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PODPORA TALENTOVANÝCH ŽÁKŮ V PLZEŇSKÉM KRAJI
Kemp biologie

BĚŽNÉ VODNÍ ROSTLINY NAŠICH RYBNÍKŮ
Zdeňka CHOCHOLOUŠKOVÁ
1 Úvod
Vodní rostliny se historicky netěší přílišnému zájmu botaniků. Práce s nimi je po
většinu roku ztížena teplotou vody a často i nechutí botaniků vůbec do vody vstupovat.
Spíše hydrobiologové, kteří studují procesy probíhající ve vodním prostředí, okrajově
zkoumají vliv rostlin na kvalitu vody. Stejně tak i evropská směrnice 200/60/EHS v
oblasti vodní politiky podnítila zájem o vodní rostliny, který vyústil hlavně ve zpracování
metodiky průzkumu vodních rostlin. Tímto výzkumem se zabývají převážně pracovníci
jednotlivých povodí.
Voda se na zemském povrchu vyskytuje v mořích a oceánech, ve slané formě, která
je pro cévnaté rostliny problematická a pouze minimum druhů je přizpůsobeno růstu ve
slané vodě (rod Cymodocea, Zostera, druhy mangrovových porosty, aj.). Oproti tomu
sladké vody osidluje daleko větší počet rostlinných druhů. Sladké vody jsou jednak
tekoucí (řeky a potoky) a jednak stojaté (přehrady, rybníky a tůňky). Právě běžná
makrofyta rybníků jsou náplní tohoto příspěvku.
2 Rozdělení vodních rostlin (viz Obr. 1)
Je zde tedy řeč o vodních rostlinách, tedy rostlinách rostoucích ve vodním sloupci.
Takové rostliny označujeme jako hydrofyty (Slavíková 1986, s. 82). Ty můžeme dále
dělit na rostliny viditelné pouze při větším zvětšení, např. v mikroskopu – mikrofyty, kam
náleží hlavně sinice a řasy. Druhou velkou skupinu tvoří makrofyty, čili rostliny viditelné
pouhým okem, jako například parožnatky (Charophyta), či velká skupina cévnatých
rostlin. Makrofyta rozlišujeme na natantní, emerzní (helofyty) a submerzní. Natantní
rostliny volně vzplývají na vodní hladině, emerzní druhy kořenují ve dně, ale listy a květy
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plavou na hladině, aby byly vystaveny opylovačům a submerzní rostliny nemají listy
vzplývavé na hladině, ale rostou zcela ponořené ve vodním sloupci. Mohou také
kořenovat ve dně, ale nikdy nedosahují nad hladinu.

hydrofyty
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hladině
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Obr. 1: Rozdělení vodních rostlin (podle Slavíkové 1986)
2.1 Natantní makrofyty
Jedním z nejběžnějších natantních makrofyt je okřehek menší (Lemna minor) (viz
Obr. 2) z čeledi okřehkovitých (Lemnaceae), který se vyskytuje běžně v mezotrofních až
eutrofních vodách. V eutrofních vodách, představovaných např. návesními rybníčky, kde
je obsah živin nesrovnatelně vyšší najdeme často ještě závitku mnohokořennou
(Spirodella polyrrhiza), která se dobře pozná podle fialového rubu listů a velkého
množství kořenů. Patří sem i nejmenší kvetoucí rostlina na světě – drobnička (Wolfia).
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Obr. 2: Lemna minor (okřehek menší) – natantní rostlina běžná v našich rybnících.
2.2 Emerzní makrofyty (helofyty)
Emerzní makrofyty jsou pro botaniky zdaleka nejatraktivnější, protože i v našich
podmínkách mají nad vodou nejen listy, ale i květy, kterými lákají opylovače. Asi nejvíce
rozšířeným helofytem u nás je stulík žlutý (Nuphar lutea) (viz Obr. 3) z čeledi
leknínovitých (Nymphaeaceae).

Obr. 3: Nuphar lutea (stulík žlutý) – kvetoucí rostlina s listy vzplývajícími na
hladině a tobolkou

5
Středisko služeb školám, Plzeň, Částkova 78
Podpora talentovaných žáků v Plzeňském kraji
CZ.1.07/1.2.03/02.0001
Tento projekt je v roce 2015 financován z rozpočtu Plzeňského kraje

Dalším běžným druhem našich rybníků je šípatka střelolistá (Sagittaria sagittifolia)
(viz Obr. 4) z čeledi žabníkovitých (Alismataceae), která je nápadná střelovitými listy a
bílými květy s purpurovou skvrnou na korunních lístcích a bordovými prašníky. Pěstuje
se občas šípatka širolistá (Sagittaria latifolia), která má široké listy a květy bez červené
skvrny a žluté prašníky. Není tedy vyloučeno, že bude ptáky zanesena i do rybníků (Kubát
2002, s. 733).

Obr. 4: Sagitaria sagittifolia (šípatka střelolistá)
Rdesno obojživelné (Polygonum amphibium) z čeledi rdesnovitých
(Polygonaceae) roste v terestrické formě na souši, např. i podél komunikací. Vytváří i
vodní formu (viz Obr. 5), která má asimilační orgány umístěny převážně nad hladinou,
kvete růžovými květy a osidluje stojaté vody.
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Obr. 5: Polygonum amphibium (rdesno obojživelné)
Asimilační orgány na hladině má i rdest vzplývavý (Potamogeton natans) (viz Obr.
6) z čeledi rdestovitých (Potamogetonaceae), což není zcela běžné, protože většina rdestů
má asimilační orgány zcela ponořené pod hladinou.

Obr. 6: Potamogeton natans (rdest vzplývavý)

2.3 Submerzní makrofyty
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Submerzní makrofyty mají asimilační orgány zcela ponořené ve vodě a maximálně
vystrkují nad vodu květy, pokud jsou opylovány kmyzem.
Asi nejběžnější ponořenou vodní rostlinou našich rybníků je stolístek klasnatý
(Myriophyllum spicatum) (viz Obr. 7) z čeledi zrnulovitých (Haloragaceae), který opět
roste zcela ponořený, a pouze květy vystrkuje nad hladinu. Tvoří při dobré průhlednosti
vody až pětimetrové stonky, které mohou kořenovat ve dně nebo se vznáší ve vodním
sloupci. Zimu přečká buď v podobě celých rostlin, nebo se na vrcholu stonku vytvoří
přezimovací pupen (turion), který se ulomí, klesne ke dnu, a zjara z něj opět vyroste nová
rostlina.

Obr. 7: Myriophyllum spicatum (stolístek klasnatý)
Ozdobou oligotrofních rybníků je masožravá bublinatka jižní (Utricularia
australis) (viz Obr. 8) z čeledi bublinatkovitých (Lentibulariaceae), která žije zcela
ponořená ve vodě, a pouze v době květu vystrčí nad vodu žluté nápadné květy, aby
nalákala hmyz. S nedostatkem živin se vyrovnává tak, že do pastiček, které jsou na celé
ponořené části rostliny, nasává pod tlakem vodu s drobnými korýši a rozkladem jejich těl
získává dusíkaté látky.
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Obr. 8: Utricularia australis (bublinatka jižní) – masožravá rostlina
Rostlina, která dokáže až cca do hloubek 5 m vytvářet souvislé trávníčky pod vodou
(viz Obr. 9), ale je schopna růst i zcela vynořená (viz Obr. 10) na letněných dnech rybníků
či vlhkých letněných dnech se jmenuje bahnička jehlovitá (Eleocharis acicularis) z čeledi
šáchorovitých (Cyperaceae).

Obr. 9: Eleocharis acicularis (bahnička jehlovitá) rostoucí ponořená na dně
Velkého boleveckého rybníka
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f
Obr. 10: Eleocharis acicularis (bahnička jehlovitá) v rákosině v litorálu Velkého
boleveckého rybníka
3 Závěr
Tato malá exkurze do světa vodních rostlin není v žádném případě vyčerpávajícím
přehledem vodních rostlin našich rybníků, pouze nastiňuje tuto problematiku a podává
základní rozdělení vodních rostlin z hlediska umístění asimilačních orgánů. V našich
rybnících roste celá řada dalších druhů, jako např. úpor (Elatine), lakušník (Batrachium)
nebo nepůvodní vodní mor kanadský (Elodea canadensis) a další.
4 Použitá literatura
KUBÁT, K. a kol. Klíč ke květeně České republiky. 1. vyd. Praha: Academia, 2002. 928
s. ISBN 80-200-0836-5.
SLAVÍKOVÁ, J. Ekologie rostlin. 1. vyd. Praha:SPN, 1986. 368 s. ISBN 14-446-86.
5 Kontakt na autora
RNDr. Zdeňka Chocholoušková, Ph.D.
Centrum biologie, geověd a envigogiky, Fakulta pedagogická, ZČU v Plzni
chochol@cbg.zcu.cz
Fotografie jsou pořízeny autorkou.
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udržitelnost projektu
PODPORA TALENTOVANÝCH ŽÁKŮ V PLZEŇSKÉM KRAJI
BIOLOGICKÝ KEMP
Invazní měkkýši na Plzeňsku

Michal Mergl
1 Úvod
V posledních desetiletích dochází k výrazným změnám ve složení společenstev měkkýšů
(malakocenóz) ve střední Evropě, v České republice i na Plzeňsku. Text poskytuje krátký
historický přehled vývoje společenstev našich měkkýšů, charakterizuje expanzi a invazi
a poskytuje přehled nejvýznamnějších invazních a expanzívních druzích měkkýšů v naší
republice.
2 Změny ve společenstvech holocénních měkkýšů (-11.700 až recent)
Složení malakocenóz se na našem území výrazně změnilo na konci poslední doby ledové.
Oteplení a zvlhčování podnebí (období 11.700-7.800 tis. let) a postupný vznik
zapojeného lesa na místě předchozích chladných glaciálních stepí umožnilo návrat druhů,
které ve střední Evropě v glaciálu nemohly přežívat. Chudá stepní společenstva s druhy
schopnými odolávat vyschnutí a mrazu (suchorypka Helicopsis striata, zrnovka Pupilla
muscorum, ostroústka Columella columella a jantařička Succinella oblonga) byla
vystřídána společenstvy druhově bohatšími, zejména společenstvy lesními a společenstvy
vápnitých slatin. Lesní společenstva a společenstva vlhkých vápnitých slatin se stala
druhově bohatá. Tvoří je až několik desítek druhů s různou ekologickou valencí. V lesích
jsou charakteristickou skupinou druhy závislé na vlhké lesní mikroklimatu, bujné
vegetaci, padlých kmenech stromů a vlhkých skaliskách. Porosty řas a lišejníků poskytují
takovým druhům dostatek potravy, dostatek minerálních látek na tvorbu ulit i potřebnou
vlhkost bez které by citlivější druhy nepřežily. K takovým skupinám plžů patří zejména
závornatky. Tato skupina převážně arborikolních plžů v době tzv. klimatického optima,
tj. před 7.8-5.7 tis. lety, dosáhla největší druhové rozmanitosti, ale některé druhy u nás
tehdy žijící o odezněním klimatického optima u nás rychle vymizely.
Druhy původně stepní přežívaly jen na plošně omezených biotopech. K nim
patřily zbytky květnatých stepí v nížinách a plošně velmi omezené skalní stepi zachovaná
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v krasových územích a na skalním podkladu budovaném bazickými horninami (Český
Kras, Moravský kras, České středohoří).
První zemědělci pozdní doby kamenné osídlili střední Evropu před asi 7.8 - 6.8
tis. lety. Mýcení a vypalování lesů a pastva ovcí a koz začalo měnit složení společenstev
měkkýšů. Před 5.7 tis. lety došlo ke zhoršování klimatu. I mírné vysušování klimatu
následující po klimatickém optimu a rozšiřování orné půdy počátkem doby bronzové
mělo za následek mizení lesních společenstev. Postupné okyselování mokřadů, což je
přirozený proces v rámci tzv.Iversenova cyklu vedlo k mizení kalcifilních, na vyšší obsah
uhličitanu vápenatého citlivých druhů (vrkoč Vertigo moulinsiana, oblovka Cochlicopa
nitens).
Do takového stavu krajiny byly pastevci zavlečeny druhy měkkýšů, které se na
našem území nikdy předtím nevyskytovaly, a to ani v teplých interglaciálech. Tyto druhy
u nás zdomácněly a dnes je již považujeme za druhy na našem území původní, i když
jejich „původnost“ souvisí s pastvou hospodářských zvířata jejich expanzí ze Středomoří.
Tyto druhy (suchomilka Xerolenta obvia, bezočka Cecilioides acicula, lačník Zebrina
detrita, trojzubka Chondrula tridens, tmavoretka Monacha cartusiana) u nás přežívají
doposud, ač některé postupně z krajiny mizí a nebo mají jen velmi omezený výskyt. Jsou
však i výjimky.
Odlesňování území a přechod na lesní monokultury v průběhu 18. a zejména 19.
století vedlo k dalšímu ochuzování lesních společenstev. V monokulturách jehličnanů
vydrží jen nejodolnější druhy a druhově pestřejší lesní společenstva ulitnatých plžů začala
přežívat jen ve velmi omezených a hospodářsky neatraktivních lesních celcích v krajině.
K nim patřily plochy prudkých strání, kamenných moří a suťových proudů, ostrovy
hradních zřícenin nebo jen těžko dostupná místa v horských a podhorských oblastech.
Taková místa jsou dnes často chráněná jako cenné zbytky původních lesů a krajiny a mají
bohatý bylinný podrost. Společenstva měkkýšů jsou v nich druhově výrazně pestřejší
nežli v okolí zemědělské krajině nebo v hospodářských lesích.
Skalní stepi a prudké stráně byly od středověku využívány k extenzivní pastvě a
občasnému kosení. To umožnilo přežívání původně stepních druhů v jinak již plně
zemědělské nebo lesní krajině. Na stráních, suchých loukách a skalních stepích tak
vznikla směs složená z našich několika původních stepních druhů a druhů rozšiřujících
se pastvou, které mají svůj původ ve Středomoří.
Pastva koz a ovcí se výrazně omezila v 50. letech 20. století. To vedlo k zarůstání
pastvin. Mizení individuálního chovu a rozvoj techniky ukončil extenzívní kosení.
Mizení luk předělávaných na ornou půdu, zánik mezí a postupná chemizace zemědělství
vedly k tomu, že druhy běžné na pastvinách a vlhkých loukách začaly ustupovat.
Rozšiřování silniční sítě, budování dopravní infrastruktury, meliorace, rozšiřování ploch
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navážek a skládek a zvětšování zastavěné plochy v blízkosti velkých obcí, prováděné
často na úkor luk a pastvin, dramaticky změnilo podmínky pro existenci stepních a
mokřadních druhů. Louky a zemědělská krajina byla industrializována a nahrazena
technologickou krajinou. Narůstající mezinárodní doprava pak vedla k rozšiřování
přizpůsobivých ubikvistních, a jak se také říká, „plevelných“ druhů.
Ekonomické změny na konci 20. století a nástup klimatických změn projevujících
se mírným oteplováním umožnily expanzi některých druhů původních a zavlékání a
následnou invazi nových druhů do našeho území. Tento trend je pravděpodobně
neodvratný. Svojí rychlostí a razancí však překonává historické změny
v malakocenózách na našem území.
Podobné trendy můžeme sledovat i u měkkýšů žijících ve vodním prostředí. Kultivace
říčních niv a vysušování močálů v průběhu středověku nejprve vedlo k ústupu citlivějších
vodních a mokřadních druhů. Na druhé straně zakládání rybníků poskytlo nové prostory
pro expanzi nížinných druhů, které obecně preferují stojaté a zarostlé vody. Odvodňovací
strouhy v nivách sice vedly k zániku mokřadů a jejich faun, na straně druhé tyto příkopy
vytvořily nové, i když jen malé biotopy pro druhy závislé na mělkých zarostlých, někdy
i vysýchavých vodách.
Dramatičtější dopady měly změny v lesním hospodářství a v rozvoji průmyslové
výroby a lidské spotřeby. Změny v charakteru látek splavovaných lesů vedly a vedou
k vymírání velkých mlžů (perlorodka Margaritifera margaritifera). Nejprve
manufakturní, později průmyslové a postupně i domácí splašky vedly k eutrofizaci
povrchových vod. Chemické látky, dříve se ve sladkých vodách nikdy se nevyskytující,
vedly a vedou k zániku některých citlivějších vodních druhů. Výstavba umělých kanálů,
betonových nádrží, koupališť a přehrad však vytvořila prostor pro nové invazní vodní
druhy, které snášejí, na rozdíl od druhů původních, i velké výkyvy teplot a vyšší obsah
minerálních a chemických látek ve vodách. Tyto invazní druhy na některých místech tvoří
silné populace četností daleko převyšující četnost populací druhů původních.
Svojí nenápadností je expanze původních druhů a invaze nových druhů měkkýšů
zastiňována invazí větších a mediálně atraktivnějších organismů, především rostlin.
Dopady invazních druhů na původní společenstva bezobratlých jsou však neméně
dramatické.
3 Jak lze charakterizovat invazní druh?
Pro invazní druhy platí, že se nejprve objeví jako krátkodobý výsadek v novém prostředí.
Následuje období klidu. Druh je adaptuje na místní podmínky, může dojít i na mutaci,
která v nových podmínkách je pro druh výhodná, zatímco v původních podmínkách by
taková mutace byla nevýhodná a byla by z populace odstraněna. Po přizpůsobení
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následuje období šíření. Nastává exponenciální šíření až k dosažení horního limitu
prostředí, v podstatě tedy k obsazení vhodných stanovišť.
Obecně lze konstatovat, že v Evropě stejně jako jinde ve světě roste počet
invazivních druhů. Důsledky invazí jsou stále silnější. Pouhé změněné klimatické
podmínky nejsou pro rozšiřování invazního druhu podstatné. Platí, že čím vyšší je hustota
lidské populace a čím je čím vyšší ekonomická prosperita společnosti, tím více invazí a
výskytů invazních druhů můžeme předpokládat. A tedy, čím více invazí, tím i vyšší
důsledky pro původní společenstva. Opatření proti šíření invazních druhů přicházejí od
následně po invazi. Přicházejí pozdě, bývají nedostatečná a šíření druhu nedovedou
zabránit.










4 Jak se plži šíří?
Šíření měkkýšů je možné více způsoby:
Na šíření suchozemských druhů má významný vliv doprava. Jedinec se přichytí na
vozidlo (auto, kamion, vagon) a během několika hodin až desítek hodin se ocitne na
jiném místě, někdy i za jinak nepřekonatelnou ekologickou bariérou.
Dovážené zboží určené pro rychlou spotřebu (ovoce, zelenina, hrnkové rostliny) mohou
obsahovat živé jedince i snůšky vykladených vajíček. Pokud je odpad kompostován
nebo hrnková rostlina zasazena do záhonu, nic nebrání rozšíření invazního druhu do
nového území, pokud jsou teplotní a vlhkostní podmínky přijatelné pro zavlečený druh.
(Pozn: V tomto ohledu je zajímavé, že celá řada nepůvodních druhů plžů je výskytem
omezena na skleníky nebo akvária; ve volné přírodě tyto většinou subtropické až
tropické druhy nejsou schopny přežívat a z jejich strany tedy invazní šíření nehrozí).
Malé druhy schopné produkovat větší množství slizu se snadno přichytí na srsti savců a
zejména na peří ptáků. Jedinci nebo vajíčka jsou pak schopna přežít transport na dlouhé
vzdálenosti, např. při tahu ptáků, nebo se jedinci přichytí na mláďata ptáků (dravci,
sovy, čápi), která opouštějí hnízdo rodičů a hledají jiné hnízdiště. To platí především
pro měkkýše vodní, jejichž drobná vajíčka se snadno nalepí na peří hus a jiných tažných
ptáků.
Vodní druhy se mohou šířit s rybí osádkou, případně jinými akvakulturami. V případě
vypuštěné násady nepůvodních ryb z daleké ciziny (např. amur bílý, tolstolobik bílý)
došlo k zavlékání larev nepůvodních velkých mlžů (glochidií) do nových území
(rybníků).
Vodní druhy se šíří s lodní dopravou. Pokud byly postaveny kanály propojující jinak
izolovaná povodí velkých řek, dochází k obousměrnému šíření druhů, které pak
konkurují druhům původním. To platí i v mezikontinentálním rozsahu. Druhy původní
v Severní Americe nebo Asii se jako invazní šíří Evropou a druhy evropské se šíří
povodími velkých severoamerických řek. Přenos larev vodních měkkýšů může být i
balastními (zátěžovými) vodami, které jsou čerpány v novém území. Pokud má mlž
larvální stadium žijící ve volné vodě, larvy jsou vypuzeny s balastními vodami do
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nového prostoru, ve kterém za začnou chovat jako invazní druh.. Tento druh šíření je
častější pro druhy mořské.
V některých případech je šíření i úmyslné. Pokusně byly v dobré víře introdukovány
dravé druhy plžů, které měly decimovat populace jiných nepůvodních druhů stejné
původní provenience. Ukázalo se však, že v takovém případě nový druh napadal i druhy
původní a choval se tak sám invazním způsobem. Známy jsou varující příklady
tropických invazivních druhů oblovky Achatina.
5 Přehled významných invazních druhů měkkýšů na našem území
5.1 Druhy vodní
Corbicula fluminea (O. F. Muller, 1774) – korbikula asijská
Charakteristika: Mlž s lasturami silnostěnnými, okrouhlými, o velikosti do 35 mm.
Povrch nese výrazná žebra.
Původ: Jihovýchodní Asie.
Výskyt v ČR: V Evropě se korbikula začala šířit okolo roku 1970, v ČR je známa od roku
1999, kdy byla nalezena na dolním toku Labe. V současnosti je známa od Kolína níže po
proudu Labe a rychle se šíří. Z Plzeňského kraje není výskyt znám.
Dreissena polymorpha (Pallas, 1771) – slávička mnohotvárná
Charakteristika: Epibyssátní mlž s kapkovitými lasturami s charakteristickou zig-zag
tmavou kresbou. Často žije pospolitě. Rozmnožuje se pomocí larvy (veliger), což
umožňuje expanzi v balastních vodách. Může dramaticky snížit množství fytoplanktonu
ve vodě.
Původ: Pontokaspický druh (Kaspické a Černé moře a přilehlá povodí velkých řek).
Výskyt v ČR: První výskyty jsou známé z 50. let. 20. století z povodí Labe. Preferuje
stojaté a mírně mineralizované vody (lomy, pískovny, přehradní nádrže). V současnosti
je známa na mnoha místech v povodí Labe, s bodovými výskyty v Posázaví a v povodí
řeky Moravy. Výrazné šíření začalo počátkem 90. let. 20. století. Z Plzeňského kraje není
výskyt znám.
Sinanodonta woodiana (Lea, 1834) – škeblice asijská
Charakteristika: Volně žijící velký mlž s tenkostěnnými lasturami, dosahující velikosti až
20 cma připomínající škebli rybniční. Perleť je růžově zbarvena. Šíří se pomocí larev
(glochidií) přichycených na žábrách běžných ryb. Konkuruje původním škeblím.
Původ: Zavlečena z Číny s býložravými rybami do Evropy.
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Výskyt v ČR: Škeblice byla poprvé zaznamenaná v roce 1996 bodovými výskyty na
Moravě a v Polabí, v současnosti je známa z nepočetných bodových výskytů v rybnících
po celém území ČR, nejvíce z povodí Moravy. Z Plzeňského kraje známá z Tachovska a
Přešticka.
Ferrisia fragilis (Tryon, 1863) – člunka pravohrotá
Charakteristika: Volně žijící drobný plž s nízce kápovitou tenkostěnnou vpravo stočeným
vrcholem o velikosti do 6 mm. Preferuje stojaté vody s hustou litorální vegetací.
Původ: Severní Amerika
Výskyt v ČR: První nález v ČR je z roku 1942 od obce Sadská na Labi. Postupně se šíří
po celém území, s těžištěm výskytu v Polabí až k Hradci Králové. V Plzeňském kraji je
znám z Plzně a výskytů v jižní části Českého Lesa.
Gyraulus parvus (Say, 1817) – kružník malý
Charakteristika: Malý okružák s hladkou ulitou do velikosti 5,5 mm. Preferuje nížinné
pomalu tekoucí vody.
Původ: Severní Amerika.
Výskyt v ČR: Poprvé zaznamenán v roce 2000 v povodí Moravy, dnes je kružník znám
v desítkách bodových výskytů po celém území, se silnějším výskytem v Poohří a
jihočeských pánvích. V Plzeňském kraji znám z Plzně a ze severní části Českého lesa.
Menetus dilatatus (Gould, 1841) – menetovník rozšířený
Charakteristika: Malý okružák s tenkostěnnou ulitou s rychle rostoucími závity do
velikosti 3,5 mm. Preferuje nížinné stojaté vody, ale snese i průmyslové oteplené vody.
Původ: Východní část Severní Ameriky.
Výskyt v ČR: Znám od roku 1994 v Polabí, v současnosti se šíří v Polabí od Kolína a na
středním toku Vltavy. Z Plzeňského kraje není znám.
Physella acuta (Draparanaud, 1805) – levohrotka ostrá
Charakteristika: Plž s tenkostěnnou levotočivou ulitou o výšce až 14 mm. Osídluje
nejrůznější typy vod, s jasnou preferencí perturbovaných a znečistěných biotopů
(pískovny, koupaliště, požární nádrže apod.).
Původ: Severní Amerika.
Výskyt v ČR: Levohrotka se šíří od počátku 20. století, rychlá expanze probíhá od 90. let.
Zaznamenaný první nález je z Prahy z roku 1919. V současnosti je známa z desítek
lokalit po celém území ČR. Hlavními oblastmi výskytu je Polabí, Poohří, povodí Moravy,
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Berounky a území jihočeských pánví. V Plzeňském kraji je známa v Plzeňské kotliny
v mnoha výskytech a z dalších bodových výskytů v Pootaví.
Potamopyrgus antipodarum (Gray, 1843) – písečník novozélanský
Charakteristika: Předožábrý plž s trvalým víčkem a štíhlou asi 6,5 mm vysokou špičatou
ulitou. Je znám noční aktivitou. Rozmnožuje se partenogeneticky, s krátkým životním
cyklem. Vyhledává bahnité usazeniny ve stojatých a mírně tekoucích vodách, je
euryhalinní a vytváří mimořádně silné populace.
Původ: Nový Zéland.
Výskyt v ČR: Vyskytuje se v nížinách po celém území ČR, v Evropě byla znám od
poloviny 19. století. První výskyt v ČR je z roku1981 v Poohří. Rychle se rozšířil v Polabí
a Poohří v 90. letech 20. století. V současnosti je písečník znám v desítkách výskytů
v Polabí, Poohří, Břeclavsku, Ostravsku a dalších bodových výskytech v ČR.
V Plzeňském kraji je znám z Plzně, při horním toku Mže a na Otavě.
5.2 Druhy suchozemské
Monacha cartusiana (O. F. Muller, 12774) – tmavoretka bělavá
Charakteristika: Plicnatý plž v plochou ulitou o velikosti asi 10 mm. Výrazný je spirální
bílý proužek na ulitě a rudohnědě zbarvené ústí. Tělo je světle šedé. Druh preferuje
ruderální stanoviště s vyšší vegetací. Často vytváří silné lokální populace, které po čase
mizí.
Původ: Západní Středomoří.
Výskyt v ČR. Na našem území se vyskytoval jako původní na jižní Moravě již před rokem
1950 s bodovým výskytem ve východních Čechách již před rokem 1950. Další bodový
výskyt je znám u Hradce Králové z 90. let 20. století. Na konci 90. let 20. století se druh
začal šířit v teplejších okrscích Poohří, Polabí a dolního Povltaví. Další bodové výskyty
jsou od Berouna a z Plzně, kde byl zjištěn okolo roku 200. V současnosti je druh hojný
v Plzni (Skvrňany, údolí Vejprnického potoka, Božkov, Bukovec). V okolí Berouna a
Prahy patří k nejčastějším druhům velkých plžů v ruderální vegetaci.
Arion lusitanicus J. Mabille, 1868 (= vulgaris) – plzák španělský
Charakteristika: Plicnatý nahý plž s délkou těla až 120 mm. Barva těla je špinavě rezavá,
s oranžovým okrajem nohy a tmavou hlavou a tykadly. Mladí jedinci mají světle hnědou
barvu se dvěma žlutými pruhy po stranách těla, které s nárůstem velikosti těla mizí.. Druh
preferuje ruderální stanoviště, trávníky a zahrady, kde je aktivní za rozbřesku. Je obávaný
škůdce, s rychlým přemnožením a délkou života do jednoho roku. Charakteristický je
kanibalismus na uhynulých jedincích. K šíření přispívají bohaté snůšky vajíček
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v zanedbaných zahradách (až 400 vajíček z jediného jedince ve snůškách 20-30 vajíček).
Mláďata se líhnou po 4 až 5 týdnech. Koliformní bakterie ve slizu na povrchu těla
způsobují, že se mu běžní predátoři vyhýbají. Zavlékám je se sazenicemi zahradních
rostlin.
Původ: Severní část Pyrenejského poloostrova.
Výskyt: V ČR se vyskytuje, a to ve velmi silných populacích, především v kulturní
krajině, ve městech, zahrádkářských koloniích, chatových osadách a přilehlých územích.
Škodí na nejrůznějších plodinách a okrasných rostlinách. Do lesních porostů se prozatím
nešíří. První výskyty z ČR jsou z počátku 90. let 20. století. Velmi rychle se šíří a
v současnosti je všudypřítomný v kulturní krajině s výjimkou horských poloh. Je velmi
odolný vůči suchu a predaci. V Plzni je nejhojnějších nahým plžem a to i na sekaných
trávnících v městských parcích
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Obr. 1. Vybrané druhy invazních měkkýšů
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BIOLOGICKÝ KEMP
LITORÁLNÍ SPOLEČENSTVA BOLEVECKÉ RYBNIČNÍ
SOUSTAVY
Jindřich DURAS, Luboš ZELENÝ

1 Úvod
Malé vodní nádrže (rybníky, zatopené lomy, pískovny, mokřady, tůně aj.) zastávají
v přírodě celou řadu funkcí. Kromě těch všeobecně známých, jako je zadržování vody
v krajině, ochrana před povodněmi, rekreace či chov ryb, je nesmírně důležitá ochrana
fauny a flóry. Přírodovědecky nejcennějšími částmi takovýchto nádrží jsou litorální
pásma. Litorál představuje mělké pásmo pobřežních mělčin u stojatých vod (rybník,
jezero, moře, oceán). Voda sem může zasahovat jen občas nebo je přítomná trvale.
Rozsah litorálního pásma je výrazně ovlivněn průhledností vody. V prosvětlené vrstvě
vody probíhá fotosyntéza, čímž dochází k rozvoji vodních makrofyt, která zde hrají velmi
důležitou roli. V mořích a oceánech může mít litorální pásmo i hloubku 200 m,
v rybnících a jezerech je to obvykle jen do několika metrů. Na litorál je vázáno
rozmnožování obojživelníků, výtěr ryb, hnízdění vodních ptáků či výskyt a reprodukce
drobných vodních obratlovců i bezobratlých živočichů.
2 Makroozoobentos litorálního pásma
Litorální pásmo stojatých vod využívá celá řada drobných bezobratlých živočichů
(makrozoobentos). Významnou skupinou jsou jepice (Ephemeroptera). Larvy některých
druhů (Cloeon dipterum) se živí usazeným organickým detritem, nárostem rozsivek a
jiných drobných živočichů na povrchu rostlin. Mnohé druhy jepic (Siphlonuriidae,
Leptophlebiidae) vylézají na vodní rostliny, kde probíhá svlékání. Daleko více než jepice
využívají příbřežní porosty vážky (Odonata). Značná část druhů obývá v larválním stádiu
stojaté a mírně tekoucí vody. Před výletem imága vylézají larvy z vody, kde se uchytí na
vegetaci. Svlečky vážek jsou pak na lokalitách patrné i několik dní. Samičky následně
kladou vajíčka na živé či mrtvé části rostlin nebo přímo do vody. Zarostlé břehy rybníků
jsou vhodným životním prostředím pro dravou splešťuli blátivou (Nepa cinerea), která
patří mezi ploštice (Heteroptera, obr. 1). Z ploštic žijí v litorálu mezi rostlinami i jehlanka
válcovitá (Ranatra linearis) či bodule obecná (Ilyocoris cimicoides), jejíž bodnutí je
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velmi bolestivé. Povrchovou blanku vody využívají znakoplavky (rod Notonecta), které
stejně jako bruslařky (rod Gerris) zajíždějí mezi rostlinstvo za potravou (menší druhy
hmyzu). V příbřežní zóně najdeme i vodoměrku štíhlou (Hydrometra stagnorum).
Z vodních brouků najdeme často v litorálních porostech dravé potápníky (čeleď
Dytiscidae), larvy plavčíkovitých (Haliplidae) požírají vláknité řasy či parožnatky. Vodní
rostliny využívají jako stavební materiál pro své schránky některé druhy chrostíků
(Trichoptera), samičky kladou vajíčka buďto přímo do vody nebo na rostliny a předměty
ve vodě ponořené.

Obr.1 Ploštice
a)
b)
c)
d)
e)
f)

znakoplavka
klešťanka
bruslařka
vodoměrka štíhlá
bodule obecná
splešťule blátivá

Dle Hartman a kol. (1998).

2.1 Organismy litorálu Velkého Boleveckého rybníka
Pomocí ruční bentosové sítě a cedníku byly proloveny mělké části rybníka včetně
příbřežní vegetace. Na dně rybníka, zahrabána v bahně, žije krvavě červeně zbarvená
larva pakomára kouřového (Chironomus plumosus), obr. 2 a 3. Červené zbarvení je
adaptací živočicha na nedostatek kyslíku v sedimentu.
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Obr. 2: Dospělec pakomára
r. Chironomus.

Obr. 3: Larva pakomára
r. Chironomus.

Vodní makrofyta jsou vyhledávaným prostředím spousty druhů organismů. Dokonce
existují i příslušníci řádu motýli (Lepidoptera), jejichž housenky se krmí na ponořené
vodní vegetaci. Známé jsou u nás vílenky. Vílenka leknínová (Acentria ephemerella) je
u nás poměrně rozšířená. Na Boleveckém rybníce její housenky spásají biomasu stolístku
klasnatého (Myriophyllum spicatum) a vodního moru amerického (Elodea nuttallii), obr.
4 a 5.
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Vlevo nahoře: Dospělci žijí jen krátce a po páření kladou vajíčka na vodní hladinu. Někdy
samičky ani nemají řádně vyvinuta křídla a dokážou naklást vajíčka i přímo na vodní
rostliny pod hladinu.
Vpravo dole: Stonek vodního moru (Elodea nuttallii). Dobře je vidět jak požerek věčně
hladových housenek, tak nazelenalá housenka samotná. Na konci větvičky vodního moru
se nachází příbytek, který si housenka vytvořila ze zbytků rostliny, aby se chránila před
rybami či jinými predátory.
Na listech stulíku žlutého (Nuphar luteum) najdeme hojně larvy a dospělce
specializované mandelinky, bázlivce leknínového (Galerucella nymphaeae). Jak dospělí
brouci, tak jejich larvy se živí stulíkovými listy (obr. 6) a dokáží v krátkosti vzplývavé
listy zcela zničit (obr.7 a 8). Rostlina se brání buď co nejrychlejší tvorbou listů nových,
ovšem tato strategie vyhovuje i rychle rostoucí populaci bázlivce – brouci hromadně
napadají nové listy. V průzračné vodě, kde dopadá dostatek světla i pod hladinu, stulíky
vytvářejí ve vodním sloupci trsy jemných světle zelených listů. Díky dostatku světla
mohou tyto listy aktivně fotosyntetizovat a živit celou rostlinu. Tato strategie je výhodná
i pro život pod hladinou, protože kyslík vyráběný listy se uvolňuje do vody. Listy
plovoucí na hladině uvolňují kyslík do vzduchu (ve vodě pak chybí) a navíc také zastiňují
prostor pod sebou, takže ostatní autotrofní organismy už to mají těžší a nedostatek kyslíku
se prohlubuje – v hustých porostech leknínů a stulíků nacházíme až černé hnilobné
(anaerobní) bahno.

Obr. 6: Porost stulíku
poničený žírem
bázlivce leknínového.
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Obr. 7: Skupinka
bázlivců leknínových
na listu stulíku – krmí
se a kladou vajíčka

Obr. 8: Larva bázlivce
leknínového se drží na
svrchní straně, aby
byla bezpečná před
rybami.

2.1.1 Drobní bezobratlí živočichové
V porostech ponořených vodních rostlin žije mnoho druhů organismů, které běžný
návštěvník rybníka nespatří, pokud se nepotopí a bedlivě nepozoruje život pod vodou. A
většinu z pozorování je třeba ještě dokončit pod mikroskopem. Některé z nejběžnějších
organismů jsou představeny na obr. 9-12.
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Obr. 9: List stolístku klasnatého hustě osídlený jednobuněčnými nálevníky ze skupiny
vířenek (zde r. Carchesium). Pro vířenky je list výhodnou možností, jak přetrvávat ve
vodním sloupci. Zooidi jsou přisedlí na stopkách, takže se jich na dostupný povrch vejde
daleko víc, než kdyby tam byli přisedlí přímo kulovití zooidi.
Vířenky jsou tzv. mikrofiltrátoři – živí se mikročástečkami, které vířením brv vyfiltrují
z vody. Jedná se o bakterie, drobný fytoplankton, malé částečky detritu.
Vířenky tedy čiří vodní sloupec. Z toho mají radost nejen lidé, kteří se v rybníce chtějí
koupat, ale především ponořené rostliny, které přisedlým organismům své listy ke
kolonizaci nabízejí. V dobře průhledné vodě dopadá na listy rostlin dostatek světla a
rostlina může intenzivně růst. Světlo je ve stojatých vodách základní faktor prostředí,
který určuje, jak bude společenstvo pod hladinou vypadat.
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Obr. 10 a 11: V červenci a srpnu pokryje ponořenou vegetaci záplava drobných kuliček.
Pod mikroskopem se ukáže, že se jedná o vířníky (Rotatoria) rodu Lacinularia. Jsou to
také mikrofiltrátoři, kteří čiří vodu rybníka.
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Obr. 12: Mechovka, patrně rodu Plumatella, není příliš častá. Vytváří na listech jakýsi
„kožíšek“, který je na první pohled obtížné určit. Mechovky jsou filtrátoři, živící se
nejdrobnějším planktonem rybníka.

2.1.2 Invazní druhy
V Boleveckém rybníce – a také ve většině dalších stojatých i tekoucích vod - najdeme
nejen zástupce našich původních druhů, ale také druhy invazní, které se sem rozšířily
z jiných částí světa. Například i náš „tradiční“ český kapr je zde druh nepůvodní. Rozšířil
se sem z povodí Dunaje.
Řada exotických druhů se šíří nezodpovědným chováním akvaristů. Bylo jim líto
přebytečné rostliny či živočichy z akvária usmrtit, tak je raději vypustili do rybníka. Zde
ovšem řada z nich nalezla příznivé podmínky pro svůj růst a rozmnožování. Zmíníme
alespoň druhy, které žijí v Boleveckém rybníce.
Důležité jsou invazní vodní rostliny. V první řadě se jedná o vodní mor americký (Elodea
nuttallii), obr. 13. Pochází z akvária, kde je běžnou rostlinou. Je to druh, který je téměř
k nerozeznání od vodního moru kanadského (Elodea canadensis), jenž k nám ze Severní
Ameriky přibyl už před asi tak sto lety a jenž si s ostatními druhy organismů už na sebe
víceméně zvykl. Invazní druhy bývají vždy zpočátku velmi agresivní. To je také případ
vodního moru amerického. Ten vytlačil z Boleveckého rybníka vodní mor kanadský a
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dokáže ovládnout prakticky celou plochu dna od hloubky asi 80 cm. Je schopen
vykonkurovat i velmi intenzivně rostoucí stolístek klasnatý.
Aby nebylo vodního moru málo, máme v Boleveckém rybníce ještě vodní mor brazilský
(Egeria densa), rovněž druh z akvárií. Jak už název napovídá, jedná se o druh teplomilný,
který by u nás neměl přežít zimu. Opak je ovšem pravdou. Vodní mor brazilský se
částečně zřejmě aklimatizoval a částečně přetrvává zimu v blízkosti vývěrů podzemní
vody, která je v zimě relativně teplá. V létě je podzemní voda naopak relativně studená,
takže naštěstí jinak velmi intenzivní růst této vodní rostliny brzdí.

Obr. 13: Vodní mor americký (Elodea nuttallii) je agresivní invazní rostlina, která se
v posledním desetiletí vítězně šíří Evropou. Vodní mor americký se vyznačuje spíše
štíhlými listy, které se ke konci zužují do špičky, zatímco u vodního moru kanadského
jsou listy spíše široce zaokrouhlené.
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Zajímavá je situace mezi plži. Plži jsou zdánlivě málo významní členové vodních
společenstev, ale nemusí tomu být vůbec tak.
Už asi 40-50let je v Boleveckém rybníce znám výskyt písečníka novozélandského
(Potamopyrgus antipodarum). Je to velmi drobný černý plž, nejvýše 3-4 mm velký,
v pevné kónické ulitě (obr. 14). Je sice drobný, ale dokáže se vyskytovat v počtech stovek
tisíc na 1 m2!!! Písečník je silně invazivní druh – pomáhá mu i schopnost rozmnožovat
se partenogeneticky. Na Boleveckém rybníce je početnost písečníků sice „jen“
v tisícovkách na 1 m2, ale i tak je to hodně. O vztazích písečníků s okolím mnoho nevíme.
Nevíme, komu slouží za potravu – a jestli vůbec, protože má velmi odolnou ulitu.
Nevíme, jestli si s někým významněji konkuruje.

Obr. 14 a 15: Písečník novozélandský
(Potamopyrgus antipodarum) je drobný plž, o
jehož vlivu na okolí toho mnoho nevíme.
Může sice žít na písčitém dně, ale rád šplhá i
po vodních rostlinách. Na jednom stolístku
mohou být stovky písečníků.
Vpravo: Stolístek klasnatý – písečníci (černé
body) osídlili i jeho vrcholovou část, asi 2 m
nade dnem.
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Obr. 16: Malinký planorbidní
plž kružník malý (Gyraulus
parvus) pochází ze Severní
Ameriky. Dorůstá sice pouze
asi 3 mm, takže si ho většina
návštěvníků
rybníka
ani
nevšimne, ovšem dosahuje
vysoké početnosti. Osidluje
zejména
vodní
rostliny,
případně zelené vláknité řasy.
Naše domácí druhy kružníků rozšířil invazní druh kružník malý (Gyraulus parvus), který
je ze všech skutečně nejmenší (max. 3 mm). Zdálo by se, že i přes svoji vysokou početnost
v rybníce nemůže nic zlého způsobit. Ale pozor! Vodní plži jsou oblíbení mezihostitelé
motolic, tedy parazitů se složitým vývojovým cyklem.
My si zde všimneme pouze skupiny tzv. ptačích motolic, protože larvy některých z nich
mohou napadat i lidskou kůži a způsobovat nepříjemné svědivé pupínky. Vývojový
cyklus ptačích motolic začíná ve vrubozobých vodních ptácích (Anseriformes), tedy
zejména v kachnách a labutích. Tam žijí dospělé motolice, dochází zde k pohlavnímu
rozmnožování a k produkci obrovského množství vajíček. Ta jsou vylučována s ptačím
trusem do vody, kde hned prasknou a vylíhne se mikroskopická obrvená larvička –
miracidium. Miracidium musí nejdéle za několik hodin najít dalšího hostitele, tedy
vodního plže. Ale musí najít plže toho správného druhu, jinak hyne. Když se hledání
podaří, miracidium vnikne do plže, přemění se v další vývojové stádium, které se v plži
dále lavinovitě pomnoží. Nové larvičky pak plže opouštějí a hledají ten správný „svůj“
druh vodního ptáka, aby se mu zavrtaly do kůže, dospěly v něm a kruh se uzavřel.
Larvičky opouštějící plže se jmenují cerkárie (obr. 17).
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Obr. 17: Typická cerkárie, která napadá i lidskou kůži. Charakteristická jsou dvě černá
očka a vidlička (furka) na konci těla. V přední části lze dobře rozlišit dvě přísavky (jedna
na samém konci těla) a také žlázy, kde jsou produkovány enzymy, které rozpouštějí
hostitelovu kůži, aby cerkárie mohla proniknout do jeho těla. Velikost cerkárie je 0,3-1,0
mm.

Rizikové druhy cerkárií hostí i naši domácí plži, zejména plovatky (obr. 18). Jakmile je
ale druhové spektrum vodních plžů obohaceno o nové (invazní) druhy, získávají
příležitost i cizí (nové) druhy motolic. Normálně by sice tažní ptáci, kteří se někde daleko
nakazili nějakým exotickým druhem motolice, sice vylučovali vajíčka i v našich
rybnících, ale miracidia by nedokázala najít toho správného (exotického) plže. Miracidia
by tak uhynula, koloběh cizího parazita by byl ukončen a s ním by zanikla i rizika pro
všechny ostatní.
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Právě invazní kružník malý (Gyraulus parvus) se ukázal být hostitelem nějaké, dosud
ještě přesně neurčené cizí motolice, jejíž cerkárie napadají lidskou pokožku a způsobují
vyrážku, tzv. cerkáriovou dermatitidu. To je jistě nepříjemné, jenže vodní ekosystém
sestává i z jiných organismů, než jsou koupající se lidé. Co způsobí zdomácnění nového
parazita, je otázka, na níž dnes
neumí nikdo odpovědět.
Obr. 18: Plovatka uchatka
nadmutá (Radix auricularia) na
pozorování
v Petriho
misce.
Drobné bílé body v Petriho misce
jsou cerkárie, které plovatku
opustily. Z velké plovatky se může
uvolnit až 4 000 cerkárií denně.
Proti výskytu motolic a cerkárií
v koupacích vodách se bojuje jen
velmi obtížně. Vyhubit vodní ptáky
ani vodní plže obvykle možné není.
Tak zbývá pouze zakazovat lidem
krmení vodních ptáků, aby se např.
labutě
nehromadily
podél
rekreačně využívaných břehů, kde
zamoří plže motolicemi. Při
sklízení vodní vegetace jsou
zároveň odstraňováni i vodní plži,
včetně nakažených, takže riziko
pro plavce se snižuje. Použít lze i
speciální opalovací mléko, které je
ale k dostání nejblíže v Německu
(nebo v e-shopech).
Obr. 19: Cedule nabádající
k tomu, aby návštěvníci nekrmili
vodní ptáky, jsou sice celkem
názorné, ale přesvědčit lidi, že
krmení neprospívá ani letnímu
33
Středisko služeb školám, Plzeň, Částkova 78
Podpora talentovaných žáků v Plzeňském kraji
CZ.1.07/1.2.03/02.0001
Tento projekt je v roce 2015 financován z rozpočtu Plzeňského kraje

koupání ani ptákům samotným (úhyn na nadbytek nepřirozené potravy), je v zásadě
nemožné.

Na Boleveckém rybníce zdomácněla například i želva nádherná (Pseudemys scripta
elegans), která tu i úspěšně přezimuje. Želva nádherná se živí vodním hmyzem a
drobnými rybkami, případně uhynulými živočichy. V počtu několika kusů v rybníce
nemá na stav ekosystému zřejmě žádný vliv.
2.1.3 Plži
Kromě plžů zmíněných výše (kružník malý, písečník novozélandský a uchatka nadmutá)
je na Boleveckém rybníce zastoupena např. plovatka bahenní (Lymnaea stagnalis), obr.
20, a levatka ostrá (Physa acuta), obr. 21.

Obr. 20: Plovatka
bahenní
(Lymnaea
stagnalis). Velký plž
se
špičatou ulitou
přesahující 5 cm.
Obývá zarostlé úseky
stojatých i tekoucích
vod v nížinách i
středních polohách. U
nás velmi hojný.
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Obr. 21:
Levatka
ostrá (Physa acuta).
Patří k plžům, kteří
bývají
motolicemi
napadáni jen velmi
vzácně. Drobný plž,
poměrně
hojný
v ponořené
vodní
vegetaci.

2.1.4. Mlži
Mlži jsou filtrátoři. Jedním otvorem vodu nasávají, unášené částečky z vody vychytají a
vodu vyvrhovacím otvorem opět vypustí. Přestože např. škeble dorůstají značné velikosti,
pohltit dokážou jen velmi malé
částice, do velikosti asi 40 µm
(0,04 mm). Větší částice,
například sinicový vodní květ,
sice škeble nepohltí, ale z vody
ho odstraní a v podobě
slizovitého útvaru zvaného
pseudofaeces ho vyvrhne. To
znamená, že škeble – a mlži
obecně – se na čištění vody
podílejí poměrně aktivně.
Obr. 22: Škleble
říční
(Anodonta anatina) ve své
typické poloze zahrabaná na
dně v jemném bahně. Dobře
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jsou patrné oba otvory: nasávací a vyvrhovací. Nasávací se snadno pozná podle toho, že
je opatřen jemnými výběžky. Pokud se jich dotkne větší částečka nebo nějaký nepřítel
snažící se vniknout dovnitř mlže, dají výběžky impuls a mlž se uzavře do bezpečí svých
lastur.

Obr. 23: Škeble říční (Anodonta anatina) je náš nejhojnější vodní mlž. Jeho lastura je
velká až12cm. Obývá stojaté i klidně tekoucí vody nižších i středních poloh. Často bývá
zaměňována za škebli rybničnou, od které jde odlišit jen obtížně. Spolehlivým
rozlišovacím znakem je struktura vrcholů lastur, kde se rovnoběžné vlnkovité lišty kříží
s přírůstkovými liniemi.

36
Středisko služeb školám, Plzeň, Částkova 78
Podpora talentovaných žáků v Plzeňském kraji
CZ.1.07/1.2.03/02.0001
Tento projekt je v roce 2015 financován z rozpočtu Plzeňského kraje

Obr. 24: Škeble rybničná (Anodonta cygnea) je náš největší mlž, dorůstající délky až 250
mm. Obývá převážně stojaté vody. Jedinci žijící v mírně tekoucích vodách jsou podobní
škebli říční. Na tomto velmi mladém exempláři (stáří méně než 1 rok) je dobře vidět, že
lišty ve vrcholku lastur jsou koncentricky uspořádané.

37
Středisko služeb školám, Plzeň, Částkova 78
Podpora talentovaných žáků v Plzeňském kraji
CZ.1.07/1.2.03/02.0001
Tento projekt je v roce 2015 financován z rozpočtu Plzeňského kraje

Obr. 25:Velevrub
nadmutý (Unio tumidus)
je poměrně vzácný mlž
dorůstající délky až
90 mm. Na Boleveckém
rybníce je velmi hojný.
Jeho chování je různé.
Dokáže se zahrabat celý
i do velmi tvrdého dna,
nebo v takovém dně
i
intenzivně
vyrývá
hluboké
rýhy,
když
cestuje.
V porostu
bahničky
jehlovité
(Eleocharis acicularis)
ale leze tak, jako
na obrázku.
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2.1.5 Bublinatka – masožravá vodní rostlina
Bublinatky jsou ponořené vodní rostliny, které osidlují zejména málo úživné vody.
Nekoření, takže nemohou využívat zásoby živin v sedimentech. Pomáhají si proto jakousi
masožravostí. Výzkumy ale odhalily, že bublinatky kořist, kterou lapí do svých
nastražených měchýřků (obr. 26), netráví tak jako ostatní masožravé rostliny. Uvnitř
měchýřků si bublinatky pěstují širokou škálu organismů (krásnoočka, prvoci i vířníci),
kterým se v měchýřcích dobře daří a na oplátku bublinatce uvolňují živiny jak z lapené
kořisti, tak ze svých vlastních životních pochodů.

Obr. 26: Měchýřky na
jemných
listech
bublinatky mají u
vstupu brvu. Pokud o ni
zavadí
například
drobná perloočka, past
se aktivuje a měchýřek
kořist nasaje dovnitř.
Obr. 27: Bublinatka
jižní
(Utricularia
australis)
kvete
krásnými,
oslnivě
žlutými květy.
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3 Závěr
Litorál stojatých vod je místo s vysokou biodiverzitou, kde lze najít nejen různé druhy
organismů, ale také velmi různé životní strategie. Je proto zřejmé, že dobře vyvinuté
litorální pásmo s vodními rostlinami je důležitou součástí ekosystémů stojatých vod a
zasluhuje, aby bylo chráněno.

4 Použitá literatura
HARTMAN, P., PŘIKRYL, I., ŠTĚDRONSKÝ, E.: Hydrobiologie. 2. vyd. Praha:
Informatorium, 1998. 335 s. ISBN 80-86073-27-0.
HORSÁK, M., JUŘIČKOVÁ, L., PICKA, J. Měkkýši České a Slovenské republiky. 1.
vyd. Zlín: Kabourek, 2013. 264 s. ISBN 978-80-86447-15-5.
ROZKOŠNÝ, R. (ed.): Klíč vodních larev hmyzu. 1. vyd. Praha: Academia, 1980. 524 s.
Všechny fotografie archiv autorů článku.
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Povodí Vltavy, státní podnik
Oddělení plánování v oblasti vod
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PODPORA TALENTOVANÝCH ŽÁKŮ V PLZEŇSKÉM KRAJI
BIOLOGICKÝ KEMP
KRÁLOVSTVÍ JEDU A STOPY ČLOVĚKA V PŘÍRODĚ
Martin VOBRUBA
1 Úvod
Zoologická a botanická zahrada, cíl odborné exkurze účastníků kempu, prožívá od
roku 1996 dynamickou proměnu ze zastaralé regionální zoo po moderní biopark se
zoogeografickými, zoo-botanickými tematickými expozicemi.
Zvířata a rostliny jsou prezentovány v souvislostech s biotopy, regiony a společenstvími.
Zároveň potom v mezioborových vztazích k etnografii, paleontologii, geologii,
mineralogii, geografii.
Změny přinesly nejen podstatné zkvalitnění a rozšíření kolekce druhů a expozic, ale také
zvýšení návštěvnosti. Účastníkům kempu byly představeny zejména nejnovější projekty
ZOOaBZ – Stopy člověka v přírodě a Království jedu.
2 Novinky v biogeografických expozicích ZOOaBZ města Plzně
2.1 Stopy člověka v přírodě
Návštěvníkům plzeňské ZOOaBZ slouží od konce roku 2014 nově dvě velké
expozice, skleníkový pavilon Středomoří a pavilon amazonského pralesa. Oba celky
s mohutnou botanickou výsadbou a naučnými i interaktivními prvky. Tyto pěkné
expozice vznikly v dosud nikdy nevyužitých partiích zahrady: nad africkou restaurací
Kiboko, a na přírodní terase nad expozicí vlků hřivnatých. Realizace projektu Stopy
člověka v přírodě dotovaného z Regionálního operačního programu Jihozápad byla
zahájena v listopadu 2013 a skončila v říjnu 2014.
Stopy člověka v přírodě jsou projektem, který vychází ze schváleného a postupně
realizovaného generelu rozvoje Zoologické a botanické zahrady města Plzně. Jeho
posláním je ukázat interaktivní formou vznik lidské civilizace a postupné ovlivňování
přírody člověkem. Návštěvníci zjistí, jak se jednotlivé lidské kultury přizpůsobily často
velmi extrémním přírodním podmínkám a zároveň jak příroda našla způsoby přizpůsobit
se tlaku stále rostoucí lidské populace.
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Oblast amazonských pralesů byla člověkem relativně pozdě osídlena. Jedné z
největších druhových rozmanitostí na světě dala vzniknout dlouhodobá kontinuita
klimatických podmínek v tropických pralesích. Mohutné vodní toky přispěly k vytvoření
té obrovské rozmanitosti forem života, pro které jsou nepřekonatelnou překážkou, ale
zároveň Amazonii zpřístupnily lidem. Tak jak je bohatá příroda, je bohatá i škála lidských
komunit žijících v této oblasti. Soužití s přírodou a využívání přírodních zdrojů není nikde
tak dokonale provázáno jako zde. A proto je tak snadné tyto pavučiny vztahů narušit. Pro
většinu primátů jsou velké vodní toky nepřekonatelnou bariérou, a to je důvod proč v
Amazonii žije největší množství druhů opic. Naprosto všechny druhy jsou však vázány
na život v korunách stromů a i plocha paseky je pro ně plochou, kterou nedokáží překonat.
Těžba pralesů, především ve východní Brazílii, přivedla na pokraj vyhubení hned několik
druhů. Chovem v lidské péči se je podařilo zachránit a některé i vrátit zpět do přírody. Je
teď jen na lidech, zda dokáží vysázet lesnaté koridory a spojit tak poslední zbytky pralesů.
Jen pak mohou znovu vysazené populace mezi sebou komunikovat a přežít. S nimi pak
mají šanci přežít i tisíce dalších druhů vázaných na les, včetně indiánských kmenů.
Celá expozice je doplněna panely vysvětlujícími vztahy v tomto komplikovaném
ekosystému, život místních indiánů a ukazovat jak dokáží toho, co jim příroda skýtá,
dlouhodobě využívat. V blízkosti vyhlídky jsou na vyvýšených terasách pěstovány
plodiny, které dala světu Amerika. Tato dotyková trasa je představí i nevidomým
návštěvníkům zahrady. Pro radost dětem je připraveno chytání symbolických plechových
rybek na magnet, aby si vyzkoušely život indiánů – rybářů.
Zoologicky amazonská expozice přináší několik druhů tamarínů a kosmanů, tzv.
drápkatých opic, známých tím, že péči o mláďata obstarává samec. Všechny tyto druhy
se v plzeňské zoo rozmnožují. Dalšími obyvateli je noční opice mirikina, lvíček
zlatohlavý, paky nížinné, stromový dikobraz kuandu atp. Ještě se čeká až se zabydlí
nejnovější druh – primáty chvostany. Pavilon představuje 10 vnitřních expozic, 4
venkovní voliéry a unikátní velká průchozí voliéra s lávkou pro návštěvníky.
Oblast Středozemí, kolébka mnoha novodobých kultur, je výrazně poznamenaná
dlouhodobým intenzivním hospodařením člověka. Velké plochy byly odlesněny. Plytké
půdy a mediteránní klima značně omezují plochy, které lze jinak zemědělsky využívat
než k pastvě. Přestože zde člověk pase svá stáda koz a ovcí již tak dlouho, nedošlo k úplné
likvidaci biotopů. Příroda se přizpůsobila vznikem náhradních společenstev trnitých,
hustě větvených keřů nazývaných jako macchie, garrigue či jinak podle oblasti, kde se
vyskytují. Tyto porosty jsou zárukou toho, že alespoň nějaká srážková voda zůstane v
krajině, a umožní tak přežít nejen člověku, ale i bohaté fauně a flóře Středozemí. Řada
stromových druhů dokáže přežívat i dlouhodobě v keřové formě. Přestane-li se na takové
lokalitě pást, obnoví se zde brzy les. Nikdy ne však s plnou druhovou bohatostí
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(biodiverzitou) jako před příchodem člověka. Jen na něm je, bude-li chránit v rezervacích
i ty druhy, které se pastvě přizpůsobit nedokáží. A byly to mohutné cedry a jedle, které
daly dřevo na výstavbu lodí Kartágiňanům, Římanům a jiným kulturám. Několik
zbytkových populací těchto jehličnanů nám dnes ukazuje, jak lesy tehdy vypadaly, stejně
jako antické památky připomínají tehdejší slávu zaniklých kultur.
Expozice mediteránní flóry a fauny ve skleníku ukazuje obrovskou druhovou
bohatost přírody Středozemí na příkladu cibulovin, drobných keřů a želv. Dnes již velmi
ohrožené suchozemské želvy jihu a jihovýchodu Evropy se v plzeňské zoo již rozmnožily
a nyní mají dokonalé prostředí k dalšímu životu a odchovům. Je doplněna domkem
vystavěném v řeckém stylu, který je zimovištěm pro želvy a zároveň naučným centrem
pro danou oblast. Venkovní plochy jsou osázeny vzácnými druhy dřevin, zvláště
jehličnanů, a rovněž mnoha druhy aromatických rostlin využívaných dnes nejen v
mediteránní kuchyni. A jak je zde pestrá kuchyně, tak je pestrá i kultura, to vše je
biodiverzita. Vymírají nejen rostliny a živočichové, ale i jazyky, kultury i celé národy. I
na to by měly upozornit naučné panely, doplněné o etnografické prvky, ukazující na
pestrost přizpůsobení se přírodnímu prostředí v této oblasti. Velkou oblibu si okamžitě
našla zvonička na stavbě zimoviště želv, o kterém se mohou návštěvníci dohadovat, zda
jde spíše o středomořský vinný sklípek či o kapličku. Příjemné prostředí dotváří i stylová
hudba, která na vás dýchne hned u vstupních dveří do skleníku.

2.2 Království jedu
Od přelomu května s červnem roku 2015 vzdělává a baví návštěvníky plzeňské zoo nová
zajímavost. Opravou terárií z let 1963 a 1964 v Tropickém pavilonu vznikla poutavá
novinka pojmenovaná Království jedu. Přináší pohled na aktuálně třináct druhů
jedovatých hadů čtyř kontinentů – Afriky, Austrálie, Asie a Ameriky, celkem asi ve třech
desítkách jedinců. V plzeňské zoo se objevují ve větším po více než padesátileté
přestávce, naposledy byli chováni v expozici Akva Tera v 60. letech. Potom převládaly
spíše nejedovaté druhy, krajty, hroznýši či anakondy. U anakondy velké zaznamenala
zahrada v roce 1984 národní prvoodchov v prostředí zoologických zahrad.
V Království jedu nechybí čtyřka nejjedovatejších druhů – impozantní kobra
královská – zároveň i nejdelší jedovatý had světa; mamba černá, taipan černohlavý a
křovinář němý. Nechybějí ani chřestýšovci, chřestýši, ploskolebci či smrtonoš zmijí. Při
tom místní kobra královská má délku čtyři metry a křovinář němý je jedním ze dvou
exemplářů na území ČR. Pouze užovky růžkaté patří mezi starousedlíky a již se zde
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opakovaně rozmnožily. Unikátnost nové kolekce vzniká reprezentativností vzorku světa
jedovatých hadů – kolik světadílů, biotopů a různých rodů zastupují.
Doprovodné expozice ukazují zástupce jedovatých živočichů jiných tříd a skupin
– žab pralesniček (známých jako šípové žáby či dendrobátky) či ryb, zákeřnic, sklípkanů
a štírů. Své místo zde má i jeden ze zakladatelů chovu jedovatých hadů v ČR pan Petr
Voženílek. Návštěvníci naleznou v expozici jeho knihy, krátký filmový medailon, ale
také pomůcky pro chov jedovatých hadů. Zároveň se seznámí se čtyřmi typy hadího
chrupu, druhy jedu, séry, výrobky z hadího jedu a vůbec vztahu člověka a jedovatých
hadů a rozšíření jedů v přírodě. Na termovizi potom zjistí, jak hadi vidí.
Při této příležitosti změnilo osádku i druhé křídlo této sekce pavilonu, které
získalo filipínskou náplň. V osmi expozicích žijí ptáci a savci, vyskytující se pouze na
Filipínách, několik druhů holubů, špačků, vzácní výrečci filipínští (včetně 10. plzeňského
mláděte pojmenovaného Radimem Uzlem Radim), kakadu či zoborožci rýhozobí.
Rovněž obří filipínská krysa, kočka palawanská či dikobraz. Většinu těchto druhů chová,
rozmnožuje a vrací do přírody rovněž Záchranné centrum Talarak přímo na Filipínách.
To již řadu let úspěšně podporuje a propaguje plzeňská zoo; u zrodu spolupráce stál
bývalý zaměstnanec plzeňské zoo Pavel Hospodářský. Naučné panely potom ukazují
další ohrožené druhy živočichů Filipín. Tamní příroda je složená z mnoha nyní
ohrožených endemitů, nežijících nikde jinde na Zemi, velkým problémem je odlesňování
a ubývání původních neporušených stanovišť.

3 Závěr
Zatímco v případě expozice Království jedu do budoucna půjde spíše o jednorázové
výměny chovaných druhů, v případě projektu Stopy člověka v přírodě jde o osu vývoje
celého zařízení do budoucna a v jejím rámci se v budoucnu návštěvníci budou
seznamovat s dalšími regiony a místy, kde a jak se člověk a příroda navzájem pozitivně
či negativně ovlivnily.
4 Použitá literatura
5 Kontakt na autora
Mgr. Martin Vobruba
Zoologická a botanická zahrada města Plzně, p.o.
vobruba@plzen.eu
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ODBORNÝ KEMP
CHEMIE
PODPORA TALENTOVANÝCH ŽÁKŮ V PLZEŇSKÉM KRAJI
CHEMICKÝ KEMP
KVALITATIVNÍ ANALÝZA - DŮKAZY VYBRANÝCH KATIONTŮ
Jan HRDLIČKA
1 Úvod
Pokud je třeba v neznámém vzorku dokázat nějaký prvek, resp. jeho kation či anion,
musí být důkaz jednoznačný. K tomu v analytické chemii velmi dlouho sloužily
především srážecí reakce, při kterých vznikají různě zabarvené sraženiny, nebo dochází
k výrazným změnám barvy roztoku díky reakcím redoxním nebo komplexotvorným.
Poměrně často se objevuje situace, kdy při použití srážecího činidla ve výrazném
nadbytku dojde k opětnému rozpuštění již vyloučené sraženiny, obvykle za vzniku
komplexního aniontu. Tento jev může komplikovat důkazy nízkých koncentrací určitých
kationtů, kdy je nadbytek činidla tak velký, že sraženina vůbec nestihne vzniknout.
Samotné vyloučené sraženiny nejsou nereaktivní, při použití vhodných, především
oxidačních či redukčních činidel, lze změnit oxidační stupeň kationtu ve sraženině a tím
i vzhled (obvykle barvu) sraženiny.
Všechny výše zmíněné jevy byly využity pro vybranou skupinu kationtů k jejich
rozlišení.
2 Provádění důkazových reakcí
Důkazové reakce je nejlépe provádět ve zkumavkách, přičemž obvykle
postupujeme tak, že do zkumavky odlijeme opatrně asi 1 cm3 vzorku a k němu buď
pomocí kapátka, nebo opatrným přiléváním postupně přidáváme roztok činidla. Přitom
sledujeme, zda dochází v roztoku ke změnám, např. tvorbě sraženiny, nebo barvy roztoku.
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V některých případech může dojít k tomu, že vzniklá sraženina se dalšími přídavky
činidla opět rozpustí. Všechny pozorované změny pečlivě zapisujeme.
3 Dokazování kationtů
K dispozici měli studenti roztoky kationtů Pb2+, Ni2+, Mn2+, Zn2+ a Fe2+. Jako
činidla byly použity roztok NaOH, roztok NH3 (NH4OH) a roztok Br2 (bromovou vodu).
S každým z těchto kationtů studenti prováděli reakci s hydroxidem sodným a roztokem
amoniaku, a to jak vznik případné sraženiny, tak reakci vzniklé sraženiny s nadbytkem
srážecího činidla. Vyloučené sraženiny byly také odfiltrovány a bylo sledováno jejich
chování na vzduchu (případná oxidace účinkem vzdušného kyslíku) a případně reakce s
bromem. Ke každé reakci si zapisovali poznámky, zda reakce probíhala, respektive jaký
byl její výsledek.
Každý ze studentů pak obdržel zkumavku s jedním z testovaných iontů. Jejich
úkolem pak bylo s neznámým vzorkem provést podle svého uvážení důkazové reakce a
na základě provedených reakcí pak jednoznačně určit, o jaký kation ze zadaných se jedná.
V další části laboratorní práce si pak vyzkoušeli některé zajímavé barevné pokusy
založené na komplexotvorných reakcích a změnách komplexotvorných rovnováh.
Nejprve byl filtrační papír pokapán malým množstvím roztoku Fe3+ a doprostřed byla
kápnuta směs roztoků hexakyanoželeznatanu draselného a thiokyanatanu draselného.
Postupně vznikala modrá skvrna s červeným okrajem.
Dále bylo na filtrační papír vloženo několik krystalků Na2S2O3. 5 H2O a opatrně
byly skleněnou tyčinkou rozmačkány na drť. Na tuto drť pak bylo kápnuto několik kapek
roztoku Co2+. Po krátké chvíli se na krystalech objevilo světle modré zbarvení.
Pak byly na tabletku acylpyrinu přidány jedna nebo dvě kapky roztoku Fe3+.
Prakticky okamžitě se objevilo tmavě fialové zbarvení komplexu kyseliny salycilové
s železitým iontem.
Na závěr byla na filtrační papír napsána „tajná zpráva“ pomocí štětce namočeného
v roztoku Co2+. Pak byl papír opatrně zahříván nad elektrickým vařičem. Během
zahřívání pak bylo pozorováno tmavnutí napsané zprávy přes světle a tmavě růžové
odstiny až do tmavě hnědé barvy bezvodé soli kobaltnaté.
Tyto reakce pak byly teoreticky rozebrány a vysvětleny.
4 Závěr
Studenti se v průběhu laboratoří naučili pracovat s malými množstvími vzorku při
provádění důkazů ve zkumavkách a filtrovat malá množství sraženin. Zároveň si
otestovali vybrané barevné komplexotvorné reakce, které efektním způsobem ilustrují
vybrané komplexotvorné rovnováhy.
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udržitelnost projektu
PODPORA TALENTOVANÝCH ŽÁKŮ V PLZEŇSKÉM KRAJI
CHEMICKÝ KEMP
TITRACE S INSTRUMENTÁLNÍ INDIKACÍ BODU
EKVIVALENCE
Jan HRDLIČKA
1 Úvod
Složení roztoků a koncentrace stanovovaného analyty se dnes obvykle provádí
vhodnou instrumentální metodou. Přesto se pro jednoduchá stanovení dodnes využívají
titrační metody. Pro zjednodušení práce se často používají metody automatizované
titrace. Díky stále se zvyšujícím možnostem počítačového řízení lze tyto automatické
titrace s instrumetnální indikací bodu ekvivalence snadno využívat i ve studentských
laboratořích.
2 Příprava měření
V rámci obou laboratorních úkolů byl k odměřování objemu využit čítač kapek
z vybavení firmy Vernier. K tomu, aby bylo odměření objemu dostatečně přesné, je nutné
čítač předem nakalibrovat. Kalibrace byla provedena odpočítáním dvacet kapek
z používané byrety a zjištěním odměřeného objemu. Zjištěná hodnota objemu jedné
kapky pak byla zadána do programu. Pak byl do otvoru v čítači kapek zasunut příslušný
47
Středisko služeb školám, Plzeň, Částkova 78
Podpora talentovaných žáků v Plzeňském kraji
CZ.1.07/1.2.03/02.0001
Tento projekt je v roce 2015 financován z rozpočtu Plzeňského kraje

senzor (pH elektroda nebo konduktometrický senzor), byla ustavena byreta s odměrným
roztokem tak, aby kapky z byrety padaly meřící štěrbinou čítače kapek. Tím byla sestava
připravena k titraci.
3 Titrační stanovení
3.1 Potenciometrická titrace
Byreta pro potenciometrickou titraci byla naplněna po rysku odměrným roztokem
NaOH o koncentraci 0,1 mol.dm-3. Pod stojan byla umístěna kádinka, do níž bylo
odpipetováno 10 cm3 roztoku kyseliny chlorovodíkové o přibližné koncentraci
0,1 mol.dm-3 a objem byl doplněn destilovanou vodou tak, aby byl senzor pH dostatečně
ponořen. Tlačítkem Sběr dat bylo v programu Vernier Logger Pro spuštěno měření.
Kohout byrety bylo třeba povolit tak, aby mohlo titrační činidlo odkapávat, ale neteklo
proudem. Do grafu se pak vykreslovala závislost pH na objemu odkapaného titračního
činidla. Po odkapání veškerého činidla bylo měření ukončeno tlačítkem Zastavit.
3.2 Konduktometrická titrace
Postup měření a ovládání programu jsou shodné jako u potenciometrické titrace.
Jako titrační činidlo byl použit roztok NaOH o koncentraci 1 mol.dm-3. Titrovaným
roztokem byl ředěný kuchyňský ocet. Jeho roztok byl připraven odměřením 10 cm 3 octa
do 250 cm3 odměrné baňky a doplněním baňky destilovanou vodou. Tohoto připraveného
pracovního roztoku pak bylo k titraci pipetováno 50 cm3.
3.3 Vyhodnocení naměřených titračních křivek
V průběhu titrace byly v reálném čase zobrazovány měřené titrační závislosti (pH,
resp. měrná vodivost, v závislosti na objemu přidaného titračního činidla). Po ukončení
měření byly získané křivky vyhodnoceny (viz Graf 1 a Graf 2), nalezeny body
ekvivalence a vypočteny požadované údaje.
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Graf 1 Závislost pH na spotřebě NaOH
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Graf 2 Závislost vodivosti na spotřebě NaOH s vyznačeným proložením lineárních větví
závislosti
4 Závěr
Studenti si vyzkoušeli práci s přístrojem umožňujícím automatickou titraci. Na
získaných titračních křivkách si pak vyzkoušeli vyhodnocování grafických záznamů
titračních závislostí a u vzorku octa si pak výpočtem ověřili, zda se opravdu jedná o cca
8% roztok kyseliny octové. Celkem toto stanovení prováděly 4 skupiny studentů a
průměrná hodnota byla 8,1 %, což je pěkný výsledek.
5 Použitá literatura
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6 Kontakt na autora
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udržitelnost projektu
PODPORA TALENTOVANÝCH ŽÁKŮ V PLZEŇSKÉM KRAJI
CHEMICKÝ KEMP
VODIVOST ROZTOKŮ ELEKTROLYTŮ
Jitka ŠTROFOVÁ
1 Úvod
V běžné výuce chemie na základních a středních školách nemají žáci dostatek
příležitostí k vlastní experimentální činnosti. Naopak v rámci chemického kempu řeší
jeho účastníci řadu praktických úloh z různých oblastí chemie. Do programu bývá
pravidelně zařazen blok instrumentálních metod, v jehož rámci žáci letos sledovali
vodivost roztoků elektrolytů.
2 Elektrická vodivost v roztocích elektrolytů
Látky, které vedou elektrický proud, lze zařadit do dvou velkých skupin, a to mezi
vodiče I. nebo II. třídy. Přenos elektrického náboje u vodičů I. třídy, ke kterým patří kovy
a uhlík, je způsobena volně se pohybujícími elektrony v kovové mřížce.
Podstatou vodivosti vodičů II. třídy, pro které se častěji používá označení
elektrolyty, je výměna elektronů mezi kationty a anionty. Elektrolytem je tedy každá
látka, která se v roztoku nebo tavenině štěpí na ionty.
Kvantitativním měřítkem elektrické vodivosti je tzv. konduktivita (měrná
vodivost) , která je definována vztahem
1 L
R  ,
 A
kde R je naměřený odpor v , L je vzdálenost elektrod a A jejich plocha. Poměr L/A je
tzv. vodivostní konstanta nádobky, která se určuje kalibrací roztokem o známé vodivosti
(nejčastěji roztokem KCl). Základní jednotkou konduktivity je S.m-1, při praktických
měřeních se používají jednotky dílčí, především S.cm-1.
Konduktivita  je při nízkých koncentracích téměř přímo úměrná koncentraci přítomných
iontů. Na základě vodivostních měření lze určit např. stupeň disociace, hodnotu
disociační konstanty či obsah rozpuštěné látky v roztoku.
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Úkolem studentů bylo zjistit závislost konduktivity roztoku elektrolytu na jeho
koncentraci a porovnat vodivost dvou elektrolytů – chloridu draselného a kyseliny
octové. Záměrně byly zvoleny tyto látky, aby bylo možné porovnávat chování silného a
slabého elektrolytu. Silným elektrolytem je v tomto případě roztok chloridu draselného,
slabým roztok kyseliny octové. Vodivost daných roztoků měřili konduktometrem HI
8733 (viz obr. 1)

1

Obr. 1

4
5
2

Konduktometr HI 8733

1 – displej
2 – klávesy pro výběr měřeného rozsahu
3 – volba automatické teplotní kompenzace
4 – zapnuto/vypnuto
5 – sonda
6 – kryt sondy

3

2.1 Pracovní postup
Abychom mohli sledovat závislost
konduktivity na koncentraci, musíme nejprve
6
připravit
odměrné
roztoky
chloridu
draselného (KCl) a kyseliny octové
(CH3COOH) o několika různých koncentracích. K dispozici máme zásobní roztoky obou
látek o koncentraci 1 mol dm–3. Jejich postupným ředěním připravíme roztoky KCl i
CH3COOH o koncentracích 0,1; 0,01 a 0,001 mol dm–3. Do odměrné baňky o objemu
250 cm3 odpipetujeme ze zásobního roztoku KCl (c = 1 mol dm–3) 25 cm3, doplníme po
rysku destilovanou vodou a důkladně promícháme. Z takto připraveného roztoku o
koncentraci 0,1 mol dm–3 připravíme stejným způsobem roztok o koncentraci
0,01 mol dm–3 a z něj následně roztok o koncentraci 0,001 mol dm-3. Obdobně
připravíme roztoky kyseliny octové.
Před měřením musíme provést kalibraci konduktometru. K tomu použijeme roztok KCl
o koncentraci 0,1 mol dm–3. Do odměrného válce (50 cm3) nalijeme 25 – 30 cm3 roztoku
a změříme jeho teplotu. Sondu konduktometru ponoříme do roztoku a na displeji přístroje
nastavíme hodnotu konduktivity odpovídající dané teplotě (viz tabulka 1).
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Tabulka 1

Hodnoty konduktivity roztoku KCl (c = 0,1 mol dm–3) při různé teplotě



t [°C]

t [°C]



22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

[S cm-–
1
]
12 150
12 390
12 640
12 880
13 130
13 370
13 620
13 870
14 120
14 370

–

[S cm
1
]
7 150
8 220
9 330
10 480
10 720
10 950
11 190
11 430
11 670
11 910

0
5
10
15
16
17
18
19
20
21

Tabulka 2

Konduktivita roztoků KCl a CH3COOH
KCl
Měření


c
[mol dm–3]

0,001

0,01

0,1

č.
1
2
3
1
2
3
1
2
3

Průměr

c

[S cm–1] [S cm–1] [mol dm–3]

155
161
158
1 448
1 425
1 445
12 900
12 700
12 600

158

0,001

1 439

0,01

12 733

0,1

CH3COOH
Měření

č.
1
2
3
1
2
3
1
2
3

Průměr

[S cm–1] [S cm–1]

57
55
49
164
165
166
500
505
508
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54

165

504

Vlastní měření zahájíme měřením konduktivity roztoku chloridu draselného o nejnižší
koncentraci. Do odměrného válce (50 cm3) nalijeme 25 – 30 cm3 roztoku KCl a do něj
ponoříme sondu. Zvolíme rozsah 1999 S, naměřenou hodnotu konduktivity
zaznamenáme do tabulky 2. Sondu vyjmeme a důkladně opláchneme roztokem KCl o c
= 0,001 mol dm–3. Do odměrného válce nalijeme vždy novou dávku měřeného roztoku.
Měření provedeme třikrát pro každou koncentraci a určíme průměrnou hodnotu
konduktivity.
Stejným způsobem změříme konduktivitu roztoku KCl o c = 0,01 mol dm–3 a nakonec
c = 0,1 mol dm–3. Pro koncentraci 0,01 mol dm–3 volíme rozsah 1999 S a pro
koncentraci 0,1 mol dm–3 rozsah 19,99 mS. Sondu mezi měřeními roztoků o různé
koncentraci vždy důkladně opláchneme destilovanou vodou a následně měřeným
roztokem.
Postup měření opakujeme s roztoky kyseliny octové. Tentokrát volíme pro všechny
koncentrace rozsah 1999 S. Po skončení všech měření sondu důkladně opláchneme
destilovanou vodou a osušíme filtračním papírem.
2.2 Výsledky měření
Výsledky měření jsou shrnuty v tab. 2 – 4. Ve všech případech se jedná o výsledky
měření, která prováděli účastníci chemického kempu v roce 2015. V tabulkách 3 a 4 je
znovu uvedena průměrná konduktivita  daných roztoků, tentokrát vyjádřená
v základních jednotkách S m–1, dále molární konduktivita  a v případě kyseliny octové
ještě stupeň disociace  a hodnota rovnovážné konstanty K.
Molární konduktivita  je definována vztahem
𝜅
𝑐
kde  je konduktivita v S m–1 a c je koncentrace vyjádřená v mol m–3!
𝜆=

Pro disociační stupeň  platí vztah
𝜆
𝜆∞
kde  je naměřená molární vodivost při dané koncentraci a ∞ je molární vodivost při
nekonečném zředění, kterou určíme na základě tabelovaných hodnot molárních vodivostí
jednotlivých iontů. V případě kyseliny octové je ∞ = 0,03907 S m2 mol–1. Známe-li
stupeň disociace , můžeme určit i disociační konstantu K slabého elektrolytu.
𝛼=
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𝑐
𝛼2
∙
𝑐st 1 − 𝛼
–3
Molární koncentrace c v mol dm , standardní molární koncentrace cst = 1 mol dm–3.
Závislost konduktivity a molární konduktivity na koncentraci roztoků je patrná z obr. 2 –
5.
𝐾=

Hodnoty konduktivity a molární konduktivity roztoku KCl

Tabulka 3

c
[mol dm–3]
0,001
0,01
0,1





[S m ]
0,0158
0,1439
1,2733

[S m mol–1]
0,015800
0,014390
0,012733

–1

2


[S m-1]

1,5
1,2
0,9
0,6
0,3
0,0

0,001

0,01

0,1

c
[mol dm-3]

Obr. 2 Závislost konduktivity roztoku KCl na jeho koncentraci

55
Středisko služeb školám, Plzeň, Částkova 78
Podpora talentovaných žáků v Plzeňském kraji
CZ.1.07/1.2.03/02.0001
Tento projekt je v roce 2015 financován z rozpočtu Plzeňského kraje


[Sm2 mol1]
0,02

0,01

0,00
0,001

0,01

0,1

c
[mol dm-3]

Obr. 3 Závislost molární konduktivity roztoku KCl na jeho koncentraci

Tabulka 4

Hodnoty konduktivity, molární konduktivity, stupně disociace a disociační
konstanty roztoku CH3COOH

c
[mol dm–3]
0,001
0,01
0,1


[S m ]
0,0054
0,0165
0,0504
–1


[S m mol–1]
0,005400
0,001650
0,000504
2


0,137360
0,042232
0,012908

K
2,1910–5
1,8610–5
1,6910–5
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[S m-1]
0,05
0,04
0,03
0,02
0,01
0,00

0,001

0,01

0,1

c
[mol dm-3]

Obr. 4 Závislost konduktivity roztoku CH3COOH na jeho koncentraci


[Sm2 mol0,0061]

0,004

0,002

0,000

0,001

0,01

0,1

c
[mol dm-3]

Obr. 5 Závislost molární konduktivity roztoku CH3COOH na jeho koncentraci
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3 Závěr
Konduktivita roztoku chloridu draselného i kyseliny octové s rostoucí koncentrací
roste. Rozdílné jsou absolutní hodnoty konduktivity obou roztoků (viz tab. 3 a 4).
Konduktivita roztoku KCl se pro uvedené koncentrace pohybuje v rozmezí setin až
jednotek S m−1, maximální konduktivita CH3COOH dosahuje však pouze setin S m−1.
Nižší hodnota konduktivity slabého elektrolytu (CH3COOH) je způsobená tím, že slabý
elektrolyt disociuje pouze částečně a množství iontů je tedy při stejné koncentraci nižší
než u silného elektrolytu, který disociuje úplně. Výraznější rozdíl mezi silným a slabým
elektrolytem je zřejmý ze srovnání závislosti molární konduktivity na koncentraci
roztoku (viz obr. 3 a 5). U silných elektrolytů se téměř nemění, ale u slabých elektrolytů
s rostoucí koncentrací výrazně klesá.
4 Použitá literatura
NOVÁK, J. a kol. Fyzikální chemie II. 1. vyd. Praha: VŠCHT, 2001. 316 s. ISBN 807080-436-X.
5 Kontakt na autora
Mgr. Jitka Štrofová, Ph.D.
Katedra chemie FPE ZČU v Plzni
strofova@kch.zcu.cz
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1 Úvod
Experimentální činnost v laboratoři je nedílnou součástí chemie. K vlastní
experimentální práci se žáci základních a středních škol dostanou sporadicky. Proto jsme
stejně jako v předcházejících ročnících chemického kempu pro úspěšné řešitele chemické
olympiády připravili řadu praktických úloh v chemické laboratoři. V programu kempu
byly mimo jiné zařazeny také atraktivní pokusy, které jsou doprovázeny výraznými
barevnými změnami nebo zvukovými a světelnými efekty. Jednalo se zejména o redoxní
reakce.
Pod vedením lektorů z katedry chemie FPE ZČU si účastníci chemického kempu
prakticky vyzkoušeli tyto pokusy:
Duha z rajčatové šťávy

Plnění balonku CO2
Faraónův had - modifikace

Samozápalný papír
Hořící bankovka

Tajné písmo
Hořící pěna

Termobarvy
Hořlavý gel

Tříbarevný inkoust
Hoření hořčíku

Vznik a vlastnosti acetylenu
Chameleon mineralis

Zubní pasta pro slony
Chemické hodiny
Chromatografie
Indikátor vlhkosti
Kouzlení s barvami
Aluminotermie
Létající plechovka
Model hasicího přístroje
Ohnivá koule
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Účastníci obdrželi materiály s kompletními pracovními návody ke všem uvedeným
pokusům. V následujícím textu jsou velmi stručně popsány jen některé vybrané experimenty.
2 Redoxní reakce
V další části jsou uvedeny příklady experimentů, při nichž dochází k oxidaci a redukci.
2.1 Zubní pasta pro slony
Do Erlenmeyerovy baňky (150 ml) nalijeme 10 ml 30% H2O2, přidáme 5 ml saponátu,
promícháme a baňku postavíme do skleněné vany. K tomuto roztoku přilijeme 10 ml
nasyceného roztoku jodidu draselného. Velmi rychle a prudce se začne tvořit bohatá pěna –
„zubní pasta pro slony“. Jodid draselný mnohonásobně urychlí rozklad peroxidu vodíku,
vznikající kyslík napění saponát a pěna „tuhne“ uvolněným teplem.
2 H2O2

2 H2O + O2

2.2 Aluminotermická příprava železa
Navažte 5 g hliníkové krupice (Al) a 15 g oxidu železitého (Fe2O3) a opatrným
přesypáváním na papíře z nich připravte směs, tzv. termit. Stejným způsobem připravte
zápalnou směs složenou z 5 g peroxidu barnatého (BaO2) a 7 g práškového hořčíku (Mg). Dále
budete potřebovat zápalný papír. Ten připravíte tak, že do nasyceného roztoku dusičnanu
draselného (KNO3) namočíte na 10-15 minut filtrační papír a po vyjmutí jej necháte uschnout
volně na vzduchu.6
Nyní začněte plnit porcelánový kelímek termitem a zápalnou směsí. Nejprve do kelímku
nasypte termit (Fe2O3 + Al) a doprostřed zabořte úzkou zkumavku. Termit kolem zkumavky
důkladně udusejte, nejlépe obrácenou tužkou. Tento krok je velmi důležitý a na jeho pečlivém
provedení závisí úspěch celého pokusu. Je-li termit dostatečně udusaný, vyjměte opatrně
zkumavku a do vzniklého důlku vložte kousek srolovaného zápalného papíru tak, aby přečníval
z kelímku asi 5 cm. Prostor mezi zápalným papírem a termitem vyplňte zápalnou směsí (BaO2
+ Mg), kterou nasypte i nahoru na termit. Takto naplněný kelímek vložte do misky s pískem
v digestoři, hořící špejlí zapalte zápalný papír a odstupte do bezpečné vzdálenosti.
Díky vysoké teplotě reakce kelímek pravděpodobně praskne a uvnitř zůstane
vyredukované železo spolu se struskou, kterou tvoří oxid hlinitý. Magnetem ověříte vlastnosti
připraveného kovu.
2 Al + Fe2O3
Al2O3 + 2 Fe
2.3 Hoření hořčíku
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Kousek hořčíkové pásky držte v kleštích a zapalte nad kahanem. Hořící hořčík držte nad
porcelánovou miskou, až shoří, přikápněte ze střičky do misky trochu vody a přidejte pár kapek
fenolftaleinu.
Při hoření látek dochází k jejich reakci s kyslíkem. V tomto případě reakci vystihuje
rovnice:
2 Mg + O2
2 MgO
Reakcí oxidu hořečnatého s vodou vzniká hydroxid hořečnatý, jeho roztok se barví
fenolftaleinem růžovofialově.
MgO + H2O
Mg(OH)2
2.4 Létající plechovka
Z plechovky od nápoje odstraňte víčko a ve dně vyvrtejte otvor o průměru 3-5 mm. Na
stůl položte špejli. Několik granulí zinku nasypte do Erlenmeyerovy baňky, přelijte kyselinou
chlorovodíkovou zředěnou v poměru 1:1. Baňku přiklopte plechovkou a prstem ucpěte
vyvrtaný otvor. Plechovka se plní vznikajícím vodíkem. Po chvíli postavte plechovku, stále
otočenou dnem vzhůru, na stůl přes položenou špejli a druhou hořící špejlí zapalte plyn
unikající otvorem z plechovky.
Při reakci zinku s kyselinou chlorovodíkovou vzniká vodík a chlorid zinečnatý.
Zn + 2 HCl
H2 + ZnCl2
Vodík tvoří se vzduchem výbušnou směs, po zapálení dojde k explozivní reakci mezi
kyslíkem a vodíkem.
2 H2 + O2
2 H2O
Tlakem vodní páry je plechovka vymrštěna vzhůru.
3 Závěr
Uvedené experimenty je možné využít na základní a střední škole v různých fázích
výuky. Vysvětlení principu musí být adekvátní věku a znalostem žáků. V rámci chemického
kempu bylo možné mechanismus jednotlivých dějů objasnit mnohem podrobněji. Účastníci
také ocenili, že většinu experimentů mohli provádět samostatně.
4 Použitá literatura
RICHTR, V., KRAITR, M. Atraktivní pokusy ve výuce chemie II. In: CHEMIE XV. Sborník
Pedagogické fakulty ZČU v Plzni. Plzeň: Pedagogická fakulta ZČU, 1995. s. 33.
RICHTR, V., KRAITR, M., ŠTROFOVÁ, J. Atraktivní pokusy ve výuce chemie III. In:
CHEMIE XVI. Sborník Pedagogické fakulty ZČU v Plzni. Plzeň: Pedagogická fakulta ZČU,
1996. s. 49.
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RICHTR, V., ŠTROFOVÁ, J., KRAITR, M. Atraktivní pokusy ve výuce chemie V. In:
CHEMIE XXII. Sborník katedry chemie FPE ZČU. Plzeň: ZČU, 2008. s. 65. ISBN 978-807043-683-7.
ŠKODA, J., DOULÍK, P. Chemie 8. Učebnice pro základní školy a víceletá gymnázia. 1. vyd.
Plzeň: Nakladatelství Fraus, 2006. s. 79. ISBN 80-7238-442-2.
5 Kontakt na autory
PaedDr. Vladimír Sirotek, CSc., Mgr.Jitka Štrofová, Ph.D.
Katedra chemie, FPE ZČU v Plzni
sirotek@kch.zcu.cz, strofova@kch.zcu.cz
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PODPORA TALENTOVANÝCH ŽÁKŮ V PLZEŇSKÉM KRAJI
CHEMICKÝ KEMP
STANOVENÍ ROZPUSTNOSTI ANORGANICKÝCH LÁTEK
Vladimír SIROTEK
1 Úvod
Jednou z významných vlastností anorganických sloučenin je jejich rozpustnost v různých
rozpouštědlech, zvláště pak ve vodě. Voda jako silně polární kapalina rozpouští látky, které
mají rovněž polární charakter. Řada látek se rozpouští ve vodě dobře (např. dusičnan draselný),
některé méně (např. chlorid sodný) a jiné tak málo, že je pokládáme za prakticky nerozpustné
(např. kovy, jodid olovnatý apod.).
Rozpustnost látek závisí na teplotě.
Látky, jejichž rozpustnost se stoupající
teplotou vzrůstá, spotřebovávají při
rozpouštění teplo, naopak látky, u nichž
rozpustnost se stoupající teplotou klesá, při
rozpouštění teplo uvolňují.
Rozpustnost látek udáváme např.:
1. počtem gramů látky, rozpuštěné ve 100 g
rozpouštědla;
2. počtem gramů látky, rozpuštěné ve 100 g
roztoku;
3. počtem gramů látky, rozpuštěné ve 100 ml
roztoku;
4. počtem dílů rozpouštědla, potřebných
k rozpuštění jednoho dílu látky.
Závislost rozpustnosti na teplotě
vyjadřujeme křivkami rozpustnosti (viz
obr). Naneseme-li v souřadném systému na
svislou osu rozpustnost látky a na
vodorovnou osu teplotu, při níž byla
rozpustnost stanovena, dostáváme pro danou látku křivku rozpustnosti, která má spojitý
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charakter, pokud se nemění tuhá fáze. Mění-li se modifikace studované sloučeniny, nebo hydrát
s větším počtem krystalových vod na hydrát krystalovou vodou chudší (nebo na bezvodou
látku), objeví se na křivce rozpustnosti zlom.
2 Princip stanovení
Množství látky, které se rozpustí v daném množství (objemu) rozpouštědla (roztoku)
zjistíme po odpaření do sucha odváženého množství nasyceného roztoku při dané teplotě (tzv.
odparek). Z hmotnosti výchozího objemu nasyceného roztoku a hmotnosti odparku vypočteme
rozpustnost. Přípravu nasyceného roztoku při dané teplotě provádíme v improvizovaných
podmínkách na vodní lázni.
2.1 Příprava nasyceného roztoku při dané teplotě:
Ze vzorku pro stanovení rozpustnosti odsypeme část do třecí misky a jemně rozetřeme.
Do kádinky odměříme asi 30-50 ml destilované vody a vsypeme do ní rozetřený vzorek.
Zahříváme pomalu asi na 45 oC (na stěně kádinky udržíme ještě ruku) a teplotu sledujeme na
teploměru. Důkladně přitom roztokem mícháme skleněnou tyčinkou. Na dně kádinky musí
zůstat malá část nerozpuštěné látky. Není-li tomu tak, vsypeme další podíl rozetřeného vzorku.
Pak upevníme kádinku do držáku a necháme ji temperovat na vodní lázni asi 15 minut za
občasného míchání roztoku v kádince. Když má nasycený roztok požadovanou teplotu,
zahřátou pipetou odpipetujeme opatrně 5 ml nasyceného roztoku tak, aby do pipety nevnikl
nerozpuštěný podíl, zbylý na dně kádinky. Odměřený roztok vypustíme z pipety do předem
vyžíhané a zvážené porcelánové misky.
2.2 Úkol
Stanovte rozpustnost u jednoho neznámého vzorku při teplotách 20 oC, 30 oC a 40 oC;
rozpustnost vyjádřete v jednotkách g/100 g H2O.
Graficky znázorněte křivku rozpustnosti daného vzorku. Pro tuto křivku použijte
vyjádření rozpustnosti počtem gramů látky, rozpuštěné ve 100 g vody.
2.3 Pracovní postup
1. Připravíme nasycený roztok při teplotě 40 oC.
2. Prázdnou, čistou porcelánovou misku vyžíháme do konstantní hmotnosti . Vyžíhanou misku
zvážíme na technických vahách a její hmotnost označíme ZK.
3. Do zvážené misky napipetujeme 5 ml nasyceného roztoku vytemperovaného na 40 °C a misku
s roztokem zvážíme (hmotnost Z1). Před pipetováním předehřejeme pipetu krátce v sušárně;
při nasátí nasyceného roztoku, vytemperovaného na 40 oC do chladné pipety by mohlo dojít
k uzavření ústí pipety vykrystalovanou látkou.
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4. Misku s roztokem opatrně zahříváme proudem horkého vzduchu plynovým kahanem na
zařízení, které umožňuje velmi pomalé odpařování roztoku. Plamen zmenšíme natolik, aby
při odpařování roztoku nedocházelo k varu a vystřikování látky z misky. Po odpaření veškeré
vody provádíme dosušení v sušárně při teplotě nad 100 oC.
5. Misku s odparkem sušíme do konstantní hmotnosti ( hmotnost Z2).
6. Celý postup opakujeme s temperací roztoku na 30 °C.
7. Nakonec provedeme celý postup při teplotě 20 oC. Ochlazení na tuto teplotu je třeba provádět
pod proudem studené vody, případně použít led.
8. Hmotnostní množství vody vyjádříme ze vztahu:
Z1 - ZK - (Z2 - ZK) = Z1 - Z2
a výslednou rozpustnost s(°C):
Z  ZK
100 (gramů látky ve 100 gramech vody).
s 2
Z1  Z 2
9. Závislost rozpustnosti látky (osa y) na teplotě (osa x) znázorníme graficky.
3 Závěr
Úloha je časově náročná; podmínkou včasného zvládnutí celého pracovního postupu je
provádění několika operací najednou, např. při temperování nasyceného roztoku vážíme
zároveň prázdné misky, při odpařování roztoku temperujeme vodní lázeň na další teplotu atd.
Dbáme však na to, abychom vyloučili záměnu misek (zejména u těch, které se dosušují
v sušárně).
V praxi se sestrojují křivky rozpustnosti jednak z daleko většího počtu měření (než ze tří,
jako je tomu v této úloze), jednak ve větším teplotním intervalu (v této úloze pouze mezi 20–
40 oC). Protože získání hodnoty rozpustnosti látky při vyšších teplotách je technicky náročné,
omezujeme se v tomto cvičení pouze na nižší teploty.
4 Použitá literatura
DRÁTOVSKÝ, M., PAČESOVÁ, L., ROSICKÝ, J. Laboratorní technika. Praha: UK, 1982.
119 s.
EYSSELTOVÁ, J., MIČKA, Z., LUKEŠ, I. Základy laboratorní techniky. Praha: UK, 2004. 95
s. ISBN 80-246-0783-2.
5 Kontakt na autora
PaedDr.. Vladimír Sirotek, CSc.
Katedra chemie, FPE ZČU v Plzni
sirotek@kch.zcu.cz
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PODPORA TALENTOVANÝCH ŽÁKŮ V PLZEŇSKÉM KRAJI
CHEMICKÝ KEMP
CHEMICKÉ VÝPOČTY
Vladimír SIROTEK
1 Úvod
Nedílnou součástí učiva chemie na základní škole (ZŠ) a nižším stupni víceletých
gymnázií je problematika elementárních výpočtů. V chemii se klade velký důraz nejen na
studium kvalitativních, ale též kvantitativních vztahů mezi zkoumanými chemickými látkami.
Kvantitativní úlohy se nejčastěji řeší kombinací experimentu a výpočtu. Řešení chemických
úloh ve výuce je důležitým prostředkem k ujasnění a procvičování kvantitativních vztahů
v chemii. K řešení takovýchto úloh je třeba zvládnout experimentální techniku i techniku
výpočtů v chemii. Výpočty v chemii umožňují rozvíjení a upevňování základních chemických
poznatků a přispívají k rozvoji logického myšlení žáků.
2 Rozdělení chemických výpočtů
Rozdělení chemických výpočtů můžeme provést ze dvou hledisek, a to tematicky
(obsahově) a metodicky (podle způsobu a složitosti postupu řešení).






2.1 Tematické rozdělení
Podle obsahového zaměření lze rozdělit chemické výpočty do čtyř okruhů:
Základní veličiny v chemii (hmotnost /m/, látkové množství /n/, molární hmotnost /M/,
objem /V/, molární objem /Vm/, počet částic /N/, počet částic v jednom molu /NA/ –
spojujícím prvkem je látkové množství /n/)
Složení roztoku (hmotnostní zlomek /w/, objemový zlomek //, látková koncentrace /c/)
Výpočty z chemického vzorce (aplikace hmotnostního zlomku, procentové zastoupení
prvku ve sloučenině)
Výpočty z chemických rovnic (aplikace výše uvedených vztahů pro výpočet množství (n,
m, V, c, w, aj.) reaktantů či produktů ze správně vyčíslené chemické rovnice
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2.1.1 Z á k l a d n í v e l i č i n y v c h e m i i
Hmotnost atomů a molekul
Základní jednotkou hmotnosti v soustavě SI je kilogram (kg). Hmotnosti atomů a
molekul jsou velmi malé, např. hmotnost atomu nuklidu vodíku 1H je 1,67355.10-27 kg nebo
nuklidu uhlíku m(12C) = 1,99267.10-26 kg. Proto k vyjadřování hmotnosti atomů a molekul lze
použít s výhodou i další jednotku - atomovou hmotnostní konstantu u, která je definována
jako hmotnost 1/12 hmotnosti atomu nuklidu 12C.
Číselně je rovna mu = 1,66056.10-27 kg.
Hmotnosti atomů výše uvedených nuklidů vyjádřené pomocí této jednotky jsou:
m(12C) = 12,0000 u
nebo m(1H) = 1,0078 u.
V chemii často nepotřebujeme znát absolutní hmotnosti atomů a molekul, ale stačí nám
pouze hodnoty relativní. Proto byla zavedena relativní atomová hmotnost Ar, resp. relativní
molekulová hmotnost Mr (což jsou bezrozměrné veličiny).
Relativní atomová hmotnost Ar(X) je dána poměrem hmotnosti atomu X a atomové
hmotnostní konstanty:
Ar(X) = m(X)/mu (vyjadřuje kolikrát je průměrná hmotnost atomu větší než 1/12 atomu
nuklidu uhlíku 12C.
Relativní molekulová hmotnost Mr(Y) je opět dána poměrem hmotnosti molekuly Y a
atomové hmotnostní jednotky:
Mr (Y) = m(Y)/mu
Relativní molekulová hmotnost Mr je rovna součtu všech relativních atomových hmotností
atomů, ze kterých je molekula složena:
Mr =  A r
Látkové množství n

Základní jednotkou látkového množství v soustavě SI je mol. Jeden mol je
látkové množství, které obsahuje stejný počet elementárních částic (atomů, molekul, iontů,
elektronů aj.) jako je atomů v 0,012 kg nuklidu uhlíku 12C. Počet částic připadajících na 1 mol
jakékoliv látky udává Avogadrova konstanta NA, která má podle posledních měření hodnotu
NA = 6,022.1023 mol-1. Vycházíme ze vztahu:
NA = N/n, kde N je počet částic dané látky a n je její látkové množství v molech.
Odvozené vztahy:
N = n.NA
n = N/NA
Důležitý je správný zápis látkového množství atomů a molekul (2 mol H = 1 mol H2).
Je nutné rovněž rozlišovat zápisy n(H) a n(H2). Každý z nich znamená něco jiného – první
vyjadřuje látkové množství atomů vodíku, druhý látkové množství molekul vodíku.
Závěr:1 mol různých látek obsahuje vždy stejný počet částic, ale liší se hmotností!
Veličiny vztažené na jednotkové látkové množství se nazývají molární.
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Molární hmotnost M
Základní jednotkou molární hmotnosti v soustavě SI je kg.mol-1.Ve školní chemii téměř
výhradně používáme dílčí jednotku g.mol-1. Molární hmotnost vyjadřuje hmotnost
látkového množství 1 molu dané látky (elementárních částic) a je definována podílem
hmotnosti m a látkového množství n této látky:
M= m/n
Pro správný výpočet je nutné opět specifikovat o jaké elementární částice se jedná a zapsat je
do závorky M(H), M(H2)
Odvozené vztahy: m = n.M
n = m/M
Molární hmotnost má velký význam pro praktické určování látkového množství, neboť přímé
měření látkového množství není prakticky proveditelné.
Nesmíme zaměňovat pojem molární hmotnost M(X) vyjádřenou obvykle v g.mol-1 a relativní
molekulová hmotnost Mr(X) jako bezrozměrnou veličinu.
Relativní molekulová hmotnost Mr(X) je číselně 1000krát větší ve srovnání s molární
hmotností M(X) uvedenou v základních jednotkách kg.mol-1. Tyto veličiny se rovnají pouze
v případě, že molární hmotnost M(X) je uvedena v g.mol-1.
Molární objem Vm
Molární objem vyjadřuje objem, který zaujímá 1 mol jakékoliv plynné látky za stanovených
podmínek (teplotních a tlakových). Je definován podílem objemu dané látky V a látkového množství
n.
Vm = V/n
Odvozené vztahy: V = n.Vm
n = V/Vm
3
Základní jednotkou molárního objemu je m .mol-1. V chemii je častěji používána dílčí
jednotka dm3.mol-1.
Standardní molární objem Vom
Standarní molární objem vyjadřuje objem 1 molu plynné látky za standardních podmínek
(to = 0oC, po = 101 325 Pa).
Číselně je roven Vom = 22,41.10-3 m3.mol-1 = 22,41 dm3.mol-1.
Je nutné si zapamatovat, že jeden mol jakékoliv plynné látky za standardních (normálních)
podmínek zaujímá vždy objem 22,41 dm3.
U kapalin a pevných látek nelze tuto hodnotu standardního molárního objemu použít a je třeba
vypočítat látkové množství z hmotnosti a molární hmotnosti případně při výpočtu užít hustotu
na určení objemu z hmotnosti.
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Hustota (Měrná hmotnost) 
Hustota vyjadřuje hmotnost objemu 1m3 látky v kg. Je definován podílem hmotnosti m dané
látky a jejího objemu V:
 = m/V
Odvozené vztahy: m = .V
V = m/
-3
Základní jednotkou hustoty je kg.m , často se používá i menší jednotka g.cm-3 (1g.cm-3 =
1000 kg.m-3).
Vztahu pro výpočet hustoty se používá pro přepočet hmotnosti na objem a obráceně.
Spojujícím článkem pro výpočet jednotlivých veličin je látkové množství n.
Z látkového množství lze vypočítat hmotnost, objem, počet částic (s využitím molární
hmotnosti, molárního objemu a Avogadrovy konstanty):
n = m/M = V/Vm = N/NA
Postup výpočtu lze volit pomocí uvedených algebraických vzorců nebo logickou úvahou
pomocí úměry a trojčlenky:
1 mol látky X ………….molární hmotnost M(X)
1 mol látky X ………….molární objem plynné látky Vm (X) = 22,41 dm3.mol-1
1 mol látky X ………….počet částic NA (X) = 6,022.1023 mol-1
2.2 Metodické rozdělení
Metodické rozdělení výpočtových úloh můžeme provést např. podle:
 složitosti postupu řešení (tj. podle počtu kroků, které je třeba provést při řešení)
 podle způsobu postupu řešení – algebraický způsob
- logická úvaha
2.2.1 Algebraický způsob
Je to způsob řešení, při kterém řešitel používá veličinové (algebraické) vzorce. Řešitel
může používat jeden, dva či více vzorců (vztahů). Je-li třeba použít k řešení více než jeden
vzorec, může řešitel ještě volit buď syntetický nebo analytický způsob řešení.
Syntetický způsob řešení spočívá v tom, že řešitel provádí výpočet následně s konkrétními
hodnotami veličin v jednotlivých krocích.
Analytický způsob řešení se provede tak, že nejprve řešitel odvodí obecně vzorec z několika
jednoduchých (definičních vztahů) a výpočet provede přímým dosazením známých hodnot
veličin do tohoto vzorce.
2.2.2 Logická úvaha
Při řešení výpočtové úlohy logickou úvahou řešitel nejprve musí dát do vzájemného poměru
dvě veličiny, které jsou na sobě závislé. Důležitá je zde tedy správná volba dvojice veličin
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a správný poměr. Ten lze vyjádřit úměrou (přímou či nepřímou), trojčlenkou a procentovým
výpočtem.
Při tomto způsobu řešení lze rovněž s výhodou využít graf přímé úměrnosti. Grafem přímé
úměrnosti y = k.x je přímka procházející počátkem soustavy souřadnic. Tento postup
využíváme tehdy, opakuje-li se výpočet se stejnými látkami vícekrát. Pak se vyplatí vypočítat
konstantu úměrnosti (k) a provádět jednoduché násobení k.x nebo sestrojit přímku a odečítat
hledané hodnoty veličiny z grafu.
3 Nejčastější chyby a nedostatky při řešení výpočtových úloh v chemii
Chyby či nedostatky, které se při řešení výpočtových úloh nejčastěji vyskytují:
- nepochopení textu – je potřeba porozumět textu, tzn. pozorně si text přečíst (i několikrát) a potom
provést rozbor textu – co je třeba vypočítat, co známe, jaké vztahy budeme využívat a rozmyslet
si zhruba postup řešení
- používání nesprávných veličin a jednotek – jak ze strany učitelů tak žáků!, časté chyby
v převodech jednotek (nutné dosazovat do vztahů stejné jednotky – zejména pokud se používá
více definičních vztahů)
- nerozlišování relativní molekulové hmotnosti a molární hmotnosti – nutno rozlišovat – Mr(X)
je relativní veličina, M(X) je molární hmotnost v kg.mol-1 nebo v g.mol-1
- používání hodnoty standardního molárního objemu (22,41 dm3.mol-1) i pro kapalné a pevné
látky – tato hodnota platí pouze pro plynné látky za s.p.
- používání nesprávných poměrů (úměr) – při výpočtech pomocí logické úvahy se dá do poměru
nesprávné dvojice, či se zvolí nesprávný typ úměry, zamění se např. přímá a nepřímá úměra
(zejména u příkladů na výpočet složení roztoků)
- záměna pojmů složení roztoků a koncentrace roztoků – koncentrace je jen jednou z možností
jak vyjádřit složení roztoků.
- nesprávné používání pojmu hmotnostní koncentrace – ve smyslu poměru hmotnosti
rozpuštěné látky a hmotnosti roztoku je možné používat pouze pojem hmotnostní zlomek!
- s předcházejícím bodem souvisí nesprávné vyjadřování těchto termínů v různých sbírkách
a publikacích (i učebnicích), které se neřídí doporučením norem ISO. (Např. „koncentrace
v hmotnostních procentech“, „procentuální koncentrace“)
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