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PODPORA TALENTOVANÝCH ŽÁKŮ V PLZEŇSKÉM KRAJI
BIOLOGIE
Paraziti známí i méně známí
Michal MERGL

1 Úvod
V přírodě je parazitismus velmi rozšířený jev. Naprostá většina druhů, člověka nevyjímaje, má
svého parazita. Mnozí paraziti, například tasemnice, jsou známi i široké veřejnosti. Je však
mnoho parazitárních nemocí, zejména v tropických oblastech, o kterých se u nás ví méně, ale
o jejichž existenci je dobré vědět. Dnes běžně cestujeme i do dříve nedostupných exotických
destinací a proto se i u nás lékaři setkávací mnohem častěji s exotickými parazity, které si turisti
v sobě přivezou. S oteplováním klimatu se také někteří paraziti šíří do nových oblastí.
2 Základní pojmy
2.1. Parazit a parazitismus
Vzájemný vztah mezi hostitelem a parazitem může mít rozličné formy a stupně. Pokud je jeden
organismus do určité míry závislý na druhém organismu, může tento vztah být pro jednoho
nebo oba výhodný. Hovoříme tedy o symbióze. Zúčastněné organismy nazýváme symbionty.
Pokud mají prospěch ze soužití symbionti, hovoříme o mutualismu. Ten může dosahovat
takového stupně, že některé organismy nejsou schopny bez druhého přežít (např. termiti nejsou
schopni přežívat bez bičíkovců, kteří tráví celulózu v jejich střevech).
Pokud má jeden ze symbiontů prospěch, ale svému hostiteli nikterak neškodí, hovoříme
o komenzalismu (např. obrvení, kteří běžně žijí na povrchu vodních korýšů). Podle umístění na
těle hovoříme o vnějších komenzálech (ektokomensálové) a o vnitřních komenzálech
(endokomenzálové).
Složitější je parazitismus. Parazit je živočich, který žije na úkor jiného živočicha a je s
ním svým životním cyklem po delší nebo kratší dobu těsně svázán. Podle umístění parazitů na
nebo v těle hostitele dělíme parazity na parazity vnější (ektoparaziti) a vnitřní (endoparaziti).
Podle závislosti na hostiteli parazity dělíme na (1) obligátní parazity, kteří musí během svého
života žít paraziticky, aby mohli dokončit svůj vývoj, na (2) fakultativní parazity, kteří nežijí
normálně cizopasným způsobem, ale za určitých podmínek, např. při pozření, se mohou chovat
jako praví paraziti, a na (3) náhodné parazity, kteří napadnou živočicha, který není jeho
normálním hostitelem, může se však na nového hostitele adaptovat. Jako trvalý parazit se
označuje parazit, který žije po celé období dospělosti uvnitř nebo na povrchu těla svého
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hostitele. Dočasný parazit je parazit, který se pouze kratší nebo delší dobu živí na svém hostiteli.
Hyperparazit je parazit, který cizopasí u jiného druhu parazita.
2.2. Hostitelé parazitů
Hostitele parazitů můžeme rozdělit do několika kategorií. Definitivní hostitel je ten hostitel, v
němž paraziti dosahují stadia pohlavní zralosti a reprodukce. Mezihostitel je živočich, ve
kterém proběhne část vývoje parazita, ale parazit v něm nedosáhne stadia pohlavní zralosti. V
mezihostiteli se většinou vyvíjí infekční (invazní) stadia, která po vniknutí do definitivního
hostitele mohou vyvolat nákazu. Mezihostitelé, kteří aktivně přenášejí vývojová stadia parazitů
(např. při sání krve) nazýváme vektory (přenašeči). Paratenický hostitel je živočich, který stojí
mimo vlastní životní cyklus parazita. Mohou se v něm kumulovat infekční stadia parazita, i
delší dobu přežívat, aniž by ztratila schopnost vyvolat novou nákazu.
Pro vznik systému parazit–hostitel musí být splněny některé podmínky, především (1)
musí být plně zajištěna možnost kontaktu parazita a hostitele, dále (2) hostitel musí parazitu
zajistit podmínky vhodné pro jeho další vývoj, proto při velmi specializovaných nárocích
parazita je okruh jeho hostitelů velmi omezen bez ohledu na četnost kontaktů a (3) parazit musí
mít schopnost odolávat reakcím hostitele namířeným přímo proti němu, např. tvorbou pouzder,
fagocytózou nebo produkcí protilátek. Vývojově velmi staré systémy parazit–hostitel jsou
zpravidla vyvážené, kdy negativní působení parazita je vyváženo obrannými reakcemi
hostitele. Ideální parazit je tedy takový, který svého hostitele nezabije, ale dokáže ho po
libovolně dlouhou dobu maximálně využívat.
Z hlediska okruhu hostitelů můžeme rozlišit parazity polyfágní, kteří využívají široký
okruh hostitelů. Je–li okruh hostitelů velmi úzký, hovoříme o parazitech stenofágních, v případě
hostitel jediného pak o parazitech monofágních.
Na rozdíl od mnoha jiných skupin živočichů, a geologické historii a evolučním vývoji
parazitů víme velmi málo. Paraziti jsou často drobní, nevytváří si pevné schránky nebo kostry
a mají tak minimální šanci fosilizovat. Můžeme však pomocí molekulárních hodin zjistit
přibližnou dobu rozštěpení původních vývojových linií a pomocí molekulárních metod odhalit
skutečnou příbuznost parazitů navzájem i vůči jejím neparazitárním příbuzným. A také, na
rozdíl od parazitů samotných, často známe geologickou historii hostitelů.
3 Přehled parazitů
V přehledu je používán původní systém prvoků z roku 1985. Je pravdou, že existují systémy
modernější založené na molekulárních datech, které jsou aktuálně upřesňované. Jejich přehled
je v české literatuře sice publikován (Macháček a kol., 2016), ale dosud chybí ustálená česká
terminologie. Podrobné informace o systematice prvoků a jejich morfologii, fyziologii a
ekologii jsou přehledně uvedeny Ryšavým a kol. (1989).
Obecné informace k parazitismu a přehled mnoha skupin a jejich zástupců je v přípravném
textu k BiO od autorů Votýpky et al. (2003).
3.1 Říše Protozoa – prvoci
Velká část tzv. prvoků žije volně. Paraziticky významná je především skupina bičíkovců
(skupina Mastigophora) z řádů Kinetoplastida, Diplomonadida a Trichomonadida. Z
kořenonožců parazitují především zástupci řádů Amoebida a Schizopyranida. K nejdůležitějším
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parazitům patří výtrusovci (kmen Apicomplexa), zatímco jen malý počet parazitů člověka
najdeme mezi nálevníky (kmen Ciliophora). Současné molekulárně–genetické údaje potvrzují,
že „bičíkovci“ a „kořenonožci“ ve skutečnosti patří několika rozdílným vývojovým liniím.
Klasické dělení prvoků z 90-tých let 20. století (kmeny Sarcomastigophora, Apicomplexa,
Ciliophora, Myxozoa) neodráží skutečnou vývojovou příbuznost mezi jednotlivými skupinami
prvoků. Systém je stále neustálený a dále se proměňuje i v současné době. Přehled změn
systematiky prvoků uvádí Hausmann a Hülsmann (2011) a současné zařazení některých skupin
komentuje Macháček a kol. (2016). Pro zjednodušení následující přehled vychází z klasifikace
90-tých let 20. století, která je stále standardně uváděna ve středoškolských učebnicích.
3.1.1 Kmen Sarcomastigophora – praprvoci
Řád Kinetoplastida – bičivky
Zahrnuje bičíkovce s 1–2 bičíky, s mimojadernou DNA v kinetoplastidu. Parazitologicky
závažné jsou dva rody: Trypanosoma a Leishmania, které mají jediný bičík, s tělem spojený
undulující membránou.
Rod Trypanosoma zahrnuje krevní parazity obratlovců. Životní cyklus se odehrává mezi
obratlovcem a krevsajícím členovcem. Množí se binárním dělením.
Druh Trypanosoma cruzi napadá člověka i domestikované obratlovce, způsobuje tzv.
Chagasovu nemoc. Je rozšířena v Jižní a Střední Americe a jižních oblastech USA. Přenašeči
jsou ploštice čeledi Reduviidae. Životní cyklus začíná po nasátí ploštic krví. Trypanozómy se
mění na formy, které se pomnožují v zadní části střeva. Do vnějšího prostředí jsou vynášeny
infekční formy, které se do hostitele (člověka) dostávají přes poraněnou kůži (po sání hmyzu,
oční spojivkou). Uvnitř hostitele pronikají trypanozómy do různých buněk, především
svalových a nervových. Tam se mění na formy, které pronikají do dalších buněk nebo jsou
nasávány vektory (plošticemi). Chagasova nemoc je závažná především možností srdečního
selhání při vývoji parazitů v srdeční svalovině nebo ztrátou nervové kontroly nad zažívací
trubicí. Inkubační doba je 1–3 týdny, akutní fáze nemoci může končit i smrtelně, zvláště u dětí.
Druh Trypanozoma brucei – trypanozóma spavičná je význačný polymorfií. Je
původcem africké spavé nemoci u člověka, rozšířené zvláště v říčních oblastech západní a
centrální Afriky. Přenašečem jsou tzv. říční glossiny (bodalky druhů Glossina palpalis a G.
tachynoides). Vývoj probíhá v cyklu člověk – glossina – člověk. Trypanozómy v počátku žijí v
lymfatickém systému, později vnikají do krve a tkání. Nemoc se projevuje různě, obvykle je
provázena horečkami, anémií, ztrátou chuti, průjmy a celkovou zchváceností. Inkubační doba
je 6–24 dní, v místě bodnutí glossinou se vytváří vřídek. V neléčených případech nemoc končí
smrtí. Druh Trypanozoma gambiense se vyskytuje ve stejné oblasti, hostitelem může být i prase.
Druh Trypanosoma rhodesiense se vyskytuje o oblastech východoafrických savan,
rezervoárovým hostitelem jsou především antilopy. Jejím přenašečem jsou tzv. glossiny savan
(Glossina morsitans). Druh Trypanosoma brucei se vyskytuje ve stejných oblastech u zvířat (u
velbloudů a koní) není však přenosná na člověka.
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Obr. 1. Trypanosoma brucei v krevním roztěru

Rod Leishmania – ničivka je původcem onemocnění souhrnně nazývaných
leishmaniózy, zahrnujících onemocnění kožní, kožně–slizniční i orgánově–viscerální. Rod
zahrnuje velké množství druhů v Evropě, Asii, Africe i Jižní a Střední Americe. Ve Starém
světě jsou přenašeči leishmanióz komárci rodu Phlebotomus, v Americe jsou přenašečem
komárci rodu Lutzomyia. U kožních leishmanióz dochází ke vzniku vředu a ve většině případů
v samovolnému vyhojení. Pokud leishmanie vniknou do sliznice a zejména do vnitřních orgánů,
k samovyhojení nedochází. Onemocnění vede k nezhojitelným destrukcím sliznic, vysokým
teplotám, bolestem hlavy, slabosti, zvracení, silnému zduření jater a sleziny i dalším
komplikacím. U ras se světlou pletí dochází k nápadně temnému zbarvení kůže. Nejznámější
druh je L. donovani – ničivka útrobní rozšířený v Africe a Asii, který vyvolává těžkou formu
onemocnění zvanou kala–azar.
Řád Diplomonadida – lamblie
Zahrnuje bičíkovce s bilaterálně symetrickým tělem se zdvojeným jaderným i bičíkatým
aparátem.
Rod Giardia zahrnuje druhy s adhezívním diskem, který je přichycovací organelou. U
druhu G. intestinalis slouží k přidržení na epitelu tenkého střeva. Živí se pinocytózou střevního
obsahu. Způsobují giardiózu, projevující se gastrointestinálními potížemi a zvracením. Stolice
je hlenovitá s tukem, avšak bez krve. K nákaze dochází potravou a kontaminovanou vodou.

Obr. 2. Giardia intestinalis z kultury

Řád Trichomonadida – bičenky
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Zahrnuje bičíkovce s 4–6 bičíky, typickými organelami jsou undulující membrána,
granula zvaná hydrogenozómy a lyzozómy, pelta, axostyl a kosta.
Rod Trichomonas – bičenka zahrnuje zástupce se 4 předními bičíky a jedním vlečným
bičíkem s undulující membránou. Kosmopolitně je rozšířený druh T. vaginalis – b. poševní. Je
parazitem urogenitálníhho systému. U žen způsobuje záněty sliznice pochvy, doprovázené
krvácením, vysokou citlivostí a hlenovitými výtoky. U mužů je nákaza často bez klinických
příznaků. Přenos se děje pohlavním stykem.
Rod Tritrichomonas má tři přední bičíky a velmi výraznou undulující membránu
provázenou vlečným bičíkem, která ještě pokračuje jako volný bičík. Druh T. foetus je
popisován z pohlavního aparátu skotu.
Z tlustého střeva člověka je uváděn druh Pentatrichomonas hominis s pěti předními
bičíky a výraznou peltou.
Řád Amoebida – měňavky
Kromě volně žijících druhů do této skupiny patří i některé cizopasné měňavky.
Druh Entamoeba histolytica – měňavka úplavičná je střevní a tkáňový parazit člověka,
způsobující amébovou dyzenterii. Vyskytuje se ve dvou formách: forma minuta žije v tlustém
střevu, kde se živí bakteriemi a kvasinkami. Forma se vyskytuje v latentní či chronické fázi
nákazy. Forma magna je schopna fagocytovat erytrocyty a produkuje proteolytické enzymy.
Poškozuje buňky, vniká hluboko do střevní sliznice a může být zanášena do jater a dalších
orgánů. Forma magna se vytváří v akutní fázi onemocnění. Střevní onemocnění se projevuje
bolestmi a krvavými průjmy. Může vést k úmrtí v úplném vyčerpání. Při průniku do cévní
soustavy vznikají zánětlivá ložiska, při napadení jater dochází k tzv. amébová žloutence.
Druh Naegleria fowleri se vyskytuje v teplých vodách. Může vyvolat smrtelné
onemocnění člověka, známé jako amébová meningoencephalitis. Měňavka se dostane do těla
nosní dutinou. Průběh onemocnění je velmi rychlý (4–5 dní), pacienti upadají do bezvědomí a
v tomto stavu umírají.
3.1.2 Kmen Apikomplexa – výtrusovci
Většina zástupců kmene má parazitický způsob života. Buňka, většinou velmi malá, je
polarizována, s tzv. apikálním komplexem na jednom konci. Apikální komplex tvoří organely
umožňující vnikání do buněk hostitele. Živiny přijímají osmoticky nebo fagocytózou.
Řád Eucoccidiida – kokcidie
Patří sem velmi závažní cizopasníci obratlovců i bezobratlých. Celý vnitrobuněnčný
cyklus proběhne v buňkách jednoho hostitele. V podřádu Eimeriina jsou význačné rody
Eimeria, Toxoplasma a Sarkocystis.
Řada druhů Eimeria je patogenní pro ptáky a savce. Způsobuji vážná i smrtelná
onemocnění, tzv. kokcidiózy. Eimerie jsou striktně hostitelsky i tkáňově specifické. Většina
kokcidií se vyvíjí v různých částech střevní tkáně, méně druhů v játrech a ledvinách. Kokcidióza
se projevuje průjmovým onemocněním a nechutenstvím. Na tkáních jsou viditelné bělavo–žluté
nebo tmavočervené skvrny od krvácející tkáně. Přenos se uskutečňuje pomocí oocyst, které
vycházejí s výkaly z hostitelů ven. K významným druhům patří Eimeria stiedai (v epitelu
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žlučových kanálků v játrech u králíků), další druhy jsou známé u skotu, hus, slepic (celkem
známo 9 druhů) i králíků (12 druhů).
Toxoplasma gondii je kokcidie jednohostitelská (v kočkovitých šelmách) nebo s
heteroxenním cyklem (před několik obratlovců). Druh vytváří v mezihostitelích tenkostěnné
cystovité útvary, více virulentní kmeny způsobují toxoplazmózu. U hostitele může dojít k
napadení a postižení centrálního nervového systému a pohybového ústrojí. Druh je nebezpečný
zvláště pro plod v těle matky (rodí se děti s těžkými poškozeními – hydrocephalus, obrny,
záněty mozku). Nevysporulované oocysty jsou vylučovány kočkami a stávají se na vzduchu
infekčními. Člověk se může nakazit z oocyst vylučovaných do okolního prostředí kočkou nebo
nedostatečně tepelně upraveným masem napadených zvířat.
Sarcocystis cruzi je typickou dvouhostitelskou kokcidií. Hostiteli jsou psovité šelmy, kde
vznikají oocyty ve střevní tkáni, mezihostiteli mohou být různá hospodářská zvířata (skot), u
kterých mohou způsobovat i hynutí. Člověk se může nakazit nedostatečně tepelně upraveným
hovězím nebo vepřovým masem.
Rod Plasmodium – krevnička, patřící do podřádu Haemosporina, je původcem malárie.
Epidemiologicky jsou významné čtyři druhy. Přenašečem jsou komáři rodu Anopheles.
Nejvýznamnější jsou druhy P. vivax, P. ovale, P. falciparum a P. malariae. Onemocnění je
charakteristické periodicky se opakujícími horečkami, které se shodují s uvolňováním
merozoitů a rozpadem erytrocytů během erytrocytární fáze životního cyklu. V krvinkách
napadených plazmodiemi se tvoří žlutozelený pigment hemozoin. Některé druhy vytváří tzv.
Schüffnerovo tečkování. Nejzávažnějším druhem je P. falciparum, který způsobuje těžká
mozková a střevní poškození a často končí smrtí. Nákazy malárií jsou dlouhé, trvají 2–4 roky.
Pro vývoj parazitů v komárech je nezbytné, aby teplota vnějšího prostředí neklesala pod 14–
16°C. Uvádí se, že určitým druhem malárie je napadeno 500 mil. lidí a každoročně na ni umírá
asi 1 mil. lidí.
3.1.3 Kmen Ciliophora –nálevníci
Nálevníci jsou nejdokonalejší prvoci se složitou stavbou buňky a četnými specializovanými
organelami. Většina druhů žije volně, jen některé druhy žijí symbioticky (bachořci). Některéé
druhy jsou parazity na rybách nebo v zažívacích traktech obratlovců.
Druh Balantidium coli – vakovka střevní je schopen parazitovat u člověka. Po nákaze
začnou balantidie vnikat do stěny tlustého střeva a způsobují záněty. Cévní soustavou se může
dostat i do jater a plic. Těžké onemocnění může končit i smrtelně.
Významnými parazity u ryb a nezmarů jsou četné druhy rodu Trichodina – brousilka,
která žije na kůži, žábrách a v močovém měchýři. Rod je nápadný adhezivním diskem,
připomínajícím přísavku. Brousilky škodí hostiteli především mechanickým drážděním a
poškozením tkáně, u zesláblých ryb mohou pokrývat téměř celé tělo.
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Obr. 3. Trichodina pediculus z nezmara

Druh Ichthyophthirius multifilis – kožovec rybí žije mezi škárou a pokožkou ryb.
Způsobuje odlupování kůže ryb, velmi často působí hynutí.
Druh Chilodonella cyprini – čepelatka kožohryz žije paraziticky na kůži ryb. Způsobuje
odlupování pokožky ryb, je schopen rychlého namnožení a může způsobit úhyn napadených
ryb. Oba dva druhy mohou napadat i akvarijní rybky.
3.2 Metazoa - mnohobuněční
Vzájemné vztahy mezi kmeny mnohobuněčných živočichů se v posledních dekádách dočkaly
řady změn. Přehledně je moderní verze zoologického systému a skutečné postavení některých
skupin parazitů v něm uvedena Vilímovou (2016a, 2016b). Podrobné informace o tzv.
helminthech uvádí Jírovec a kol. (1977) a Jíra (1999).
3.2.1 Kmen Plathelminthes – ploštěnci
Třída Monogenea – jednorodí
Jednorodí jsou většinou ektoparaziti na žábrách, ploutvích a kůži ryb. Vývoj se děje s
proměnou bez střídání hostitelů. Mají úzkou vazbu na druh hostitele.
Zástupci řádu Discocotylida mají haptor (přichycovací disk) s jedním párem středních
háčků, u ústního otvoru mají přísavku.

Obr. 4. Diplozoon paradoxum

Druh Diplozoon paradoxum – žábrohlíst dvojitý je znám jako málo škodlivý parazit na
žábrách kaprovitých ryb. Mladí jedinci mají na břišní straně malou přísavku. Dva jedinci se
spojují křížem a dochází ke spojení samičích a samčích vývodů jedinců.
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Třída Trematoda – motolice
Velmi početná skupina endoparazitů obratlovců. Cizopasí převážně v různých částech
trávicí dutiny, dýchacích orgánech, ledvinách, tělní dutině, cévní soustavě aj. Mohou vyvolávat
velmi těžká onemocnění člověka i zvířat.
Řád Fasciolida
Zahrnuje motolice velmi různých vývojových cyklů i tvaru těla.
Čeleď Fasciolidae zahrnuje motolice větších rozměrů, s břišní přísavkou ležící poblíž
přísavky ústní. Cizopasí většinou ve žlučovodech suchozemských savců i člověka.
Fasciola hepatica – motolice jaterní vyvolává těžká onemocnění, zejména zánět jater a
žlučovodů ovcí a skotu. Může se vyskytnout i u člověka, u kterého vyvolává vážná žlučníková
a jaterní onemocnění. Mezihostitelem je plž Galba truncatula.
Fasciolopsis buski – motolice střevní je podobný druh cizopasící ve střevu člověka.
Nemoc může končit i smrtelně, je však rozšířena jen v jihovýchodní a východní Asii.
Mezihostiteli jsou plži čeledi Planorbidae.
Dicrocoelium dendriticum – motolice kopinatá cizopasí ve žlučovodech ovcí, skotu aj.
Mezihostiteli jsou plži a mravenci.
Čeleď Schistosomatidae zahrnuje gonochoristické motolice s nápadným pohlavním
dimorfismem, které cizopasí v cévní soustavě ptáků a savců. Vývoj probíhá s jedním
mezihostitelem, obvykle vodním plžem. Cerkárie proniká pokožkou do cévního systému.
Vajíčka opouštějí tělo člověka s močí.
Schistosoma haematobium – krevnička močová, způsobuje egyptskou čili močovou
schistosomózu (bilharziózu). Dospělé motolice se usazují v kapilárách urogenitálního systému.
Vajíčka mají osten, kterým porušují stěnu krevních kapilár. V moči se objevuje krev, může dojít
i k rakovině močového měchýře. Druh se vyskytuje v severní, střední a jižní Africe a
jihozápadní Asii až do Indie.
Schistosoma mansoni – krevnička střevní způsobuje tzv. střevní schistosomózu. Samičky
kladou vajíčka do žil tlustého střeva a konečníku. Nemoc se projevuje krvavými průjmy a
patologickými změnami na stěně tlustého střeva. Nemoc je rozšířena v Africe a atlantickém
pobřeží Střední a Jižní Ameriky.
Schistosoma japonicum – krevnička jaterní způsobuje východoasijskou schistosomózu v
Japonsku, Koreji a Číně. Nemoc postihuje játra a slezinu, je doprovázena anémií a často končí
smrtí
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Obr. 5. Schistosoma mansoni

V našich podmínkách mohou být původcem kožních onemocnění u člověka krevničky
parazitující u vodních ptáků. Způsobují je cerkárie rodů Trichobilharzia a Ornithobilharzia,
které se zavrtávají do pokožky, do cévní soustavy však neproniknou a hynou (způsobují tzv.
cerkáriové dermatitidy).
Třída Cestoda – tasemnice
Zahrnuje parazity všech tříd obratlovců. Nemají trávicí soustavu a potravu přijímají
osmoticky. Vyvolávají závažná onemocnění člověka i zvířat.
Řád Pseudophyllida – štěrbinovky
Zahrnuje značný počet středně velkých až velkých tasemnic. Fixačními orgány jsou
botrie, někdy doplněné háčky. Vývoj probíhá ve vodním prostředí se dvěma hostiteli, většinou
cizopasí u ryb.
Diphyllobothrium latum – škulovec široký dosahuje délky až 12 m. Cizopasí ve střevě
šelem živících se rybami a u člověka. V člověka vyvolává poruchy střevní funkce, anémii,
někdy zvětšení jater a sleziny. Prvním mezihostitelem je buchanka, dalším ryba, která pozře
buchanku. Dalšími mezihostiteli mohou být dravé ryby, které pozřou menší ryby s
plerocerkoidy. Druh je rozšířen v mírném pásu v oblastech, kde se ve větší míře konzumují
ryby.
Ligula intestinalis – řemenatka ptačí cizopasí hlavně ve střevě racků, prvním
mezihostitelem jsou drobní korýši, druhým pak kaprovité ryby.
Řád Cyclophyllida – kruhovky
Zahrnuje tasemnice se strobilou z několika tisíc článků. Na skolexu leží čtyři kruhovité
přísavky, přítomno je i rostellum s háčky. Životní cykly jsou dixenní, mezihostiteli jsou
bezobratlí nebo různé třídy obratlovců.
Rodentolepis nana cizopasí v tenkém střevě člověka, zvláště dětí, u kterých vyvolává
záněty střevní sliznice, bolesti břicha a průjmy.
Dipylidium caninum – tasemnice psí cizopasí ve střevě šelem, především psovitých.
Příležitostně se může vyskytnout u člověka, především u dětí, kde vyvolává bolesti břicha a
křeče. Mezihostitelem jsou všenky a blechy.
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Taenia solium – tasemnice dlouhočlenná je až 3 m dlouhá. Parazituje v tenkém střevě
člověka. Projevuje se bolestmi břicha, průjmy či zácpou, nervovými obtížemi i anemií.
Mezihostitelem je prase, kterému se ve svalech vyvíjejí cysticerky (boubele). U nás je druhem
již velmi vzácným.
Taeniarhynchus saginatus – tasemnice bezbranná měří až 10 m. Cizopasí v tenkém
střevě člověka. Cysticerky se vyvíjejí ve svalstvu skotu, vzácněji i u ovcí a koz. Příznaky
nemoci jsou podobné jako u předchozího druhu.
Echinococcus granulosus – měchožil zhoubný je velmi malá tasemnice, jen se 3–4
proglotidy, 3–6 mm dlouhá. V dospělosti cizopasí v tenkém střevě psovitých šelem.
Mezihostiteli jsou býložravci i člověk. Z vajíčka se ve střevě mezihostitele uvolní onkosféra,
která proniká stěnou střeva do cév a je zanášena do jater, plic, případně i jiných orgánů, V nich
se vyvíjí echinokok o průměru až 15 cm. Pokud se echinokok protrhne, mohou se z útržků
vyvinout nové echinokoky na jiných místech těla. Tekutina z prasklého echinokoka vyvolává
u člověka alergický šok, který může končit i smrtí. Příznaky echinokokózy závisí na lokalizaci
v těle. Projevuje se kopřivkou, bolestmi v jaterní krajině, kašlem aj. Echinokokóza je
kosmopolitně rozšířena, v Evropě je častější na Balkáně, u nás je velmi vzácná. Léčení je možné
pouze chirurgicky.

Obr. 6: Echinococcus granulosus

Obr. 7: Morfologie tasemnice
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Obr. 8: Morfologie tasemnice

3.2.2 Kmen Nematoda – hlístice
Velmi početná, biologicky i morfologicky různorodá skupina parazitů. Tělo je protáhlé,
vřetenovité nebo niťovité, válcovité, vzácně i jiného tvaru, např. s přední částí niťovitou a zadní
části tlustou (čeleď Trichocephalidae – niťovci).
Podle životních cyklů se hlístice se dělí na dvě hlavní skupiny:
Geohelminti mají přímý životní cyklus, jehož část probíhá jednak v hostiteli (endogenní
fáze), ve druhé fázi pak v životním prostředí hostitele (vnější prostředí – exogenní fáze). V
těchto životních cyklech vajíčka nebo larvy vycházejí z těla hostitele s jeho exkrementy. Ve
vnějším prostředí se vajíčka vyvíjejí, vzniká z nich larva I. stadia. Tyto larvy se dvakrát svlékají,
tj. pod starou kutikulou vzniká nová kutikula, přičemž stará kutikula zůstává, tj. larva II. stadia
má dvě kutikuly, larva III. stadia má tři kutikuly. Larva má tedy tři vývojová stadia, ve III.
stadiu je infekční. Infekční larva přichází do hostitele buď pasívně s potravou, nebo aktivně,
kdy proniká pokožkou hostitele a vniká do krevního oběhu, kterým je zanesena do místa další
lokalizace.
Biohelminti se liší tím, že vývoj larev I. – III. stadia probíhá v dalším organismu.
Mezihostiteli mohou být různé druhy bezobratlých i obratlovců. Hostitel se zpravidla nakazí
pozřením napadeného mezihostitele, u některých hlístic (vlasovci) se infekční larvy vyvíjejí u
různých druhů hmyzu sajících krev (komáři, ovádi, muchničky) a jsou jimi přenášeny při sání
krve do těla hostitele.
Třída Secernetea (Phasmida)
Sem patří hlístice, které mají párové chemoreceptory (fasmidy) na zadním konci těla.
Řád Rhabditida
Do řádu patří hlístice s jícnem rabditioidního typu, tj. se dvěma rozšířeninami. Patří sem
převážně volně žijící hlístice.
Ancylostoma duodenale – měchovec lidský je význačný ústním otvorem, ve kterém leží
velké zubovité útvary. Dospělci cizopasí ve dvanáctníku člověka. Larvy mohou pronikat do
člověka přímo pokožkou nebo s potravou. V těle cestují složitým způsobem. Krevním oběhem
se přes srdce dostávají do plic, kde vykašláváním přes dutinu ústní přicházejí do střeva, ve
kterém dospívají. Vyvolává velmi těžká průjmová onemocnění a anémii.
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Řád Ascarida
Ascaris lumbricoides – škrkavka dětská je hlístice dlouhá 10–30 cm, nažloutlé nebo
narůžovělé barvy. Je parazitem v tenkém střevu člověka. Vajíčka s infekční larvou se po pozření
dostávají do střeva, kde larva vajíčko opustí, proniká střevní stěnou do krevních kapilár a těmi
migruje do krevního oběhu. Vniká do žil, jater, do srdce a odtud do plic. Zde vzniká larva III.
stadia, která setrvává po dobu asi jednoho týdne v klidovém stadiu. Po klidovém stadiu larvy
pronikají do průdušek, odkud jsou vykašlávány do ústní dutiny. Zde jsou polknuty a znovu
přicházejí do tenkého střeva, ve kterém dospívají po 70–75 dnech. Onemocnění (askaridóza) je
nebezpečné zejména pro děti. Při větším počtu škrkavek může dojít k těžkým poruchám
zažívání, otokům v břišní krajině a krvavým průjmům. Může dojít i perforaci střeva a
druhotným zánětům. U nás se udává, že askaridóza je rozšířena méně než u 1 % obyvatelstva.
V prasat v tenkém střevě cizopasí podobný druh Ascaris suum – škrkavka prasečí, která může
mít až 40 cm. I tento druh je přenosný na člověka, dokonce se uvažuje, že totožný s A.
lumbricoides.
Toxocara canis – škrkavka psí je hlístice střední velikosti (asi 10 cm), která může přejít s
vajíčky i do člověka, kde migruje podobným způsobem jako škrkavka dětská. Larvy v těle
vyvolávají záněty, často v oku nebo v tělních orgánech (tzv. toxocaróza). V průběhu nákazy
může dojít i k oslepnutí. Podobně se pravděpodobně chová i Taxocara cati – škrkavka kočičí.
Ohroženy nákazou jsou nejvíce děti, které si hrají na městských pískovištích znečištěnými
psími exkrementy, v nichž jsou vajíčka uvedených škrkavek.
Enterobius vermicularis – roup dětský je malá hlístice, která cizopasí ve slepém a tlustém
střevě člověka, zvláště u dětí. Nákaza se projevuje poruchami zažívání, nechutenstvím,
bolestmi v břiše a zvracením. Samičky kladou vajíčka do okolí análního otvoru a vyvolávají
úporné svědění. Napadený člověk se může larvami znovu nakazit (autoinfekce). Enterobióza je
nejrozšířenější helmintóza na světě i u nás, zvláště u dětí v kolektivech.
Loa loa – vlasovec oční je tenká vláskovitá hlístice, která cizopasí v podkožním pojivu,
orgánech nebo pod oční spojivkou. Mezihostitelem jsou ovádi rodu Chrysops. Onemocnění je
rozšířeno především v Africe a Blízkém a Středním východě. Často vede k oslepnutí.
Wuchereria bancrofti – vlasovec mízní je hlístice dlouhá až 10 cm. Cizopasí v mízním
systému člověka, kde jsou jedinci svinuti do klubíček. Vyvolává těžké onemocnění s řadou
projevů, zejména bolestmi v břiše, zvracením a anémií. Kožní forma, tzv. elefantiáza vede k
hypertrofii končetin, penisu, skrota a dalších koncových částí těla. Přenašečem jsou komáři
několika rodů. Onemocnění je rozšířeno v tropických a subtropických oblastech po celém světě.
Dracunculus medinensis – vlasovec medinský cizopasí v podkožním vazivu u člověka a
některých zvířat. Na povrchu těla se vytváří boule s 40–50 samičkami. Při styku boule s vodou
samičky vysunují přední část těla a kladou do vody vajíčka. Mezihostitelem jsou buchanky.
Člověk se může nakazit při pití vody, v níž jsou nakažené buchanky. Nemoc je rozšířena hlavně
v tropech a subtropech.
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Obr. 9: Anatomie půdní hlístice

Třída Adenophorea (Aphasmida)
Hlístice malých až středních rozměrů, často vláskovitého těla. Fasmidy zcela chybí. Jsou
parazity především u hmyzu, v menší míře u obratlovců.
Řád Trichocephalida
Do řádu Trichocephalida – nitkovci patří hlístice parazitující na obratlovcích.
obratlovců.
Trichocephalus trichiurus – tenkohlavec lidský cizopasí v tlustém střevě člověka, kde
může vyvolávat těžká poškození sliznice. Má vlasovité, na konci rozšířené tělo. Patří ke
geohelminthům. Podobné druhy jsou známé i u dalších savců.
Trichinella spiralis – svalovec stočený je hlístice malých rozměrů. V dospělém stadiu
cizopasí v tenkém střevě hostitelů, kromě řady druhů zvířat i u člověka. Hlavními hostiteli jsou
šelmy (liška) a prasata. Samičky rodí ve střevě živé larvy, které pronikají do příčně
pruhovaného svalstva hostitele a opouzdřují se. Jsou lokalizovány především ve žvýkacích,
bráničních, břišních a jazykových svalech. Hostitel se nakazí pozřením masa, které obsahuje
larvy. Larvy z jeho střeva pronikají do svaloviny, a je–li nákaza silná, může dojít k ochrnutí
svalu a udušení.

Obr. 10. Trichinella spiralis ve svalovině

3.2.3 Kmen Arthropoda – členovci
3.2.3.1 Podkmen Chelicerata – klepítkatci
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Třída Acarina – roztoči
Řád Ixodides
Jsou roztoči, které obecně označujeme jako klíšťata. Až na výjimky všechna stadia ke
svému vývinu potřebují sát krev.
Do čeledi Argasidae – klíšťákovití patří roztoči, kteří mají při pohledu shora gnathosomu
zcela zakrytou idiosomou. Idiosoma na rozdíl od klíšťat není kryto štítem. Na hostitelích se
zdržují jen krátkou dobu, po většinu času žijí skrytě v jejich okolí.
Argas reflexus – klíšťák holubí je asi 6–9 mm velký druh, který žije porůznu na holubech
domácích. Ojediněle může napadat i člověka, u kterého způsobuje silně svědící dermatitidy. Na
Slovensku jsou známi i další druhy tohoto rodu, které mohou příležitostně napadat člověka: A.
vulgaris – k. obecný a A. persicus – k. zhoubný. Oba jsou paraziti ptáků, především drůbeže.
Vzácným parazitem u netopýrů je druh A. vespertilionis – k. netopýří, který může být
přenašečem četných nemocí, dokonce i viru klíšťové encefalitidy.
Řád Ixodida – klíšťata
Do čeledi Ixodidae – klíšťovití patří naše nejběžnější klíšťata. Vpředu mají dobře
viditelnou gnathosomu a na idiosomě mají dorzální štít. Vývoj klíšťat probíhá z vajíčka, z něhož
se vyvíjí larvy, přes jedinou nymfu až do dospělého stadia. Všechna stadia sají krev, k tomu
potřebují různý počet hostitelů. Klíšťata se tak dělí na jedno, dvou i trojhostitelská. Toto je
velmi významné z hlediska přenosu nemocí.
Ze zdravotnického hlediska náleží klíšťata k nejvýznamnějším ektoparazitům, protože
přenášejí těžká až smrtelná infekční onemocnění. Přenášejí viry, rikettsie, bakterie, spirochéty
a prvoky. Hrají významnou úlohu v tzv. přírodně ohniskových nákazách člověka.
Ixodes ricinus – klíště obecné je červenavě zbarvené a je nejhojnější z 11 druhů rodu
Ixodes u nás. Velikost je 3,5–4,5 mm u dospělců, 0,8 mm u larev a asi 1 mm u nymf. Larvy
mají jen 3 páry končetin, zatímco nymfy již mají 4 páry nohou. Je typickým trojhostitelským
druhem. Larvy sají na malých hlodavcích a ještěrkách, nymfy na větších hlodavcích a zvířatech,
dospělci na domácích zvířatech, zvěři i lidech. Přichycení klíštěte však závisí na vegetačním
patru, proto i larvy napadají člověka a větší zvířata. V přírodě se vyskytuje od dubna do října s
maximy v květnu a září, běžně do 800 m n. m. Za příznivého počasí však může napadat člověka
i v zimním období. Přenáší především virovou evropskou klíšťovou encefalitidu, spirochéty
vyvolávající klíšťovou borreliózu (lymeská nemoc) a z prvoků je přenašečem babesie.

Obr. 11. Klíště obecné
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Dalším zástupcem řádu u nás je z teplých okrsků jižní Moravy druh Haemaphysalis
concinna – klíšť lužní. Je vázán na vlhčí stanoviště kolem vod a vlhké listnaté lesy. Dospělci i
nymfy napadají člověka. Může přenášet klíšťovou encefalitidu, tularémii a riketsiózu.

Obr. 12. Klíšť lužní (převzato z publikace Rosický a kol. 1983)

V teplých oblastech jižní Evropy jsou rozšířeny druhy Dermacentor reticulatus – piják
lužní a D. marginatus – piják stepní. Oba druhy jsou přenašeči řady nemocí, např. klíšťové
encefalitidy, tularémie, ricketsiózy aj. První druh je vázán na vlhčí stanoviště od nás je z dolního
toku Moravy. Druhý druh je omezen na stanoviště stepního charakteru. U nás se sice
nevyskytuje, ale jeho areál zahrnuje nejjižnější oblasti Slovenska.

Obr. 13. Piják lužní (originál a převzato z publikace Rosický a kol. 1983)

Řád Mesostigmata – čmelíkovci
Do této velké skupiny patří z parazitologického hlediska čeleď Dermanyssidae –
čmelíkovití.
Dermanyssus gallinae – čmelík kuří je bělavý až červenohnědý druh 0,7–1,0 mm velký.
Je parazitem domácí drůbeže, holubů a volně žijících ptáků, jejichž krví se živí. Při nedostatku
hostitelů napadá i různé druhy savců včetně člověka. Je přenašečem některých nemocí, byl z něj
izolován i virus klíšťové encefalitidy. Člověka napadá příležitostně. Vyvolává silnou kožní
reakci. Do rodu Dermanyssus patří i další druhy: D. hirundinis – č. vlaštovčí cizopasící
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především na pěvcích, D. passerinus – č. vrabčí cizopasící na vrabcích a D. chelidonis – č.
hnízdový, který je znám z hnízd vlaštovky obecné.
Ornithonyssus baconi – čmelíkovec krysí parazituje na potkanech, krysách, myších a
myšicích. Může pronikat do bytů a příležitostně napadá člověka, zejména děti. Je sice
přenašečem některých nemocí (riketsiózy), avšak jeho epidemiologický význam není velký. U
nás jsou známé jen ojedinělé výskyty. Další druhy tohoto rodu parazitují na drůbeži, holubech
a volně žijících ptácích, dokonce i na hadech a ještěrech.
Do čeledi Cheyletidae – dravčíkovití patří drobní až středně velcí roztoči, většinou draví,
některé i sající krev. Parazitologicky je významný druh Cheyletiella yasguri, který je
specifickým parazitem psů. Při silném namnožení může roztoč zamořit byt. Poté napadá i
člověka, u kterého vyvolává vyrážky působící dojmem alergie na břiše, hýždích a přední straně
trupu.
Do čeledi Varroidae – kleštíkovití náleží druh Varroa destructor – kleštík zhoubný. Je
velký asi 2 mm, příčně oválného obrysu a je dorzoventrálně zploštělý. Parazituje na včelách,
kterým saje hemolymfu. Onemocnění se nazývá varroáza a je původem z Dálného východu.

Obr. 14. Varroa destructor

Řád Trombidiformes
Roztoči žijící většinou na rostlinách, někteří napadají kůži obratlovců nebo žijí na
včelách.
Čeleď Demodicidae – trudníkovití je u nás zastoupena dvěma druhy. Demodex
folliculorum – trudník tukový je nepatrné velikosti (0,3 mm) a má silně protaženou zadní část
idiosomy. Žije ve vlasových váčcích, kde je usazen předním koncem těla k jejich dnu. Obvykle
bývá několik exemplářů pohromadě. Živí se obsahem epiteliálních buněk. Nemá prakticky
žádný význam. Přestože se u nás uvádí, že nositelem je 23 % lidské populace a procento
napadení se zvyšuje s věkem (v kategorii nad 60 let je napadení 51%), přítomnost u člověka je
většinou bez klinických projevů. Nejčastěji je napaden nos, zevní zvukovod, čelo, brada a tvář.
Časté omývání obličeje a používání kosmetických přípravků nemá omezující vliv na populaci
trudníků.
Druhý druh rozšířený u člověka, Demodex brevis – trudník mazový je menší. Jeho projevy
jsou stejné jako u předchozího druhu. U domácích zvířat žijí další druhy rodu Demodex, které
mohou být vysoce patogenní (např. D. canis, původce demodikózy psů).
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Čeleď Trombiculidae – sametkovití zahrnuje 1–2 m velké, bělavé nebo nažloutlé
roztoče. Nápadní jsou osmičkovitým tvarem těla. Tělo je měkké. Vývoj sametek začíná larvami
zcela nepodobnými dospělcůn, po kterých následují dvě klidová stadia (tzv. nymfochrysalis a
imagochrysalis). Dospělci a nymfy jsou slepé, žijí skrytě ve svrchní vrstvě půdy. Pouze larvy
napadají suchozemské obratlovce včetně člověka. Jsou tedy typickými fázovými parazity.
Larvy druhu Neotrombicula autumnalis – sametka podzimní jsou velké 0,2 mm. V
červenci a srpnu napadají obratlovce, v jejichž kůži vyleptávají kanálek. Kanálek, tzv.
histiosifo, slouží k nasávání tělní tekutiny hostitele a rozmělněného buněčného materiálu.
Nasátí trvá 2–3 dny, pak larvy odpadnou a jejich další vývoj pokračuje v zemi. Celkově vývoj
trvá 1 rok. Napadení, tzv. trombidióza, způsobuje silné svědění a vyrážky. Napadena je pokožka
na hlavě mezi vlasy a na místech, kde těsně přiléhá oděv k tělu. Larvy rovněž rozvlékají
myšovití hlodavci, krtci, ježci a kosi.

Obr. 15. Neotrombicula autumnalis

Čeleď Tarsonemidae – roztočíkovití je u nás zastoupena především druhem Acarapis
woodi – roztočík včelí, který je velký jen 0,1–0,2 mm. Žije v tracheálním systému včel, jejichž
stěny napichuje a živí se hemolymfou. Způsobuje těžké onemocnění včel, při kterém včely
nemohou létat a hynou.
Řád Sarcoptiformes – zákožkovci
Roztoči, kteří jsou významní cizopasníci a skladištní škůdci, někteří jsou i mezihostitelé
některých tasemnic.
Do čeledi Sarcoptidae – zákožkovití patří druh Sarcoptes scabiei – zákožka svrabová. Je
to roztoč se silně zkrácenými kuželovitými nožkami a silně dorzoventrálně zploštělým tělem.
Samičky si ve spodní části pokožky vyvrtávají chodbičky (0,5–5 mm denně), ve kterých kladou
vajíčka (2–3 denně). Živí se tkáňovým mokem. Larvy se odtud dostávají na povrch, kde zalézají
do vlasových váčků a živí se mazem. Z vajíček se larvy líhnou po 3–4 dnech, celý vývoj trvá
asi 14 dní. Samečkové žijí jen na povrchu kůže, je jich podstatně méně než samiček. Druh
vyvolává kožní onemocnění svrab (scabies). Projevuje se silným svěděním na napadených
místech a tvorbou puchýřků, hlavně na místech s jemnou kůží, mezi prsty a na zápěstí. Nemoc
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může mít poměrně závažný průběh, s druhotnými infekcemi. Výskyt má výrazně sezónní
charakter, s maximem v podzimních měsících. K nákaze dochází buď přímým stykem
s nemocným. Nepřímý přenos je možný kontaminovanými předměty (ručník, ložní prádlo).
Citlivé jsou zvláště děti. Druh žije i u dalších druhů savců, zaznamenány jsou případy přenosu
svrabu ze zvířat na člověka.
Čeleď Pyroglyphidae je čeleď zahrnující roztoče velmi drobných rozměrů, s jemně
kožovitě zvrásněnou kutikulou. Jsou trvalými obyvateli životního prostředí nejrůznějších
obratlovců včetně člověka. Řada druhů je kosmopolitních.
Významný je druh Dermatophagoides pteronyssinus. Druh je hojný v hnízdech ptáků, v
prachu ze skladů potravin a v lidských postelích. Živí se keratinem. Nejhojněji se vyskytuje
koncem léta a začátkem podzimu. Jeho exkrety způsobují silnou alergii.
Podobný druh se shodnou bionomií a projevy je druh Dermatophagoides farinae.
3.2.3.2 Podkmen Crustacea – korýši
Většina korýšů žije volně, významnější parazitické formy se vyskytují pouze u dvou řádů.
Řád Copepoda – klanonožci
Parazitické buchanky jsou buď jen málo pozměněny morfologicky nebo naopak, jejich
vzhled prodělal hluboké morfologické změny, takže se buchankám již vůbec nepodobají.
Ergasilus sieboldi – chlopek obecný je asi 1,0–1,5 mm velký druh, který žije přichycen
pomocí tykadel na žaberních plátcích ryb. Živí se epiteliálními buňkami žaberního povrchu. Je
poměrně vzácný.
Lernaea cyprinacea – červok kapří má samičky asi 1 cm dlouhé. Jsou silně morfologicky
pozměněny. Samičky žijí zanořeny do kůže ryb pod šupinami, kde se živí povrchovými
buňkami. Hostitelem je zejména karas. Oba dva druhy i další cizopasné druhy buchanek jsou
dnes na ústupu.
Řád Branchiura – kapřivci
Rod Argulus – kapřivec je u nás zastoupen třemi druhy. Všechny žijí jako ektoparaziti na
kůži ryb, zejména kaprů. Mají ploché tělo se zkráceným zadečkem a párek přísavek. Živí se
krví a tkáňovým mokem.
3.2.3.3 Podkmen Uniramia – vzdušnicovci
Zahrnuje řadu parazitických forem, pro člověka jsou parazitologicky významné
především řády Anoplura, Heteroptera, Diptera a Siphonaptera.
Řád Anoplura – vši
Zahrnuje trvalé ektoparazity savců, žijící v srsti a kůži. Živí se krví hostitele, kterou sají
pozměněných kousacím sacím ústrojím. Známo je asi 420 druhů.
Pediculus humanus humanus – veš šatní je ektoparazit člověka. Žije v místech zakrytých
oděvem, přímý kontakt s tělem vyhledává jen když se chce nasát. Je přenašečem skvrnitého
tyfu (Rickettsia) a návratné horečky (Borrelia).
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Pediculus humanus capitis – veš dětská žije ve vlasech, řidčeji i ve vousech. Je častější u
dětí. Je značně rozšířena v dětských kolektivech (školky, školy). Bodnutí silně svědí. Na vlasy
jednotlivě lepí vajíčka, tzv. hnidy.
Pthirus pubis – veš muňka žije v pubickém ochlupení, nikdy ne ve vlasech nebo na hlavě.
Bodnutí silně svědí a vyvolává velké modrošedé skvrny. Přenáší se pohlavním kontaktem.
Polyplax spinulosa – veš krysí žije na potkanech a krysách. Je přenašečem moru,
tularemie i dalších nemocí.
Haematopinus suis – veš prasečí je kosmopolitní ektoparazit prasat. Přenáší červenku
prasat, mor prasat a slezinou sněť.
Řád Heteroptera – ploštice
Zahrnuje několik významných parazitárních druhů.
Do čeledi Reduviidae – zákeřnicovití patří velké ploštice příležitostně sající krev.
Významnými jsou druhy rodů Rhodnius, Panstrongylus a Triatoma, které přenášejí původce
Chagasovy nemoci (bičíkovce Trypanosoma cruzi). Rozšířeny jsou ve Střední a Jižní Americe.
Čeleď Cimicidae – štěnice jsou ploché apterní ploštice žlutohnědého zbarvení. Imaga i
nymfy sají krev.
Cimex lectuarius – štěnice domácí se živí výlučně krví. Sají na člověku i domácích
zvířatech. Bodnutí vyvolává puchýřovité podlitiny, silně svědící, nepřenáší však žádné závažné
nemoci. Hostitele napadají za tmy, před den se skrývají ve štěrbinách nábytky a stěn, často pod
tapetami.
Oeciacus hirundinis – štěnice ptačí je častým ektoparazitem vlaštovek. Může se z jejich
hnízd dostat do domácností a vzácně sát i na člověku.
Řád Diptera – dvoukřídlí
Zahrnuje četné krevsající skupiny.
Podřád Nematocera – dlouhorozí
Zahrnuje dvoukřídlé s dlouhými tykadly a bičíkem.
Čeled Psychodidae
Skupina koutulovitých zahrnuje 1–3 mm dlouhé druhy, s křídly hustě pokrytými
odstávajícími štětinami. Zástupci jsou rozšířeni zvláště v tropech. Druhy rodu Phlebotomus
přenáší řadu nemocí, především kožní a útrobní leishmaniózy. U nás se rod nevyskytuje,
nejblíže byl zjištěný v jižním Maďarsku. Vývoj larev probíhá v půdě.
Čeleď Culicidae – komárovití
Patří sem dvoukřídlí střední velikosti, s bodavě sacím ústním ústrojím. Z hlediska
humánní medicíny je tato čeleď jednou z nejvýznamnějších. Zástupci se podílejí na přenosu
malárie, virů vyvolávajících žlutou zimnici, některé encefalitidy a četné další původce
onemocnění. Rovněž přenáší některé filárie, mj. i původce elefantiózy. V souvislosti s úrovní
poznání, ale také k migrací lidské populace a změnami klimatu se u nás začínají objevovat i
dosud neznámé nemoci přenášené komáry (Rudolf a Šebesta, 2017).
20

Rod Anopheles – anofeles je i u nás zastoupen několika druhy. Nejhojnější u nás je druh
A. messae, který se vyvíjí ve větších čistších zarostlých tůních a okrajích rybníků. Je
přenašečem malárie. I další druhy rodu u nás se vyskytující (A. maculipennis, A. labranchiae)
jsou přenašeči malárie.
Rod Aedes je u nás zastoupen druhem A. vexans – komár útočný. Je kalamitním druhem
v záplavových oblastech řek. Samičky jsou velmi útočné, přenáší některá virová onemocnění.
V tropech a subtropech je tento rod vektorem žluté zimnice.
Rod Culex je u nás významně zastoupen druhem C. pipiens – komár písklavý. Vyvíjí se
ve stojatých vodách.
Čeleď Simuliidae – muchničkovití
Zahrnuje drobné zavalité dvoukřídlé. Ústní ústroj je bodavě savé. Larvální vývoj probíhá
v čistých podhorských a horských potocích. Jsou možnými přenašeči některých heamosporin,
spirochet, myxomatózy a vlasovců. U nás jsou nepříjemnými druhy napadajícími zvířata i
člověka a sající krev především druhy Odagmia ornata – muchnička zdobená a druh Wilhelmia
equina.
Podřád Brachycera – krátkorozí
Zahrnuje dvoukřídlé s krátkými tykadly. Většina žije neparaziticky, v rámci jednotlivých
čeledí existují významné přirozené skupiny parazitující na obratlovcích včetně člověka.
Čeleď Tabanidae – ovádovití
Zahrnuje velké robustní dvoukřídlé, jejichž samičky napadají člověka a domácí zvířat
a sají na nich krev. Samečci krev nesají. Význačný je tichý let samiček. Larvy se vyvíjejí
ve dnech potoků, stojatých vod i ve vlhké zemi.
U nás je významný rod Tabanus s několika druhy, z nichž T. bovinus – ovád hovězí je
největší (až 2,5 cm).
Rod Hybomitra je po rodu Tabanus druhově nejpočetnější rod u nás. Všechny druhy
citelně bodají, napadají skot i člověka.
Rod Chrysops s druhem C. caecutiens a dalšími druhy je u nás rozšířen v blízkosti vod.
Rod je nápadný zlatozelenýma očima. Velmi bolestivě bodá.
Rod Haemopota s citelně bodajícími druhem H. pluvialis – bzikavka dešťová má šedě
skvrnitá křídla. Často se vyskytuje v blízkosti vod.
Čeleď Stomoxyidae – bodalkovití
Zahrnuje krevsající mouchy, u kterých saje samička i samec.
Významný je rod Stomoxys, s druhem S. calcitrans – bodalka stájová s úzkým bodavým
sosákem, upraveným k sání krve. Je častá ve chlévech, larvy se vyvíjejí v hnoji. Může být
přenašečem hlístic u domácích zvířat, ale je rovněž vektorem trypanozom a antraxu.
Čeleď Glossinidae
Zahrnuje bodalky přenášející bičíkovce Trypanozoma. Druhy Glossina palpalis a G.
morsitans jsou rozšířeny v západní a střední Africe. První patří k bodalkám pobřežních houštin
a pralesů, druhý druh patří do ekologické skupiny bodalek savan.
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Čeleď Hippoboscidae – klošovití
Zahrnuje ploché mouchy, u kterých po přichycení odpadávají křídla nebo jsou zcela
apterní. Na ploše roztažených nohách mají silné háčky. Sají krev. Na domácích zvířatech
parazitují druhy Melophagus ovinus – kloš ovčí (na ovcích), Hippobosca equina – kloš koňský
(na koních). V lesích na srnčí zvěři parazituje Lipoptena cervi – kloš jelení, která často naletuje
i na člověka. Je přenašečem bakteriálních původců bartoneliózy a tularémie.

Obr. 16. Lipoptena cervi

Čeleď Sarcophagidae – masařkovití
Patří sem mouchy způsobující myiáze, které vyvolávají larvy. Myiáze se mohou být
kožní, tkáňové, oční aj.
Wolhfahrtia magnifica je masařka, jejíž samička klade vajíčka do poraněné kůže a
sliznice očí, nosu aj. Vyvolává velmi nebezpečné myiáze, které mohou končit i smrtí. U nás se
tento druh nevyskytuje, je teplomilný. U nás žijící podobný druh W. meigeni klade vajíčka do
studenokrevných obratlovců.
Skupina střečků zahrnuje tři čeledi dvoukřídlých, u kterých se larvy vyvíjejí v tělech
savců (v trávicím traktu, nosních dutinách nebo pod kůží). Významný je Gasterophilus
intestinalis – střeček koňský, jehož larvy se vyvíjejí v žaludku koní.
Oestrus ovis – střeček ovčí parazituje u ovcí a koz, larvy se vyvíjejí v nosních a
hlavových dutinách.
Hypoderma bovis – střeček hovězí parazituje na hovězím dobytku, larvy vytváří boule
pod kůží.
Řád Siphonaptera – blechy
V dospělosti výlučně parazitický, apterní hmyz, bočně zploštělý, na povrchu
s kutikulárními hřebínky, které umožňují snadné zachytávání v srsti hostitele.
Pulex irritans – blecha obecná je asi 2 mm veliká, parazituje na člověku. Na těle hostitele
krátce nasaje krev a rychle putuje na další místo, kde se znovu nasaje. Bodnutí způsobuje
červené svědící skvrnky. Larvy žijí v obytných prostorách, kde se živí organickým detritem a
blešími výkaly. Je kosmopolitním druhem.
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Ctenocephalides canis – blecha psí je obdobný druh, parazitující na psech. Občas saje na
člověku. Podobný druh žije na kočkách.
Xenopsylla cheopis – blecha morová saje na potkanech a krysách, případně na myši
domácí. Přechází na člověka. Je přenašečem moru. U nás se nevyskytuje.
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PODPORA TALENTOVANÝCH ŽÁKŮ V PLZEŇSKÉM KRAJI
ODBORNÝ KEMP PŘÍRODOVĚDNÝCH OBOR OBORŮ –
BIOLOGICKÝ KEMP
MYKOLOGICKÁ EXKURZE V OKOLÍ OSADY ŠIPÍN (VRCH
KOZINEC)
Luboš ZELENÝ
1 Úvod
Území v širším okolí osady Šipín je mykologicky velmi zajímavé, v nedalekých
Konstantinových Lázních se každoročně zotavoval náš přední mykolog a botanik Albert Pilát
(*1903-†1974), autor populárních atlasů (nejen) hub a celé řady monografií (chorošovité,
hřibovité a bedlovité houby). Do podvědomí široké veřejnosti se zapsal svými úspěšnými atlasy
a publikacemi Naše houby (1952) či Naše houby. Kritické druhy našich hub (1959), které
jsou doplněny nádhernými ilustracemi akademického malíře Otto Ušáka. Celá řada ilustrací
byla využita pro Kapesní atlas hub, který byl od svého vydání v roce 1952 přeložen do
slovenštiny, němčiny, angličtiny a francouzštiny. Na mnohých školách je zmiňovaný atlas
v inventáři dodnes. Po smrti Otto Ušáka spolupracoval se slovenským malířem Aurelem
Dermekem, společně pak vytvořili rozsáhlé obrazové dílo Hřibovité houby.
Albert Pilát objevil a popsal pro vědu celou řadu nových druhů hub (kupř. hřib šumavský,
kotrč Němcův, pečárka Benešova), mnohé jsou dokonce po něm pojmenované (kupř. pečárka
Pilátova, ohňovec Pilátův, ryzec Pilátův). Z okolí Konstantinových Lázní (Loučky u Zahrádky)
popsal Pilát společně s Dermekem křemenáč smrkový (Leccinum piceinum), druh rostoucí
velmi vzácně od června do listopadu ve smrkových lesích, zejména ve vyšších polohách. Pro
svoji vzácnost byl zařazen do Červeného seznamu hub (makromycetů) České republiky
v kategorii NT (téměř ohrožený). Od ostatních podobných druhů se liší růstem pod smrky a
hnědo oranžovým zbarvením klobouku.
2 Charakteristika území
Vrch Kozinec u osady Šipín je součástí jihovýchodní části Tepelské vrchoviny ležící v
okresu Plzeň-sever (Plzeňský kraj) mezi 13°2´ až 133‘ východní zeměpisné délky a 4951‘ až
4952‘ severní zeměpisné šířky asi 5 km jihovýchodně od města Konstantinovy Lázně v
nadmořské výšce 530 m. Podle přijaté sítě evropského botanického mapování patří vrch
Kozinec do kvadrantu 6144a.
V zájmovém území se nacházejí zejména monokulturní porosty smrku a borovice, občas
s vtroušenou jedlí a modřínem. Značná část území je výrazně ovlivněna lidskou činností (těžba
dřeva), mnohé lokality jsou čerstvě odlesněné, další teprve postupně zarůstají. Zejména podél
lesních cest se místy vyskytují mladé dubové porosty. Lesní světliny, paseky, okraje cest a místa
s členitým reliéfem osidlují náletové dřeviny (bříza, topol, jasan). Díky výraznému procentu
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odlesnění je zájmové území sužováno přímým slunečním zářením a poryvům větru, což vede
k vysoušení lesní půdy a v důsledku k nepříznivým podmínkám k růstu hub. Lokalitu jsme
navštívili 23. srpna, tedy v období dlouhotrvajících vysokých letních teplot, což se samozřejmě
projevilo na složení a počtu nalezených druhů hub.
2.1 Seznam nalezených druhů makromycetů
2.1.1 Mykorhizní druhy hub
Termínem mykorhiza označujeme symbiotické soužití hub s kořeny vyšších rostlin.
Původ slova je v řečtině, mykes (houba) a rhiza (kořen). Pro mykorhizu je charakteristický
obousměrný tok živin, od rostliny směrem k houbě proudí uhlíkaté sloučeniny, naopak houba
posílá anorganické živiny (fosfor, dusík, stopové prvky). Schopnost a úspěšnost kolonizace
kořenů symbiotickými houbovými vlákny může být pro rostlinu zcela zásadní. Mykorhiza
umožňuje lepší transport živin, odolnost rostliny vůči nepříznivým vnějším faktorům (sucho,
těžké kovy) nebo může zvyšovat rezistenci vůči specifickým patogenům. V přírodě v podstatě
neexistuje strom, který by neměl mykorhizní vztah. Houby bez mykorhizy nemůžou fungovat,
kdežto stromy se bez ní obejdou, rostou však pomalu. Mezi nejznámější mykorhizní houby patří
hřiby, klouzky, kozáky, křemenáče, ryzce, holubinky, muchomůrky, lišky, čirůvky (rod
Tricholoma).
Boletus edulis (hřib smrkový)
Všeobecně velmi hojný druh, oblíbená tržní houba, tzv. „pravák“. Roste pod smrky zejména
v monokulturách, ale i ve smíšených lesích. Vytváří celou řadu forem a variet.
Leccinum scabrum (kozák březový)
Velmi hojný druh, roste pod břízami, často i mimo les. Jedlá, nepříliš kvalitní houba díky
vodnaté dužnině klobouku a tuhému třeni.
Leccinum versipelle (křemenáč březový)
Kvalitní jedlá houba, rostoucí pod břízami. Dužnina se na řezu zbarvuje do růžova, na bázi
třeně je modrozelená, sušením až zčerná. Od podobného k. osikového se pozná podle
šedočerných šupin na třeni.
Suillus grevillei (klouzek modřínový)
Velmi hojná, nepříliš kvalitní, přesto výborná jedlá houba. Poznatelný růstem pod modříny a
za vlhka slizkou, téměř neslupitelnou pokožkou klobouku. Dužnina na řezu lehce růžoví.
Xerocomellus chrysenteron (hřib žlutomasý)
Velmi hojný, houbaři dosti oblíbený druh, lidově zvaný „babka“. Typické je rozpraskávání
klobouku, zejména u starších plodnic a červené zbarvení třeně. Rozpraskaná místa prosvítají
červeně. Dužnina po otlačení modrá. Mladé plodnice jsou jedlé, starší bývají dosti červivé a
napadené parazitickou houbou nedohubem zlatovýtrusým (Hypomyces chrysospermus). Roste
již brzy z jara (květen).
Xerocomellus pruinatus (hřib sametový)
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Výborná jedlá houba, tzv. „podzimní babka“. Roste ve smíšených lesích, zpravidla od konce
léta. Od předchozího druhu se liší zejména tmavým, nerozpraskávajícím kloboukem a žlutým
třeněm. Dužnina na řezu nemění barvu.
Cantharellus cibarius (liška obecná)
Výborná jedlá, tržní houba. Mykorhizní s většinou stromů, nejčastěji se smrkem. Houba, která
se opět navrací do našich lesů díky zlepšující se kvalitě ovzduší (nemá ráda kyselé deště).
S oblibou konzumována již od 16. století.
Craterellus cornucopioides (stroček trubkovitý)
Jedlá houba z čeledi liškovitých s charakteristickým tvarem a barvou. Roste s oblibou pod duby
a buky. Na lokalitě jich zpravidla bývají desítky, odtud snad i anglický název (The Horn Of
Plenty – roh hojnosti). Tržní houba, od pradávna se používá do staročeského jídla kuby.
Lactarius turpis (ryzec šeredný)
Jedovatý druh ryzce, roste pod břízami a smrky. Plodnice v barvách hnědé, olivově zelené až
černé produkují bílé palčivé mléko, které na vzduchu hnědne. Obsahuje látku necatorin (odtud
dřívější název L. necator – vrah), která má podle některých odborníků údajně mutační a
karcinogenní účinky.
Russula badia (holubinka brunátná)
Nejedlá holubinka rostoucí pod jehličnany (smrky, borovice). Roste dosti hojně zejména ve
středních a vyšších polohách. Chuť je po několika sekundách silně a dlouho palčivá. Příznačná
je pro ni pryskyřičná vůně dužniny.
Russula cyanoxantha (holubinka namodralá)
Výborná jedlá holubinka. Roste dosti hojně, zpravidla již v červnu pod listnáči i jehličnany.
Poznatelná podle pružných, tzv. „špekových“ lupenů. Mnohými houbaři považována za jednu
z nejchutnějších holubinek. Mykologové popsali celou řadu nejrůznějších variet a forem.
Russula nigricans (holubinka černající)
Jedlý, hojně rostoucí druh holubinky listnatých i jehličnatých lesů. Příznačné jsou řídké,
poměrně vysoké lupeny, které ve stáří hnědnou, až černají. Dužnina na řezu slabě červená,
posléze šedne až černá. Staré zčernalé plodnice najdeme na lokalitě dlouho do zimy.
Russula ochroleuca (holubinka hlínožlutá)
Velmi hojný druh, rozšířený zejména v monokulturních jehličnatých lesích. Mnohými autory
uváděna jako jedlá houba, vhodná je však pouze do houbových směsí a v počtu několika
plodnic. Jídlo připravené jen z holubinek hlínožlutých je nahořklé a lehce palčivé.
Russula paludosa (holubinka jahodová)
Jedlá holubinka z vlhkých jehličnatých lesů zejména středních a vyšších poloh. Klobouk
v odstínech oranžové a červené, lesklý, za vlhka lepkavý.
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Russula vesca (holubinka mandlová)
Výborná jedlá holubinka rostoucí velmi zejména ve smrkových lesích, ale i pod listnáči (dub,
buk…). Často se objevuje již v květnu. Třeň se směrem k bázi zužuje, mnohdy bývá rezavě
zbarvený. Některé plodnice vykazují výrazný nepoměr mezi šířkou klobouku a délkou třeně.
Cortinarius sp. (pavučinec)
Blíže neurčený druh. Pavučince jsou lupenaté houby, pro které je typická pavučinka (zbytky
vela na třeni) a rezavá barva výtrusů. V současné době je popsáno více než 2000 druhů, velmi
těžko se určují. Některé druhy jsou považovány za jedlé, mnohé za nejedlé a větší část i za
smrtelně jedovaté. Asi nejznámějším smrtelně jedovatým pavučincem je p. plyšový
(Cortinarius orellanus), houba v ČR dosti vzácná, přesto rostoucí na několika lokalitách.
Otrava způsobena touto houbou se projevuje až po několika týdnech, postižený umírá na
celkovou otravu organismu způsobenou selháním ledvin.
Inocybe sp. (vláknice)
Blíže neurčený druh. Nebezpečná skupina hub, ve které nenajdeme jediný jedlý druh. Vláknice
jsou lupenaté houby, často s kuželovitým vláknitým kloboukem, vločkatým ostřím lupenů a
tabákově zbarveným výtrusným prachem. Příznačná je spermaticky zapáchající dužnina.
V jehličnatých lesích kupř. roste místy hojně vláknice zemní (Inocybe geophylla), známá tím,
že vytváří dvě formy – bílou a fialovou.
2.1.2 Saprotrofní druhy hub
Saprotrofní houby na rozdíl od těch mykorhizních nepotřebují ke svému životu žádný
strom, živiny získávají z odumřelých organismů nebo jejich částí. K rozkladu živin využívají
specifické enzymatické vybavení. Saprotrofní houby se dále dělí na houby terestrické (využívají
rozkládající se vrstvu detritu a opadu), lignikolní (dřevokazné), koprofilní (rostou zejména na
výkalech býložravců), keratinofilní (specializace na rohovinu – kopyta, nehty, chlupy, rohy…),
antrakofilní (houby rostoucí na spáleništích). Krom výše uvedených skupin lze rovněž
připomenout kupř. houby rostoucí ze šišek jehličnanů (strobilikolní), z plodů rostlin
(fruktikolní) atd. Mnohé saprotrofní dřevokazné houby se dokáží během svého života chovat
rovněž jako paraziti. V počáteční fázi napadnou příhodného hostitele (strom), po jeho odumření
pak dále pokračují jako saprotrofové. Této životní strategii se říká saproparazitismus.
Bovista pusilla (prášivka maličká)
Drobný druh pýchavkovité houby, roste roztroušeně podél lesních cest, na suchých trávnících.
Prášivky mají dvojí typ okrovky, vnější je bílá a brzy se odlupuje, vnitřní je matná. Ve zralosti
praská, otvorem se dostávají ven výtrusy. Prášivky jsou jedlé, pokud jsou na řezu bílé.
Macrolepiota procera (bedla vysoká)
Velký druh lupenaté houby rostoucí v opadu listnáčů i jehličnanů. Ráda vyhledává lesní paseky,
okraje lesů a slunná místa. Jedlá houba, poznatelná podle blanitého posunovatelného prstenu
s dvojitým ostřím, šupinatého klobouku a žíhaného třeně.
Mycetinis scorodonius (špička česneková)
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Drobný druh lupenaté houby. Vyrůstá ze zbytků dřeva, jehličí a rostlinných zbytků. Poznatelná
podle výrazné vůně a chuti po česneku. Jedlá, dá se používat jako koření. Sušená si udržuje
vůni.
Tapinella atrotomentosa (čechratice černohuňatá)
Nejedlá houba rostoucí v trsech nebo jednotlivě na odumřelých pařezech jehličnanů (zejména
borovic), ale i na zbytcích dřeva, větvích a kořenech, často ponořených v zemi. Poznatelné
podle bočního třeně, který je v mládí značně plstnatý (huňatý). Velmi dobře snáší i sucho.
Calocera viscosa (krásnorůžek lepkavý)
Nejedlá houba, rostoucí na pařezech, větvích a zbytcích dřeva jehličnanů, zejména smrku. Sytě
oranžové plodnice jsou gelatinosní, pružné, čímž se liší od podobných kuřátek, která mají
plodnice křehké. V některých publikacích se setkáme s tvrzením, že je krásnorůžek jedovatý.
Pro svou tuhost se však k jídlu rozhodně nehodí, používá se jako ozdoba k jedlým houbám.
Fomitopsis pinicola (troudnatec pásovaný)
Saproparazitický druh víceletého choroše, s oblibou roste na jehličnanech, ale i na listnáčích.
Ve smrkových monokulturách páchá spolu s kořenovníkem vrstevnatým a václavkou smrkovou
významné škody na porostech. Snadno poznatelný podle zbarvení vrchní části plodnice
(odstíny, žluté, oranžové až červené). Nápadný je rovněž pach výtrusorodé vrstvy připomínající
zvratky.
Piptoporus betulinus (březovník obecný)
Saproparazitický druh choroše, který vytváří jednoleté plodnice. Roste pouze na břízách, kde
způsobuje obrovské škody. Podle některých autorů je v mládí jedlý. Obsahuje látku betulin,
která brzdí růst nádorových buněk. Plodnice této houby byly nalezeny u mumifikovaného muže
nalezeného v Alpách nazývaného Ötzi.
Postia stiptica (bělochoroš hořký)
Saproparazitická dřevokazná houba rostoucí hojně na kořenech, větvích a pařezech jehličnanů
(nejčastěji smrku). Jednoletý choroš bílé barvy, poznatelný podle silně hořké dužniny.
Trametes versicolor (outkovka pestrá)
Saproparazitický druh jednoletého choroše, roste s oblibou na listnáčích, zejména na bříze,
dubu a buku. Plodnice jsou často v barvách žluté, okrové, olivové až hnědé. Zelené zbarvené je
způsobeny symbiotickými zelenými řasami. Outkovka pestrá je všeobecně známá léčivá houba,
významné jsou zejména její protinádorové účinky. Tradiční houba čínské medicíny.
2.1.3 Parazitické druhy hub
Parazitické houby vyrůstají na různých hostitelích. Nejčastěji hovoříme o dřevokazných
parazitických houbách, kupř. václavka smrková (Armillaria ostoyae), kořenovník vrstevnatý
(Heterobasidion annosum). Mnohé druhy jsou tzv. saproparazitické, napadají živou dřevinu a
po jejím úhynu dále pokračují v růstu a rozkládají dřevní hmotu. Houby napadají ale i
živočichy, respektive jejich vývojová stádia (hmyz), kupř. housenice (Cordyceps). Významní
28

jsou rovněž parazité kulturních plodin (paličkovice nachová – Claviceps purpurea) nebo
pěstovaných druhů ovoce (rzi, sněti, padlí). Neméně významnou skupinou jsou parazité hub,
kupř. nedohub (Hypomyces) napadající plodnice babek a ryzců nebo houbáš hnědý (Spinellus
fusiger) na plodnicích helmovek.
Sparassis crispa (kotrč kadeřavý)
Významný parazit borovic, roste na bázích kmene nebo na kořenech. Vytváří keříčkovité
plodnice, které často prorůstají skrze jehličí a detrit, od kterého jsou značně znečištěné. Patří
mezi tržní jedlé houby, vzhledem ke své ekologii a charakteru plodnic je téměř nezaměnitelný
za ostatní druhy hub.
3 Závěr
Během mykologické exkurze bylo nalezeno a determinováno 27 druhů vyšších hub
(makromycetů), z toho 17 druhů mykorhizních, 5 saprotrofních, 4 saproparazitické a 1 druh
parazitický. Největší zastoupení měl rod holubinka (Russula) s 6 zástupci. Nepodařilo se najít
žádný druh z Červeného seznamu ani druh zákonem chráněný.
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PODPORA TALENTOVANÝCH ŽÁKŮ V PLZEŇSKÉM KRAJI
ODBORNÝ KEMP PŘÍRODOVĚDNÝCH OBOR OBORŮ –
BIOLOGICKÝ KEMP
HYDROMORFOLOGIE V PRAXI
Jindřich Duras
1 Úvod
Hydromorfologie se týká tvarových i průtokových charakteristik vodních toků, ale také
vodních nádrží a jezer. V praxi to znamená, že v rámci hodnocení hydromorfologie řeky či
potoka si všímáme, zda meandrování je přirozené, či zda je koryto napřímené a zahloubené.
Zajímá nás, zda břehy jsou přírodní s přirozenou doprovodnou vegetací včetně stromů a
přecházejí volně do tzv. říční nivy (ploché dno údolí, v zásadě záplavové území) nebo zda jsou
břehy opevněné (kameny, dlažba, beton) a pobřežní vegetace chybí nebo je nepřirozená (např.
řídká alej jednodruhového porostu). K dalšímu studiu lze využít např. prezentaci dr.
Matouškové, která je dostupná např. zde:
(http://web.natur.cuni.cz/~langhamr/lectures/hydro/pdf/Matouskova_Hydromorfologie_
2009.pdf)
Důležité také je, zda průtok vody v korytě je přirozený. Tedy zda třeba vlivem nějaké
nádrže (rybník, přehrada) výše na toku nedochází v létě k tzv. zastavení vody (nic neodtéká a
koryto vyschne) či zda se nejedná o tzv. špičkování při výrobě elektrické energie (silně zvýšený
průtok vody trvá jen několik hodin během dne; ve zbylém čase je naopak průtok velmi nízký,
protože se voda v nádrži zadržuje).
Uvedené charakteristiky mají na život ve vodních tocích obrovský vliv. Ovlivněno je
zejména společenstvo makrozoobentosu, tedy makroskopických organismů dna), a
společenstvo ryb.
Vydlážděné koryto s rychle protékající vodou neskýtá prostor pro život vodních
organismů. Bentos je druhově chudý (nízká biodiverzita), přičemž několik málo odolných
druhů (eurytopní, ekologicky plastické) může vytvářet vysokou biomasu. Dochází tedy
k degradaci společenstva bentosu.
Upravené a zpevněné koryto řeky či potoka znamená také, že byl zničen tzv. hyporeál,
tedy podříční dno. Je to oblast, která může zasahovat u menších toků až několik desítek cm
pod povrch dna. Do tohoto prostoru průběžně zasakuje protékající voda a v mezerkách mezi
kamínky zde žije široké spektrum vodních organismů: například prvoci, červi, larvy hmyzu.
Baktérie musíme také zmínit, přestože je k makrozoobentosu pro jejich nepatrnou velikost
nepočítáme. Baktérie totiž velmi účinně rozkládají organické látky a podílejí se velmi významně
na samočistících procesech. Samočištění odstraňuje z vody znečišťující látky, proto má
obrovský význam. Pokud zničíme hyporeál, dramaticky klesne rozsah prostoru pro život
baktérií a následuje úpadek samočistících procesů.
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Ryby jsou závislé jednak na úkrytových možnostech (musí najít úkryt v létě, v zimě, za
sucha i povodně) tak na dostupnosti potravy. V tvarově zjednodušeném korytě
s degradovaným makrozoobentosem tedy společenstvo ryb vhodné podmínky nenachází a
můžeme zde najít jen pár odolných druhů. Tedy opět degradace.
Nepřirozené rozkolísání průtoků vystavuje jak bentos, tak ryby jak nenadálému suchu,
kdy jsou všichni snadnou kořistí predátorů, tak nenadálému zvýšenému proudění, které
organismy splavuje níže po toku.
Můžeme tedy učinit jednoduchý závěr, že vodní toky s přirozenou hydromorfologií jsou
velmi cenné jak z pohledu biodiverzity, tedy pestrosti vodních společenstev, tak z pohledu
samočištění, tedy procesu, který pomáhá vyrovnat se se znečišťujícími látkami, jež do vodního
prostředí vnáší zejména člověk (tzv. antropogenní znečištění).
2 Úterský potok nad soutokem s Hadovkou
Úterský potok je v zásadě v celé své délce neregulovaný, bohatě meandrující, tedy
s přirozenou hydromorfologií. Ta je zde dána především geologickými podmínkami, které
vyústily v úzká a hluboce zaříznutá údolí, ale s místy poměrně dobře vyvinutou říční nivou
s bohatou doprovodnou vegetací. Přestože v horní části povodí leží významné zdroje
znečištění, zejména obec Bezdružice a Úterý, odpadní vody jsou čištěny poměrně dobře, takže
zbytkové znečištění potok dokázal dobře zpracovat.
Samočistící procesy v řekách a potocích se výrazně zintenzivňují v suchých obdobích, kdy
teče málo vody. Je to proto, že vodní organismy mají dostatek času znečištění rozkládat – voda
teče výrazně pomaleji, v tůňkách se zdržuje podstatně déle a vodní sloupec je nízký (mělká
voda).
Nad soutokem s potokem Hadovka jsme tedy viděli potok s minimem vody, která
vizuálně vypadala velmi čistá, průhledná, bez nepřirozeného vzhledu či zápachu. Že nás první
pohled neklame, jsme vzápětí zjistili podle hojné přítomnosti střevle potoční (Phoxinus
phoxinus). Tato drobná rybka (obr 1) je indikátorem setrvale dobré kvality vody i celkově
ekologicky dobrého prostředí v potoce.
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Obr. 1: Střevle potoční (Phoxinus phoxinus).
Zdroj: http://www.guh.cz/edu/bi/biologie_obratlovci/foto01/foto_026.jpg
Zajímavá byla různorodost (heterogenita) tvaru koryta. V Úterském potoce byly
vytvořeny drobné tůňky a krátké proudnější úseky. Také v příčném profilu bylo koryto tvarově
(morfologicky) různorodé, tedy s proměnlivou hloubkou. Různorodost morfologických
parametrů má samozřejmě vliv na proudění vody a proudění zase určuje, kde bude na dně
jaký materiál (substrát): od kamenů, přes písek až po jemnější usazeniny s obsahem
organického materiálu (rostlinné zbytky). Právě charakter substrátu na dně je silně určující pro
společenstvo makrozoobentosu. Pokud je tedy substrát dna různorodý, bude pestré i
společenstvo bentosu (vysoká biodiverzita).
Makroskopické pozorování jsme doplnili nálezem filtračních sítí larev chrostíků rodu
Hydropsyche (obr. 2). Tento druh patří mezi tzv. pasivní filtrátory. Potravu tedy aktivně
nehledá, ale vytváří si zvláštní sítě, v nichž se zachycují drobné částečky, které jsou unášeny
proudem. Když je síť dostatečně plná potravy, larva chrostíka ji zkonzumuje.
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Obr. 2: Úterský potok – lapací sítě larev chrostíků rodu Hydropsyche.
3 Vodní nádrž Hracholusky a Mže pod hrází
Přehradní nádrže jsou zásadním zásahem do hydromorfologického uspořádání nejen
řeky, ale celého říčního údolí. Představují definitivní migrační bariéru pro všechny vodní
organismy. Přehradní nádrže znamenají zásadní přerušení tzv. říčního kontinua, tedy
přirozené návaznosti jednotlivých říčních úseků.
Nádrž Hracholusky byla vybudována především jako energetická. Veškerá voda tedy
doposud odtéká přes turbínu vodní elektrárny. Nátok je umístěn několik metrů nade dnem,
které je v místě odtoku asi 25 m pod hladinou. Voda tedy odtéká ode dna, kde v letním období
dochází k úplnému vyčerpání rozpuštěného kyslíku (obr. 3). Kyslík je spotřebován činností
baktérií, které rozkládají organickou hmotu, tedy odumřelou biomasu, která se ke dnu usazuje
z povrchových prosvětlených vrstev. V létě tedy odtéká voda studená a chudá kyslíkem.
Zároveň se za nedostatku kyslíku uvolňuje ze dna FeII, které se do odtoku dostává taktéž (obr.
4).
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Obr. 3: Přehradní nádrž Hracholusky – typický obraz kyslíkového režimu v červenci a
srpnu. Na ose Y hloubka v metrech, šipky označují jednotlivá místa, kde probíhala měření:
nahoře název lokality, dole říční km. Dobře je patrná horní vrstva vody přesycená kyslíkem
(intenzivní produkce fytoplanktonu) a dolní anoxická vrstva. Odtok vody z nádrže se děje
z hloubky zhruba 18 m.
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Obr. 4: Přehradní nádrž Hracholusky – průběh koncentrací Fe v podélném i hloubkovém
profilu nádrže. V horní části nádrže je zvýšená přítomnost Fe způsobena přísunem z povodí,
ale níže se jedná o uvolňované FeII. Dobře je vidět, jak turbína vodní elektrárny ve hloubce
kolem 18 m nasává vodu z odpovídajících hloubek i se zvýšeným obsahem Fe, zatímco hlouběji
přetrvává jakási „kapsa“ vody jiných vlastností.

34

Protože se na kontaktu se vzduchem FeII opět rychle oxiduje na FeIII (rychlé oxidaci
napomáhají železité baktérie), můžeme pod hrází vidět silně rezavou barvu dna a vegetace
v řece (obr. 5). FeIII se sráží ale také na žábrách vodních organismů, ryb i bezobratlých, což je
zejména v podmínkách dlouhodobého nedostatku kyslíku pro většinu z nich fatální – buď
uhynou, nebo se musí po proudu odstěhovat několik km po řece níže, kde už jsou podmínky
příznivější.
Nedostatek kyslíku a zhoršení chemických vlastností vody jsou hlavní důvody, proč je
druhově chudé společenstvo makrozoobentosu i rybí obsádka.
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Obr. 5: Odtok železem bohaté vody z blízkosti dna přehradní nádrže jako důsledek
anoxických poměrů ve větších hloubkách. Čerstvě vysrážené hydoxi-oxidy Fe jsou rizikem pro
vodní organismy, protože zalepují jejich žábry. (Ilustrační foto: odtok nádrže Lučina na Mži
nad Tachovem)
4 Závěr
Hydromorfologickým vlastnostem vodních toků a nádrží se v posledních letech věnuje
zvýšená pozornost, protože mají velmi významný vliv na ekologický stav vodního prostředí.
V otázkách zlepšování hydromorfologického stavu zejména tekoucích vod máme v ČR před
sebou ještě obrovské množství práce, protože v minulých 50-60 letech se podařilo většinu
drobných vodních toků zcela nebo alespoň částečně zničit. Revitalizace (obnova) je jedinou
cestou, jak situaci začít zlepšovat. Až pojedete naší krajinou, všímejte si, kolik potoků a potůčků
je narovnáno, zahloubeno a často také opevněno dlažbou nebo betonem, někdy dokonce
zatrubněno.
5 Kontakt na autora
RNDr. Jindřich Duras, Ph.D.
Povodí Vltavy, státní podnik
durasj@seznam.cz
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PODPORA TALENTOVANÝCH ŽÁKŮ V PLZEŇSKÉM KRAJI
Odborný kemp biologie
Léčivé rostliny městských stanovišť
Zdeňka CHOCHOLOUŠKOVÁ
1 Úvod
Městská stanoviště jsou charakteristická specifickou flórou, která je adaptována svým
výskytem na činnost člověka. Tyto antropogenní aktivity do značné míry omezují růst rostlin.
Člověk se zde pohybuje, a tím rostliny šešlapuje či sjíždí vozidly. Rostliny tedy trpí neustálým
narušováním či často i odstraněním nadzemní části. Také jsou tato místa obvykle intenzívně
dotována živinami. Nezřídka jsou to místa intenzívně kosená. Některé druhy přesto na těchto
stanovištích rostou, a všem těmto vlivům jsou schopny čelit. Buď tvoří sešlapové porosty, které
jsou mezernaté, nebo jsou to zapojené trávníky.
Dokonce řada druhů, které se zde uplatňují, obsahuje látky, jež mají fyziologický vliv na
organismus člověka a používají se jako léčivé rostliny.
2 Metodika
Uvedená nomenklatura je sjednocena podle Klíče ke květeně České republiky (Kubát,
2002).
Obsahové látky rostlin, jejich účinky a použití jsou uvedeny podle prací Biologicky
aktivní přírodní látky (Moravcová, 2006) a Farmakobotanika semenné rostliny (Jahodář, 2006).

3. Léčivé rostliny sešlapových stanovišť
Druhy sešlapových stanovišť musí odolávat intenzívnímu mechanickému narušování,
musí být tedy schopny rychlé obnovy biomasy, ale musí čelit i zhutnění půdy. Flóra těchto
stanovišť je tudíž druhově velmi chudá. Následuje několik příkladů léčivých rostlin
sešlapových stanovišť, které byly inventarizovány při letošní exkurzi, která proběhla v rámci
Odborného kempu z biologie.
3.1 Truskavec obecný (Polygonum arenastrum)
Drobná poléhavá bylina z čeledi rdesnovitých (Polygonaceae), kvetoucí malými bílými
květy od července do prvních mrazů. Roste na sešlapových místech s poměrně vysokou
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intenzitou pohybu lidí. Farmaceuticky se používá kvetoucí nať (Herba polygoni avicularis),
která se sbírá v časném podzimu. Obsahuje třísloviny, 2 % kyseliny křemičité, glykosid
avicularin a další látky. Jedná se o účinné expektorans (pomáhá při vykašlávání), pomáhá při
zánětech horních cest dýchacích, dále je součástí metabolických čajovin, (např. Pulmoranu,
nebo Diabetanu) používá se proti revmatu a dně. V lidovém lékařství se používal na hojení
zanícených ran.
3.2 Jitrocel větší (Plantago major)
Rostlina s listovou růžicí a klasovitým květenstvím z čeledi jitrocelovitých
(Plantaginaceae). Roste na sešlapových místech, ale i v pobytových trávnících, pokud jsou
v nich zastoupeny dvouděložné rostliny. Na jaře, před kvetením se sbírají listy (Folium
plantaginis). Šťáva z čerstvě rozdrcených listů se používá k zastavení krvácení.
3.3 Průtržník lysý (Herniaria glabra)
Drobná bylina (viz Obr. 1) rostoucí často i ve spárách mezi díly zámkové dlažby z čeledi
hvozdíkovitých (Caryophyllaceae), která dostala název podle toho, že se používala k léčení
kýly (hernia = průtrž). Sbírá se nať (Herba herniariae), která obsahuje 1,5 % hernianinu, dále
saponiny, flavony a silice. Uvolňuje křeče močových cest a tiší bolest.

Obr. 1: Průtržník lysý (Herniaria glabra)
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3.4 Pampeliška (Taraxacum sp.)
Běžný ruderální druh rostoucí na vlhčích, živinami dobře zásobených místech. Kvete žlutě, po
poranění z rostliny vytéká latex a patří do čeledi hvězdnicovitých (Asteraceae). Sbírá se kořen
s kvetoucí natí (Radix taraxaci cum herba). Rostlina obsahuje hořčiny (taraxin, taraxacin),
dále laktukopikrin, který má tišící účinky (sedativum). Zásobní látkou pampelišky je inulin, a
dále obsahuje organické kyseliny (kávová, vinná, nikotinová), kyselinu křemičitou; v listech
vitamín C, v květech vitamín B2. Podporuje trávení, je účinná proti zánětům močových cest,
proti onemocnění jater a jako podpůrná léčba při cukrovce. Je součástí preparátů: The Salvat,
Diabetan, Species cholagogae, Ungolen
4 Léčivé rostliny městských trávníků
Městské trávníky je nejjednodušší rozlišovat na nízkostébelné a vysokostébelné.
Nízkostébelné trávníky jsou také často označovány jako pobytové trávníky a buď jsou vysety
pouze z trav, nebo se v nich uplatňují i dvouděložné rostliny a pak se druhově jen nepatrně liší
od sešlapových porostů, a to tím, že bývají druhově bohatší a zapojené. Bývají až pět krát za
sezónu koseny. Dominantním druhem je obvykle jílek vytrvalý (Lolium perenne), nebo
nízkostébelné kostřavy (Festuca sp.). Oproti tomu vysokostébelné trávníky jsou na místech,
která nejsou intenzívně zhutňována a dominují v nich druhy jako např. ovsík vyvýšený
(Arrhenatherum elatius) nebo srha laločnatá (Dactylis glomerata). Jsou daleko vzácnější než
nízkostébelné trávníky a bývají koseny jednou až dvakrát ročně.
4.1 Jitrocel kopinatý (Plantago lanceolata)
Listová růžice tohoto jitrocele z čeledi jitrocelovitých (Plantaginaceae) je tvořena
kopinatými listy (Folium plantaginis), které se sbírají před květem. Obsahuje slizy a
třísloviny. Je účinný na mokvající lišeje a špatně se hojící rány, a připravuje se z něj sirup na
záněty horních cest dýchacích (jitrocelový sirup).
4.2 Sléz přehlížený (Malva neglecta)
Růžově kvetoucí rostlina z čeledi slézovitých (Malvaceae) rostoucí na okrajích trávníků,
u které se sbírají listy a květy (Folium et Flos malvae). Kromě slézu přehlíženého je
farmaceuticky ceněn sléz lesní (Malva sylvestris ssp. mauritanica). Obsahují slizy. Používají
se na katary horních cest dýchacích.
4.3 Řebříček obecný (Achillea millefolium)
Bíle kvetoucí rostlina s květenstvím malých úborů z čeledi hvězdnicovitých
(Asteraceae) kvetoucí od července do září, u které se sbírá kvetoucí nať (Herba millefolii). Tato
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bylinná droga je známa svým použitím na ženské problémy, ale vzhledem k obsahovým látkám
je její využití daleko širší. Obsahuje silice, až 0,25 %, například chamazulen, dále hořčiny,
například achillin, alkaloidy, třísloviny či kumariny. Používá se jako zdroj hořčin – amarum,
k úpravě zažívání – stomachikum, dále proti nadýmání, proti křečím a zvyšuje vylučování žluči
a vyprazdňování žlučníku. V lidovém léčitelství se používá i protizánětlivě.
4.4 Kmín kořenný (Carum carvi)
Bíle kvetoucí rostlina se složenými okolíky z čeledi miříkovitých (Apiaceae) kvetoucí
od července do září, u které se sbírají plody (Fructus carvi). Plodem je dvounažka, že které se
odstraní poutka, která drží oba plůdky (merikarpia) při sobě a používají se jako koření.
Obsahuje 3-7 % silic, z nichž 50 % představuje karvon a 50 % limonen. Dále obsahuje olej,
proteiny a šťavelany. Používá se proti nadýmání, proti křečím, zvyšuje produkci mateřského
mléka.
4.5 Třezalka tečkovaná (Hypericum perforatum) a třezalka skvrnitá (Hypericum
maculatum)
Žlutě kvetoucí bylina z čeledi třezalkovitých (Hypericaceae) kvetoucí od června do
začátku července. Sbírá se kvetoucí nať (Herba hyperici) (viz Obr. 2). Obsahuje dianthrony
(hypericin), flavonový glykosid hyperosid (aglykon je červený, a proto se třezalce přezdívalo
„krev sv. Jana“). Dále obsahuje silice, flavonoidy a třísloviny. Má uklidňující účinky, ale
netlumí, naopak euforizuje. Je ceněna i pro svoje stahující účinky, působí proti průjmově a
zastavuje krvácení. Používá se proti onemocnění žlučníku, při neurózách a menstruačních
bolestech. U třezalky je znám fotodynamický efekt, díky kterému může u citlivých osob vyvolat
přecitlivělost ke slunečnímu záření.
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Obr. x: Třezalka tečkovaná (Hypericum perforatum)
4.6 Přeslička rolní (Equisetum arvense)
Přeslenitě větvená rostlina, která má nezelený jarní stonek nesoucí výtrusný klas a
zelený letní stonek, který se využívá farmaceuticky. Sbírá se tedy letní nať (Herba equiseti),
výhradně přesličky rolní. Obsahuje 5 % slabě hemolytických sloučenin, 10 % kyseliny
křemičité, flavonoidy, alkaloidy, silice a organické kyseliny. Zvyšuje produkci moči, zvyšuje
aktivitu leukocytů, zvyšuje krevní srážlivost, dále se používá k desinfekci hnisavých ran a
zabraňuje hnilobě.
4.6 Kuklík městský (Geum urbanum)
Žlutě kvetoucí rostlina z čeledi růžovitých (Rosaceae). Sbírá se kvetoucí nať a kořen (Herba,
radix geae). Obsahuje hořčiny, z nichž nejvýznamnější je gein, který se fermentací se štěpí na
silici eugenol. Eugenol se používá jako znecitlivující prostředek při paradentose, zánětech ústní
dutiny, na koupele při kožních vyrážkách, hemeroidech, apod.
5 Závěr
I městské ekosystémy mohou nabídnout řadu léčivých rostlin. Malým náhledem do této
problematiky je náš článek, který představuje léčivé rostliny nejvíce zastoupených porostů
současných měst a vesnic, a sice sešlapové porosty a trávníky.
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PODPORA TALENTOVANÝCH ŽÁKŮ V PLZEŇSKÉM KRAJI
CHEMICKÝ KEMP
Z HISTORIE VÝROBY KYSELINY SÍROVÉ NA PLZEŇSKU
Milan KRAITR, Vladimír SIROTEK
1 Úvod
V okolí Plzně se v XIX. století vyráběla kyselina sírová (oleum) originální variantou
termického postupu využívající specifických surovin. Ve 2. polovině XIX. století západočeská
výroba olea měla světový monopol. Jde o nejúspěšnější období českého chemického průmyslu.
Podmínky úspěchu zmíněné technologie jsou vhodným modelem pro demonstraci vývoje
chemických výrob ve výuce. Efektivním způsobem výukové prezentace historické výroby
kyseliny sírové je exkurze do areálu Hromnice, kde se zachovaly památky na těžbu a zpracování
vitriolové břidlice.
2 Princip výroby kyseliny sírové termickým postupem a podmínky jejího vzniku a rozvoje
na Plzeňsku
Základním principem termické výroby je termický rozklad síranů a absorpce oxidu sírového ve
vodě (prakticky v kyselině sírové). Většina výroben mimo Plzeňsko vycházela z „vitriolu“
(FeSO4.7 H2O). Ten se získával buď z důlních vod (např. v Sasku) nebo atmosférickým
zvětráváním sulfidických nerostů zejména FeS2.
Na Plzeňsku a Rokycansku se vyskytovala bohatá naleziště tzv. vitriolových břidlic
proterozoického stáří obsahující většinou 6-12 % jemně rozptýleného pyritu, který na haldách
pomalu, ale s vysokým výtěžkem zvětrával ± na síran železitý. Ten po vyloužení (loužení haldy
trvalo až 25 let!) a odpaření poskytoval „vitriolový kámen“ s obsahem Fe2(SO4)3 (až 68 %) a
dalších síranů a s celkovým obsahem sulfátově vázané síry až 24 %. To odpovídá > 60 % SO3,
což je výtěžek vyšší než lze dosáhnout z kalcinované zelené skalice.
Druhá fáze termické výroby kyseliny sírové, tj. termický rozklad sulfátových surovin a
absorpce oxidu sírového, byla v principu shodná u obou popsaných polotovarů, tj. u vitriolu i
vitriolového kamene, lišila se jen v technickém řešení. Prováděla se v keramických aparaturách
uložených do tzv. galejní pece.
Obě výrobní fáze, tj. výroba vitriolového kamene („varna“) a vlastní výrobna kyseliny
sírové resp. olea, tj. koncentrované kyseliny sírové s rozpuštěným volným SO3 (tzv. olejna),
mohly být situovány pohromadě v jedné lokalitě. V průběhu XIX. století se stal takový
kombinát postupně výjimkou a vitriolový kámen se zpravidla do olejen dovážel z varny, která
byla vždy v těsné blízkosti těžby vitriolových břidlic.
Podmínkou k výrobě vitriolového kamene byly dostatečné zdroje vody, která často byla
k dolu a k varně přiváděna i několik kilometrů dlouhými „akvadukty“. Obě výrobní fáze,
zejména pak provoz olejny, byly energeticky náročné a vyžadovaly zajištění dostatku paliva.
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Počáteční otop dřevem brzy rozvoji výroby nestačil. Naštěstí byla brzy v okolí Kaznějova a
Břas, přímo v centru výskytu a těžby vitriolových břidlic, nalezena ložiska uhlí, která
požadavky uspokojivě vyřešila. Protože olejny nemusely být přímo u dolů na břidlici, jejich
největší koncentrace se vytvořila v okolí Břas, kde bylo nejkvalitnější uhlí. Poslední podmínkou
rozvoje výroby (především v olejnách) byly zdroje vhodných keramických surovin pro výrobu
žárovzdorných nádob (rozkladných retort a destilačních předloh pro galejní pece) a nádob
kyselinovzdorných pro skladování i transport olea a kyseliny sírové. Rozvoj výroby kyseliny
sírové tedy vyvolal v oblasti i rozvoj výroby keramické. Šťastnou shodou okolností byly v okolí
Kaznějova a Břas splněny všechny surovinové podmínky a pro ekonomii výroby byly tedy na
Plzeňsku dobré předpoklady.
Termická kyselina sírová z Plzeňska do 40. let XIX. století úspěšně odolávala
konkurenci nově zaváděné komorové technologie výroby. Tato technicky progresivnější a
produktivnější metoda se po polovině XIX. století stala ekonomicky výhodnější pro výrobu
kyseliny sírové s obsahem vody. Nebyla však schopna produkovat oleum, požadované pro
organické syntézy. Prudký rozvoj výroby syntetických barviv vyvolal neočekávaný nárůst
poptávky po oleu k sulfonacím a po r. 1870 překvapivý rozmach výroby olea zastaralým
termickým postupem. Až do konce 80. let XIX. století, kdy byla zavedena kontaktní
technologie výroby H2SO4, se tak výrobny olea na Plzeňsku staly světově monopolním
výrobcem olea („české kyseliny sírové“).
3 Technické řešení termické technologie kyseliny sírové (olea) na bázi vitriolových břidlic
z Plzeňska
Nejdůležitější centra výroby byly v Hromnici (výroba vitriolového kamene) a v Břasích
(olejna).
3.1 Výroba vitriolového kamene ve varně v Hromnici
Haldy vytěžené břidlice vysoké 6-17 m se po tříletém samovolném zvětrávání počaly skrápět
vodou. Po dobu 20-25 let se odváděly řídké výluhy k odpařování, čištění sedimentací a
k zahušťování. Ručně vylitý vysoce koncentrovaný roztok ztuhl na vitriolový kámen, který se
upravil kalcinací a drcením.
3.2 Výroba olea (kyseliny sírové) v olejně
Prováděla se v galejní peci. Galejní pece pojmenované podle podoby s víceřadou veslicí
(galérou) byly stavby o délce až 5 m složené z pevného spodku s roštem a z nástavby. Ta byla
stavěna vždy znovu pro každý výrobní cyklus.
Úplné uvolnění SO3 z násady trvalo asi 36 hodin, výrobní cyklus několik dnů. Jedna
destilační operace spotřebovala skoro 2 t uhlí. Podle koncentrací produktu a násady do předlohy
se provádělo obvykle několik opakovaných destilací (při užití vody až 5) do týchž předloh.
Veškeré operace byly ruční, včetně vylévání předloh do transportních lahví. Pevný zbytek
v rozkladné retortě tvořil v podstatě oxid železitý, v počeštěné formě nazývaný kolkotar. Ten
byl cenným vedlejším produktem, jakožto báze pro výrobu širokého sortimentu pigmentů.
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4 Rozvoj a zánik výroby „české kyseliny sírové“
V průběhu XIX. století se v okolí Plzně prováděla těžba vitriolových břidlic a výroba
vitriolového kamene asi na 40 místech. Menší provozy postupně zanikaly a produkce se
koncentrovala jen v několika lokalitách, z nichž nejvýznamnější byla po r. 1802 Hromnice (cca
15 km severně od Plzně). Olejny, kterých bylo v oblasti během XIX. století asi 35, se postupně
oddělovaly od výroben vitriolového kamene a v období vrcholné prosperity po r. 1870 už byly
soustředěny jen do několika továren, především do Břas a Kaznějova.
Uplatnění olea při prudce se rozvíjející výrobě syntetických barviv po roce 1870
způsobilo nečekaný růst poptávky po oleu, jehož jediným světovým producentem byla tehdy
plzeňská firma J. D. Starck.
Konjunktura skončila v r. 1888, kdy firma BASF, hlavní odběratel Starckova olea,
zahájila jeho výrobu nově objevenou kontaktní technologií. Existence technicky zastaralé
termické metody tak zcela ztratila smysl a v krátké době zanikla. Těžba břidlice a výroba
vitriolového kamene v Hromnici byla zastavena v r. 1893, poslední olejna v Břasích skončila
v r. 1900. Výroba pigmentů v Břasích se prováděla až do r. 1915.
5 Materiální památky po těžbě vitriolových břidlic a po výrobě „české kyseliny sírové“
na Plzeňsku
Rozsahem i zachovalostí je nejvýznamnější lokalita HROMNICE na Kaznějovsku.
Mocnost vrstvy vitriolových břidlic se zde v průběhu těžby pohybovala mezi 20 a 35 m při
mocnosti nadloží 15-20 m. Hromnické ložisko je využíváno od XVI. století, významu však
nabylo až v éře J. D. Starcka v období 1802-1893. V l. 1807-1824 zde byla i olejna, pak už jen
velkoprodukční varna. Dobývalo se zprvu štolami, od r. 1829 odklizem. Potřebná voda se
přiváděla potrubím ze vzdálenosti 2,5 km, uhlí ze vzdálenosti 4 km. Centrem „minerálního
závodu“ je chráněná „přírodní památka“ Hromnické jezírko (jde ovšem o antropogenní útvar).
Tento oprám vznikl zaplavením vytěženého lomu. Těžební jáma o délce asi 200 m má plochu
cca 2,5 ha, celkovou hloubku asi 60 m, z toho hloubka vody činí asi 15 m. Voda v jezírku je
zředěným roztokem Fe2(SO4)3 a volné kyseliny sírové. Její pH  2,7 a kromě řas v ní nejsou
žádné živé organismy. Žlutavé zbarvení způsobené ionty Fe3+ se v tlusté vrstvě jeví jako
červenohnědé.
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PODPORA TALENTOVANÝCH ŽÁKŮ V PLZEŇSKÉM KRAJI
CHEMICKÝ KEMP
POLARIMETRIE
Vladimír SIROTEK
1 Úvod
Součástí instrumentálních metod v chemické laboratoři byla také úloha, při níž účastníci
kempu seznámili se základním polarimetrickým stanovením. Polarimetrie je fyzikální metoda,
která využívá schopnost některých sloučenin stáčet rovinu polarizovaného záření. Látky se
schopností stáčet rovinu polarizovaného záření nazýváme sloučeninami opticky aktivními.
2 Optická aktivita
Optická aktivita je jedna z nejdůležitějších a nejznámějších vlastností látek, která
bezprostředně souvisí se strukturou molekul. Optická aktivita může být přechodná, způsobená
zvláštním uspořádáním částic v krystalové mřížce (roztavením látky zmizí), nebo trvalá, daná
zvláštní strukturou molekul. Příčinou trvalé optické aktivity látek je nesymetrie v molekule
nebo iontu. Mohou existovat dva druhy molekul (iontů), z nichž jeden je zrcadlovým obrazem
druhého – tzv. optické antipódy, které dělíme podle směru polarizovaného světla buď na
pravotočivé, nebo levotočivé.
Úhel stočení roviny polarizovaného světla  závisí nejen na charakteru látky, na vlnové
délce světla a na teplotě, ale také na množství opticky aktivních částic, se kterými se paprsek
polarizovaného záření setká, tedy na tloušťce vrstvy a na složení roztoku (koncentraci).
=k.1.c
c - složení roztoku g/cm3
k - konstanta úměrnosti
1 - tloušťka vrstvy [dm]
Specifická otáčivost roztoku se číselně rovná úhlu , o který by se za teploty t stočila
rovina polarizovaného světla (o vlnové délce ) při jeho průchodu 1 dm tlustou vrstvou roztoku,
v němž by na každý 1 dm3 roztoku připadal 1 g rozpuštěné látky.
Při měření specifické otáčivosti se zpravidla užívá monochromatické světlo, sodíkového
dubletu označovaného D o vlnové délce 589,6 nm a při teplotě 20 oC. Specifickou otáčivost pak
značíme [] 20D .
Složení roztoku v g/100 cm3 vypočítáme podle vztahu:
c

100.

 D .l
20

1 … délka polarimetrické trubice v dm
c … složení roztoku v g/100 cm3
 … naměřená hodnota úhlu optické
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 D

20

otáčivosti ve stupních
… specifická otáčivost (tabulková hodnota)

3 Přístrojové vybavení – kruhový polarimetr METRA
Stočení roviny polarizovaného záření měříme polarimetry. V našem případě jsme
používali kruhový polarimetr METRA. Tento přístroj je vybaven stabilně nastaveným
polostínovým zařízením (polarizátorem je dvojhranol Jellet-Cornu). Otočný analyzátor je
pevně spojen s kruhovou stupnicí dělenou na 360o, na níž odečítáme úhel otočení analyzátoru
potřebný k dosažení optické rovnováhy.
4 Pracovní postup
Úkol 1: V předložených vzorcích cukru určete hmotnostní zlomek sacharosy.
Příprava vzorku:
Na analytických vahách navažte asi 5 g vzorku cukru, převeďte do odměrné baňky (100 cm 3),
rozpusťte, vytemperujte na 20 oC a doplňte ke značce. Není-li vzorek čirý, přidejte zásaditý
octan olovnatý (asi 0,1g). Dobře protřepejte a po chvíli vyčeřený roztok zfiltrujte suchým
papírovým filtrem do suché čisté kádinky. První podíly filtrátu jímejte do jiné kádinky a vylijte.
Podle dříve popsaných zásad naplňte polarizační trubici a změřte hodnoty optické otáčivosti
(5x). Ze vzorce vypočtěte složení roztoku vzorku.
Z nalezeného složení roztoku a navážky vzorku vypočtěte hmotnostní zlomek sacharosy ve
vzorku.
Úkol 2:
A. V předloženém vzorku stanovte koncentraci látky polarimetricky.
Připraveným vytemperovaným (na 20 oC) roztokem o neznámé koncentraci naplňte
polarimetrickou trubici (podle popsaných zásad) a změřte úhel stočení. Měření proveďte
nejméně pětkrát. V tabulce 1 vyhledejte specifickou otáčivost hledané látky a vypočítejte
koncentraci roztoku v mol.dm-3.
Tabulka 1 Specifická otáčivost vybraných sacharidů
glukosa
maltosa
sacharosa
fruktosa

[] 20D
52,5o
128,6o
66,4o
-92o

B. Určete neznámý vzorek pomocí měření optické otáčivosti porovnáním s tabulkovými
hodnotami.
Na analytických vahách navažte asi 5 g neznámého vzorku, převeďte do odměrné baňky
(100 cm3), rozpusťte, vytemperujte na 20 oC a doplňte ke značce. Není-li vzorek čirý, přidejte
zásaditý octan olovnatý (asi 0,1g). Dobře protřepejte a po chvíli zfiltrujte suchým filtrem do
suché čisté kádinky.
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Tímto roztokem naplňte polarizační trubici a změřte úhel stočení (5x). Ze vzorce vypočtěte
specifickou otáčivost, údaj porovnejte s tabulkovou hodnotou (tab. 1). Porovnáním zjistíte
neznámou látku.
5 Závěr
Studenti se seznámili s principem polarimetrického stanovení a naučili se pracovat s
polarimetrem. Teoretické znalosti aplikovali na praktické úlohy a uvědomili si souvislosti mezi
jednotlivými studovanými jevy.
6 Kontakt na autora
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Katedra chemie, Fakulta pedagogická, ZČU v Plzni
sirotek@kch.zcu.cz
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PODPORA TALENTOVANÝCH ŽÁKŮ V PLZEŇSKÉM KRAJI
CHEMICKÝ KEMP
OSCILAČNÍ REAKCE
Jitka ŠTROFOVÁ
1 Úvod
Součástí instrumentálních metod v chemické laboratoři byla také úloha, při níž účastníci
kempu sledovali průběh oscilačních reakcí. Oscilační reakce jsou rekce, při nichž se děje a jim
odpovídající změny periodicky opakují. Tyto změny se mohou projevovat různým způsobem.
Může to být například periodicky se opakující pohasínání a opětovné žhavení platinové spirály
při katalytické oxidaci methanolu vzdušným kyslíkem nebo reakce, při nichž dochází k
pravidelným barevným změnám. Do této skupiny oscilačních reakcí patří tzv. reakce
Bělousovova-Žabotinského. K nim patří např. růžové či modré oscilace. Obě jmenované jsou
poměrně náročné na přípravu a systémy oscilují jen krátkou dobu. Vhodnější jsou zelenomodro-červené oscilace, které byly zařazeny do programu letošního chemického kempu.
2 Zeleno-modro-červené oscilace (Roesky 1994)
Tyto oscilační reakce představují složité rekční systémy, v nichž probíhá řada
simultánních a následných reakcí. Uplatňují se zde vztahy kinetické (různé reakční rychlosti) a
rovnovážné (konkurenční rovnováhy). Ionty Ce4+ a Ce3+ působí jako oxidační a redukční
činidla. Dochází k redukci bromičnanu a oxidaci bromidu na brom, který se aduje na kyselinu
malonovou. Katalyzátorem je ferroin. Železnaté a železité kationty poskytují s fenantrolinem
barevné komplexy (Fe2+ červený, Fe3+ modrý). Roztoky solí Ce3+ jsou bezbarvé, Ce4+žluté až
oranžové. Vznikající brom zbarvuje roztok do červenohněda. V důsledku probíhajících reakcí
se mění hodnoty redoxních potenciálů, které lze měřit.
3 Pracovní postup
Tabulka 1 Složení roztoků pro zeleno-modro-červené oscilace
Složení
9,5 g KBrO3 ve 250 cm destilované vody
8 g kys. malonové + 1,75 g KBr ve 250 cm3 H2O
2,65 g Ce(NH4)2(NO3)6 + 37,5 ml konc. H2SO4 doplnit do 250 cm3 H2O
0,5% roztok ferroinu
D
(0,23 g FeSO4.7H2O + 0,56 g 1,10-fenantrolin ve 100 cm3 H2O)
Do čtyř odměrných válců postupně odlijeme po 50 cm3 roztoku A, B, C a 3 cm3 roztoku
D. Složení roztoků je uvedeno v tabulce 1.
Roztok
A
B
C

3
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Redoxní potenciál měříme senzoru ORP ze systému Vernier. Senzor připojíme přes
rozhraní Go! Link k počítači. Na elektromagnetickou míchačku postavíme kádinku s 50 cm3
roztoku A a začneme míchat. Po chvíli přilijeme 50 cm3 roztoku B, poté 50 cm3 roztoku C
a nakonec 3 cm3 roztoku D. Ze skladovacího roztoku vyjmeme elektrodu, opláchneme ji
destilovanou vodou, osušíme filtračním papírem a upevníme do stojanu tak, aby byla ponořená
do roztoku v kádince. Spustíme měření a na obrazovce sledujeme změny potenciálu během
probíhající reakce. Měření ukončíme po 30 minutách. Elektrodu důkladně opláchneme vodou
a uložíme zpět do skladovacího roztoku. Záznam z měření je na obr. 2.

Obr. 2 Hodnoty redoxního potenciálu během zeleno-modro-červených oscilací
(zpracováno softwarem Logger Pro)
4 Závěr
Studenti se seznámili s principem oscilačních reakcí a naučili se pracovat se systémem
Vernier. Díky senzoru ORP jednoduše a efektivně změřili redoxní potenciál v průběhu
oscilačních reakcí a uvědomili si souvislost mezi barevnými změnami a měnící se hodnotou
redoxního potenciálu. Teoretické znalosti aplikovali na praktické úlohy a uvědomili si
souvislosti mezi jednotlivými studovanými jevy.

5 Použitá literatura
ROESKY, W. H., MÖCKEL, K. Chemische Kabinettstücke. VCH, Weinheim 1994. 314 s.
ISBN 3-527-29220-9.
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PODPORA TALENTOVANÝCH ŽÁKŮ V PLZEŇSKÉM KRAJI
CHEMICKÝ KEMP
NERNSTŮV ROZDĚLOVACÍ KOEFICIENT
Jitka ŠTROFOVÁ
1 Úvod
Studium fázových rovnováh je jednou z oblastí, kterou se zabývá fyzikální chemie. Jedná
se o velmi rozsáhlou oblast zahrnující fázové rovnováhy v jednosložkových systémech až po
vícesložkové systémy. Mají-li být dvě nebo více fází v rovnováze, musí být splněny následující
podmínky (Novák 1996):
1. všechny fáze v daném systému musejí mít stejnou teplotu,
2. ve všech fázích musí být stejný tlak,
3. chemický potenciál každé složky musí být ve všech fázích systému stejný.
Každý systém je jednoznačně popsán určitým počtem veličin. Jejich minimální počet
udává tzv. stupeň volnosti v, jehož hodnota je závislá na počtu složek a počtu fází v systému.
Stupeň volnosti udává Gibbsův fázový zákon
v=k–f+2
kde v je počet stupňů volnosti, k počet složek v systému a f počet fází.
Pokud jsou stanoveny ještě další dodatečné vazné podmínky, např. konstantní teplota či tlak,
ovlivní jejich počet C výslednou hodnotu stupně volnosti následovně
v=k–f+2–C
Například k popisu jednosložkového systému, v němž existují dvě fáze, stačí pouze jediná
veličina (v = 1 – 2 + 2 = 1), všechny ostatní jsou již na ní závislé. Stačí tedy znát např. teplotu
systému, tlak už je jednoznačně určen.
2 Nernstův rozdělovací koeficient (Novák 2008)
Dvě téměř nemísitelné kapaliny, v nichž je rozpuštěna třetí složka, představují ternární
systém (k = 3), ve kterém jsou v rovnováze dvě kapalné a jedna plynná fáze (f = 3). Je-li
konstantní teplota a tlak (C = 2), má takový systém nulový stupeň volnosti.
v = k – f + 2 – C = 3 – 3 +2 – 2 = 0
To znamená, že v případě znalosti složení jedné fáze je složení druhé jednoznačně určeno. Na
základě podmínek fázové rovnováhy lze v takovémto systému dospět k následujícímu vztahu.
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Ten bývá označován jako Nernstův rozdělovací zákon, KN je Nernstův rozdělovací koeficient,
cA a cB jsou koncentrace rozpuštěné látky v kapalinách A, B.
Nernstův rozdělovací zákon se uplatňuje hlavně při extrakcích, kdy se látka rozpuštěná
v jednom rozpouštědle převádí – extrahuje do druhého rozpouštědla. Podmínkou je velmi
omezená mísitelnost obou rozpouštědel. V praxi se velmi často jedná o extrakci rozpuštěné
látky z vodného roztoku vhodným rozpouštědlem, které se s vodou nemísí. Praktické uplatnění
nachází Nernstův rozdělovací zákon při odstraňování fenolu z odpadních vod. Z nich může být
extrahován např. butylacetátem nebo jiným rozpouštědlem. Hodnota KN je důležitá nejen při
výběru vhodného rozpouštědla, ale také při stanovení počtu extrakcí tak, aby koncentrace
fenolu nepřesáhla přípustnou hodnotu jeho obsahu ve vodě. Na základě Nernstova
rozdělovacího zákona lze také doložit vyšší účinnost opakované extrakce s celkovým menším
objemem extrakčního činidla oproti jednorázové extrakci.
3 Rozdělovací koeficient jodu mezi vodu a chloroform
Úkolem účastníků kempu bylo stanovení hodnoty Nernstova rozdělovacího koeficientu
jodu mezi vodu a chloroform.
3.1 Princip úlohy
Jod se velmi dobře rozpouští v chloroformu, naopak ve vodě se rozpouští velmi špatně.
V okamžiku, kdy se smísí vodný a chloroformový roztok jodu, vznikne heterogenní systém
tvořený dvěma kapalnými fázemi – vodnou a chloroformovou. Protože je jod v chloroformu
rozpustnější, přejde jeho část z vodné fáze do chloroformové. Po chvíli se ustaví fázová
rovnováha a poměr koncentrací jodu v obou fázích je stejný bez ohledu na počáteční množství
jodu ve vodě a chloroformu. Přesná koncentrace jodu v obou fázích se zjistí titrací thiosíranem
sodným, indikátorem je škrobový maz.
Měření se provádí pro tři různé navážky jodu, pro každou se určí hodnota Nernstova
rozdělovacího koeficientu a následně průměrná hodnota KN.
3.2 Pracovní postup
Z důvodu časové náročnosti prováděla každá dvojice měření pouze pro jednu navážku
jodu (0,125 g, 0,25 g nebo 0,375 g).
1.

2.

Do dvou Erlenmeyerových baněk o objemu 100 cm3 navážíme stejné množství jodu. Do
jedné baňky přilijeme 50 cm3 chloroformu a do druhé 100 cm3 vody. S baňkami třepeme,
aby se jod rozpustil. Část jodu ve vodném roztoku zůstane i přes intenzivní třepání
nerozpuštěná.
Vodný a chloroformový roztok slijeme do dělící nálevky o objemu 250 cm3. V případě
vodné fáze dbáme na to, aby se do směsi nedostal nerozpuštěný jod z vodného roztoku.
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3.

4.

5.

Směs v dělící nálevce důkladně protřepeme a poté nálevku zavěsíme do kruhu na stojanu.
Po chvíli stání (15 min) se v dělící nálevce vytvoří dvě vrstvy. Horní vrstva odpovídá vodné
fázi, spodní je chloroformová fáze.
Obě fáze od sebe opatrně oddělíme. Jednotlivé fáze odpouštíme velmi pomalu, abychom
zabránili jejich opětovnému promíchání. První podíl z každé fáze odebereme a slijeme do
láhve s odpadem. Pro vlastní měření použijeme vždy střední část každé fáze.
Z chloroformové fáze odpipetujeme 10 cm3 do malé kádinky, přidáme 0,5 cm3 škrobového
mazu, mícháme elektromagnetickou míchačkou a titrujeme roztokem thiosíranu sodného
o koncentraci 0,05 mol/dm3 do úplného odbarvení. Každý vzorek titrujeme celkem třikrát.
Postup opakujeme pro vodnou fázi s tím rozdílem, že k titrovanému roztoku přidáme kromě
škrobového mazu ještě pár kapek vodného roztoku jodidu draselného, aby se zvýšila
rozpustnost jodu ve vodě. Titrujeme roztokem thiosíranu sodného o nižší koncentraci
0,001 mol/dm3 až do úplného odbarvení.

3.3 Výpočty
Ze spotřeby titračního činidla vypočteme koncentraci jodu v obou fázích. Při výpočtu
vycházíme ze základní jodometrické rovnice
2 Na2S2O3 + I2

2 NaI + Na2S4O6

Z uvedené rovnice vyplývá, že látkové množství jodu odpovídá dvojnásobku látkového
množství použitého thiosíranu.

jsou látková množství jodu a síranu,
koncentrace jodu v dané fázi,
koncentrace titračního činidla,
objem roztoku jodu odpipetovaný k titraci (10cm3) a
spotřeba roztoku thiosíranu při titraci.
Nernstův rozdělovací koeficient vypočítáme jako poměr koncentrace
v chloroformové a vodné fázi.

Přehled výsledků přináší tabulka 1.
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jodu

Tabulka 1 Stanovení Nernstova rozdělovacího koeficientu jodu mezi vodu a chloroform
(zpracováno dle výsledků účastníků chemického kempu v r. 2017)
Vzorek

1

2

3

CHLOROFORMOVÁ FÁZE
c(Na2S2O3) = 0,05 mol/dm3
Měření
č.
1
2
3
1
2
3
1
2
3

V(Na2S2O3)

c(I2 v CHCl3)

3,2
3,1
3,2
6,7
6,7
6,6
9,3
9,4
9,2

0,0080
0,0078
0,0080
0,0168
0,0168
0,0165
0,0233
0,0235
0,0230

VODNÁ FÁZE
c(Na2S2O3) = 0,001 mol/dm3
Měření
V(Na2S2O3)
c(I2 v H2O)
Průměr
č.
1
0,8
0,00004
0,0079
2
0,9
0,00005
0,00004
3
0,8
0,00004
1
1,8
0,00009
0,0166
2
1,7
0,00009
0,00009
3
1,6
0,00008
1
2,3
0,00012
0,0233
2
2,5
0,00013
0,00012
3
2,4
0,00012
Průměrná hodnota Nernstova rozdělovacího koeficientu:

Průměr

Rozdělovací
koeficient
cA/cB
196,88

195,59

193,75
195,40

cA – koncentrace jodu v chloroformové fázi, cB – koncentrace jodu ve vodné fázi

3 Závěr
Účastníci kempu se prostřednictvím této úlohy seznámili s pojmy ternární systém, fázová
rovnováha, extrakce, Nernstův rozdělovací koeficient a pochopili jeho praktický význam.
Experimentálně stanovili hodnotu Nernstova rozdělovacího koeficientu jodu mezi vodu a
chloroform. Vzájemným porovnáním výsledků mezi jednotlivými skupinami si ověřili jeho
nezávislost na počátečním množství jodu rozpuštěného ve vodě a chloroformu.
4 Použitá literatura
NOVÁK, J. a kol. Fyzikální chemie I. 1. vyd. Praha: VŠCHT, 1996. 319 s. ISBN 80-7080-2545.
NOVÁK, J. a kol. Fyzikální chemie, bakalářský kurz. [online]Praha: VŠCHT, 2008. [cit.
25. 9. 2015], s. 104-138. Dostupné na internetu:
<http://old.vscht.cz/fch/cz/pomucky/FCH4Bc.pdf>
5 Kontakt na autora
Mgr. Jitka Štrofová, Ph.D.
Katedra chemie, Fakulta pedagogická, ZČU v Plzni
strofova@kch.zcu.cz
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PODPORA TALENTOVANÝCH ŽÁKŮ V PLZEŇSKÉM KRAJI
ODBORNÝ KEMP PŘÍRODOVĚDNÝCH OBORŮ
CHEMIE
ATRAKTIVNÍ CHEMICKÝ EXPERIMENT
Jitka ŠTROFOVÁ
1 Úvod
Experimentální činnost v laboratoři je důležitou součástí chemie. Bohužel k vlastní
experimentální práci se žáci základních a středních škol dostanou sporadicky. Proto jsme pro
úspěšné řešitele chemické olympiády připravili řadu praktických úloh. V programu kempu byly
mimo jiné zařazeny také atraktivní pokusy, které jsou doprovázeny výraznými barevnými
změnami nebo zvukovými a světelnými efekty.
Pod vedením lektorů z katedry chemie FPE ZČU si účastníci chemického kempu
prakticky vyzkoušeli tyto pokusy:




















Duha z rajčatové šťávy
Faraónův had - modifikace
Hořící bankovka
Hořící pěna
Hořlavý gel
Chameleon mineralis
Chemické hodiny
Chromatografie
Indikátor vlhkosti
Kouzlení s barvami
Model hasicího přístroje
Ohnivá koule
Platinová spirála s methanolem
Plnění balonku CO2
Samozápalný papír
Tajné písmo
Tříbarevný inkoust
Vznik a vlastnosti acetylenu
Aluminotermie
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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 Hoření
Hoření je reakce, při níž látky reagují s kyslíkem za současného vývoje tepla a světla. Při
hoření látek, které obsahují uhlík, vodík případně kyslík, vzniká oxid uhličitý a vodní pára. Jako
příklad lze uvést ethanol, propan, butan či acetylen.
2.1 Hořící bankovka
Jak zapálit bankovku, aby neshořela a zůstala neporušená? Bankovka, která byla předem
celá namočená ve směsi ethanolu a vody v objemovém poměru 1:1, hoří tak dlouho, dokud
neshoří veškerý ethanol. Voda, která na bankovce zůstane, vše uhasí.
2.2 Hořlavý gel
K vodnému roztoku octanu vápenatého přidáme pár kapek fenolftaleinu a roztok
hydroxidu sodného do alkalické reakce. Po přilití ethanolu se vytvoří tuhý gel, který hoří. Octan
vápenatý je méně rozpustný v ethanolu než ve vodě, proto vzniká gel. Podobně jako
v předchozím pokusu hoří ethanol. (Roesky, 1994, s. 276).
2.3 Ohnivá koule
Tento pokus je založen na hořlavosti propanu a butanu. Samotný butan či ve směsi
s propanem lze koupit jako plyn do zapalovačů. V ní jsou uhlovodíky pod vysokým tlakem,
proto jsou kapalné. V okamžiku, kdy malou část z náplně přepustíme do zkumavky, začne
kapalina vřít, i když je její teplota pod bodem mrazu. Důvodem je snížení tlaku, za něhož jsou
oba uhlovodíky plynné. Přelijeme-li kapalinu ze zkumavky do velké kádinky, po chvíli se
kapalina zcela vypaří. Protože je propan i butan těžší než vzduch, zůstane plyn u dna kádinky.
Z ní jej můžeme nalít do šikmo skloněného plechového žlábku, který ústí těsně nad hořící
svíčku. Od ní vzplane plyn tekoucí žlábkem.
2.4 Hořící pěna
Tento pokus prokazuje hořlavost zemního plynu či propan-butanu.
Varianta A: Do kádinky si připravíme saponátový roztok, kterým necháme probublávat zemní
plyn nebo propan-butan. Vzniklou pěnu zapálíme hořící špejlí.
Varianta B: Zemní plyn necháme probublávat saponátovým roztokem ve větší porcelánové
misce, vzniklou pěnu nabereme rukou a přímo na ruce zapálíme hořící špejlí.
POZOR! Ruku zdola osušíme.
Pěnu tvoří bublinky naplněné zemním plynem nebo směsí propan-butanu, což jsou látky
extrémně hořlavé.
2.5 Vznik a vlastnosti acetylenu
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Acetylen C2H2 (systematickým názvem ethyn) lze připravit reakcí karbidu vápníku CaC2
s vodou. Malý kousek karbidu položíme na porcelánovou misku, přiklopíme obrácenou
nálevkou, kolem níž přilijeme malé množství vody (viz obr. 1).
5
1 – porcelánová miska
2 – skleněná nálevka
3 – karbid vápníku
4 – voda
5 – hořící acetylen

2
3

1
4

Obr. 1 Aparatura na přípravu acetylenu
Okamžitě dochází k reakci
CaC2 + 2 H2O
CH  CH + Ca(OH)2
U ústí stonku nálevky můžeme vznikající acetylen zapálit. Hoří silně čadivým plamenem,
protože obsahuje velké množství uhlíku. Přilitím další dávky vody se zvýší vývoj acetylenu,
plamen se zvětší. V okamžiku, kdy plamen skočí dovnitř nálevky, dojde k malému výbuchu,
protože acetylen tvoří se vzduchem výbušnou směs. Fenolftaleinem prokážeme vznik
alkalického roztoku (hydroxid vápenatý). (Richtr, 1995, s. 33).
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.
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.
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PODPORA TALENTOVANÝCH ŽÁKŮ V PLZEŇSKÉM KRAJI
CHEMICKÝ KEMP
STANOVENÍ CHLORIDŮ VE VODĚ SPEKTROFOTOMETRICKY
Jan HRDLIČKA
1 Úvod
Optické analytické metody jsou souborem fyzikálně-chemických metod, jejichž
společným znakem je mechanismus založený na reakci hmoty a záření. Hmotou zde rozumíme
atomy, molekuly nebo ionty zkoumané látky v homogenním prostředí „průchodném“ pro
elektromagnetické záření. (Opekar 2002)
Hmota a záření si vyměňují energii, přičemž u absorpční spektroskopie je mechanizmus
interakce mezi hmotou a zářením založen na schopnosti atomů, molekul nebo iontů přecházet
ze stavů s menší energií do stavů energeticky bohatších a využívat k těmto přechodům dodanou
zářivou energii. Naopak u emisní spektroskopie může atom, molekula nebo iont při přechodu
v opačném smyslu energii vyzářit.
Soubor všech elektromagnetických vln, uspořádaných podle rostoucí vlnové délky se
nazývá elektromagnetické spektrum. Pokrývá oblast od vysokofrekvenčního (VF), infračervené
(IČ), viditelné (VIS), ultrafialové (UV) po rentgenové (RTG) záření. Vlnové délky
elektromagnetického záření se pohybují v rozmezí více než 15 řádů. Mezi jednotlivými
oblastmi není ostrá hranice, jedno záření přechází plynule v druhé. (
Polychromatické záření obsahuje interval vlnových délek, naopak monochromatické
záření obsahuje pouze jednu vlnovou délku z elektromagnetického spektra. Spojité spektrum
získáme, necháme-li procházet polychromatické záření disperzním prvkem. Vznikne barevné
spektrum (ve kterém jsou zastoupeny všechny vlnové délky), které vydávají všechny rozpálené
tuhé a kapalné látky (např. rozžhavená wolframová žárovka, rozžhavený platinový drátek).
Atomy par a plynů při nízkých tlacích vydávají čárové spektrum, které je složeno z ostře
oddělených čár. Molekuly vydávají pásové spektrum, které je složeno z jednotlivých čar
ležících hustě u sebe. Ultrafialová a viditelná spektra jsou způsobena přechody elektronů ve
vnější obalové slupce atomů nebo v elektronových orbitalech molekul. V prvním případě
získáváme atomová optická spektra, ve druhém případě molekulová optická neboli elektronová
spektra. (Němcová 2004, Němcová 2008)
2 Lambert–Beerův zákon
Lambert-Beerův zákon vyjadřuje vztah mezi absorbancí a koncentrací analytu. Je
vyjádřen rovnicí
A =  . c . l,
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kde A je absorbance při dané vlnové délce,  je molární absorpční koeficient
dm . mol-1 . cm-1 pro danou vlnovou délku a daný analyt, l je délka optické dráhy, na které
dochází k absorpci (tloušťka kyvety) [cm] a c je molární koncentrace stanovovaného analytu
[mol . dm-3].
Lambert – Beerův zákon je limitní tzn. že platí pouze za určitých podmínek:
a) pro přesně monochromatické záření
b) pro zředěné roztoky (c  10-2 mol . l-1)
c) absorbující částice nepodléhají žádným změnám (interakcím)
d) v měřeném systému existuje pouze 1 absorbující složka (je-li v měřeném systému více
absorbujících složek absorbující při dané λ, pak je absorbance sumou všech složek). (Opekar
2002, Němcová 2004)
3

3 Chloridy
Chloridy patří k nejběžnejším formám výskytu chloru ve vodách, jsou zde chemicky
i biologicky velmi stabilní. Vyskytují se v různých druzích vod v různé koncentraci. Přítomnost
většího množství chloridů geologického původu není v našich podmínkách obvyklá, pokud se
tedy vyskytují ve vodě ve větším množství, je zde podezření na znečištění splaškovými nebo
odpadními vodami. Jejich vysoká koncentrace je obvyklá jen u některých typů vod minerálních.
(Horáková 2003)
3.1 Stanovení Cl- s thiokyanatanem
Chloridové ionty reagují s thiokynatanem rtuťnatým za vzniku nedisociované soli HgCl2.
Uvolněné thiokyanatanové ionty reagují s ionty železitými za vzniku výrazného
červenohnědého zabarvení.
2 Cl- + Hg(SCN)2 → HgCl2 + 2 SCN3 SCN- + Fe3+ → [Fe(SCN)3]
Pro pitné vody, které obsahují relativně nízké koncentrace solí je tato metoda velmi
spolehlivá a přesná. (Horáková 2003)
4 Měření a vyhodnocování
Studenti prováděli jednotlivá měření ve dvojicích. Nejdříve si každá skupina připravila
sadu kalibračních roztoků pro koncentrace 0–20 mg . dm-3. S těmito roztoky pak změřila
hodnoty absorbancí odpovídajících daným koncentracím a z výsledků pak sestavila kalibrační
přímku. Způsob tvorby kalibrační přímky se u jednotlivých skupin lišil, protože měření byla
prováděna na dvou různých přístrojích, a to Hitachi U-2001 a Vernier SpectroVis.
Poté byl změřen vzorek vodovodní vody odebraný v laboratoři z kohoutku. Získaná
absorbance byla vyhodnocena podle kalibrační závislosti a byla získána hodnota, vyjadřující
obsah chloridů ve vodovodní vodě v mg . dm-3.
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Výsledné hodnoty si pak jednotlivé skupiny porovnávaly mezi sebou. Průměrná hodnota
z 5 měření (jedno z měření bylo vyloučeno jako odlehlý výsledek) byla 17 mg . dm -3, což je
hodnota, která podle zkušeností autora odpovídá realitě.

5 Závěr
Studenti se v průběhu práce seznámili se spektrálními metodami analýzy, konkétně pak
s praktickým provedením spektrofotometrických stanovení ve viditelné oblasti spektra. Naučili
se, jak vytvořit kalibrační závislost a pomocí ní pak vyhodnotit vlastní měření. Na srovnání
jednotlivých výsledků analýz bylo ukázáno kolísání získaných hodnot a naznačeno, jak tento
problém řešit s využitím statistiky.
6 Použitá literatura
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PODPORA TALENTOVANÝCH ŽÁKŮ V PLZEŇSKÉM KRAJI
CHEMICKÝ KEMP
KVALITATIVNÍ ANALÝZA
Jan HRDLIČKA
1 Úvod
Pokud se budeme zajímat o složení libovolného vzorku, máme několik možností, jak
k problému přistoupit. Buď nás bude zajímat množství některé ze složek vzorku (analýza
kvantitativní) nebo to, z jakých součástí je vzorek složen (analýza kvalitativní). Dnes jsou tyto
problémy obvykle řešeny s pomocí různých přístrojů. V dobách, kdy ještě chemie neměla
takovéto možnosti, byly využívány především různé chemické reakce, ale i některé
fyzikálně-chemické vlastnosti iontů či prvků. Tyto postupy jsou samozřejmě využitelné i dnes.
2 Ověření přítomnosti kationty s využitím plamene kahanu
Pro vzorky, kde jsme si jisti, že obsahují pouze jeden kation, lze využít schopnosti
některých kationtů tvořit barevné sloučeniny v tavenině tetraboritanu sodného nebo jejich
schopnosti barvit nesvítivý plamen plynového kahanu.
2.1 Tavení v boraxové perličce
Platinový drátek je třeba rozžhavit do červeného žáru v plamenu kahanu a pak ponořit
do pevného, sypkého dekahydrátu tetraboritanu sodného. Zachycený borax na platinovém
drátku opatrně roztavíme a prohřejeme v kahanu tak, aby vznikla kulička, která je
po vychladnutí sklovitě průhledná. Takto připravenou boraxovou perličku ponoříme
do zkoumaného vzorku a znovu roztavíme (pokud jde o roztok vzorku, je třeba perličku
nejdříve vysušit v okraji plamene). V přítomnosti některých iontů kovů je vychladlá perlička
zabarvena. Zabarvení je způsobeno koloidně rozptýlenými oxidy kovů v perličce. (Okáč 1956)
Vzhledem k tomu, že některé kovy mohou mít v oxidech různá oxidační čísla, je možné docílit
rozdílných barev perličky, pokud je žíhána v oxidační či redukční části plamene kahanu.
Protože je tavení v redukční části plamene komplikovanější a dosažení přesvědčivého zabarvení
je pro nezkušené studenty obtížné, obsahuje níže uvedená tabulka jen zabarvení perličky při
žíhání v oxidační části plamene.
Tabulka 1 Zbarvení boraxové perličky
Prvek
Zbarvení perličky
Měď
modrozelená
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Kobalt
Železo
Chrom

modrá
hnědá
žlutozelená

2.2 Provádění plamenové zkoušky
Platinový drátek namočíme krátce do roztoku kyseliny chlorovodíkové (1:1) a žíháme jej
v plamenu kahanu tak dlouho, dokud barví plamen. Opakujeme, dokud není drátek čistý
a plamen již ani krátce nezabarví. Pak jej namočíme do studovaného roztoku, vložíme
do plamene a pozorujeme. V případě draselného iontu je vhodné pozorovat plamen přes modré
„kobaltové“ sklo, které odstíní stopy oranžové barvy plamene způsobené stopami sodných
iontů. Před použitím v dalším roztoku drátek očistíme postupem uvedeným výše. V následující
tabulce jsou shrnuty popsané barvy plamene pro vybrané kationty. (Okáč 1956)
Tabulka 2 Zbarvení plamene
Kation
Sodný
Draselný
Vápenatý
Barnatý
Strontnatý
Měďnatý

Barva plamene
žlutooranžová
fialová
oranžovočervená
zelená
jasně červená
modrozelená

3 Reakce na mokré cestě
Důkazové reakce nejsnadněji provádíme ve zkumavkách, v případě malých množství
roztoku vzorku je možné používat tzv. kapkovací destičku, nebo důkaz provádíme v kapce
vzorku naneseném na filtračním papíru. (Kraitr 1965)
Obvykle postupujeme tak, že do zkumavky odlijeme opatrně asi 1 ml 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.
V některých případech může dojít k tomu, že vzniklá sraženina se dalšími přídavky činidla opět
rozpustí. Všechny pozorované změny pečlivě zapisujeme.
3.1 Reakce aniontů obsahujících síru
Nejvýznamnější anionty obsahující síru jsou sírany, siřičitany a sulfidy. Ty podléhají řadě
reakcí srážecích s některými kationty a soli tzv. slabých kyselin také reagují se zředěnou
kyselinou sírovou. Některé z aniontů také podléhají oxidačně-redukčním reakcím. (Kraitr 1965)
Jako činidla k reakci s danými anionty slouží kyselina sírová, barnatá sůl, stříbrná sůl, chroman
draselný, roztok manganistanu a roztok manganistanu okyselený kyselinou sírovou.
Kyselina sírová je schopna z roztoku sulfidu a siřičitanů vytěsnit anion ve formě plynu
(sulfan, resp. oxid siřičitý), který lze snadno postřehnout opatrným přičichnutím. Stříbrný a
barnatý kation jsou schopny některé z těchto aniontů srážet za vzniku různě zabarvených
sraženin. Chroman a manganistan jsou schopny reagovat s redukujícími anionty a přitom během
reakce dochází k výrazným změnám v barvě a někdy i ke vzniku sraženin.
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3.2 Postup práce
Studenti měli k dispozici 3 zásobní lahvičky s roztoky, přičemž každá obsahovala sůl
jednoho z aniontů (síranových SO42–, siřičitanových SO32–, sulfidových S2–) a jednu zkumavku
s neznámým vzorkem, která obsahovala jeden z těchto třech aniontů. Jako činidla k reakci
s danými anionty sloužily kyselina sírová, barnatá sůl, stříbrná sůl, chroman draselný, roztok
manganistanu a roztok manganistanu okyselený kyselinou sírovou.
Úkolem bylo nejdříve od každého vzorku odlít do pěti zkumavek asi 1 – 2 ml roztoku, do
každé ze zkumavek přidat několik kapek jednoho z činidel a zjistit, zda a jaká proběhla reakce.
Poslední činidlo (kyselý roztok manganistanu) si studenti připravili v jedné zkumavce sami
smícháním asi 5 ml KMnO4 s asi 1 ml H2SO4.
Pozorování se soustředilo na změny v roztoku po přídavku činidla, vznik sraženin, jejich
barvu, změnu barvy roztoku nebo jeho zápach Výsledný vzhled reakční směsi ve zkumavce pak
studenti zaznamenávali do připravené tabulky. Při reakci s kyselinou sírovou mohl být vytěsněn
ze vzorku plynný produkt, který lze rozeznat podle zápachu. Před tímto pokusem byli studenti
poučeni o bezpečném způsobu provádění čichových zkoušek a při čichových zkouškách
postupovali opatrně podle pokynů odborného dozoru.
3 Závěr
Studenti si vyzkoušeli klasické schéma úloh, kdy nejprve nastudovali reakce vybraných
aniontů a pak na základě získaných zkušeností určovali neznámý anion, který ovšem byl vybrán
z testované skupiny. Aplikovali kombinaci informací o vlastnostech aniontů, které je možné
reakcemi získat, počínaje tím, zda se jedná o anion slabé či silné kyseliny, jeho oxidačních či
redukčních schopnostech a tvorbě nerozpustných produktů s vybranými kationty. Kombinace
těchto informací pak poskytla základ pro co nejjednoznačnější rozhodování o identitě
neznámého aniontu.
Další skupinou zajímavých důkazových postupů byly metody s využitím kahanu. Zde
studenti byli poučeni o nutnosti použít k takovému důkazu jen jeden kation a o komplikacích
spojených s možnými interferencemi
4 Použitá literatura
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PODPORA TALENTOVANÝCH ŽÁKŮ V PLZEŇSKÉM KRAJI
CHEMICKÝ KEMP

VYBRANÁ TITRAČNÍ STANOVENÍ
Jan HRDLIČKA
1 Úvod
Koncentrace roztoků je možno stanovit několika různými způsoby. Pro některé roztoky
lze například pomocí hustoměru stanovit hustotu kapaliny a z tabulek odečíst její koncentraci.
Složení roztoků se také stanovuje za použití různých instrumentálních metod. Pro obvyklé
koncentrace jsou však dodnes využívány odměrné metody (též titrace, volumetrická analýza),
které mají malé nároky na potřebné vybavení, jsou dostatečně přesné a zároveň je znám průběh
reakce, která při stanovení probíhá.
Titrace (odměrná analýza) je stanovení látek založené na měření objemu roztoku činidla
právě potřebného k úplnému zreagování stanovované složky ve známém objemu
analyzovaného roztoku, tj. k dosažení bodu ekvivalence. Známe-li přesnou látkovou
koncentraci roztoku činidla (tzv. titr), můžeme na základě stechiometrie reakce vypočítat
množství nebo koncentraci stanovované složky v roztoku.
Dosažení bodu ekvivalence zjišťujeme vhodnou indikací, která je založena buď
na pozorování změn v roztoku, který může pro zviditelnění změn obsahovat látku, která výrazně
změní barvu v bodě ekvivalence. Tato látka se nazývá indikátor. Jinou možností je objektivní
měření určité vlastnosti roztoku, např. vodivosti nebo pH.
Je důležité, aby vybraná reakce probíhala za daných podmínek jednoznačně podle známé
stechiometrie, dostatečně rychle, kvantitativně a bylo možné indikovat bod ekvivalence.
Lze provádět titrace na základě všech typů reakcí (acidobazické, redoxní, srážecí,
komplexotvorné).
2 Postup měření
Jednotlivé titrace tvořily ucelený postup, kdy byly nejdříve stanoveny přesné koncentrace
jednotlivých odměrných roztoků a pak byl s jejich využitím stanovován obsah analytu ve
vzorku. Pro chelatometrii byl použit roztok se známým titrem.
2.1 Stanovení titru Na2S2O3 o c~0,05 mol.dm-3 bromičnanem draselným
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Z přebytku KI vyloučíme přesně určeným množstvím KBrO3 jod podle reakce:
KBrO3 + 6 KI + 6 HCl = 3 I2 + KBr + 6 KCl + 3 H2O
Vyloučený jod titrujeme roztokem thiosíranu, u nějž stanovujeme titr.
I2 + 2 Na2S2O3 = 2 NaI + Na2S4O6 (tetrathionan sodný)
Do větší zábrusové Erlenmayerovy baňky navážíme cca 2 g KI, přidáme 25 cm3 zředěné
HCl (1:4) válečkem a do této směsi odpipetujeme 25 cm3 zásobního roztoku KBrO3
(c = 0,01 mol.dm-3), zamícháme, zazátkujeme skleněnou zátkou a necháme stát v temnu
(ve stole) 5 minut, aby reakce proběhla zcela a průběh nebyl ovlivněn světlem. Potom vyjmeme
z hrdla baňky zátku, opláchneme ji do baňky a roztok zředíme 250 – 300 cm3 vody.
K roztoku přidáváme Na2S2O3 (c ~ 0,05 mol.dm-3) z byrety tak dlouho, až je roztok slabě
nažloutle zbarven. Pak přidáme 5 cm3 škrobového mazu, čímž se roztok zbarví tmavě modře.
Za stálého míchání opatrně po kapkách dotitrováváme, až se modrý roztok naráz odbarví.
O správnosti titrace se můžeme přesvědčit přidáním 1 kapky roztoku jodu (c ~ 0,025 mol.dm-3),
čímž musí roztok zmodrat.
2.2 Stanovení titru roztoku jodu o c~0,025 mol.dm-3 roztokem Na2S2O3 o známém titru.
Toto stanovení je založeno na výše uvedených reakcích. Do větší zábrusové
Erlenmeyerovy baňky odměříme 200 cm3 vody válečkem, odpipetujeme 25 cm3 roztoku jodu
(c ~ 0,025 mol.dm-3) a přidáme 10 cm3 zředěné HCl (1:4) válečkem. Po promíchání titrujeme
thiosíranem (c ~ 0,05 mol.dm-3) při stálém míchání až do slabě žlutého zbarvení. Pak přidáme
5 cm3 škrobového mazu a po kapkách opatrně dotitrujeme do zmizení modrého zbarvení.
2.3 Stanovení siřičitanů
Siřičitan je nutné přidat k přebytku roztoku jodu. Okyselením siřičitanu se uvolní kyselina
siřičitá, která s jodem reaguje:
H2SO3 + I2 + H2O = H2SO4 + 2 HI
Nezreagovaný jod potom vytitrujeme thiosíranem.
Je nutno zamezit oxidaci siřičitanu vzdušným kyslíkem, což provádíme přidáváním
navážky tuhého siřičitanu přímo do přebytku jodového roztoku. (Kdybychom chtěli připravovat
zásobní roztok vzorku, museli bychom jako rozpouštědla užít nikoliv vody, ale 5% roztok
sacharosy, která působí jako inhibitor oxidace siřičitanů.)
Pro stanovení navážíme asi 0,06 g vzorku SO32- s přesností na tisíciny gramu. Do větší
Erlenmeyerovy baňky se zábrusovou skleněnou zátkou odměříme 50 cm3 roztoku jodu
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(c = 0,025 mol.dm-3), přidáme 1 cm3 H2SO4 (1:4) pomocí dělené pipety a do roztoku pak
sesypeme z lodičky navážku vzorku, který jsme navážili diferenčně (nejprve je navážen vzorek
na lodičku a po vysypání je zvážena vysypaná lodička – rozdíl hmotností je přesná navážka
vzorku). Pak baňku zazátkujeme a asi 3 min. mírně promícháváme její obsah. Potom přebytečný
jod titrujeme thiosíranem (c ~ 0,05 mol.dm-3) do slabého žlutého zbarvení a po přidání
škrobového mazu dotitrujeme do odbarvení.

2.4 Stanovení hmotnostní koncentrace vápníku ve vodovodní vodě
Situace v chelatometrii je pro výpočty zjednodušena tím, že chelaton reaguje s kationtem
vždy v látkovém poměru 1:1, tedy 1 mol chelatonu zreaguje přesně s jedním molem
stanovovaného kationtu. Obecně lze reakci dvojmocného kationtu popsat rovnicí
M2+ + Y4-  [MY]2kde M je obecný symbol pro kov a Y je anion chelatonu III po odštěpení dvou iontů
sodíku a dvou iontů vodíku.
Jako vzorek užijeme vodovodní vody, které pipetou odměříme 100 cm3 do titrační baňky.
Ke vzorku přidáme válečkem 2 cm3 roztoku NaOH o látkové koncentraci 1 mol.dm-3 pro úpravu
pH a tolik indikátoru murexidu, až je roztok růžově zbarven. Za stálého míchání přidáváme
z byrety odměrný roztok chelatonu III o látkové koncentraci c = 0,02 mol.dm-3 do první stálé
změny barvy na fialovou.
2.5 Výpočty
Pro výpočty potřebujeme znát některé základní údaje. Jednak přesný objem kapaliny
odpipetovaný do titrační baňky a přesný objem kapaliny odměřený byretou při dosažení bodu
ekvivalence. Dále potřebujeme přesnou koncentraci jednoho z reaktantů, aby bylo možné
vypočítat látkové množství daného reaktantu. Pro výpočet množství stanovované látky pak
potřebujeme znát chemickou reakci, která probíhá při reakci stanovovaného a odměrného
roztoku.
3 Závěr
Studenti si během laboratorní práce vyzkoušeli různé principy titrací. Pro výpočty
nejjednodušší titraci přímou (stanovení vápníku, stanovení titru jodu), titraci nepřímou
(stanovení titru thiosíranu), kdy je přesné látkové množství jodu generováno v roztoku účinkem
bromičnanu, a titraci zpětnou (stanovení siřičitanů), kdy je pro reakci přidán nadbytek činidla
(jod) a nezreagované činidlo je pak titrováno dalším činidlem (thiosíran). Jednotlivé úlohy byly
vždy zakončeny porovnáním výsledků, kdy byl zřejmý určitý rozptyl získaných spotřeb, a pak
byly s průměrnými hodnotami provedeny výpočty. Tím, že měli všichni studenti shodné
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roztoky i vzorky, mohli mezi sebou porovnávat přesnost svých stanovení a zároveň byla na
výsledcích ukázána možnost statistického vyhodnocení dat.
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