
Vážené kolegyn ě a kolegové, 
 
mám tu čest Vás poprvé vyzvat k možnosti přihlásit se již na 3. DETERMINAČNÍ 
KURZ FYTOBENTOS, který se letos uskuteční: 
 
Kdy:  31.10.  – 2.11. 2011 (příjezd po 31.10. večer, odborný program út 1.11. celý 
den 2.11. dopoledne a část odpoledne 
Kde:  Vyškovec, Bílé Karpaty   
Téma letošního ro čníku : Implementace WFD a srovnání metodik v zemích EU. 
Podrobný program : je vyvěšen v pdf na stránkách www.sinice.cz  
 
Letos se na Vás t ěší lekto ři: Rndr. Petr Marvan, Csc., Rndr. Bohuslav Uher, PhD.,  
Mgr. Rodan Geriš, Mgr. Markéta Fránková a další. 
 
Webové info o kurzu :  
Přihláška : www.sinice.cz 
Ukončení příjmu p řihlášek : 30.září 2011 
 
Kurz je ur čen pro pracovníky: 
Podniky Povodí, Zdravotní ústavy, VUV, Státní zemedělské správy, laboratoře 
vodárenských společností a všechny, kteří pracují s Water Frime Directive (WFD) + 
studenty zabývající se mykologií 
 
Náplň kurzu: 
První blok – přednášky: ekologie, taxonomie a morfologie sinic, zelených řas a 
rozsivek a k hlavnímu tématu kurzu - implementace WFD a srovnání metodik v 
zemích EU + konkrétní případy z praxe  
 
Druhý blok – praktická část a diskuze: : určování sinic, řas a rozsivek za pomoci 
zpětné dataprojekce. Diskuze nad seznamem vybraných taxonů fytobentosu pro 
podklad pro novelizaci ČSN 75 7715 - s důrazem na dobrou determinovatelnost, 
úzkou ekologickou valenci, srovnat s charakteristikami bioindikací v zahraničí. 
 
Cílem kurzu je: 
Rozšířit znalosti o určování a ekologii fytobentosu – přednášky, praktika, vytvoření 
podkladů pro novelizaci ČSN 75 7715. 
 
Novinka kurzu Fytobentos v roce 2011: 
oficiálně tištěný sborník s přednáškami a obrazovým atlasem rodů a nejběžnějších 
druhů rozsivek  
 
V příloze Vám zasílám také nást ěnkovou formu pozvánky. 
Prosím, kdo máte možnost to kamkoliv pověsit, aby se informace rozšířila mezi 
všechny, kteří bojuji s určováním fytobentosu a s WFD, budu Vám velice zavázána. 
 
Přejeme Vám všem pěkný zbytek léta a těšíme se na setkaní v Bílých Karpatech 
Lucie Straková a Lenka Šejnohová  
Botanický ústav AV ČR, v.v.i. – Centrum pro bioindikaci a revitalizaci 
a Sdružení Flos-Aquae 
 



 
 


