
Karlov pod Pradědem, 5.-9. listopadu 2012 

 

„Terénní hydrobiologické praktikum v tekoucích 
vodách“ 

 



Den 1. 



Letošní kurz se konal pod patronací Evropské unie 



Sjelo se nás celkem 17, včetně 6 studentů z UK a 1 studentky z Turecka 



Vzhledem k pozdnímu termínu konání praktika se dala očekávat  
nepřízeň počasí, a tak bylo nutné se dobře připravit… 



Jako obvykle kurz zahájili drsní chlapci 



s tekutým dusíkem… 



či kladivem a majzlíkem… 



…což se některým děvčatům moc líbilo 



Závěr prvního dne patřil navazování kontaktů…  



…a hudbě 



Den 2. 



Druhý den jsme si vyzkoušeli odběr zoobentosu… 



Zaujal především styl „kincking back“, při kterém partnerka 
nakopává kameny do sítě zády k partnerovi… 



Sice byla šílená zima, ale to 
některým nebránilo odebrat i 
vzorky na kvantitu… 



Nezahřáli jsme se ani při 
rozebírání vzorků… 



Ale Turecko má zato prvního hydrobiologa… 



Kolegové z botaniky nás přijeli podpořit s projektem výzkumu 
sinic a rozsivek na kamenech v toku… 





Tady jsou…, potvůrky ! 



Venku zuřil nečas… 



ale v chatě panovalo pracovní ovzduší… 



a uvolněná nálada…  



ke které přispěla skvělou hudbou improvizovaná kapela  



A zatímco venku mrznul ježeček… 



Dva borci se chystali 
na noční ponor do vln 
Moravice… 





…a že si to užívali, panečku ! 



Den 3. 



Třetí den nás čekalo měření průtoku v Moravici… 

Domácí borci z UP byli z této 

aktivity více než nadšení…  



…svým nadšením nakazili i jedinou 

zahraniční posilu našeho teamu, která k 

nám možná emigruje… 



Jak pražské, tak olomoucké družstvo odvedlo poctivou práci, 
nicméně výsledek byl nakonec kompromisem… 



UK průtok: 447 l/s  vs  UP: průtok 567 l/s 



Třetí den bývá obvykle krizový, přesto Unie stále táhla… 





Našli se však i odpůrci Unie… 



Náročný den jsme zakončili na Rychtě… 



Mára pak už do postele nedošel… 



Den 4. 



Čtvrtý den kurzu jsme zahájili výletem do Velké kotliny 





Pauza na čaj… 



Společné foto ve Velké kotlině… 



Málo populární, ale nezbytné prezentace ukázaly, co jsme se 
během pobytu vlastně naučili a k jakým výsledků dospěli… 



V samém závěru kurzu se pražské 
kočky rozhodli zvednout hozenou 
rukavici vyrazili rovněž s 
olomouckými otužilci do studené 
Moravice, čímž zcela zahanbili své 
kolegy-muže, naopak potěšili oko 
všech přítomných… 



…dokázali jsme, že to dokážeme ! 


