že živočichové mají na rostlinná
společenstva veliký vliv. A není to jen bobr, ale
hlavně žížaly, krtci a hraboši. Zase to přehnal
dr. Grulich, který v jednou Meteoru vypočítal,
že pokud by se krtci nechali rýt nevím kolik
milónů let, že by se celá Evropa splavila do
moře, nebo něco podobného.

Wetlands Ecology Working Group měla první
konferenci v Indii v roce 1980, kam jsme už
nestihli odjet, protože se organizovala
narychlo. Zato jsme hned přislíbili zorganizovat
druhou konferenci v Třeboni v roce 1984.
Přijelo na ní 122 účastníků ze zahraničí a asi 30
z Československa. Z těch zahraničních pětina,
to jest 22, byla ze Spojených států. Náš
mokřadní výzkum tedy u nich vzbudil zájem.

HŠ: No a Šuspa a Vojta Novotný teď dělají na
interakcích mezi herbivory a na Papui.
JHK: A již Marcel Rejmánek, když přišel do
Českých Budějovic, spolupracoval s Petrem
Starým na výzkumu mšic a vlivu jejich žíru na
rostliny.
DB: Ještě bych se vrátil k tomu, že tady
vystupuje taková ta mytická postava
akademika Málka. Můžeš ho přiblížit
čtenářům?

Ještě jsem se dost angažoval v poměrně
důležitém
programu
SCOPE
(Scientific
Committee for the Problems of Environment)
pod ICSU (International Council of Scientific
Unions), který vznikl v roce 1969 a funguje
dodnes. Byl jsem nějakou dobu tajemníkem
našeho národního komitétu. SCOPE vycházel z
toho, že problém životního prostředí je
celosvětový, a tak mu je třeba věnovat
celosvětovou pozornost v projektech, které ale
nebyly výzkumné, ale kompilační. Měly dávat
dohromady a syntetizovat znalosti z celého
světa z jednotlivých problematik. Těch bylo
dost a tady Hanka má teď v ruce produkt
jednoho projektu SCOPE, knihu „The Global
Carbon Cycle“.

JHK: Ivan Málek byl původně mikrobiolog a
jeho hlavním objevem byla kontinuální
kultivace mikroorganismů, kterou se proslavil
po celém světě. Založil také Mikrobiologický
ústav ČSAV a zasloužil se o vybudování areálu v
Krči, což byl asi první tak velký areál u nás.
Narodil se 29. září 1909 - vím to, protože jsem
na něj psal nekrolog. Vzděláním byl lékař a
během války byl v odboji. Stal se ortodoxním
komunistou a jedním z hlavních protagonistů
komunistických idejí ve vědě. Ale přitom měl
pořád osvícené myšlenky, protože uznával
nutnost mezinárodní spolupráce, atd. Ovládal
jazyky a byl nesmírně vzdělaný; svůj ústav vedl
velmi dobře. Protože měl široký rozhled v
biologii obecně, angažoval se i v založení IBP.
Myslím, že z toho neměl nějaké prebendy, ale
že se na něj různé funkce nabalovaly tak nějak
automaticky. Ale po roce 1968 upadl

HŠ: Tahle řada SCOPE je užitečná dodnes.
HŠ: A jak se díváš na pohled, že ekosystémový
přístup je dnes zastaralý a překonaný?
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v nemilost, protože jako jeden z mála poslanců
hlasoval proti smlouvě o dočasném pobytu
sovětských vojsk na území ČSSR. Soudím, že
také kvůli tomu pak normalizované vedení
Akademie věd zaujalo k IBP poněkud
rezervovaný postoj.

Jeník, prof. Václav Mezřický (ekologický právník
z Právnické fakulty UK), ing. arch. Martin Říha.
Jejich konferencí jsem se zúčastnil jen málo,
protože jsem měl jiné odborné zájmy a držel
jsem se taky názoru, že ekologie a nauka o
životním prostředí jsou odlišné věci.

DB: Co se vlastně stalo s ekologickou sekcí
Československé biologické společnosti?

DB: Takže oni se zabývali hlavně trvale
udržitelným rozvojem a podobnými tématy?

JHK: Ta byla založená 1974–1975. Byl jsem od
začátku členem, ale ne moc aktivním. Nejvíc by
o tom mohli vyprávět Bedřich Moldan, Jan

JHK: Ano. Ale bylo to ohromně užitečné.
Hana Šantrůčková & David Boukal
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6. konference České společnosti pro ekologii – Ekologie 2017
Šestá konference ČSPE se konala 25.–27.9.2017
v Praze. Kromě naší společnosti se na její
organizaci podílela i Česká zemědělská
univerzita, v jejichž prostorách se většina
konferenčního dění odehrála. Šestý ročník
konference nabídl 59 přednášek, včetně pěti
zvaných, jedné plenární a třech přednášek
laureátů Ceny Vojtěcha Jarošíka, a 68 posterů.
Celkem se jsme zaznamenali kolem 180
účastníků.
Po úvodnímu slovu organizátorů byl
zahájen první odborný blok, a to zvanou
přednáškou Petra Kohouta o roli mykorhizních
hub v rostlinných invazích. Druhý blok
přednášek započal zvaným příspěvkem Jan
Douda a pohovořil o tom, jestli lze pomocí
tradičního hospodaření navrátit vzácné druhy
do lesů. Tento blok vyplnil zbytek pondělního
odpoledne/večera, na jehož konci nás čekala
valná hromada ČSPE, podrobněji na následující
straně. Jakmile skončila, přesunuli jsme se do
nedalekého Klubu C, kde mnozí rokovali dál až
do pozdních nočních/ranních hodin.
Zatímco v pondělí jsme si všechny
příspěvky vyslechli v češtině, úterý patřilo
přednáškám v angličtině, což přilákalo řadu
zahraničních hostů, studentů a přednášejících,
kteří v té době měli třeba nějakou afiliaci na
českou vědeckou instituci. Úterní dopoledne
zahájila zvaná přednáška Marka Stibala, při
které nás až mrazilo, protože byla řeč o
prostředí kolem ledovců. Po obědě v místní
menze následoval další blok přednášek.
Odpolední sekci zahájil zvanou přednáškou

Petr Keil, v rámci které nás seznámil s odlišným
pohledem na biodiverzitu, pokud použijeme
různé škálování.
V pozdním odpoledni nás čekala
plenární přednáška Konrada Fiedlera, který
představil můry jako modelové organismy pro
užití v ekologických studiích, a to nejen v
různých typech prostředí (od temperátu až po
tropické oblasti), ale i na různých škálách. Poté
jsme se přesunuli do předsálí, kde začala
přehlídka posterů. Tou ale úterní večer zdaleka
neskončil! Pokračoval rautem v prostorách
Fakulty životního prostředí ČZU v Praze, kde se
podával dokonce jelen sika – v podstatě jsme si
tedy ukázali „eradikaci nepůvodního druhu
v praxi“.
Těm, co se podařilo ve středu ráno
dostat do přednáškového sálu včas, neunikla
zajímavá zvaná přednáška Kateřiny Sam, která
nás zavedla až na Papuu-Novou Guineu. Po
skončení bloku jsme si ještě vyslechli z úst
laureátů Ceny Vojtěcha Jarošíka, významného
českého ekologa a zakladatele katedry ekologie
PřF UK v Praze, příspěvky o jejich výzkumu.
Nakonec jsme vyhlásili nejlepší studentské
prezentace a poté byla konference oficiálně
ukončena.
Děkujeme všem, co se zúčastnili – bez
vás by to opravdu nešlo – a těšíme se již brzy na
další ročník. Tak tedy na shledanou v Olomouci!
Kateřina Štajerová
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Zápis z valného shromáždění České společnosti pro ekologii
Datum: 25. 9. 2017
Místo: Praha – Suchdol

2. Česká společnost pro ekologii podpořila
vydání
knihy:
V.
Kubovčík
(2017)
Paleoekológia, Technická univerzita vo
Zvolene, Zvolen.

1. Tajemník společnosti seznámil s činností
společnosti v letech 2015 a 2016.

3. Iva Hönigová požádala Českou společnost
pro ekologii o pomoc při organizaci
odborných seminářů Agentury ochrany
přírody a krajiny ČR, zejména při oslovování
odborníků, a o pomoc při šíření informací
mezi odbornou veřejnost, což výbor ČSPE
přislíbil.

Činnost v roce 2015:
 5. konference České společnosti pro
ekologii – České Budějovice
 Udělení ceny V. Jarošíka
 Podpora exkurzí: Přírodní hodnota Brd;
Za středočeskými rybníky, řekou Mrlinou a
remízky
 Létající semináře (2x)

4. Valné shromáždění dále navrhlo zaměřit se
více na vzdělávání učitelů, věnovat se více
zákonu o ochraně přírody a věnovat se více
získávání finančních prostředků.

Stav účtu na konci roku 2015 byl 209 tis. Kč.
Činnost v roce 2016:
 Spoluúčast na organizaci konferencí:
29th Conference of the Plant Population
Biology Section of the Ecological Society of
Germany, Austria and Switzerland (GfÖ)
(Martínková J., Klimešová J., Herben T.)
 Ochrana přírody: věda a praxe, 23. 9. 2016
(Dušek, J., Tropek, R.)
 Udělení ceny V. Jarošíka
 Exkurze: Alternativní management české
krajiny aneb návrat velkých kopytníků
(Jersáková J.)
 Létající seminář
 Expertní činnost: Vyjádření ČSPE k záměru
zrušení přírodní rezervace Údolí Oslavy a
Chvojnice a péči o nástupnické rezervace
 Změna stanov a přehlášení společnosti do
rejstříku spolků

5. Výbor ČSPE upozornil na relativně málo
početnou členskou základnu na Moravě a
požádal moravské členy ČSPE o organizaci
konference.
Ondřej Mudrák

Stav účtu na konci roku 2016 byl 225 tis. Kč.
Počet členů je 210.
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Mezinárodní ochranářská konference GBCC
ČSPE se podílela na organizaci konference GBCC – Global Biodiversity Conservation Conference, která
proběhla 25.-26.9.2018 na České Zemědělské Univerzitě v pražském Suchdole. Ta navazovala na
předchozí úspěšné mezinárodní konference o ochraně tropické biodiverzity, ale letos poprvé rozšířila
záběr i mimo tropické oblasti.
Její organizátoři si kladou za dlouhodobý cíl propojit praktickou ochranu přírody s vědeckým
výzkumem. 225 účastníků z různých vědeckých, neziskových i státních organizací (včetně řady členů
ČSPE) posledního ročníku svědčí o tom, že se jim to daří. Výbor ČSPE pověřil podílem na organizaci
konference Roberta Tropka a Davida Storcha, ti se aktivně podíleli na tematickém vymezení
konference i na výběru a oslovování jednotlivých přednášejících. Všech 25 přednášek bylo zvaných,
několik řečníků bylo vybráno přímo z řad členů ČSPE. Všechny přednášky byly rovněž přenášeny
online přes sociální sítě, což přitáhlo značnou pozornost a dále rozšířilo dopad konference. Každý z
tematických bloků byl zakončen moderovanou diskuzí publika se všemi řečníky, často s velmi
inspirativními nápady.
První konferenční den byl věnován lidským zásahům do ekosystémů a jejich dopadům na
biodiverzitu. Dopolední blok přednášek se věnoval evropským ekosystémům a byl zahájen plenární
přednáškou Prof. Piotra Tryjanowskeho z Poznaňské univerzity. Odpolední blok byl zaměřen na
ekosystémy tropické. V obou blocích zazněly jak přednášky vysloveně vědecké shrnující výzkum
dopadu různých lidských zásahů na biodiverzitu (včetně disturbančních ochranářských zásahu v
Evropě), tak praktické přednášky o úspěšných ochranářských projektech. Blok o dopadech pytláctví
na biodiverzitu a boji proti němu zahájila ve středu ráno plenární přednáška Prof. Stuarta Marsdena,
blok opět zahrnoval jak vědecké, tak praktické příspěvky (včetně velmi zajímavých a alarmujících
zkušeností České inspekce životního prostředí s pašováním produktů z tygrů přes ruzyňské letiště).
Poslední blok přednášek se věnoval využití moderních technologií v praktické ochraně přírody a jistě
byl velmi inspirativním pro řadu účastníků. Konference úspěšně spojila vědeckou i praktickou část
mezinárodní společnosti věnující se ochraně přírody, otevřela a diskutovala aktuální problémy a snad
i přispěla ke zlepšení mezinárodní ochrany biodiverzity. Další podrobnosti lze nalézt na webových
stránkách conference (http://www.gbcc-conference.org), či na jejím facebookovém profilu
(https://www.facebook.com/GlobalBiodiversityConservationConference).
Robert Tropek
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Cena Vojtěcha Jarošíka za rok 2017
Cena Vojtěcha Jarošíka za vynikající studentskou publikaci v oboru ekologie, jež je udělována
katedrou ekologie Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy a Českou společností pro ekologii, byla
v roce 2017 vyhlášena již počtvrté. Tato cena se tedy pomalu stává tradičním způsobem, jak ocenit
úspěchy studentů českých a moravských vysokých škol na poli publikačním.
V tomto ročníku bylo do soutěže přihlášeno celkem 11
studentských prvoautorských prací, jež vyšly v renomovaných
zahraničních časopisech v r. 2017. Zastoupeni byli studenti čtyř
vysokých škol – tři studenti pocházeli z alma mater Vojtěcha
Jarošíka, Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy, další tři byli
z Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity, čtyři z
Přírodovědecké fakulty Jihočeské univerzity a jedna studentka měla
společnou afiliaci PřF UK a České zemědělské univerzity.
Přihlášené práce posuzovala stejně jako v minulých letech
třináctičlenná odborná komise složená ze zástupců ČSPE a katedry ekologie PřF UK. Každý člen
komise měl na základě originality prací a jejich příspěvku k ekologickému poznání vybrat tři práce
obzvláště hodné ocenění. Nebyl to vůbec jednoduchý úkol, neboť přihlášené práce byly velmi kvalitní
a pokrývaly široké spektrum témat, jak je zřejmé z přehledu přihlášených prací uvedeného níže.
Nakonec ale bylo rozhodnutí o vítězce tohoto ročníku poměrně jednoduché – nejlépe hodnocenou
prací byla publikace „Network reorganization and breakdown of an ant–plant protection mutualism
with elevation”, jejíž první autorkou byla Nichola S. Plowman z Jihočeské univerzity a Biologického
centra AV ČR. Práce publikovaná v prestižním časopise Proceedings of the Royal Society
B vychází z terénního výzkumu v papuánských tropických lesích. Vysoce hodnocené byly i publikace
Salzy Palpuriny z Ústavu botaniky a zoologie Masarykovy univerzity a Denise Copilașe-Ciocianu z
katedry ekologie PřF UK.
Nejlépe hodnocené publikace nominované na Cenu Vojtěcha Jarošíka za r. 2017:
1. Plowman N.S., Hood A.S.C., Moses J., Redmond C., Novotny V., Klimes P. & Fayle T.M. (2017):
Network reorganization and breakdown of an ant–plant protection mutualism with
elevation. Proceedings of the Royal Society B, 284: 20162564.
2. Palpurina S., Wagner V., von Wehrden H., Hájek M., Horsák M., Brinkert A., Hölzel N., Wesche K.,
Kamp J., Hajkova P., Danihelka J., Lustyk P., Merunkova K., Preislerova Z., Koci M., Kubesova S.,
Cherosov M., Ermakov N., German D., Gogoleva P., Lashchinsky N., Martynenko V. & Chytrý M.
(2017): The relationship between plant species richness and soil pH vanishes with increasing
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Cena se udílí na počest vynikajícího českého ekologa a zakladatele katedry ekologie PřF UK, prof.
Vojtěcha Jarošíka. Vyhlašuje ji jeho katedra spolu s Českou společností pro ekologii. Cena se udílí za
za vynikající studentskou publikaci v oboru ekologie. Je možné ji získat jen za původní vědeckou
publikaci v respektovaném mezinárodním časopise, jejímž prvním autorem je student či studentka
české vysoké školy. Cena je spojena s finanční odměnou ve výši 10 tisíc Kč.
Více informací o ceně, včetně podmínek přihlášení, je uvedeno na webové stránce katedry
ekologie: www.natur.cuni.cz/biologie/ekologie/cena
Adam Petrusek
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Cena Vojtěcha Jarošíka za rok 2018
Laureáti Ceny Vojtěcha Jarošíka za vynikající studentskou publikaci v oboru ekologie, jež je udělována
katedrou ekologie Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy a Českou společností pro ekologii, jsou
letos vyhlašováni již popáté – a podruhé v krátké historii ceny se o cenu podělí dva uchazeči.
V posledním ročníku bylo do soutěže přihlášeno celkem 13 studentských prvoautorských
prací, jež vyšly v mezinárodních recenzovaných časopisech v r. 2018.
Přihlášené práce posuzovalo dvanáct hodnotitelů složených ze
zástupců ČSPE a katedry ekologie PřF UK. Každý člen komise na základě
originality prací a jejich příspěvku k ekologickému poznání vybíral tři
práce obzvláště hodné ocenění. Výsledek hodnocení byl nakonec
poměrně jednoznačný – se stejným počtem hlasů se na vítězné pozici
umístily dvě publikace: jednak v loňském roce široce medializovaná
práce Vojtěcha Kubelky, doktoranda katedry ekologie PřF UK,
publikovaná v Science po názvem „Global pattern of nest predation is
disrupted by climate change in shorebirds”, a dále práce Lucie
Vančurové, doktorandky katedry botaniky PřF UK, nazvaná „The
complexity of symbiotic interactions influences the ecological
amplitude of the host: a case study in Stereocaulon (lichenized Ascomycota)“ vydaná v časopise
Molecular Ecology. Na třetím místě se pak umístila další algologická publikace z PřF UK od Heleny
Bestové.
Co se týče počtu uchazečů, zájem studentů o Cenu Vojtěcha Jarošíka se zdá být stabilní počet přihlášených prací za celou dobu existence ceny kolísal od devíti po třináct. Zastoupení
vysokých škol bylo ale v posledním ročníku velmi nerovnoměrné. Naprosto dominovali uchazeči z PřF
UK (z kateder botaniky, ekologie, zoologie a z Ústavu pro životní prostředí), pouze dvě přihlášené
práce byly od studentů z PřF Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích. Žádná přihlášená práce
tentokrát nepocházela z moravských vysokých škol nebo třeba ČZU, přestože i tam nepochybně
studentské publikace v různých ekologických oborech vznikají. Otázkou je, co stojí za tímto malým
zájmem. Je to tím, že přes veškeré pokusy o propagaci ceny na všech relevantních vysokoškolských
pracovištích v Česku studenti o ceně nevědí? Nebo nevěří, že právě jejich publikace má šanci na
ocenění? Nebo jim je snad líto pár desítek minut investovaných do přípravy podkladů pro přihlášení?
Je na nás všech, abychom se pokusili úspěšné studentky a studenty ve svém okolí motivovat k tomu,
aby své kvalitní publikace na cenu přihlásili. Letošní ročník ukázal, že i v případě, že v pelotonu je tak
mimořádný publikační úspěch, jako je studentský článek v Science, neznamená to automaticky
diskvalifikaci dalších přihlášených prací.
V příštím roce (do konce dubna 2020) bude možno přihlásit do soutěže o Cenu Vojtěcha
Jarošíka studentské prvoautorské publikace vyšlé ve finální podobě během r. 2019. Doufejme, že se
zájem mimopražských studentů o cenu příště zase zvýší.
Více informací o Ceně Vojtěcha Jarošíka včetně seznamu všech v minulosti přihlášených prací
je k dispozici na jejích webových stránkách: https://www.natur.cuni.cz/biologie/ekologie/cena
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Nejlépe hodnocené publikace za rok 2018
1.-2. Kubelka V., Šálek M., Tomkovich P., Végvári Z., Freckleton R.P. & Székely T. (2018): Global
pattern of nest predation is disrupted by climate change in shorebirds. Science 362(6415): 680683.
1.-2. Vančurová L., Muggia L., Peksa O., Řídká T. & Škaloud P. (2018): The complexity of symbiotic
interactions influences the ecological amplitude of the host: a case study in Stereocaulon
(lichenized Ascomycota). Molecular Ecology 27: 3016–3033.
3.

Bestová H., Munoz F., Svoboda P., Škaloud P. & Violle C. (2018): Ecological and biogeographical
drivers of freshwater green algae biodiversity: from local communities to large - scale species
pools of desmids. Oecologia 186: 1017–1030.

Ostatní přihlášené práce:












Duchoslavová J. & Jansa J. (2018): The direction of carbon and nitrogen fluxes between ramets
in Agrostis stolonifera changes during ontogeny under simulated competition for light. Journal
of Experimental Botany 69(8): 2149–2158.
Florianová A. & Münzbergová Z. (2018): Drivers of natural spread of invasive Impatiens
parviflora differ between life-cycle stages. Biological Invasions 20: 2121–2140.
Kuťáková E., Cesarz S., Münzbergová Z. & Eisenhauer N. (2018): Soil microarthropods alter the
outcome of plant-soil feedback experiments. Scientific Reports 8: 11898.
Kuťáková E., Herben T. & Münzbergová Z. (2018): Heterospecific plant–soil feedback and its
relationship to plant traits, species relatedness, and co-occurrence in natural communities.
Oecologia 187: 679–688.
Macková L., Vít T. & Urfus T. (2018): Crop-to-wild hybridization in cherries—Empirical evidence
from Prunus fruticosa. Evolutionary Applications 11: 1748–1759.
Mikula P., Díaz M., Albrecht T., Jokimäki J., Kaisanlahti-Jokimäki M.-L., Kroitero G., Møller A.P.,
Tryjanowski P., Yosef R. & Hromada M. (2018): Adjusting risk taking to the annual cycle of longdistance migratory animals. Scientific Reports 8: 13989.
Mrazova A. & Sam K. (2018): Application of methyl jasmonate to grey willow (Salix cinerea)
attracts insectivorous birds in nature. Arthropod-Plant Interactions 12: 1-8.
Souto-Vilarós D., Proffit M., Buatois B., Rindoš M., Sisol M., Kuyaiva T., Michálek J., Darwell C. T.,
Hossaert-McKey M., Weiblen G., Novotný V., Segar S. T. (2018) Pollination along an elevational
gradient mediated by both floral scent and pollinator compatibility in the fig and fig-wasp
mutualism. Journal of Ecology 106: 2256-2273.
Timsina B., Kindlmann P., Rokaya M. B., Vrchotová N., Tříska J., Horník Š. & Sýkora J. (2018):
Xanthones content in Swertia multicaulis D. Don from Nepal. Molecules 23: 1067.
Veselá H., Mudrák O. & Frouz J. (2018): The role of dead standing biomass of Calamagrostis
epigejos in nutrient turnover during spontaneous succession. Science of The Total Environment
644: 717-724.
Adam Petrusek
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stanovišť: když se zatopí jáma

Pojďme do podzemí! Letos již potřetí.
Po 20-ti letech od publikování článku o tom, že
na popsání strategie rostliny je dostatečné
změřit tři hodnoty na jejích nadzemních
částech: specifickou listovou plochu, výšku
rostliny a váhu jednoho semene (tzv. LHS
traits, Westoby 1999), se stále více začínají
ozývat hlasy ekologů, že k pochopení
komplexní rostlinné strategie je nevyhnutelné
znát také funkce podzemních orgánů, tedy
funkce zodpovědné za hospodaření s živinami,
klonální růst a regeneraci rostliny po narušení.
Vyjma jemných kořenů, byly podzemní orgány,
jako jsou zásobní kořeny, oddenky či hlízy
doposud opomíjeny. Jednak byly považovány
za méně důležité, ale také proto, že jejich
studium je náročné, destruktivní a vyžaduje
specifické znalosti a dovednosti.
Naše pracovní skupina z Oddělení
funkční ekologie třeboňského pracoviště
Botanického ústavu Akademie věd se

podzemními orgány a jejich významem v
ekologii rostlin zabývá dlouhodobě. Před třemi
lety jsme se tedy rozhodli pomoci ostatním
ekologům, zejména PhD studentům, z celého

světa a začali jsme pořádat týdenní kurz
nazvaný „Go Belowground!“ (tedy „Pojďme do
podzemí!“). V kurzu jsme se zaměřili na
praktické měření funkčních znaků podzemních
orgánů rostlin a také na jejich anatomickou a
herbochronologickou
analýzu.
Kromě
popisných přednášek, seznamujících studenty
18

s podzemními orgány, jsou součástí kurzu i
přednášky představující vědecké studie
využívající funkční znaky a metody, na které je
kurz zaměřen. V miniprojektech si pak
účastníci kurzu sami vyzkouší základní metody
studia podzemních orgánů a vyhodnocení
získaných dat.
Předchozích dvou ročníků (2017 a
2018) se zúčastnilo přes 30 účastníků z celého
světa (USA, Kanada, Brazílie, Jižní Afrika,
Evropa). Kurz byl podpořen Akademií věd
České republiky, což nám umožnilo pozvat i
zahraničního přednášejícího. V letošním září

bude kurz probíhat již potřetí a opět v krajině
Novohradských hor v jižních Čechách.
Očekáváme účast 12 nadšených ekologů
z Ameriky i z Evropy a věříme, že stejně jako
v předchozích letech se i letos stanou z
některých účastníků naši spolupracovníci.
Více fotografií a informací o kurzu
můžete nalézt na našich webových stránkách:
https://klimesovajitka.wordpress.com/gobelowground/
Jitka Klimešová & Jana Martínková
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Exkurze na štěrkopískové náplavy
Na počátku listopadu 2018 uspořádala ČSPE
exkurzi zaměřenou na unikátní štěrkopískové
náplavy řeky Labe u Děčína. Tuto lokalitu
jsme si vybrali nejen z důvodu poznání tohoto
zajímavého říčního fenoménu, ale především
kvůli jeho aktuálnímu ohrožení výstavbou
plavebního stupně za účelem splavnění Labe.
Naším průvodcem byl ředitel odboru ochrany
přírody Ing. Petr Bauer z NP České Švýcarsko,
který se problematikou náplavů dlouhodobě
zabývá. Exkurze se zúčastnilo 16 zájemců,
z nichž více než polovinu tvořili studenti PřF a
ZF JU, PřF UK a ČZU v Praze (obr. 1).

částem CHKO Labské pískovce a jsou
vyhlášeny za národní přírodní rezervaci Kaňon
Labe. Údolí Labe je významnou migrační
cestou spojující severoněmeckou nížinu a
českou kotlinu a představuje tak významný
koridor pro řadu druhů rostlin a živočichů,
včetně člověka. Archeologické nálezy totiž
dokazují, že oblast, tradičně považovaná za
„nepropustný hvozd“, byla ve skutečnosti
intenzivně využívanou krajinou a křižovatkou
pravěkých i historických kultur. Unikátní
krajinářská hodnota území je patrná zejména
z vyhlídek nad kaňonem, ale i přes sychravé
počasí a pozici na dně kaňonu jsme i my byli
okouzleni podzimními barvami strmých svahů
(obr. 2).
Při chůzi po náplavech nás průvodce seznámil
s dynamikou štěrkopískových náplavů a jejich
jedinečností. Vznik a udržování náplavů
souvisí s dynamikou disturbančních procesů,
které modelují říční koryto a blokují sukcesi.
Jedním z hlavních faktorů je frekvence,

Začali jsme prohlídkou náplavů na pravém
břehu Labe v Podskalí, kde jsme se od našeho
průvodce dozvěděli, že kaňon Labe je jediným
pískovcovým kaňonem na území Česka,
kterým protéká velká řeka. Tento místy až
300 m hluboký kaňon je nejmohutnějším
pískovcovým
kaňonem
v Evropě
a
představuje stanoviště pro řadu ohrožených,
chráněných a vzácných druhů. Svahy kaňonu
pokryté rozsáhlými porosty přirozených lesů,
od lužního lesa na březích přes bučiny na
svazích kaňonu po reliktní bory na hranách
pískovcových stěn, patří k nejcennějším

intenzita a délka trvání záplav. Ne všechny
druhy rostlin snesou narušení i zaplavení a
tak zůstává vegetace náplavů nezapojená.
Vegetace tak odpovídá řídkým porostům
20

iniciálních stádií s druhy vázanými na
světlomilná,
teplomilná
travinná
společenstva. Labské náplavy se vyznačují
přítomností specifických druhů, které se na
náplavech jiných řek vyskytují jen vzácně,
případně rostou pouze zde. Takovým
enigmatickým druhem je kriticky ohrožený
drobnokvět pobřežní (Corrigiola littoralis,
obr. 3). Možnost spatřit tento vzácný druh

umístěny vysoko od hladiny řeky a na rozdíl
od přirozených náplavů se pozvolně nesvažují
směrem ke středu koryta. Odborná studie
porovnávající náplavy českých řek navíc
ukázala, že umělé náplavy jsou vegetačně
chudší a jemnozrnný materiál důležitý pro
strukturu náplavu je postupně odplaven pryč.
Budováním jezu a stavebními úpravami řeky
Labe by došlo k poškození Evropsky
významné lokality Labské údolí a navazujícící
EVL Porta Bohemica, které jsou součástí
soustavy Natura 2000. Český stát se pokusil
vyjednat možnost kompenzace negativních
dopadů stavby jezu v zahraničí, což však
Evropská komise zamítla. Otázka je, jak by
tato stavba za 5 mld. zlepšila podmínky pro
nákladní dopravu, když se lodě stejně zastaví
na českoněmecké hranici, protože v Německu
není na Labi dostatečná plavební hloubka
(např.
v roce
2018
vodní
hladina
nedosahovala hodnoty 1,40 m po více jak 240
dní v roce). Tlak loďařských a stavebních
firem, včetně zastupitelů přilehlých měst však
nepolevuje. Myslím, že pro studenty, z nichž
mnozí se možná jednou budou zabývat
ochranou přírody v praxi, je kauza splavnění
Labe poučným příkladem.
Naši exkurzi jsme zakončili stylově plavbou na
prámu z Dolního Žlebu na pravý břeh Labe.
Tento přívoz je nejseverněji a nejníže
položeným přívozem v Česku a je poháněn
proudem řeky. Přívoz je v provozu pouze,
pokud je hodnota stavu vody na vodočtu v
Ústí nad Labem v rozmezí od 160 do 300 cm.
Vzhledem k podzimnímu deštivému počasí
bylo vody v řece pro prám dostatek. Dnes
5.7.2019, kdy píšu tento text, je stav vody
v Labi u Děčína průměrně 100 cm, což je 13
cm pod limitem označujícím sucho.

jsme nakonec měli i my a to především na
levém břehu Labe v oblasti Dolního Žlebu,
kde jsme viděli několik plodných rostlin.
Důvodů, proč jsou labské náplavy unikátní a
jiné než na ostatních českých řekách, je
několik. Tím hlavním je nižší úživnost
substrátu, která podporuje výskyt druhů
méně náročných na živiny a zřejmě omezuje
dominantní druhy.
Další diskuze už byla méně veselá a týkala se
aktuálního plánu na splavnění Labe, který
dlouhodobě prosazuje Ministerstvo dopravy.
Výstavba vodního jezu u Děčína a
prohloubení koryta řeky by nenávratně
poškodily zdejší přírodu a na základě
odborných posudků není možné tyto
negativní dopady kompenzovat jinde, např.
vyvářením umělých náplavů. My jsme měli
možnost vidět experimentální umělé výhony
a i laickým pohledem je patrné, že jejich stav
a struktura nejsou ideální, což se odráží i na
charakteru a kvalitě vegetace. Jsou často

Jana Jersáková
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Stanovisko ČSPE k rozhodnutí povolit plošné hubení hrabošů
Česká společnost pro ekologii tímto vyjadřuje zásadní znepokojení nad rozhodnutím Ústředního
kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského povolit plošné hubení hrabošů s využitím jedu Stutox
II na bázi fosfidu zinečnatého. Toto nečekaně rychlé, v řádu dní přijaté rozhodnutí je v přímém
rozporu se stanoviskem Ministerstva životního prostředí (viz tisková zpráva MŽP
ČR https://www.mzp.cz/cz/news_20190808_hrabosi_stutox) a nebylo konzultováno s odborníky v
ekologických vědách, ani s lidmi činnými v ochraně životního prostředí. Přitom může mít zcela
zásadní dopady na přírodu a životní prostředí, jejichž vyčíslení dalece přesahuje hodnotu ztracené
úrody. Požadujeme proto pozastavení platnosti tohoto rozhodnutí a urychlené svolání širokého
panelu, kam budou sezváni odborníci z řad zemědělců, myslivců, přírodovědců a ochranářů, včetně
státních orgánů ochrany přírody.
Plošná aplikace jedu může ohrozit celou řadu necílových druhů. Hraboši jsou častou kořistí
dravců, sov, ale také třeba volavek či krkavců; posledně jmenovaní patří dokonce mezi zákonem
výjimečně chráněné druhy. Pozřením otrávené kořisti může dojít k druhotné otravě a úhynu. Jelikož
úřad povolil i aplikaci jedu na povrchu země, může dojít dokonce k otravě přímo pozřením jedu; v
přímém ohrožení jsou tak kromě divokých zvířat i domácí psi a kočky. Zkušenosti z minulosti ukazují,
že tyto následky jsou očekávatelné s vysokou pravděpodobností – jen na Olomoucku v roce 2005
kvůli plošné aplikaci jedů uhynuly stovky zajíců a srnců, v roce 2010 pak téměř 1500 racků
chechtavých.
Jestliže dojde v důsledku aplikace jedu ke snížení stavu predátorů, budou populace hraboše v
budoucnosti gradovat častěji a ve větší míře. Zatímco stavy hrabošů se po drastickém zásahu rychle
obnoví, necílovým druhům, které jsou potenciálně schopné regulovat populace hrabošů, to bude
trvat podstatně déle. Hraboši se mohou namnožit exponenciálně i během jediné sezony, což dokládá
právě současná gradace jejich početnosti – samice vrhne několikrát za rok až deset mláďat, ta se
navíc po necelých dvou týdnech mohou sama zapojit do rozmnožování. Jejich predátoři tuto
schopnost nemají – ptáci mají například jen výjimečně více než jednu snůšku za rok, pohlavní
dospělosti navíc nedosahují dříve než v roce následujícím a často i později. Snížení populace hrabošů
působením jedu navíc povede k tomu, že omezíme autoregulační mechanismy jejich populační
dynamiky (při velkých populačních hustotách se plodnost snižuje), a tak bude docházet k dalšímu
množení. Výsledný efekt tedy může být právě opačný, než bylo zamýšleno.
Ekologický stav zemědělské krajiny je u nás velmi špatný, dlouhodobě mizí dříve běžné druhy
ptáků, obojživelníků, plazů i bezobratlých. Hlavními příčinami jsou změna struktury krajinné mozaiky
a chemizace zemědělství, důsledkem je ohrožení elementárních stabilizačních mechanismů krajiny.
Za této situace jsou jakékoli plošné a nediferencované zásahy proti škůdcům velmi problematické a
vyžadují důkladnou a profesionální veřejnou diskusi.
Za výbor České společnosti pro ekologii (ČSPE)
Prof. David Storch, Ph.D. (předseda),
Centrum pro teoretická studia UK a AVČR a Katedra ekologie PřF UK

Pozn.: Toto prohlášení vydala ČSPE ve čtvrtek 8. srpna 2019. Následovala komunikace jak s médii, tak se zodpovědnými pracovníky MŽP.
Odborná expertíza členů ČSPE přispěla k tomu, že hned v pondělí bylo na společné schůzce MŽP a MZ rozhodnuto o zákazu plošné aplikace
jedu, respektive o tom, že plošná aplikace je možná jen po explicitním udělení výjimky pro konkrétní lokalitu.
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Vzpomínka na Honzu Mládka
V loňském roce nás na konci léta opustil význačný ekolog a botanik Honza Mládek. Honzovo jméno
bylo pevně spojeno s Přírodovědeckou fakultou Univerzity Palackého v Olomouci. Začínal tam jako
student, po krátké přestávce vystudoval doktorát a následně působil
jako vědecký pracovník. Na tři roky jednou nohou ukročil do Českých
Budějovic, kde jsme spolu řešili postdoktorský grantový projekt.
Přestože zůstal věrný své domovské univerzitě, rád spolupracoval
s odborníky z dalších institucí doma (zejména Česká zemědělská
univerzita, Mendelova univerzita) i v zahraničí (Université de
Toulouse, INRA Toulouse, James Hutton Institute v Aberdeen).
Honza byl sice vzděláním přírodovědec, ale vždy pro něj bylo
zásadní, jak na přírodu a přírodní procesy nahlížejí zemědělci a
zemědělští odborníci. Jeho velkou snahou pak bylo tyto pohledy
integrovat a posunout tak kupředu pochopení přírodních zákonitostí.
Přesně v duchu Honzova přístupu se pustil do svého zásadního vědeckého tématu, což pak byla
interakce mezi přežvýkavými býložravci a ekosystémem polopřirozených trávníků. V rámci tohoto
výzkumu na rozhraní ekologie společenstev a ekosystémů dospěl k přesvědčení o zásadním vlivu
minerálních živin a vlastností rostlin na pastevní ekologii. Toto přesvědčení, dobře kompatibilní se
současným pohledem ekologie na principiální důležitost funkčních vlastností, pak vtělil i do několika
zásadních článků vyšlých v posledních letech.
Honza musel na začátku své vědecké dráhy překonávat řadu (obvyklých) obtíží –
s publikováním svých zjištění i s problémy v grantových řízeních. To se mu však podařilo díky
obrovské energii, se kterou se pouštěl do práce. Kromě základního výzkumu se soustředil i na výzkum
aplikovaný, ve kterém úspěšně navázal spolupráci i se soukromým sektorem. Jeho snahou zde bylo
zvýšit biodiverzitu krajiny díky využití potenciálu okolí silnic a dálnic, tj. míst, která by mohla hostit
bohatá společenstva rostlin a hmyzu. Na toto téma dostal grant od Technologické agentury ČR, na
jehož řešení jsem se též (drobně) podílel. Projekt mi na začátku připadal dost šílený - identifikoval
jsem asi pět kritických úskalí, která bylo třeba všechny překonat, aby to celé fungovalo. Ač jsem byl
zpočátku skeptický, Honzovi se podařilo vyřešit prakticky všechny problémy dlouho před dokončením
projektu, ale jak se později ukázalo, bohužel nedlouho před jeho odchodem.
Moje hlavní spolupráce s Honzou se ovšem týkala ekologie poloparazitických rostlin. Poprvé
jsme se potkali jako končící doktorandi na setkání v Ledči nad Sázavou v roce 2010. Poté následovaly
mnohé diskuze při příležitosti Botanických sekcí CHKO Bílé Karpaty a několika mých návštěv u Honzy
doma v Návojné, ze kterých vyrostla plodná spolupráce. Bylo to právě u Honzy doma, kde jsme (lehce
posíleni vínem) přišli na nápad využití poloparazitických kokrhelů k potlačení expanzivní třtiny
křovištní. Na základě tohoto nápadu vznikl náš společný projekt, jehož výsledky jsou už po několika
letech používány v praxi ekologické obnovy a ochrany přírody. V posledních letech jsme si pak trochu
rozdělili role, když se Honza v tomto tématu vrhl do aplikované problematiky, zatímco já jsem zůstal
hlavně u základního výzkumu.
I během svého nedlouhého působení coby učitel a vědecký pracovník, stihnul Honza
vychovat několik šikovných následovníků z řad studentů a (post)doktorandů. Jeho nápady a myšlenky
tak rozhodně nepřijdou vniveč. Je mi ale líto, že už se nikdy nesejdeme ani v terénu ani v hospodě u
piva, abychom o svých nápadech diskutovali a testovali je.
Jakub Těšitel
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Má větší dopad článek na Wikipedii, nebo v Science?
Možná je to jen můj dojem, možná popisuji
něco, co tady bylo vždy, jen jsem to tak silně
nevnímal. V poslední době ale mám občas
pocit, jako by některá média rezignovala na
ověřování informací, a v článcích se tak ve
zvýšené míře vyskytují zavádějící nebo i zcela
chybné údaje (hovořím o článcích
popularizujících vědu). Tento příspěvek
ovšem nemá být lamentem nad špatnou prací
novinářů, jak by se mohlo zdát, ale nad jejich
nedostatečnou podporou z naší strany.
Články se staly obětí „prioritizace“ –
zmenšení redakcí v důsledku klesajících
příjmů z reklamy – a ukvapeného tempa
doby. Novináři jsou kvůli každodenním
termínům nuceni psát horkou jehlou, nebo
jen přejímat informace ze zahraničních
článků. Zahraniční média se ovšem
pochopitelně potýkají se stejnými problémy
jako ta tuzemská, a tak se již nelze
spolehnout ani na věhlasné deníky typu
Guardian či Independent. Redaktorům jejich
přístup těžko můžeme vyčítat. To ovšem
neznamená, že se s tím musíme smířit. Coby
strážci vzdělanosti bychom právě my měli být
garantem, že veřejnosti dostupné informace
budou správné i za hranicemi prestižních
odborných žurnálů.
Otázka v titulku je samozřejmě zcela
záměrně absurdně položená: čerstvě
publikovaný článek v Science či Nature
s českou účastí se velmi rychle dostane do
všech myslitelných médií, protože i ti největší
laikové cítí, že se odehrálo cosi významného.
V jaké podobě se informace objeví, to už je
ovšem druhá záležitost. A lze si položit
otázku, kam až sahá naše odpovědnost za
naše výsledky a za jejich správnou
interpretaci. Troufnu si tvrdit, že daleko.
Počet čtenářů primárního zdroje totiž se
zástupy těch, co zhltnou informaci již
„předžvýkanou“, vůbec nesnese srovnání. Co
s tím?

Stejně jako v případě nemocí či biologických
invazí je mnohem jednodušší prevence než
řešení následků. A proto se vyplatí, ideálně
při každé zajímavé publikaci, investovat čas
do sepsání kvalitní tiskové zprávy – pokud
poskytne novinářům silný příběh i dostatek
fakticky správných informací, o které se
mohou
opřít,
zabrání
článkům
„rychlokvaškám“. Neslouží tedy jenom ke
zviditelnění závěrů právě publikovaného
výzkumu, ale i k minimalizaci škod v hlavách
těch, co se pohybují v jiných oborech.
Nicméně jako „metodik prevence“
může člověk působit i mimo svůj vlastní
výzkum či dokonce obor, a to nejen v případě,
že patří k těm, které média oslovují se žádostí
o rozhovor. Iniciativu můžeme vyvinout sami.
I kvalitní popularizační článek (či jiná forma
popularizace) může předejít vzniku a
kopírování dezinformací. Jenže když už
popularizujeme, stejně nás jistá „stavovská
čest“ vede k upřednostňování těch médií,
která mají zvuk, například Vesmíru či Živy.
Jejich vliv na veřejnost však je ve srovnání
s působením masmédií mizivý: jde o periodika
zaměřená primárně na lidi poučené a
s velkým zájmem o obor. Jeden článek na
novinky.cz či v Blesku naopak zasáhne
všechny vrstvy společnosti, navíc s o několik
řádů větší diváckou obcí.
Rozhodně nikoho nevyzývám k tomu,
aby pro podobná média psal – koneckonců
bychom třeba ani svými slohovými
schopnostmi neobstáli. Co ovšem můžeme
úplně všichni, je čas od času na nesrovnalosti
poukázat. A požádat o nápravu. Když totiž
každou chybu v „plátku“ vyvážíte statisíci
čtenáři,
najednou
nemusí
vypadat
připomínkování bulváru jako taková ztráta
času.
Čas od času pomocí vyhledávače
zkontroluji, jak se píše o problematice, které
se zrovna věnuji, a když na nesrovnalosti
narazím, ideálně přímo autora upozorním, a
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pokud se mi to nepodaří, napíšu přímo
redakci. Redaktoři většinou na moje faktické
připomínky reagují pozitivně a informace
opraví (nebo ty zavádějící alespoň smažou).
Samozřejmě můžete namítnout, že tou dobou
článek již nikoho nezajímá. Nicméně i tak
stále „visí na webu“ a stále se na něj
odkazuje, když se objeví článek s podobnou
problematikou. Existuje pak i platforma, kam
se čtenáři vrací sami, a vrací se tam zřejmě i
novináři, při psaní článků dalších. Je to
Wikipedie. Možná vám bude připadat
upravování tamějších článků či jen jejich
„pahýlů“ jako ztráta času, ale opět lze
jednoduše argumentovat „velikostí zásahu“:
chyby na Wikipedii se zreplikují na mnoha
dalších místech.
Pokud někdo hledá informaci ve
vyhledávači, první odkaz, který na něj

„vybafne“, obvykle bývá článek na Wikipedii.
Stejně tak se obsah Wikipedie často
zobrazuje i ve stručné definici pojmu vedle
seznamu nalezených odkazů. V řadě případů
to nevadí, protože jsou články zpracovány
velmi kvalitně, leckde jsou však stále velké
mezery nebo informace zcela chybné. Pokud
tyto nedostatky napravíme a mezery
zaplníme kvalitním materiálem, tneme do
„žáby na prameni“.
Vím, že máte všichni málo času. Ale
až vás budou svírat pochyby nad smyslem
vlastního výzkumu a budete si chtít zlepšit
karmu, nebo hledat společensky přijatelnou
formu prokrastinace, nevede cesta právě
tudy?
Pavel Pipek
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