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ODBORNÝ KEMP PŘÍRODOVĚDNÝCH OBORŮ –
BIOLOGIE

NELUPENATÉ HOUBY (APHYLLOPHORALES) BOLEVECKÝCH
RYBNÍKŮ
Jiří KOUT
1 Nelupenaté houby (Aphyllophorales) v taxonomii
Nelupenaté houby (Aphyllophorales) jsou uměle vytvořenou skupinou (polyfylie)
z několika řádů stopkovýtrusných hub (Basidiomycota). I přes to, že nejde o ucelenou
taxonomickou skupinu, udržuje se jejich umělé pojetí z praktických důvodů. Dohromady je
spojuje morfologie plodnic a ekologie saprotrofního nebo parazitického způsobu života
(objevují se i kombinace saproparazitismu). Zcela výjimečně se objevuje i mykorhiza (vatičky
- Tomentella). Ve většině terestrických ekosystémů tvoří tyto houby klíčovou složku
dekompozitorů rostlinného materiálu. Plodnice bývají jednoleté (korálovce) nebo víceleté
(některé choroše). Na řezu je možné u nich odlišit vlastní dužninu (kontext) a hymenofor, který
bývá tvarově variabilní (u chorošů většinou rourkatý, ostnitý u korálovců, hladký najdeme u
pevníků). Plodnice se skládají z hyf (spojené protažené buňky) a podle zastoupení jednotlivých
typů se rozlišují různé hyfové systémy. Určování je založeno nejen na charakteru plodnic
(tvary, barvy), ale důležitý bývá i substrát a klíčové znaky se často nachází na mikroskopické
úrovni. V současné taxonomii hub stojí v popředí také molekulární znaky (vybrané úseky DNA
apod.). I přes tyto obtíže je možné se celou řadu druhů naučit určovat přímo v terénu (Kout
2014).
Nelupenaté houby dominovaly v nálezech na mykologické exkurzi do oblasti
Boleveckých rybníků u Plzně (27.8.2018). Důvodem bylo dlouhotrvající sucho, a proto
převažovaly dřevní (lignikolní) houby, které suchu odolávají lépe než mykorhizní terestrické
druhy. Okolí Boleveckých rybníků tvoří hospodářské lesy s dominující borovicí lesní.
Monokulturní charakter porostu však vede ke snížené biodiverzitě vycházející z nižší
heterogenity biotopu a navíc se zde objevují časté disturbance v podobě kácení. Následkem
lesního hospodaření zde chybí variabilní ekologické niky pralesů (padlé kmeny, dostatek
dřeva), které umožňují koexistenci většího počtu druhů dřevních organismů, nejen hub.

2 Zaznamenané druhy dřevních hub v okolí Boleveckých rybníků
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Uvedený druhový soupis vychází z uvedené jednodenní exkurze, případně ze známého
výskytu vytrvalých druhů v blízkém okolí. Fotografie byly pořízeny v místě pořádané exkurze
nebo v blízkém okolí. Uspořádání řádů i dalších taxonomických jednotek je založeno na
abecedním pořadí. Latinská jména druhů pochází z internetových databází IndexFungorum
(http://www.indexfungorum.org/names/names.asp)
nebo
Mycobank
(http://www.mycobank.org/). Přičemž názory na aktuálně používaná jména se mohou mezi
databázemi lišit, stejně tak i preference mezi různými mykology jsou odlišné.
2.1 Řád holubinkotvaré (Russulales)
Čeleď kornatkovité (Peniophoraceae)
Kornatka dubová (Peniophora quercina) – rozlitá houba růžovo-fialové barvy s mírně
hrbolatým hymenoforem. Velice podobná kornatce lipové (Peniophora rufomarginata), kde
prvotním vodítkem pro určení je substrát lípy.
Čeleď pevníkovité (Stereaceae)
Pevník chlupatý (Stereum hirsutum) – běžný druh se srstnatě chlupatým kloboukem. Možnost
záměny představuje také častý pevník plstnatý (Stereum subtomentosum), který se liší sametově
chlupatým kloboukem a žloutnutím hymenoforu po poranění.
2.2 Řád chorošotvaré (Polyporales)
Čeleď dřevokazovité (Meruliaceae)
Ostnateček Bourdotův (Steccherinum bourdotii) – ostnatečky mají ostnitý hymenofor a
mikroskopicky nápadné inkrustované skleletocystidy. Ostnateček Bourdotův se vyznačuje
kloboukatými plodnicemi s lososově zbarveným hymenoforem. V současnosti není tak vzácný,
jak prokázala nedávná revize jeho rozšíření (Pouzar a Kotlaba 2015). Hojnější ostnateček
okrový (Steccherinum ochraceum) se odlišuje oranžovými ostny a mikroskopickými znaky. Jde
však o komplikovaný soubor druhů, některé druhy byly popsány na základě párovacích pokusů
a neexistují k nim molekulární znaky.
Slizopórka nazelenalá (Gloeoporus pannocinctus) – zvláštně zbarvený „zelený“ druh choroše
s menšími póry a rohlíčkovitými výtrusy. Většinou se vyskytuje na dřevě listnáčů a není vzácný.
Příbuzná slizopórka dvoubarvá z podmáčených biotopů se vyskytuje v blízké přírodní rezervaci
Petrovka.
Čeleď chorošovité (Polyporaceae)
Bránovitec jedlový (Trichaptum abietinum) – neobvykle vybarvený fialový druh jehličnanů
(obr. 1). Patří do skupiny hub vyskytujících se v časné fázi sukcese rozkládaného dřeva. I přes
stálé řazení do čeledi chorošovitých vychází celý rod ve fylogenetických analýzách do blízkosti
druhů z řádu kožovkotvarých.
Lupeník březový (Lenzites betulina) – lamelovitý charakter hymenoforu a bílá barva dužniny
poskytují vhodnou kombinaci znaků pro určení. Povrch klobouku připomíná hojnou outkovku
chlupatou (Trametes hirsuta) a často bez otočení klobouku není možné druh správně určit.
Outkovka francouzská (Trametes gallica) – pro rod Trametes má tento druh neobvykle hnědě
vybarvenou dužninu. Názory na její zařazení nejsou mezi odborníky jednotné, často se objevuje
pod rodem Coriolopsis.
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Outkovka žlutavá (Diplomitoporus flavescens) – druh Červeného seznamu (Kotlaba et al.
2006), který roste v borových lesích na mrtvých spíše tenčích kmenech stojících borovic (obr.
2). Její výskyt byl prokázán v PR Kamenný rybník, ale i v sušších částech místních borových
lesů (Kout a Vlasák 2013). Žlutavá barva pórů nemusí být vždy zřetelná, nápadný je však
výskyt na stojících kmíncích borovic, většinou s borkou.
Síťkovec načervenalý (Daedaleopsis confragosa) – jeden z nejhojnějších chorošů u nás ze
dřeva listnáčů. Díky mírně protaženým pórům a červenavým odstínům nebývá problém
s určením.
Troudnatec kopytovitý (Fomes fomentarius) – velice známý choroš, ale nebývá vždy správně
určován. Často pod název druhu bývá řazen téměř každý větší choroš. Neobvyklá struktura tzv.
granulární jádro v místě přirůstání ke dřevu ho odlišuje od podobných druhů s hnědavou
dužninou.
Čeleď kotrčovité (Sparassidaceae)
Kotrč kadeřavý (Sparassis crispa) – jedlý druh z borových lesů s charakteristickou morfologií
plodnice v podobě plochých zkadeřených uspořádaných do kulovitých útvarů někdy dosti
rozměrných plodnic. Příbuzný kotrč Sparassis nemecii roste pod jedlemi a je tedy vzácnější,
spíše ve vyšších polohách rostoucí druh. Občas se objevují nepochopitelné záměny za vzácný
choroš oříš (Polyporus umbellatus), jehož plodnice jsou souborem malých plodniček
s kloboukem a třeněm.
Čeleď lesklokorkovité (Ganodermataceae)
Lesklokorka ploská (Ganoderma applanatum) – nápadný choroš s plochým kloboukem často
poprášeným od výtrusů, kde jejich vrstva tvoří výraznou skořicovou barvu. Výtrusy jsou pod
mikroskopem velice nápadné, hnědé, tlustostěnné s dvojitou stěnou. Lesklokorka ploská patří
mezi druhy s největšími plodnicemi u nás.
Čeleď troudnatcovité (Fomitopsidaceae)
Březovník obecný (Piptoporus betulinus) – morfologicky charakteristický bělavý druh se
zaobleným okrajem, ekologicky striktně omezen na dřevo bříz.
Hnědák Schweinitzův (Phaeolus schweinitzii) – jeden ze dvou našich jedovatých chorošů.
Barevně (obr. 3) připomíná zástupce kožovkovitých hub, ale není s nimi příbuzný. Na jeho
výskyt je vázána vzácná hřibovitá houba hřib dřevožijný (Buchwaldoboletus lignicola).
Outkovka řadová (Antrodia serialis) – široce rozšířený druh jehličnatých lesů. Bílé póry,
náznaky skořicových kloboučků (obr. 4) a tvrdá struktura poskytují dobrou kombinaci znaků
pro určení. Podobné druhy je však nutné dostat do oka nebo mikroskopovat.
Sírovec žlutooranžový (Laetiporus sulphureus) – známý jedlý druh mohutného choroše.
Plodnice se skládají z kombinace generativních a ligativních (vazbových) hyf, tento neobvyklý
hyfový systém se označuje jako amfimitický. Globálně dochází k odlišování stále nových
druhů, které si jsou často dosti podobné. Názorně vychází větší diverzita sírovců v Severní
Americe než v Evropě, stejně jako v jiných skupinách organismů (evoluční důvody „klidnější“
historie).
Síťkovec dubový (Daedalea quercina) – druh dubových pařezů charakterizovaný široce
lamelovitým hymenoforem světle okrové barvy.
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Troudnatec pásovaný (Fomitopsis pinicola) – barevně proměnlivý choroš rostoucí (obr. 5)
hojně na listnáčích i jehličnanech. Na rozdíl od troudnatce kopytovitého má světle dřevově
zbarvenou dužninu, postrádá granulární jádro a odlišuje se i typem hniloby dřeva (hnědá).
2.3 Řád kožovkotvaré (Hymenochaetales)
Koncept skupiny se s pomocí moderních metod dosti proměnil od morfologického pojetí
hnědých druhů s tlustostěnnými setami až po rozšíření o některé zdánlivě nepříbuzné skupiny
jako jsou některé lupenaté kalichovky, bělavé pórnovitky nebo fialové bránovitce
(Trichaptum).
Čeleď kožovkovité (Hymenochaetaceae)
Kožovka rezavá (Hymenochaete rubiginosa) – houba starších pařezů dubů s hladkým
hymenoforem, kterým připomíná rod pevník (Stereum), stejně tak i kloboukatými plodnicemi.
Jde však jen o vnější podobnost (konvergence) zcela odlišných skupin. Vzájemnou
nepříbuznost snadno odhalí mikroskopické znaky. Kožovky mají v hymeniu sety, pevník ne a
navíc má šedavé spory v roztoku jodu (amyloidní). V podmáčených částech s vrbou roste často
kožovka tabáková (Hymenochaete tabacina), jejíž plodnice jsou široce rozlité po větvích.
Ohňovec borový (Porodaedalea pini) – specialista na živé borovice (obr. 6), ale není v oblasti
Boleveckých rybníků tak hojný, jak by se zdálo z všudypřítomných borovic. Najdeme ho
v přírodní rezervaci Kamenný rybník.
Ohňovec dotýkavý (Fuscoporia contigua) – zcela běžný druh ležících větví dubů, vyznačuje se
poměrně velkými póry (1–3/mm) v porovnání s podobnými druhy. Odlišné rodové jméno
Fuscoporia od ohňovce borového pochází z molekulárně potvrzených morfologických
odlišností mezi jednotlivými rody ohňovců.
Ohňovec hrbolatý (Fuscoporia torulosa) – vyskytuje se na bázích dubů nebo jejich pařezech.
Jde o teplomilný prvek hojnější na Moravě, pro západní Čechy zřejmě dosud nezaznamenán
(Kotlaba 1984).
Ohňovec statný (Fomitiporia robusta) – hojný choroš na dubech, vytváří vytrvalé plodnice na
živých kmenech.
Čeleď pórnovitkovité (Schizoporaceae)
Pórnovitka obecná (Schizopora radula) – krémově vybarvené póry a jejich nepravidelný
charakter umožňují odhadnout druhovou příslušnost již v terénu. Jde o velice hojný druh na
dřevě listnáčů, méně často i jehličnanů.
2.4 Řád pečárkotvaré (Agaricales)
Čeleď pstřeňovité (Fistulinaceae)
Pstřeň dubový (Fistulina hepatica) – neobvyklý choroš intenzivně červené barvy, roste často
na bázi živých dubů. Morfologická výjimečnost mezi choroši spočívá v „nesrostlých“ rourkách
a strukturně se tak blíží k tzv. číšovcovitým houbám (např. Merismodes).
Podobné jméno pstřeňovec patří jinému druhu - Buglossoporus quercinus , který též roste na
dřevě dubů (ale starém), je však daleko vzácnější, nečervený a objevuje se v rezervacích.
3 Závěr
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Jednodenní mykologická exkurze do okolí Boleveckých rybníků u Plzně byla z důvodu
klimaticky nevhodných podmínek zaměřena na skupinu nelupenatých hub. Z nalezených druhů
dominovaly choroše s vytrvalými plodnicemi, které lépe odolávají suchým podmínkám.

Obrázek 1 Bránovitec jedlový
(Trichaptum abietinum)

Obrázek 2 Outkovka žlutavá
(Diplomitoporus flavescens)

Obrázek 3 Hnědák Schweinitzův
(Phaeolus shweinitzii)

Obrázek 4 Outkovka řadová
(Antrodia serialis)

Obrázek 5 Troudnatec pásovaný
(Fomitopsis pinicola)

Obrázek 6 Ohňovec borový
(Porodaedalea pini)
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ODBORNÝ KEMP PŘÍRODOVĚDNÝCH OBORŮ –
BIOLOGIE
Mechovci v našich vodách
Michal MERGL
1 Úvod
Ve sladkých vodách našeho území žijí zástupci mnoha živočišných kmenů. Klasickou
skupinou jsou členovci, zastoupení zejména korýši a hmyzem. V menší míře žijí ve sladkých
vodách i klepítkatci. Ke známým a všeobecně rozšířeným skupinám sladkých vod patří rovněž
měkkýši, kroužkovci a ploštěnky. Jiné skupiny, tj. houbovci, žahavci, pásnice a mechovci jsou
známé méně. Poslední jmenovaná skupina mechovců (známé také jako mechovky, odborně
kmen Bryozoa) je u nás reprezentovaná asi deseti druhy, většinou z třídy mechovek (třída
Phylactolaemata). Sladkovodní mechovci však reprezentují jen zlomek skupiny, která je bohatě
zastoupena v současných mořích, a která má bohatou geologickou historii.
V jednom rysu jsou mechovci mezi mnohobuněčnými živočichy ve sladkých vodách
unikátní: jsou to jediní klonálně se rozmnožující mnohobuněční živočichové vytvářející ve
sladkých vodách kolonie.

2 Mechovci
Mechovci, česky rovněž mechovky, je kmen výlučně koloniálních živočichů.
V současnosti je známo asi 5 tisíc druhů. Bez ohledu na taxonomickou skupinu, mechovci mají
řadu společných rysů. Jejich tělo má mikroskopickou velikost, ale kolonie se mohou rozrůstat
do značných velikostí. Tělo je tvořeno ze dvou částí; první část (polypid) se vysunuje z pevně
přisedlé, trubičkovité nebo kalíškovité druhé části (cystid). Jedinec v kolonii je označován jako
zooid, pohárek, trubička nebo „krabička“, kterou si okolo sebe polypid vytváří, a která bývá
někdy prosycena uhličitanem vápenatým a chitinem, se označuje jako zooecium. Celá kolonie
je tzv. zoarium.
Polypid dostal jméno podle jemného věnce drobných obrvených tykadélek, tzv. lofoforu,
kterým z vody vychytává mikroskopické částečky potravy. Tem může mít kruhovitý obrys nebo
má podkovovitý tvar. Mechovci jsou významní filtrátoři, které si pohybem brv obrveného
epitelu na tykadélkách vychytávají potravu. Ta je dopravována k ústům ležícím uvnitř věnce
lofoforu. Odtud potrava putuje do žaludku a nestrávené zbytky jsou z těla odstraňovány řití,
která leží vně lofoforu.
Na rozdíl od mořských mechovců, sladkovodní mechovky si vytváří rozmnožovací
tělíska, která po zániku kolonie na konci podzimu vytvoří základ pro tvorbu nové kolonie na
jaře příštího roku. Tato tělíska se označují jako statoblasty.
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2.1 Geologická historie mechovců
Mechovci se poprvé objevují ve středním ordoviku. Záhy dosahují rychlého rozkvětu
a ke konci ordoviku již vytváří menší mechovkové útesy. I když tvar jejich kolonií byl často
podobný současným mechovkám, tyto vývojově nejstarší mechovky patří k jiným nežli
současným skupinám. Důležití byli tzv. trepostomátní mechovci, kteří si vytvářeli masivní,
nejčastěji homolovitá, diskovitá nebo tlustě větvitá zoaria. Již v siluru se objevila, ale zejména
v devonu a karbonu dosáhla rozkvětu jiná skupina mechovců, označovaných jako mechovky
fenestrátní. Tito mechovci si vytvářeli jemně síťkovitá, kornoutovitá nebo vějířovitá zoaria.
Fenestrátní mechovci byli útesotvornými organismy v devonu a karbonu, ale podobně jako
trepostomátní mechovci, i mechovci fenestrátní vymírají ke konci prvohor. Další skupiny
prvohorních mechovců byly v ordoviku až permu v mořích méně významné.
Současná převažující skupina mořských mechovců, tj. keřnatenky, se stala dominantní
v mořích v průběhu druhohor. Objevují se poměrně náhle v jurských mořích a rychle vytlačily
jiné skupiny mechovců. Keřnatenky často tvoří povlékavá a keříčkovitá zoaria na obtížně
přístupných místech na mořském dně (např. na spodní strany kamenů, stěnách podmořských
jeskyní). Ostatní skupiny mechovců jsou v současných mořích nenápadné a spíše vzácné.
Většina mechovců ve sladkých vodách patří samostatné třídě Phalactolaemata.
O geologické historii této skupiny toho moc nevíme. Kolonie této skupiny mají malou šanci na
fosilizaci a tak kromě sporných nálezů mechovek z konce křídy vlastně o vývoji této skupiny
nevíme mnoho.
2.2 Klasifikace a charakteristiky hlavních skupin mechovců
Systém mechovců není jednoduchý a názory na vzájemnou příbuznost skupin jsou
v některých případech i protichůdné. V níže uvedeném přehledu je větší pozornost věnována
našim sladkovodním druhům. Ostatní skupiny jsou zmíněny jen okrajově, a to včetně skupin
vymřelých.
Určení našich sladkovodních mechovek je možné podle několika klíčů (Hrabě et al.
1954, Buchar et al., 1995). Vynikající je moderní anglický klíč od Wood a Okamura (2005).
Třída Phylactolaemata – mechovky
(? křída, recent)
Sladkovodní mechovky bez zvápenatělých zooecií. Zooidi mají podkovovitý nebo
kruhovitý lofofor a produkují statoblasty.
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Obr. 1: Stavba těla mechovky a kolonie mechovky s typickými znaky (orig.)

Obr. 2: Floatoblast druhu Plumatella emarginata s fenestrou (oranžový střed) a prstencem (annulus) s plynovými
komůrkami (orig.)

Řád Plumatellida
Známo je jen 12 recentních rodů. Na území České republiky je známo pět rodů:
Plumatella, Cristatella, Fredericella, Lophopus a Pectinatella.
Čeleď Fredericellidae
Kolonie jsou tvořené z tenkých rozvětvených trubicovitých zooecií, které jsou vyvýšené
nad podklad. Na hřbetní straně zooecií přitištěných k podkladu je nápadný kýl, který chybí na
částech zooecií vyvýšených nad podklad. Vytažený lofofor je kruhovitý, se 16 až 28 tenkými
tykadly. Statoblasty jsou v pevné pozici uvnitř kolonie, s velikostí téměř odpovídající vnitřnímu
průměru zooecia. Objem statoblastu je stálý, ale jeho velikost je silně ovlivněna průměrem
zooecia a ten je zase ovlivněn okolním prostředím. Proto úzká zooecia tvoří protažené
statoblasty, zatímco široká zooecia tvoří kratší a širší statoblasty. Statoblasty nemají žádné
zařízení ke vznášení se na vodní hladině, tj. chybí jim annulus se vzdušnými komůrkami. Je
známo pět druhů, ale na našem území je znám jediný druh Fredericella sultana.
Fredericella sultana – mechovka útlá
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Vzhled zoaria je popsán výše. Statoblasty jsou oválné, protažené nebo ledvinité, se
zaoblenými konci. Uschlý statoblast je na povrchu hladký a lesklý, musí však být napřed
odstraněna volně přiléhající membrána.
Rozšíření: Fredericella sultana je nejrozšířenější druh čeledi v Evropě. Vyskytuje se
také v Asii, Austrálii a na Novém Zélandě. V Severní Americe je velmi vzácný. Osídluje vody
různé kvality, přednost dává slabě proudícím oligotrofním vodám. Běžný je v čistých
rybnících, kde zejména při výtoku vody z rybníka vytváří rozsáhlé nárůsty na větvích,
ponořených kořenech, kamenech a jiném pevném podkladu. Bývá přítomen i hlubších vodách.
Od podobných druhů mechovek ve sladkých vodách se liší tenkými vytaženými zooecii, která
nejsou přitištěná k podkladu a stojí k němu víceméně kolmo. Jednoznačným znakem rodu je
kruhovitý tvar lofoforu, kterým se liší od většiny sladkovodních mechovek. Podobný druh,
který z našich vod prozatím není uváděn, je druh Fredericella indica. Tento druhý druh se liší
jemně zrnitým povrchem statoblastů, které, suché a v dopadajícím světle, mají matný povrch.
Fredericella indica je známa z ojedinělých výskytů z Norska a Německa.
Čeleď Plumatellidae
Kolonie tvoří rozvětvené nárůsty, které mohou být přitištěné k podkladu nebo mohou
být mírně vyvýšené nad podklad. Zooidi mohou být od sebe oddáleni, ale také mohou splývat
do pevné masy. Lofofor je podkovovitý, z 25 až 60 tykadly, někdy se uvádí i více. Za
normálních podmínek se vytváří dva typu statoblastů. Floatoblasty (také česky flotoblasty) jsou
statoblasty, které se vznášejí ve vodě. Floatoblasty mají plynem naplněné komůrky, které
vytváří prstenec (annulus). Tento typ statoblastů může být ještě za života zooida vypuzen z těla
nebo se uvolňuje po odumření a rozpadu kolonie. Sessoblasty (také česky sesoblasty) jsou
pevně spojeny s podkladem a chybí jim prstenec se vzdušnými komůrkami. Čeleď je na druhy
nejbohatší skupinou sladkovodních mechovek, s asi deseti druhy v Evropě.
Hyalinella punctata – mechovka tečkovaná
Kolonie tohoto druhu jsou tvořeny řídce rozvětvenými zooecii které jsou celou svojí
délkou přichyceny k podkladu. Stěna zooecia je průsvitná a nemá ztloustlý vnější povrch, tak,
jak je tomu u ostatních trubicovitých druhů. Zooecium často nese pravidelně rozmístěné malé
bílé tečky, zejména dobře patrné při ústí zooecia. Funkce teček není známa. Růst kolonie je
rychlý a vede k tvorbě souvislého povlaku na podkladu. Zooidi při okraji kolonie bývají při
filtraci jen mírně vysunuti ze zooecií, ale pokud se v jeho blízkém okolí nacházejí další zooidi,
pak se zooid vysune vysoko až vertikálně nad své zooecium. Při zatažení zooida je okraj
zooecia téměř zarovnán s povrchem zoaria. Floatoblasty jsou největší z evropských druhů,
dosahují délky až 0,50 mm při šířce 0,35 mm, Čerstvý statoblast je téměř černý, s nevýrazným
rozhraním mezi prstencem a fenestrou. Po vyschnutí jsou komůrky prstence vyplněny
vzduchem a povrch se stává lesklý. Sessoblasty tento druh nevytváří.
Rozšíření: Hyalinella punctata je celosvětově rozšířený druh. Ve srovnání s jinými
druhy sladkovodních mechovek je dobře patrná poněkud větší šířka zooecií. Druh může být
spolehlivě určen jen podle vzhledu kolonie. Široká zooecia, průsvitné tělo, poměrně řídké
větvení a slabě vytažení zooidi při okraji kolonie jsou znaky, které u jiných mechovek
nenacházíme. Pro určení není potřeba určit statoblasty, ale pokud jsou přítomné, jejich větší
velikost a tmavá barva jsou dalšími dobrými určovacími znaky tohoto druhu. Druh je u nás
vzácnější, uvádí se zejména z Polabí.
11

Obr. 3: Hyalinella punctata, floatoblast, měřítko = 0,1 mm; da – dorzální annulus, va – ventrální annulus,
– dorzální fenestra, vf – ventrální fenestra (podle Wood a Okamura 2005, upraveno)

df

Plumatella casmiana – mechovka kýlnatá
Kolonie tohoto druhu tvoří kompaktní nárůsty, s krátkými bohatě větvenými zooecii.
Na povrchu zooecií je nápadný kýl. Kolonie může být průsvitná i neprůhledná, ale okraj zooecia
je vždy průsvitný. Lofofor je poměrně malý. Druh vytváří dva typy plovoucích statoblastů.
Jeden má typický vzhled rodu Plumatella, s fenestrou a prstencem. Druhý typ, tzv. leptoblast,
nemá vnitřní kapsulu se zárodečnými buňkami, ale namísto nich uzavírá plně vyvinutého
zooida. Leptoblast se ve vodě vznáší jen obtížně, ale dozrává bezprostředně po svém uvolnění
z těla mechovky. Sessoblast má velmi úzký prstenec.
Rozšíření: Plumatella casmiana je druh z Japonska, dnes s kosmopolitním rozšířením.
Rozlišovacím znakem jsou ploché, kompaktní kolonie, přítomnost kýlu na zooeciích a zejména
malý lofofor s asi 30 tykadly. Druh byl u nás zjištěn v Polabí.

Obr. 4: Plumatella casmiana, floatoblast (vlevo) a leptoblast (vpravo), měřítko = 0,1 mm; da – dorzální annulus,
va – ventrální annulus, df – dorzální fenestra, vf – ventrální fenestra (podle Wood a Okamura 2005, upraveno)

Plumatella emarginata – mechovka vykrojená
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Kolonie mohou mít různý vzhled. Zooidi mohou být volně rozmístěni na podkladu se
zooecii vyvýšenými, ale také mohou být k sobě těsně přitištěni a mohou vytvářet kompaktní
kolonii. Na stěnách zooecií bývá již u mladých jedinců šedavé zbarvení, avšak konec zooecii
je průhledný a vytváří zřetelný trojúhelníkovitý límeček, který vypadá jako zářez v okraji
zooecia. Tento rys dal název druhu, protože emarginata (latin.) znamená vykrojený. Na
hřbetním povrchu zooecií vyvýšených nad podklad vybíhá z konce límečku zřetelný kýl. Mezi
zooecii jsou v procházejícím světle dobře patrné přepážky, které jsou orientované kolmo
k podélné ose zooecia. Floatoblasty jsou charakteristické poměrně malým dorzálním okénkem
(fenestrou) a dobře patrnou asymetrií. Hřbetní strana je téměř plochá, zatímco strana břišní je
silně klenutá. Břišní strana je také delší nežli strana hřbetní. Sessoblasty jsou velké, s dobře
patrným prstencem.
Rozšíření: Plumatella emarginata je kosmopolitní druh obývající hlavně větší proudící
vody. Jeho kolonie mohou připomínat druh Fredericella sultana, ale ten se liší kruhovitým
lofoforem, zatímco Plumatella emarginata má lofofor ve tvaru podkovy. Dalším znakem, který
tento druh pomáhá určit, je tvar floatoblastů.

Obr. 5: Plumatella emarginata, kolonie na povrchu kamene, Plzeň-Božkov (vlevo, orig.) a vzhled zooidů
s límečkem a kýlem, měřítko = 0,1 mm, (vpravo, podle Wood a Okamura 2005, upraveno)
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Obr. 6: Plumatella emarginata, floatoblast, měřítko = 0,1 mm; da – dorzální annulus, va – ventrální annulus, df
– dorzální fenestra, vf – ventrální fenestra (podle Wood a Okamura 2005, upraveno)

Plumatella fruticosa – mechovka křovitá
Kolonie jsou tvořeny dlouhými úzkými řetízky s oddálených zooidů, někdy ani
nepřiléhajících k podkladu. Vytváří také nezvykle dlouhé a úzké statoblasty.
Rozšíření: Plumatella fruticosa je druh chladných oligotrofních vod. Bývá doprovázen
mechovkou Fredericella sultana, od které se liší podkovovitým lofoforem. Od dalších druhů
tohoto rodu se liší úzkými a dlouhými větvemi a dlouhými a úzkými statoblasty.

Obr. 7: Plumatella fruticosa, floatoblast, měřítko = 0,1 mm; da – dorzální annulus, va – ventrální annulus,
– dorzální fenestra, vf – ventrální fenestra (podle Wood a Okamura 2005, upraveno)

df

Plumatella fungosa – mechovka houbovitá
Mladé kolonie jsou pevně přitištěné k podkladu, ale v průběhu růstu se zooecia stáčejí
od pokladu, navzájem se dotýkají a vytvoří až 4 cm mocnou nazelenalou pevnou strukturu.
Zooecia jsou bezbarvá a průsvitná, ale v průběhu růstu se jejich chitinózní povlak zbarví
nažloutle, jantarově, ve stáří až hnědě. V kolonii jsou dobře patrná septa. Floatoblasty jsou
polozploštělé, ale mohou se stát ještě více zploštělými během rychlého růstu zooida.
Floatoblasty jsou produkovány ve vysokém počtu. Většina jich je uzavřena v kolonii a uvolňuje
se až po jejím odumření. Hřbetní a břišní strana floatoblastu se významně liší klenutostí.
Dorzální strana je zřetelně plošší nežli strana ventrální. Druh produkuje i sesilní statoblasty.
Jejich povrch je jemně krupičkovatý.
Rozšíření: Plumatella fungosa vyhledává teplejší eutrofní vody. Je jednou
z nejtolerantnějších sladkovodních mechovek vůči organickému znečistění. Druh je běžný ve
velké části Evropy. Kolonie tohoto druhu se dají rozeznat podle houbovitého vzhledu. Na omak
kolonie působí křehce a lámavě. Mladé kolonie jsou obtížně rozeznatelné od druhů Plumatella
repens a P. rugosa. Rozhodujícím kritériem je pak vzhled statoblastů.
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Obr. 8: Plumatella fungosa, floatoblast, měřítko = 0,1 mm; da – dorzální annulus, va – ventrální annulus,
– dorzální fenestra, vf – ventrální fenestra (podle Wood a Okamura 2005, upraveno)

df

Plumatella repens – mechovka plazivá
Kolonie tohoto druhu mají různý vzhled v závislosti na podkladu, často se větví a vytváří
protažené řetízkovité kolonie. Zooecia jsou těsně přitištěná k podkladu. Průměr kolonií může
dosahovat až 10 cm. Zooecia jsou bez kýlu, někdy i těšně přitištěná k sobě, bezbarvá, většinou
průsvitná, ale mohou být i tmavá někdy s chitinózním leskem. Lofofor je podkovovitý, s 47 až
70 tykadly. Mezi zooidy nejsou vyvinuta žádná septa. Floatoblasty jsou krátce oválné,
zaoblené a stejnoměrně široké i klenuté.
Rozšíření: Plumatella repens je běžný druh ve sladkých vodách nejrůznějšího typu po
našem celém území. Preferuje mělké vody bohaté na plankton. Kolonie jsou přichyceny na
různém podkladu, zejména na povrchu vodních rostlin. Mladé kolonie Plumatella fungosa
mohou být snadno zaměněny za Plumatella repens, navíc se oba dva druhy často vyskytují
společně.

Obr. 8: Plumatella repens, floatoblast, měřítko = 0,1 mm; da – dorzální annulus, va – ventrální annulus,
– dorzální fenestra, vf – ventrální fenestra (podle Wood a Okamura 2005, upraveno)

df

Čeleď Pectinatellidae
Kolonie jsou rosolovité. Statoblasty jsou veliké, s okrajovými háčky na zploštěném
prstenci. Z čeledi je znám jediný druh.
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Pectinatella magnifica – bochnatka americká
Druh vytváří malé kulovité kolonie, které se rozrůstají všemi směryaž vytvoří
nepravidelný plochý terč z jednotlivých zooidů. Růst pokračuje tvorbou rosolovité hmoty pod
tímto terčem. Výsledné masivní kolonie mají vzhled tenisového míčku a dále se rozrůstají až
do velikosti fotbalového míče. Zooidi jsou uspořádáni ve skupinkách (rozetách). Okraj zooecií
je červený, koule proto mají načervenalý vzhled. Na omak je kolonie slizká a má ostrý pižmový
zápach. Druh vytváří jen volné diskovité statoblasty (floatoblasty) o velikosti asi 1 mm, které
mají okraj prstence pokryté háčky.
Rozšíření: Druh je invazní. Je velmi hojný v Severní Americe, ale byl zavlečen do více
míst v Evropě, nejspíše s lodní dopravou. První výskytu byla známy v Německu u Hamburku
již v roce 1883. Je znám z Německa, Polska, a také z Čech, odkud je udávám zejména
v jihočeských pánvích. První nález u nás je udáván již z roku 1922. Pozorována byla od roku
2003 na Třeboňsku, její výskyt je udáván i z přehradních nádrží Orlíku, na Slapech, na Lipenské
přehradě i na Lužnici u Tábora. Preferuje čisté vody o teplotě alespoň 20°C. Kolonie jsou
přichyceny ke stéblům rákosí a na ponořených větvích, kořenech a jiném pevném podkladu.
Druh se pozná snadno podle červeného ústí zooecií, se kterými ostře kontrastuje bílý zbarvený
lofofor. Statoblasty připomínají statoblasty druhu Cristatella mucedo, ale trny vybíhají z okraje
prstence, nikoliv z okraje okénka jako u mechovky plazivé.

Obr. 9: Pectinatella magnifica, kolonie s rozetami (podle [1], upraveno); floatoblast, měřítko = 0,1 mm; (podle
Wood a Okamura 2005, upraveno)

Čeleď Cristatellidae
Kolonie jsou rosolovité, bezbarvé, protažené, nevětvené. Diskovité statoblasty nesou
odstávající háčky na okraje břišní i hřbetní strany fenestry. Z čeledi je znám jediný druh.
Cristella mucedo – mechovka hadovitá
Druh vytváří protažené rosolovité kolonie, které jsou 4-5 mm široké a až 80 mm dlouhé,
většinou kratší, do 20-30 mm. Tělo je bezbarvé, průhledné. Lofofor je podkovovitý, s téměř
paralelní řadou z až 70 tykadel. Zooidi se dlouze vytahují ze zooecia, což kolonie činí
mlhovité, celkovým vzhledem připomínající mléčnou housenku. Kolonie dokáží pomocí
ploché spodní části pomalu klouzat po podkladu. Kolonie se může dělit rozpadem. Statoblasty
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jsou diskovité, asi 1 mm v průměru, se zahnutými háčkovitými trny, které vybíhají z okrajů
hřbetní fenestry.
Rozšíření: Cristatella mucedo je druh s holarktickým rozšířením. Kromě Evropy je
znám i ze Severní Ameriky a Asie. Vyskytuje se často v rybnících a zatopených lomech na
stéblech, ponořených větvích a kořenech, na okrajích i spodních stranách větších kamenů. Pod
lupou v bělavém rosolovitém těle bývají patrné hnědavé terčíky floatoblastů. Často mívá
hromadný výskyt.

Obr. 10: Cristatella mucedo, celá kolonie, detail zooidů a statoblast (orig.)

Obr. 11: Cristella mucedo, floatoblast, měřítko = 0,1 mm; da – dorzální annulus, df – dorzální fenestra (podle
Wood a Okamura 2005, upraveno)

Čeleď Lophodidae
Kolonie jsou kulovité nebo nepravidelné, s velikostí od 3 mm do 50 mm. Tělní stěna je
silná, měkká a průhledná. Filtrující polypidi jsou vytažení asi dvě třetiny své délky do okolní
vody, a dodávají kolonii mlžný vzhled. Floatoblasty mají široký tenký prstenec. Kolonie je
mírně pohyblivé, pokud jsou mladé. Množí se také dělením. V Evropě jsou známé dva druhy
a toho jeden je i u nás. Druh Lophopodella carteri je původem z jižní Asie. Zatím se u nás
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nevyskytuje, ale je znám z Bulharska, z ústí Dunaje na Ukrajině a z Velké Británie a lze
předpokládat, že se bude dále šířit Evropou.
Lophopus crystallinus – mechovka křišťálová
Kolonie jsou malé, jen z 2 až 40 zooidů, nepravidelného vzhledu, často bývají
přichycené k jiné kolonii pomocí tuhého slizovitého pásku. Pučením se kolonie prodlužuje a
vytváří pásek z postupně se zmenšujících, ale početnějších zooidů, čímž kolonie dostává
vějířovitý tvar. Floatoblasty mají zašpičatělé konce, která dotvářejí vřetenovitý obrys
statoblastu. Kolonie jsou k pokladu jen slabě přichycené a mohou se rozrůstat i na měkkém
podkladu.
Rozšíření: Lophopus crystallinus je znám po celé Evropě, ale je obvykle vzácným
druhem. O jeho ekologii se mnoho neví. Zajímavostí je, že kolonie dokáží přezimovat.
Kolonie bez statoblastů jsou podobné koloniím Cristatella mucedo, ale nejsou protaženě
symetrické.

Obr. 12: Lophopus crystallinus, kolonie (podle [2], upraveno) a floatoblast, měřítko = 0,1 mm; da – dorzální
annulus, df – dorzální fenestra (podle Wood a Okamura 2005, upraveno)

Třída Stenolaemata
(ordovik – recent)
Mořské mechovky se zvápenatělými zooecii, ústí obvykle není zakryto víčkem. Zooidi
mají válcovité tělo ukryté v trubičkovitém zooeciu, které roste po celou dobu existence zoaria.
Lofofor vysunují hydraulicky, tlakem coelomové tekutiny, který je zesílen svalovou aktivitou.
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Řád Cyclostomatida – mechovky kruhoústé
(ordovik – recent)
Kolonie je z trubičkovitých zooecií, která mají kruhové nebo polygonální ústí; stěny
mezi zooecii jsou proděraveny póry. Kolonie jsou spíše malé a povlékají pevné podklady.
Typické v současných moří rody Crisia, Berenicea a Stomatopora.

Obr. 13: Crisia sp., kolonie cyklostomátní mechovky s rourkami přisedlých mnohoštětinatců, recent, Egejské moře
(orig.)

Řád Cystoporata
(ordovik – perm)
Vyhynulá skupina s trubičkovitými zooecii a srpkovitými výběžky okolo jejich ústí.
Typické jsou rody Fistulipora a Ceramopora.
Řád Trepostomata
(ordovik – trias)
Vyhynulá skupina mechovců s masivními zoarii, s protaženými autozooecii, která jsou
nejprve tenkostěnná. S růstem kolonie se jejich stěny zesilují a při ústí jsou obklopena
mezozooecii s přepážkami. Stěny zooecií nejsou proděravělé. Kolonie těchto mechovců
vytvářely nejčastěji bochníkovité nebo řídce větvené porosty na dně mělkých moří v ordoviku,
siluru a devonu. Typické jsou rody Monticulipora, Hallopora, Monotrypa a Polyteichus.
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Obr. 14: Monotrypa pragensis (kolonie obrůstající valounek) a Polyteichus novaki (nahoře detail průřezu plochým
zoariem), dva trepostomátní mechovci ze svrchního ordoviku Barrandienu (orig.)

Řád Cryptostomata
(ordovik – perm)
Vyhynulá skupina, s keřovitými a stromkovitými zooarii. Stěna zoarií je ze dvou lamin.
Autozooecia jsou krátká, s úplnou nebo alespoň naznačenou přepážkou.
Řád Fenestrata
(ordovik – perm)
Vyhynulá skupina, se síťovitými, většinou vějířovitými nebo nálevkovitými zoarii. Jemné větve
nesou krátká autozooecia jen po jedné jedná straně větve. Protilelá strana větvě je bez zooecií.
V zooeciích jsou tzv. hemisepta. Tito mechovci vytvářely rozsáhlé porosty a menší útesy
v tropických mořích devonu a karbonu. U nás se dají běžně najít jejich zoaria ve
spodnodevonských vápencích na Koněprusku. Typické jsou rody Fenestella, Archimedes,
Isotrypa a Hemitrypa.

Obr. 15: Hemitrypa (vlevo), Reteporina (uprostřed) a Utropora (vpravo) jako příklady fenestráních mechovců ze
spodního devonu Barrandienu (orig.).
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Třída Gymnolaemata – keřnatenky
(ordovik – recent)
Převážně mořské mechovky s několika druhy žijícími i v brakické a sladké vodě. Stěny
zooecií jsou většinou zvápenatělé. Zooidi mají krabičkovitý nebo krátce válcovitý vzhled.
Velikost zooidů je stálá již krátce po jejich oddělení od mateřského jedince. Tělo je protažené
ve směru růstu zoaria. Zooidi jsou navzájem propojeny provazcem (funiculus). Lofofor je
vytažen ven pomocí deformací svalu v tělní stěně.
Řád Ctenostomata – mechovky hřebínkovité
(ordovik – recent)
Zooidi nejsou zvápenatělí, jsou rosolovití nebo s membranózní stěnou. Rody
Bowerbankia a Alcyonidium žijí v současných mořích, ve sladkých vodách u nás se vyskytuje
jediný druh.

Čeleď Paludicellidae
Čeleď je typická středním dorsoventrálním svalem na předním konci zooida a absencí
límečku pod lofoforem. I když je uváděno více druhů, běžně se rozeznává jediný i u nás běžný
druh.
Paludicella articulata – keřnatenka bahenní
Kolonie tvoří lesklá vlákna z vřetenovitých zooecií v přímých řetízcích za sebou. Stěna
těla je průsvitná, bezbarvá, poměrně tuhá. Z každého zooida může pučením vyrůstat další
zooid, a to téměř v pravém uhlu k původnímu zooidu. Na rovném podkladu je zoarium
poměrně symetrické, s bočními větvemi vyrůstajícími pod stejnými úhly. Zooidi jsou odděleni
neúplnými septy od sebe. Lofofor vybíhá ze zooecia pod šikmých úhlem a tvoří jej 14 až 23
tykadel. Tvar lofoforu je kruhovitý. Pokud je lofofor zatažený, svaly stáhnou ústí do
čtvercovitého tvaru. Druh nevytváří statoblasty, ale na nepříznivé zimní období vytváří
nepravidelné ploché rozmnožovací tělísko. Toto tzv. hibernakulum je zooid obalený silně
inkrustovanou kutikulou.
Rozšíření: Druh s oblibou vyhledává tekoucí až turbulentní vody. Běžně se rozrůstá na
spodní a boční straně kamenů v peřejovitých úsecích řek. Jeho kolonie jsou nenápadné. Od
ostatních mechovek se zřetelně odlišuje řetízkovitým vzhledem zoaria s bočními poměrně
pravidelně odbočujícími větvemi.
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Obr. 16: Paludicella articulata, celá kolonie a detail zooidů (orig.)

Obr. 17: Paludicella articulata, část zoaria, měřítko = 0,1 mm (podle Wood a Okamura 2005, upraveno)

Řád Cheilostomata – mechovky oružnaté
(jura – recent)
Zooidi jsou zvápenatělí, s krátkými krabičkovitými zooecii, která mají ústí zakryto
zazubeným víčkem. Některé zooidi jsou specializovaní pro obranu a mají vzhled drobných
klíštěk (tzv. avicularia). Jiní zooidi uvádějí do pohybu vodu nad kolonií pomocí dlouhého
výběžku (tzv. vibracularia). V recentních mořích je to nejvýznamnější skupina. První zástupci
se objevují v juře. Skupina se rychle stává dominantní, s řadou různých typů. Nejčastější jsou
různá povlékavá (enkrustující) zoaria, ale mohou tvořit i keříčkovité nebo stromovité kolonie.
V evropských mořích žije stovky druhů tohoto řádu, k běžným patří rody Membranipora,
Myriapora, Reteporella a mnoho dalších.
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Obr. 18: Typická stavba zoaria cheilostomátních enkrustujících (vlevo) a keříčkovitých (vpravo) mechovek,
recent, Středozemní moře, (orig.)

Obr. 19: Membranipora sp. a neurčený druh cheilostomátní mechovky enkrustující povrch mlže a skaliska, recent,
Severní moře, (orig.).

3 Závěr
Mechovci sladkých vod jsou málo známou a nenápadnou skupinou a jsou jen málo
významní v porovnání s mnohem různorodějšími mořskými, žijícími i vyhynulými zástupci.
Přesto je jejich znalost pro pochopení funkce vodních ekosystémů důležitá. Jsou jedinými
koloniálními mnohobuněčnými sladkých vod, s řadou unikátních přizpůsobení pro život
v proudících vodách. Jsou mezi nimi i druhy invazívní, které se v naší fauně dříve
nevyskytovaly, ale které se rychle šíří.
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PODPORA TALENTOVANÝCH ŽÁKŮ V PLZEŇSKÉM KRAJI
ODBORNÝ KEMP PŘÍRODOVĚDNÝCH OBORŮ –
BIOLOGIE
TEKOUCÍ VODY – TERÉNNÍ EXKURZE
Jindřich Duras
1 Úvod
Cílem celodenní aktivity bylo především posílit schopnost využívání makroskopických
pozorování vodního prostředí pro získání představy o fungování daných ekosystémů. Dalším
cílem bylo na konkrétních případech propojit vědomí souvislostí mezi jednotlivými složkami
vodního prostředí, počínaje hydromorfologií.
Hydromorfologie se týká tvarových i průtokových charakteristik vodních toků, i
stojatých vod. Patří sem:
 Meandrování s přirozeným dnem i břehy x napřímené, opevněné a zahloubené koryto.
 Členitost dna s peřejemi a proudnými úseky střídanými tůněmi a s pestrým substrátem
dna, který záleží na různém charakteru proudění v různých částech vodního toku x
monotónní dno bez příčné i podélné členitosti a s uniformním substrátem.
 Doprovodná vegetace jako druhově pestrá a různověká, bez invazních druhů rostlin x
absence břehových porostů s vystavením hladiny prudkému slunečnímu záření, které
zejména v regulovaném korytě bez tůní vodu prohřívá a ruší možnost živočichů,
zejména ryb, přežít dobře období sucha. Nadbytek světla navíc podporuje růst zelených
vláknitých řas (obr. 2).

24

 Stav říční nivy, tedy rozlivného území pro povodňové průtoky. Pokud je niva přirozená,
pak má zásadní pozitivní vliv na škody způsobené vysokými průtoky, neboť průběh
povodně:
 zpomaluje, takže se obyvatelé níže po proudu stačí na příchod „velké vody“ připravit;
 snižuje maximální výšku hladiny (tzv. kulminaci), takže zaplavení obcí nedosahuje
takové výše.
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.
Můžeme tedy učinit jednoduchý závěr, že vodní toky s přirozenou hydromorfologií jsou
velmi cenné, a to jak za sucha, tak za povodňových průtoků. Jsou navíc základním
předpokladem pro dostatečnou druhovou pestrost vodních společenstev (biodiverzitu).
2 Úslava Božkov – štěrkopískové lavice pod mostem
Štěrkopískové nánosy (obr. 1) jsou často trnem v oku jak obyvatelům měst a obcí tak
praktickým vodohospodářům. Mají totiž pocit, že tyto nánosy brání řece téct a že až přijde
povodeň, řeka se vylije z břehů, protože se do koryta kvůli těmto nánosům už nevejde, a bude
páchat velké škody. Tato představa je typická pro ty, kteří řeku nijak hlouběji nepochopili.
Především je objem nánosů v říčním korytě vzhledem k celkovému průtočnému profilu
nevýznamný. Důležité je, že platí, že průtok, který ty štěrkopísky přinesl, je zase odnese. Pokud
tedy přijde velká povodňová vlna, prostě ty nánosy přetransportuje jinam – a nejspíš i přinese
a uloží jiné, které budou opět dráždit veřejnost, která nebude chápat, že to není tentýž
materiál.
Štěrkopískové nánosy mají zásadní význam nejen jako zajímavé životní prostředí
(stanoviště, biotop) pro vodní organismy (bakterie a řasy, červy, larvy hmyzu, mlže a další), ale
také jako důležitá místa, kde probíhají intenzivní samočistící procesy, tedy rozklad
znečišťujících látek vodními organismy, v první řadě společenstvem baktérií. Principem je tzv.
infiltrace: část vody totiž prochází skrz štěrkopískovou lavici, kde pomalu protéká mezírkami
(póry) mezi kameny, kamínky a zrnky písku. Toto prostředí je obydleno různými typy baktérií
a samočistící procesy jsou tak velmi intenzivní.
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Obr. 1: Úslava Božkov – štěrkopískové lavice porostlé mokřadní vegetací: místo pro
intenzivní samočistící procesy.
Samočistící procesy jsou tzv. ekosystémová služba, tedy něco, co nám příroda zdarma
poskytuje. Tyto procesy jsou velmi důležité, protože při čištění odpadních vod nikdy nedochází
ke stoprocentní účinnosti čištění. Zejména tzv. moderní znečišťující látky (zbytky antibiotik a
jiných léčiv, hormony, domácí chemie, zpomalovače hoření, impregnace zbytky repelentů a
desinfekčních látek,…) procházejí čistírnami z 50 až 90%. Městské odpadní vody jsou také
rizikové z pohledu znečištění virovými částicemi a baktériemi, které mohou být odolné
(rezistentní) vůči antibiotikům. Všechny typy znečištění dokážou samočistící procesy
odstraňovat – jen jim musíme ponechat přirozená koryta vodních toků i s přirozenými
štěrkopískovými nánosy
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).
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Obr. 2: Zelené vláknité řasy jsou při svém masovém rozvoji v přesvícených částech koryta
řeky velkým rizikem. Porůstají dno a jsou schopny pod sebou pohřbít nejen vodní rostliny, ale
také nárosty na kamenech a makrozoobentos. Povlak vláknitých řas bere autotrofům světlo a
všem organismům také kyslík. Na svrchní silně sluncem ozářené straně řasy sice intenzivně
produkují kyslík, ale na spodní straně nastává často až anaerobie (hnilobné poměry), která
dokáže většinu běžných organismů úplně zahubit.
Zásadním rizikem pro kvalitu vody – a tím i pro všechny vodní organismy – jsou tzv.
odlehčení z jednotné kanalizace (obr. 3). O co se jedná? Městská stoková síť je vybudována
jako jednotná a musí tedy pobrat jak splašky, tak dešťovou vodu a je zakončena čistírnou
odpadních vod. Obojí bylo vybudováno s nějakou kapacitou. Když je vody v kanalizaci příliš,
některé úseky kanalizace by se zahltily a čistírnu by to zaplavilo. Proto jsou v kanalizaci tzv.
odlehčovací komory, kde se část vody oddělí a zavede bez jakéhokoli čištění rovnou do řeky.
Věc má svou logiku – prostě nemůžeme nechat rozlít splašky po ulici a zaplavit čistírnu.
Problém je jinde. První a nejdůležitější je, že jsme ve městě vybudovali obrovské rozlohy
zpevněných ploch: střechy, chodníky, parkoviště, silnice, náměstí. Za rok spadne 500-600 mm
srážek, takže na každý metr čtvereční naprší 500-600 litrů vody. Běžná srážka je někde mezi 5
a 20 mm. Asi tak 1-2 mm srážek se zachytí na povrchu asfaltu, betonu a dlažby. Zbytek velmi
rychle steče do nejbližší kanalizační vpusti. Klimatická změna u nás vede k tomu, že naprší
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víceméně stejně vody, ale v krátkých epizodách – to znamená, že se kanalizační sítě přehltí
daleko častěji a intenzivněji => do řek se dostává obrovská dávka znečištění: baktérií a virů,
organických látek, živin (ze kterých pak rostou sinicové vodní květy), zbytků domácí chemie,
léčiv… Na začátku července 2018 uhynulo v Berounce pod Plzní po jedné nevelké srážkové
události 3-5 tun ryb! Organické znečištění začaly v teplé vodě rychle rozkládat baktérie, ve
stojaté vodě nadjezí se spotřeboval všechen kyslík rozpuštěný ve vodě a neštěstí bylo hotovo.

Obr. 3: Ústí stoky, kterou je odlehčována voda ze splaškové kanalizace – místo, kudy do
vod pronikají obrovské dávky znečištěné všeho druhu. Plzeň má takových výustí desítky.
3 Úslava Lobzy – přechod přirozeného do upraveného koryta
Další zastávka exkurze byla v Lobzích na soutoku Úslavy s Božkovským potokem. Úslava
zde přechází z krásného přírodního koryta (obr. 4) do koryta regulovaného (obr. 5). Proč
k regulaci řeky došlo? Obyvatelé byli nešťastní z toho, že za povodně se řeka rozlévá do luk
v údolí, kde se pak třeba pár týdnů nedalo chodit (takové neštěstí!) a asi měli také pocit, že
nemají Přírodu dostatečně pod kontrolou a ta si troufale dělá, co chce. Městští radní vyšli
nemoudře obyvatelům vstříc a inženýrům už nic nebránilo vyprojektovat krásné nově koryto
typu složený lichoběžník. V takovém korytě ovšem mohou být stromy až na jeho okraji, aby
nebránily velké vodě v rychlém proudění. Cíl je jasný: „Rychlé převedení velkých vod“.
Terminus technicus. Že se tímto zásahem povodňový průtok hodně urychlí, takže získá
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mnohem ničivější sílu, a že tímto korytem odešlu povodňovou vlnu rychleji jiným lidem do
měst a obcí po proudu, takže tam vzniknou větší škody, to samosebou tady v Plzni nezajímá
nikoho. Mohli bychom ještě zmínit, že jsme v údolí přišli o jakousi přechodnou přehradu, která
mohla za povodně část vody zdržet a zachytit a kde se mohla část unášeného materiálu usadit.
A každé úpravy toků také něco stojí…

Obr. 4: Úslava – přirozené koryto řeky. Dobře je vidět výrazné členění na tůně spojované
krátkými proudnými úseky, vše je zastíněné korunami stromů. Právě v takových úsecích je
velká šance, že přežije naprostá většina vodní fauny – a až se koryto řeky po skončení sucha
opět naplní vodou, organismy se zase rozšíří po celé řece. Kde takové přirozené úseky nejsou,
tam sucho silně poškozuje i oživení řeky.

29

Obr. 5: Názorná ukázka tzv. „tvrdé úpravy toku“. Vybetonováno a vydlážděno s dlažbou
položenou v betonu. V tomto místě je trochu omluvou, že bylo třeba stabilizovat základy
mostku. Ale pokud bychom použili jiný, vhodnější, typ konstrukce, nebyla by takováto úprava
koryta vůbec třeba. Vše je otázka přístupu k řekám a jejich údolím a k Přírodě jako celku.
Inženýrská řešení bývají bohužel ukázkou nepochopení toho, o co v Přírodě jde.
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Obr. 6: Úslava – koryto s tvarem průřezu složeného lichoběžníka. Vzniká něco jako
bobová dráha, která povodňovou vodu urychluje a dává jí sílu ničit níže v povodí.
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Obr. 7: Ústí
Božkovského potoka
do Úslavy. Tvrdá
stavební úprava,
která brání jakékoli
migraci ryb z řeky
do potoka. Jedná se
o naprosto nežádoucí
jev, tzv. segmentaci
vodního prostředí.
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Obr. 8: Božkovský potok – napřímený, opevněný a zahloubený tvrdou stavební úpravou
= totální degradace vodního prostředí. Na obrázku jsou patrné známky tzv. renaturace, kdy
má toto upravené koryto tendenci jakoby navracet se do přirozeného stavu. I takováto
renaturace je přínosem, ale velmi malým, který nepřináší prakticky nic. Správným řešením je
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pouze odstranění betonu a zameandrování koryta. Je třeba také zvýšit jeho dno, ale to je velmi
obtížné.
4 Chovný rybník versus rekreační nádrž Lobzy
V druhé části terénní exkurze jsme měli možnost porovnat, jak vypadá chovný rybník
s hustou rybí obsádkou (obr. 9) v porovnání s rekreační nádrží víceméně bez ryb. Chovný
rybník měl nízkou průhlednost vody a neměl ani žádné břehové porosty vegetace jako je rákos
či orobince, chyběly vodní rostliny vzplývavé (stulík žlutý) i ponořené (stolístek klasnatý,
růžkatec ostnitý). Také vodní bezobratlé (např. splešťule blátivá), pulce a žáby, jejichž život je
vázán na přítomnost vodní vegetace, jsme nalezli až v rekreační nádrži.
Dokážeme tak odpovědět na otázku, jak posílit biodiverzitu v krajině a zároveň i potěšit
návštěvníky pohledem na čistou vodu: Musíme snížit intenzitu rybářského hospodaření! Je
sice pravda, že ne všude to jde takhle jednoduše, protože nám situaci komplikují invazní druhy
(střevlička východní), odpadní vody z obcí, nebo stará ekologická zátěž v podobě vysoké vrstvy
bahna s bohatou zásobou živin a organických látek, ale princip správný je.

Obr. 9: Chovný rybník Lobzy – voda je zakalená zvířeným sedimentem, což znamená, že
v rybí obsádce jsou hodně zastoupeni kapři, kteří mají hlad. Plankton byl zkonzumován
34

a kaprům nezbylo než se pustit do pátrání po larvách pakomárů (čel. Chironomidae) v bahně.
Můžeme tedy usoudit, že rybí obsádka je hladová. Pro stav bahna je ovšem soustavné přerývání
rybami velmi prospěšné: organické látky se rozkládají a riziko špatných kyslíkových poměrů
se snižuje. Je vidět, jak se měří průhlednost vody Secchiho deskou (průhlednost byla 20-25 cm,
tedy extrémně nízká).
5 Mikroskopické praktikum
Mikroskopická pozorování živého planktonu, který jsme odlovili planktonkou s velikostí ok
100 µm nám v chovném rybníce ukázala, že plankton je skutečně velmi drobný. Sestával
z buchanek (nauplia živící se řasami, draví kopepoditi a dospělci), které dokážou rybám hbitě
unikat, z drobných perlooček (nosatička Bosmina longirostris) a také z vířníků. Nalezli jsme
dokonce vzácně i hrotnatku (Daphnia galeata), které se podařilo v neprůhledné vodě uniknout
pozornosti hladových ryb.
Velmi zajímavý byl plankton rekreační nádrže. Velké druhy filtrujících perlooček nebyly
zjištěny, protože jejich přítomnost byla zřejmě limitována nízkým obsahem živin a nedostatkem
potravy. Hojní byli vířníci: dravá Asplanchna a mikrofiltrátoři: drobná Keratella cohlearis,
Synchaeta a zejména bizarně vyhlížející Hexarthra.
Nárosty odebrané z ponořených povrchů v Úslavě byly velmi bohaté. Hlavní složkou byly
rozsivky: nejhojnější byla vláknitá Melosira varians, a časté byly i další: Gyrosigma, Cymbella
(některé druhy na dlouhých slizových stopkách, Navicula, Cymatopleura, řetízek druhu
Diatoma vulgare a jiné. Zjištěny byly dále například hlístice, máloštětinatí červi rodu Aelosoma
s barevnými tukovými kapénkami, či vířníci rodu Colurella. Vidět byly také tenká vlákénka
baktérií žijících na vláknitých rozsivkách. Nárost je velmi bohatým a strukturovaným
společenstvem, které má velký vliv na samočistící procesy, ale je také potravním zdrojem pro
makrozoobentos a ryby.
6 Závěr
V terénu jsme si ukázali, jak spolu souvisí stav koryta vodního toku s jeho funkcí
a ekologickou hodnotou. Nesmí dále docházet k ničení přirozených koryt řek a potoků a naopak
musíme revitalizacemi vracet vodám jejich přirozený stav. Jedině tak budeme moci i my
získávat ekosystémové služby, například v podobě samočistících procesů nebo nižších
povodňových škod a menších dopadů sucha.
Předvedli jsme si také, že způsob obhospodařování rybníka či vodní nádrže je
rozhodujícím faktorem, který určuje, jak bude rybník vypadat a jak bohatý život se kolem něj
může uplatnit – a také to, jak bude atraktivní pro návštěvníky.

5 Kontakt na autora
RNDr. Jindřich Duras, Ph.D.
Povodí Vltavy, státní podnik
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PODPORA TALENTOVANÝCH ŽÁKŮ V PLZEŇSKÉM KRAJI
ODBORNÝ KEMP PŘÍRODOVĚDNÝCH OBORŮ –
BIOLOGIE
Hydromorfologie řeky Úslavy ve vazbě na makrozoobentos
Luboš Zelený
1 Úvod
Řeka Úslava se původně jmenovala Bradlava, ale díky chybě na mapě získala jméno
zkomolené Úhlavy. Pramení pod vrchem Drkolná (729 m.n.m.) v Plánické vrchovině. V horní
části toku je na Úslavě vybudována celá řada rybníků, které plní rozličné funkce. Od rekreační
(Hnačovský, Žinkovský) přes hospodářskou (rybolov). Ještě v 18. století se v povodí řeky
Úslavy nacházelo více než 400 rybníků, do dnešní doby se jich dochovalo bezmála 250
(Hajšman 2011). Největšími přítoky jsou Podhrázský potok, Myslívský potok, Bradava
a Kornatický potok. Úslava je po většinu svého toku volně tekoucí řekou, vytvářející řadu
meandrů a malebných zákoutí. Nejvýznamnější města na jejím toku jsou Plánice, Nepomuk,
Blovice, Starý Plzenec a Plzeň. S délkou 94 km, plochou povodí 757 km2 a průměrným
průtokem u ústí 3,62 m3/s je Úslava nejmenší plzeňskou řekou. U Kostela sv. Jiří v Plzni se
vlévá z pravé strany do řeky Berounky. Z plzeňských řek mívá nejméně vody.
2 Kvalita vody v Úslavě
Úslava protéká převážně zemědělsky využívanou krajinou s mnoha sídly, některými
dosud bez čistíren odpadních vod, což se negativně projevuje v čistotě její vody. Kvalita
povrchové vody je ve vybraných ukazatelích hodnocena pouze v profilu Plzeň Doubravka
(poblíž areálu Lopatárna). Ve většině sledovaných parametrů (teplota vody, nasycení vody
kyslíkem, BSK5, celkový fosfor, fosforečnanový fosfor a dusičnany) je výsledné určení
ekologického stavu zhodnoceno jako střední (ale má být dobré nebo velmi dobré!), v parametru
amoniakální dusík dokonce jako velmi dobré. Výsledné hodnocení řadí Úslavu z větší části do
III. třídy jakosti (znečištěná voda). To platí zejména v létě za nižších průtoků a vyšších teplot.
Kvalita vody v Úslavě se však dlouhodobě mírně zlepšuje (Zpráva…2018).
Významným zdrojem znečištění je pravostranný přítok Cecina, do něhož jsou odváděny
odpadní vody z objektu jatka Blovice (Hradišťský Újezd). Výrazný podíl na znečištění toku
mají rovněž již výše zmiňované soustavy rybníků (chlorofyl - tedy biomasa fytoplanktonu,
nerozpuštěné látky, celkový fosfor…). Významnou roli v celkové kvalitě vody v řece hrají
i látky pesticidní povahy (např. glyfosát) používané k ošetřování zemědělských plodin nebo
látky denní potřeby (léčiva, hormony, mošusové látky). Takovéto znečištění řeky není na první
pohled patrné, o to větší následky však může mít. Celá řada látek způsobuje nebo může
způsobovat vlivem svých účinků na člověka (potažmo i na všechno živé ve vodě) závažné
zdravotní komplikace. Mnohé látky se hromadí v játrech a tucích, ovlivňují reprodukční cyklus
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či metabolismus. Dnešní společnost, založená převážně na konzumu a trvale neudržitelných
hodnotách, se však mnohdy bez těchto látek již nedokáže obejít. Cílem a motorem každého
z nás, by tak mělo být zodpovědné zacházení s těmito nebezpečnými (mnohdy však pro život
nezbytnými) látkami, a to nejen z hlediska jejich používání, ale zejména z pohledu čištění
a likvidace vzniklých odpadních vod.

Obr. 1: Vyústění ČOV jatka Blovice

Obr. 2: Potok Cecina pod vyústí z jatek Blovice

3 Úslava přirozená versus neupravená
Jak jste se již dozvěděli výše, je Úslava mimo katastr města Plzně volně tekoucí řekou,
vytvářející celou řadu meandrů a půvabných zákoutí. Od lobezské střelnice (po soutoku
s Božkovským potokem) je však koryto řeky upraveno. Řeka teče v uměle napřímeném korytě
obehnána masivními žulovými bloky. O regulaci Úslavy se přemýšlelo již od konce 19. století,
původní návrhy dokonce předpokládaly regulovat řeku již od zámku Kozel. Práce byly
zahájeny roku 1910, díky nedostatku finančních prostředků však skončily již následující rok
(Hajšman 2011). Dokončen tak byl pouze zhruba tříkilometrový úsek od lobezské střelnice
k doubraveckému mostu (dnešní ulice Chrástecká). Díky značnému spádu, který byl regulován
nepříliš účinnými vodními stupni, bylo upravené koryto několikráte během velké vody
poškozeno, naposledy při povodních v roce 2002. O negativním vlivu regulací Úslavy na okolní
prostředí se zmiňuje ve svém článku kolega Duras.
4 Makrozoobentos přirozeného toku Úslavy
Zásahy člověka do životního prostředí vodních organismů omezují nebo vyřazují
z existence nejprve ty druhy, které jsou málo adaptabilní, zároveň však vytvářejí podmínky pro
malou skupinu původních nebo nových druhů s hustou populací. Např. zahrazením toku
přehradou vymizí většina původní flóry a fauny a vyvine se nová, kvantitativně i kvalitativně
odlišná biocenóza. Přítomnost nebo nepřítomnost některých druhů, popřípadě ovlivnění celého
biologického systému, způsobují také odpadní vody. Jejich vliv může být bud přímý, kladný
(látky slouží některým organismům za potravu), nebo záporný (látky jsou přímo toxické), nebo
se tento vliv projevuje nepřímo přes změny v obsahu kyslíku, charakteru dna, přes změny
mechanické (např. zanášení dýchacích orgánů) aj.
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Každý organismus má určité nároky na životní prostředí, žije a rozmnožuje se pouze tam,
kde má vhodné podmínky. Jestliže tyto podmínky přibližně známe, můžeme podle nálezu
takových organismů usuzovat na vlastnosti prostředí. U vodních živočichů lze tuto skutečnost
využívat v posuzování kvality vody, neboť celá řada druhů makrozoobentosu patří mezi tzv.
bioindikátory kvality vody. Již podle pouhého složení vodní fauny dokážeme dobře
charakterizovat dané prostředí. Mezi nejběžnější skupiny indikující kvalitu vody patří larvy
jepic, pošvatek, chrostíků a vodní brouci.

Obr. 3: Přirozené koryto řeky Úslavy v městské části Božkov.
Přirozené říční koryto je biologicky velmi cenné, zejména pro pestrost jednotlivých
habitatů, čili dílčích biotopů. Ve sledovaném profilu Úslava Božkov se vyvinula štěrkopísková
lavice, která byla již v některých částech zarostlá vegetací makrofyt (většinou chrastice
a dvouzubce). Porosty makrofyt, čili vodních rostlin, jsou dobře patrné i v litorální (příbřežní)
zóně. Výrazná byla rovněž společenstva ponořených makrofyt (stolístek) a vláknitých zelených
řas. Kromě toho, že se výrazně podílejí na samočistících procesech, jsou rovněž výborným
úkrytem pro celou řadu živočichů (makrozoobentos, ryby, obojživelníci). Vlivem nízkého
průtoku převažovaly v toku mírně proudící úseky s rozdílnou hloubkou, v tišinách byly patrné
tůně s množstvím sedimentovaného jemného materiálů. Nezanedbatelnou část koryta řeky
tvořily i rychleji proudící úseky, které jsou výborným místem pro výskyt tzv. reofilních
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(proudových) druhů bentosu. Typickým příkladem jsou některé druhy jepic a pošvatek. Z ryb
pak např. jelec, hrouzek či parma.
4.1 Seznam nalezených druhů makrozoobentosu
Roztoči (Acari)
Hydracarina g. sp. (vodule)

Jepice (Ephemeroptera)
Baetis sp.
Heptagenia sulphurea

Dvoukřídlí (Diptera)
Chironomideae g. sp. (pakomáři)
Simulium sp. (muchnička)

Vážky (Odonata)
Calopteryx cf. virgo (motýlice obecná)
Chrostíci (Trichoptera)
Hydropsyche sp.
Rhyacophyla sp.

Brouci (Coleoptera)
Elmis sp.
Měkkýši (Molusca)
Ancylus fluviatilis (kamomil říční)

Pijavice (Hirudinea)
Piscicola geometra (chobotnatka rybí)
Erpobdella octoculata (hltanovka bahenní)

Obr. č. 4: Týmová spolupráce při určování bentosu na profilu Úslava Božkov
5 Makrozoobentos upraveného toku Úslavy
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Bentos je společenstvo organismů vázané na podklad – na dno. Dělí se podle velikosti
na několik skupin, živočichy větší než 0,5 (1) mm označujeme termínem makrozoobentos.
Bentos tekoucích vod tvoří nejrůznější mikroorganismy (bakterie, houby), autotrofní
organismy (sinice, řasy, mechorosty, cévnaté rostliny) a živočichové (zoobentos). Sinice a řasy,
případně mechy spolu s dalšími organismy vytvářejí nárostová společenstva – perifyton.
V případě, že organismy žijí přisedle na kamenech, mluvíme o tzv. epilitonu. Jejich složení a
umístění na povrchu podkladu se liší podle světelných, proudových, teplotních a dalších
životních nároků. Perifyton podstatně neovlivňuje proudové a průtokové poměry toku, na rozdíl
od vodních rostlin, které se podílejí na přetváření dna tím, že ovlivňují sílu a směr proudění.
Makrofyta (vodní rostliny) rovněž vytvářejí vhodné podmínky pro přichycení a úkryt jiných
organismů.

Obr č. 5: Upravené koryto řeky Úslavy v městské části Lobzy poblíž střelnice
Pro porovnání rozdílu ve složení makrozoobentosu mezi přirozeným a tvrdě upraveným
korytem řeky byl zvolen profil poblíž střelnice v městské části Lobzy. Úslava je tu z obou stran
spoutána pevným valem z žulových kostek, stejný materiál byl použit i na dno. Daná lokalita
je typickým příkladem lichoběžníkového koryta, které v případě nenadálé povodňové události
rychle odvádí vodu dále směrem po proudu. V řece nejsou vytvořeny pestré habitaty, jaké jsme
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měli možnost pozorovat o několik set metrů výše v neupraveném profilu v městské části
Božkov. Původní předpoklad, že v daném úseku bude mnohem menší druhová četnost, se zcela
naplnil. Přestože odlov vzorku trval stejnou dobu jako v případě přirozeného toku výše,
výsledný počet druhů nepřekročil číslo 5. Mnohem menší byla i početnost (abundance)
jednotlivých nalezených druhů ve zkoumaném vzorku.
5.1 Seznam nalezených druhů makrozoobentosu
Jepice (Ephemeroptera)
Baetis sp.

Roztoči (Acari)
Hydracarina g. sp. (vodule)

Chrostíci (Trichoptera)
Hydropsyche sp.

Diptera
Chironomidae g.sp. (pakomáři)

Pijavice (Hirudinea)
Erpobdella octoculata (hltanovka bahenní)

Obr. č. 6: Soutěž o to, kdo najde větší počet druhů bentosu na profilu Úslava Lobzy
6 Závěr
41

Část terénní exkurze věnovaná makrozoobentosu ve vazbě na hydromorfologii řeky
Úslavy, si kladla za hlavní cíl přiblížit účastníkům rozdíly mezi přirozeným a regulovaným
korytem řeky. Na poměrně malém úseku (cca 700 říčních metrů) jsme mohli pozorovat, jak se
řeka na své cestě postupně mění. Od přirozeného koryta v Božkově s celou řadou mikrohabitatů
(makrofyta, štěrková lavice, tišiny, proud, tůně) až po tvrdou regulaci u střelnice v Lobzích
(uniformní koryto). Další, na první pohled viditelná, změna mezi oběma profily byla v barvě
vody. Na profilu, kde rostla makrofyta, byla voda opticky čistější (bez zákalu). Vodní rostliny
zachycují na svých stoncích nerozpuštěné látky, a tím zbavují vodu anorganického zákalu.
Rozdíl mezi oběma profily byl velmi patrný ve složení makrozoobentosu. V řece s pestrým
složením mikrohabitatů byl celkový počet v terénu nalezených druhů několikrát vyšší, než
v korytě upraveném. Rozdíly byly zřejmé i v celkové četnosti jednotlivých druhů na
stanovištích.

Obr. č. 7: Přítomnost makrofyt ve vodě výrazně ovlivňuje proudění vody- a také jakost vody
může být v příčném profilu velmi proměnlivá.
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PODPORA TALENTOVANÝCH ŽÁKŮ V PLZEŇSKÉM KRAJI
ODBORNÝ KEMP PŘÍRODOVĚDNÝCH OBORŮ –
BIOLOGIE
CHOV LVŮ V ZOO PLZEŇ – HISTORIE A SOUČASNOST
Martin VOBRUBA
1 Úvod
Zoo Plzeň chová lvy od roku 1940. V roce 2002 byl poprvé dovezen čistokrevný lev
berberský. V letech 2016-2018 došlo k několika úspěšným odchovům.
2 Chov lvů v Zoo Plzeň
Mezi nejpopulárnější a nejsledovanější zvířata plzeňské zoo se v posledních měsících
zařadili lvi berberští. Po více, než čtyřicetileté pauze se totiž konečně začalo dařit odchovávat
mláďata.
2.1 Chov v lokalite Doudlevce a v 60. letech 20. století
Po čtrnácti letech existence zoo přijeli první lvi do Plzně z Prahy 6.3.1940. Ve válečných
časech se lvi dokonce opakovaně rozmnožili. A to přesto, že žili v Doudlevcích v malých
kotcích. Žil zde lev Ctirad a postupně lvice Šárka, Miss nebo Paša. Jedno z odchovaných mláďat
dostalo jméno Lidka., další Tarzan či Berta. V tuto dobu má plzeňskou zoo od spolku Iris
pronajatou na několik měsíců agilní chovatel JUC. Bauer. Na lvici Miss Europa, označované
za lva senegalského je jedna další zajímavost, a to že pobývala do ledna 1940 spolu s Ctiradem
v brněnské původní zoo, kam byla poskytnuta pražskou zahradou. Lvi se v Plzni začínají ihned
množit, nejúspěšnější vrh přišel na svět 12.9.1941, kdy po lvici Paše zůstali dvě lvice a dva
samci. Vrhy z let 1941 a 1942 ale odchovány nebyly. Pionýrské období má velmi rychlý konec
- 1. a 2. 11. 1944 uhynuli 4 lvi na blíže neznámou infekci. V 50. a 60. letech se v Doudlevcích
a na Lochotíně vystřídalo více lvů. Samci se jmenovali Pluto, Cézar či Paša, samice například
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Saida. První lochotínský lev nesl jméno Daniel, pocházel z Prahy a jeho družka Karolína ze
Dvora Králové. Žili zde do roku 1967. Jeden pár dokonce nesl přízvisko lev berberský. Šlo však
o somatickou podobnost se znaky tohoto poddruhu dodnes udávanou zejména cirkusovými
chovy a nikoliv genetickou jistotu potvrzenou laboratorně.
2.2 Chov v 70. – 90. letech 20. století
Počátkem 70. let dochází podruhé k úspěšnému opakovanému rozmnožování lvů.
Mláďata byla poskytnuta děčínské (Lotka) a jihlavské zoo, k výměnám dochází se Zoo Liberec.
Matkou mláďat ze srpna 1971 a 9.1.1974 je lvice Zuzana. Ve druhém úspěšném vrhu byly
narozeny dokonce dva páry (známá jsou jména Sultán II. a Fatima). Do Jihlavy byl posílán jak
starý samec Sultán I, tak mládě Luisa. Bohužel ne všechny tyto události se zachovaly přehledně
zdokumentovány, takže i tento článek je spíše shrnutím dostupných poznatků. Nejméně dva
páry po sobě v 80. letech nesly jméno Paša a Elsa. V únoru 1979 získává plzeňská zoo mladé
trio (1,2) z PKO Žilina, v roce 1980 ještě mladou lvici z jihlavské zoo. Z žilinských zvířat jedna
samice záhy uhynula, druhá odjela do SRN do Tierpaku Krechting v květnu 1981. Tam zamířil
v roce 1986 i jihlavsko-žilinský pár a naopak byl nahrazen posledními „obyčejnými“ lvy Elsou
a Pašou. Ten byl jako starý a nemocný utracen 15.8.2000 a tím končí další kapitola chovu. To
už byli lvi chováni ve skutečném výběhu, který v 90. letech vznikl spojením čtyř původních
klecí a vnitřní expozici za tvrzeným sklem. Všichni tito lvi neměli určení do poddruhu, šlo
o produkt dlouholetého chovu v lidské péči se smytím původních unikátních znaků zejména
afrických subspecií a označovaných jako lev pustinný (Panthera leo).
2.3 Chov a odchovy lva berberského v letech 2002-2018
V roce 2002 byl otevřen rozsáhlý přírodní výběh a přijeli první dva skuteční berberští
lvi v historii plzeňské zoo. Statný samec Vilém (Vilík) z úspěšného chovu v Olomouci a mladá
cenná samice Zuoina přímo ze Zoo Rabbat v Maroku. Rozmnožení se nezdařilo, a proto po čase
dorazila z německého Neuwiedu samice Lekysha. Veřejnost ji znala i jako Blanku. Také u ní
se nepodařilo dosáhnout narození životaschopných mláďat. Mezitím Vilík zestárnul a v roce
2012 jej nahradil jeho dvouletý pravnuk Mates, rovněž z Olomouce. Příjezdem tehdy
čtrnáctiměsíčních lvic Tamiky a Neyly z rodného Hannoveru v září 2015 se v Plzni po mnoha
desítkách let ocitli tři dospělí lvi najednou. Mates jim oběma od počátku projevoval náklonost
a pozornost. Konečně dne 12.9. 2016 porodila Tamika své první lvíče, samičku. Jde
o zajímavou termínovou shodu s porodem z roku 1941. V tu dobu už pracovaly ošetřovatelky
s kamerovým systémem, který pomohl zjistit po několika dnech ztrátu mléka u matky. To vedlo
k nutnosti dokrmování a poloumělého odchovu. Po celou dobu ale Amira zůstala s matkou. Po
křtinách, kdy patronem se stal pan primátor města Plzně Martin Zrzavecký, byla celá rodina
spojena. Veřejnosti byl spuštěn online webový přenos z vnitřní ubikace. Fanoušci jej ocenili
zejména v době, kdy byl pavilon uzavřen nebo otevřen jen omezeně.
Na jaře 2017 vyrazilo lví kvarteto do přírodního výběhu. Dospívající Amira byla
návštěvnickým magnetem zoo. V listopadu získala svého sponzora. Slavnostní předávání
adopce zpestřila jiná událost. Dne 3. listopadu totiž porodila i druhá lvice, Neyla. Také jen jedno
velké mládě, samečka, pokřtěného později Baqir. Matka od počátku pečovala vzorně sama.
V zimě 2017/2018 tak bylo v Plzni po mnoha desítkách let dokonce 5 lvů najednou. Asi 6
týdnů byli všichni spojeni a rodina fungovala k všeobecné spokojenosti.
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Lvi ale rostou rychle. Proto už v říjnu 2017 se na ni byly poprvé podívat pracovnice z rakouské
zoo Tierwelt Herberstein. Došlo k dohodě, že se stane ideální partnerkou jejich mladého lva
Caesara, původem ze Švýcarska. Čas odjezdu připadl na 6. února 2018, kdy byla uspána,
naložena do transportního boxu a vyrazila na cestu. Byla také zvážena, z Plzně odjížděl
osmdesátikilogramový lev. Následujícího dne dopoledne, za zájmu médií a pracovníků zoo, již
byla vyložena v novém domově. V současnosti už tvoří harmonický pár se samcem Caesarem.
Její nová domovská zoo má dokonce lva ve znaku, dva lví pavilony a rozsáhlé výběhy.
Doufáme, že za dva, tři roky budeme moci vyrazit i na křtiny Matesovo vnoučat.
Na plzeňskou zoo byly laickou veřejností vzneseny dotazy, zda čas transportu nebyl brzký
vzhledem k věku mladé samice. Další události dokázaly, že byl adekvátní. Místní prostory jsou
vhodné maximálně pro dospělé trio a mláďata. Další přišla na svět velmi rychle znovu u obou
lvic. Nejprve brzy ráno v sobotu 12.5. přivedla na svět podruhé mláďata samice lva berberského
Tamika, tentorkát 3 potomky, 2 lvy a 1 lvici. Mláďata obdržela jména Damali, Deema a Dabir.
Po obvyklém termínu 2 měsíců a křtinách byla celá skupina spojena. Krátce poté znovu
porodila i samice Neyla a sice 27.7. jednu samičku. Nejprve o ni pečovala v porodní bedně
a celá osmička zvířat zůstala spojená. Později se o sourozence začal zajímat zejména tehdy
devítiměsíční Baqir a pro jistotu muselo dojít k oddělení samice s mládětem od zbytku smečky.
Koncem prázdnin začala hlavní část smečky denně využívat volný venkovní výběh a střídat se
o hlavní vnitřní ubikaci s webkamerou s Neylou.
3 Závěr
Zoo Plzeň v letech 2016-2018 odchovala celkem 6 berberských lvů ze 4 vrhů od 2 lvic
v poměru pohlaví 3:3. V době uzávěrky tohoto článku zde bylo přítomných rekordních 8
jedinců (3 adultní, 5 juvenilních).
4 Použitá literatura

5 Kontakt na autora
Mgr. Martin Vobruba
Zoologická a botanická zahrada města Plzně, p.o.
vobruba@plzen.eu
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PODPORA TALENTOVANÝCH ŽÁKŮ V PLZEŇSKÉM KRAJI
CHEMICKÝ KEMP
ZÁKLADNÍ ZPŮSOBY PŘÍPRAVY ANORGANICKÝCH LÁTEK
Vladimír SIROTEK
1 Úvod
Smyslem práce v laboratoři je praktické poznávání chemických látek na základě
experimentů a porovnávání těchto poznatků s teoretickými principy. Při přípravě
anorganických látek se využívají základní preparační metody, jejichž podstatou jsou
acidobazické, redoxní, srážecí, komplexotvorné nebo i další reakce.
Účastníci letošního chemického kempu si vyzkoušeli z těchto základních způsobů
přípravy anorganických látek neutralizační a srážecí postupy.
2 Neutralizace
Princip:
Celou řadu ve vodě rozpustných solí minerálních kyselin a zásad lze připravit
v laboratoři neutralizací. Neutralizace je reakce oxoniových iontů H3O+ s hydroxidovými ionty
OH- za vzniku vody. Současně s vodou vzniká při neutralizaci sůl příslušné kyseliny.
H3O+ + OH- ↔ 2 H2O
Jedná se o silně exotermní reakce, při kterých dochází k uvolňování reakčního tzv.
neutralizačního tepla, při čemž hodnota tepelného zabarvení reakce nezávisí na chemické
povaze reagujících látek. U silných kyselin a zásad je hodnota neutralizačního tepla vyšší, u
slabých kyselin a zásad je toto teplo ovlivněno vedlejšími reakcemi (hydratací iontů,
disociačním stupněm apod.) a je obvykle menší. Při praktickém provádění neutralizační reakce
je nutné pracovat s dostatečně zředěnými roztoky, které pohltí uvolněné neutralizační teplo,
aniž by došlo k jejich přehřátí.
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Sůl, která vzniká při neutralizaci, má ve vodném roztoku neutrální reakci pouze tehdy,
vzniká-li ze stejně silné kyseliny a zásady (NaCl, KI, KNO3, Na2SO4). Nejsou-li kyselina a
zásada stejně silné, reagují roztoky solí kysele nebo zásaditě v důsledku hydrolýzy (Na2CO3,
KCN, NH4Cl).

Postup práce:
Pomocí hustoměru zjistíme hustotu příslušné kyseliny, kterou máme k dispozici.
Z rovnice vypočítáme potřebná stechiometrická množství kyseliny (objem) a hydroxidu
(hmotnost). Vypočtené množství odměříme (resp. odvážíme) a připravíme asi 10% roztoky.
Vážení hydroxidu proveďte rychle, neboť se jedná o silně hygroskopickou látku). Neutralizaci
provedeme postupným smísením obou roztoků za stálého míchání (ponecháme si stranou po
5 % z objemu obou roztoků). Po slití roztoků se přesvědčíme zjištěním pH univerzálním
indikátorovým papírkem o proběhlé neutrální reakci. Případnou chybu (způsobenou vážením,
nečistotami apod.) napravíme přídavkem malého ponechaného množství roztoku kyseliny nebo
zásady, aby roztok skutečně reagoval neutrálně. (pH v rozmezí 6 až 8). Není-li připravený
roztok čirý, zfiltrujeme ho. Zfiltrovaný roztok zahustíme na vodní lázni ke krystalizaci.
Zahuštěný roztok ochladíme proudem studené vody a vyloučené krystaly odsajeme a usušíme
v sušárně (pozor na bod tání). Suchý preparát rozmělníme v třecí misce, zvážíme, vypočítáme
výtěžek reakce. Matečný louh zahustíme k nové krystalizaci a celý postup pak opakujeme.
Neutralizací lze připravit např.:
NaCl – jemný, bílý (příp. bezbarvý), krystalický prášek, krystaluje v krychlové soustavě. v teplé
vodě jen o málo rozpustnější než ve studené. Má slanou chuť. V přírodě se vyskytuje
jako minerál halit.
KCl – vlastnostmi podobný NaCl, bílá krystalická látka, slané chuti, dobře rozpustná ve vodě,
v ethanolu obtížněji rozpustný. V přírodě se vyskytuje jako minerál sylvín.
NH4Cl – bílá krystalická látka, krystaluje v drobných, bezbarvých osmistěnech, chutná slaně,
po zahřátí snadno sublimuje, ve vodě dobře rozpustný, v ethanolu jen nepatrně, vodný
roztok je slabě kyselý. Vyskytuje se jako nerost salmiak.
Na2SO4∙10 H2O (Glauberova sůl) – bezbarvé, průhledné krystaly jednoklonné soustavy. Na
vzduchu rychle větrá – na krystalech vzniká bílý povlak. Ochotně tvoří přesycené
roztoky.
K2SO4 – krystaluje v bezbarvých, průhledných krystalech kosočtverečné soustavy. Na vzduchu
velmi stálý, ve vodě trochu méně rozpustný, nerozpustný v ethanolu.
(NH4)2SO4 – bezbarvé krystaly kosočtverečné soustavy, chutná slaně.
NaNO3 – krystaluje v šesterečné soustavě. Na vzduchu vlhne, při zahřátí se redukuje na dusitan
(silné oxidační činidlo), ve vodě je velmi dobře rozpustný.
KNO3 – bezbarvé krystaly kosočtverečné soustavy, chutná slaně, na vzduchu stálý (nevlhne),
silné oxidační činidlo. Při jeho rozpouštění ve vodě dochází k silnému ochlazení
roztoku.
NH4NO3 – izomorfní s KNO3, na vlhkém vzduchu se rozplývá, ve vodě velmi dobře rozpustný
po zahřátí (250 °C) se rozkládá na oxid dusný a vodu.

47

3 Srážení
Princip:
Děje, při kterých dochází ke vzniku málo rozpustných sloučenin, vylučujících se
z roztoku jako sraženiny, nazýváme srážecí reakce. Málo rozpustné látky ve vodě (absolutně
nerozpustné neexistují) jsou takové, které mají velmi nízké součiny rozpustnosti.
Přídavkem srážedla převedeme rozpuštěnou látku na látku, která je v daném prostředí
nerozpustná. Mezi pevnou fází a jejími ionty v roztoku se ustavuje v souhlase s GuldbergWaagovým zákonem rovnováha. Např.:
AgCl (s) ↔ Ag+ (aq) + Cl- (aq)
Součin rozpustnosti vyjadřuje vztah:
 Ag +   Cl- 
K
 1, 6 1010
 AgCl
U málo rozpustných sloučenin je koncentrace nedisociovaných molekul v nasyceném
roztoku malá a pro danou teplotu konstantní, [AgCl] = konst. Pak lze součin rozpustnosti SAgCl
zapsat:
SAgCl = [Ag+]∙[Cl-]
Součin rozpustnosti vyjadřuje součin koncentrací iontů v nasyceném roztoku při dané
teplotě. Obecně pro sloučeninu AxBy disociovanou na xA+ a yB- platí:
S = [A+]x∙[B-]y
Čím menší je hodnota součinu rozpustnosti, tím je látka ve vodě méně rozpustná. Roztok
je nasycený, jestliže při dané teplotě dosáhl součinu rozpustnosti. Překročí-li součin
rozpustnosti, začne se z roztoku vylučovat málo rozpustná látka.
Součin rozpustnosti je důležitou charakteristikou málo rozpustných sloučenin. Ze
vztahu pro výpočet součinu rozpustnosti plyne, že srážení je dokonalejší, použijeme-li malý
přebytek srážedla, které má společný ion se sraženinou. Velký nadbytek srážedla však může
někdy způsobit vznik rozpustnější komplexní sloučeniny.
Vlastnosti sraženin do značné míry závisí na podmínkách a způsobu srážení. Snahou je,
aby sraženina byla co nejčistší a dobře filtrovatelná. Výhodné vlastnosti mají sraženiny, které
obsahují dobře vyvinuté a málo znečištěné částice. Toho lze dosáhnout:
- srážením ze zředěných roztoků, sraženina se vylučuje pomaleji a částice jsou větší
- srážením za horka pomalým přídavkem srážedla, vzniklou sraženinu ještě za stálého
míchání povařit
- vyloučenou sraženinu necháme po určitou dobu „zrát“ ve styku s původním roztokem,
nejlépe za tepla a občasného promíchání
Některé látky, málo rozpustné ve vodě, se při srážení nevylučují ve formě sraženiny, ale
vytvářejí velmi jemné částečky rozptýlené v roztoku, jako tzv. koloidní disperze – soly, ve
vodném roztoku hydrosoly, které jsou nefiltrovatelné. Každá částice solu má elektrický náboj,
který je schopen zachycovat nabité částice z roztoku (adsorbovat je). Je nutné je tzv.
zkoagulovat (přídavkem elektrolytu), aby byly snáze filtrovatelné.
Postup práce:
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Připravíme odděleně asi 10% roztoky obou solí v množství udaném stechiometrickým
výpočtem. Roztoky zfiltrujeme, zahřejeme téměř k varu a za stálého míchání postupně
přiléváme jeden roztok do druhého. Malé množství srážedla (asi 5 % objemu jednoho roztoku)
si ponecháme stranou. Sraženinu necháme usadit, do čirého roztoku nad sraženinou přidáme
několik kapek ponechaného roztoku srážedla a pozorujeme, zda se ještě tvoří sraženina. Po
ukončení srážení sraženinu v roztoku rozmícháme, necháme stát a několikrát dekantujeme
horkou destilovanou vodou a pak zfiltrujeme nebo odsajeme. Sraženinu na filtru promyjeme
vlažnou vodou, abychom ji zbavili iontů vedlejší zplodiny srážecí reakce a dáme sušit do
sušárny. Před sušením je nutné zjistit v tabulkách (podle bodu tání), při jaké teplotě lze preparát
v sušárně sušit. Vysušený preparát zvážíme a vypočítáme výtěžek reakce.
Srážením lze připravit např.:
AgCl - bílý amorfní prášek, účinkem světla šedne až fialoví (rozklad na subchlorid a chlor). Ve
vodě nerozpustný, rozpouští se v roztoku amoniaku na komplex, v roztoku thiosíranu
sodného (ustalovač ve fotografii).
CaSO4. 2H2O (sádrovec) – jemný bílý amorfní prášek, ve vodě nepatrně rozpustný, zahříváním
na 100°C (130°C) ztrácí částečně (úplně) krystalovou vodu.
BaSO4 (baryt) – bílý prášek, ve vodě i v kyselinách prakticky nerozpustný, rozpustný
v koncentrované kyselině sírové.
BaCrO4 – jemný, žlutý prášek ve vodě téměř nerozpustný (barytová žluť)
BaCO3 – bílý, těžký prášek, ve vodě téměř nerozpustný
HgI2 – jemný červenooranžový prášek, ve vodě nerozpustný, rozpustný v jodidu draselném na
komplex
Al(OH)3 – bílý amorfní prášek v suchém stavu, ve vlhkém stavu průhledná rosolovitá hmota.
Zahříváním dehydratuje a přechází na oxid hlinitý.
Fe(OH)3 – hnědočervená (rezavá) sraženina, která již při mírné teplotě nad 30 °C dehydratuje
a postupně se mění na hydratovaný až bezvodý oxid železitý.
PbCl2 – bílý prášek, ve vodě málo rozpustný
PbBr2 – bílý až trochu nažloutlý prášek, ve vodě málo rozpustný
PbI2 – žlutý prášek, méně rozpustný ve vodě než chlorid olovnatý. Rozpouští se v horkém
roztoku KI na komplex K2[PbI4].
PbCrO4 (chromová žluť) - jemný, žlutý prášek, nerozpustný ve vodě
PbCO3 – bílý prášek
PbSO4 – bílý prášek, ve vodě nepatrně rozpustný, dobře rozpustný v organických kyselinách
PbS – černý prášek, ve vodě i alkoholu téměř nerozpustný
Celá řada dalších sulfidů např.:
SnS, CuS, HgS, Ag2S, CdS, Bi2S3, Sb2S3, As2S3, FeS, CoS, NiS, MnS, ZnS
Tyto sulfidy se odlišují svou barvou a využívají se v analytické chemii.
Další možné metody přípravy anorganických látek:
Rozpouštění kovů (oxidů kovů) v kyselinách
Oxidačně-redukční reakce
Reakce spojené s tvorbou komplexu
Rozkladné reakce a tavicí procesy
Hydrolýza
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4 Závěr
Účastníci kempu se v tomto případě seznámili se základními postupy přípravy
anorganických látek. Prakticky si vyzkoušeli přípravu vybrané látky neutralizací nebo
srážením. Na konci cvičení shrnuli dílčí výsledky (s jakým výtěžkem pracovali) a zformulovali
společný závěr.
5 Použitá literatura
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PODPORA TALENTOVANÝCH ŽÁKŮ V PLZEŇSKÉM KRAJI
CHEMICKÝ KEMP
ATRAKTIVNÍ CHEMICKÉ EXPERIMENTY
Vladimír SIROTEK, Jitka ŠTROFOVÁ
1 Úvod
Přírodní vědy získávají nové poznatky prostřednictvím pozorování a experimentální
činnosti. Oba způsoby by se měly v maximální možné míře promítnout také do výuky chemie
na všech typech škol. Situace je na mnoha školách neuspokojivá a žáci základních a středních
škol se vlastní experimentální činnosti věnují velmi málo. Proto jsme stejně jako v minulých
dvou ročnících chemického kempu připravili pro úspěšné řešitele chemické olympiády řadu
laboratorních úloh včetně atraktivních chemických experimentů.
Pod vedením lektorů z katedry chemie FPE ZČU mohli v rámci kempu jeho účastníci
realizovat tyto pokusy:
 Zapalování vodou
 Barevný ohňostroj


Erupce zinku se sírou



Příprava dusičnanů celulosy



Fialový plamen



Rychlost hoření dusičnanu celulosy



Oheň bez zápalek



Zkouška výbušnosti střelné bavlny



Blesky pod vodou



Zapalování etherových par ozonem



Ohňostroj s vodou



Pyroforické kovy
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Účastníci obdrželi materiály s kompletními pracovními návody ke všem uvedeným
pokusům. V následujícím textu jsou velmi stručně popsány jen vybrané experimenty.
2 Zapalování vodou
Na první pohled nesmyslné tvrzení spojuje několik pokusů, u kterých místo zápalek
použijeme vodu. Ta funguje v mnoha případech jako iniciátor dané chemické reakce.
2.1 Reakce jodu s hliníkem
Jemně rozetřený jod se důkladně smísí s práškovým hliníkem v poměru váhových dílů
1:1. Směs navršíme na nehořlavou podložku v digestoři a přikápneme trochu vody. Po chvíli
začnou ze směsi unikat fialové dýmy, sublimující jod, a směs vzplane. Jedná se o silně
exotermickou rekci, při níž vzniká kromě velkého množství tepla ještě jodid hlinitý. Voda
v tomto případě funguje jako katalyzátor.
2.2 Ohňostroj s vodou
V tomto případě voda iniciuje reakci dusičnanu amonného, práškového zinku a chloridu
amonného, který působí jako katalyzátor. Reakce je velmi prudká a silně exotermická, lze ji
vystihnout následující rovnicí:
2 NH4NO3 + 2 Zn
2 ZnO + N2 + 4 H2O
3 Oxidační účinky chlorečnanu draselného
Chlorečnan je velmi silné oxidační činidlo, a proto se s ním musí zacházet velmi opatrně.
Jeho oxidační účinky se dají demonstrovat následujícími pokusy.
3.1 Bručící medvídek
Chlorečnan draselný nasypeme do zkumavky, pod níž postavíme misku s pískem, a
roztavíme jej. Do taveniny vhodíme kousek želatinových medvídků. Ty obsahují velké
množství cukru, který se oxiduje kyslíkem uvolněným z chlorečnanu draselného. Silně
exotermická reakce je doprovázena světelnými a zvukovými efekty.
3.2 Barevný ohňostroj
Tento pokus je založen na stejném principu jako předchozí. Směs najemno rozetřeného
chlorečnanu a cukru zabalíme do kousku filtračního papíru a zapálíme. Opět dojde k silně
exotermické reakci cukru s kyslíkem, který se uvolní při tepelném rozkladu chlorečnanu
draselného. Pro větší efekt můžeme ke směsi přidat dusičnan barnatý, který barví plamen do
zelena, nebo dusičnan strontnatý, jež barví plamen karmínově červeně.
3.3 Fialový plamen
Směs chlorečnanu draselného a cukru navršíme na cihlu nebo jinou nehořlavou podložku.
Přikápneme-li trochu koncentrované kyseliny sírové, směs prudce vzplane fialovým plamenem.
Působením koncentrované H2SO4 na KClO3 vzniká kyselina chlorečná, která disproporcionuje
na oxid chloričitý a kyselinu chloristou. Cukr se oxiduje oxidem chloričitým.
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2 KClO3 + H2SO4
2 HClO3
HClO2 + HClO3

K2SO4 + 2 HClO3
HClO4 + HClO2
2 ClO2 + H2O

3.4 Oheň bez zápalek
K jemně rozetřenému chlorečnanu draselného opatrně přikápneme trochu koncentrované
kyseliny sírové a přidáme několik kapek etanolu. Působením koncentrované H2SO4 na KClO3
vzniká kyselina chlorečná, která disproporcionuje na oxid chloričitý a kyselinu chloristou. Oxid
chloričitý se na světle rozkládá na prvky, vznikající kyslík zapálí ethanol. Směs okamžitě
vzplane a rozstřikuje se.
2 ClO2
Cl2 + 2 O2
4 Dusičnany celulosy a jejich vlastnosti
Na přípravu dusičnanů celulosy je třeba nitrační směs, což je směs koncentrované
kyseliny dusičné a koncentrované kyseliny sírové v objemovém poměru 1:3. S nitrační směsí
může pracovat jen dospělá osoba s odpovídajícím chemickým vzděláním, v případě kempu
lektor. Účastníci kempu pak prováděli experimenty s již připravenou „střelnou bavlnou“
(dusičnany celulosy).
4.1 Příprava dusičnanů celulosy
V baňce smícháme 25 cm3 koncentrované kyseliny dusičné a 75 cm3 koncentrované
kyseliny sírové. Takto připravenou nitrační směs ochladíme pod tekoucí vodou a poté nalijeme
na kousek vaty v kádince. Tyčinkou promícháme, aby se vata dokonale namočila v nitrační
směsi, a necháme máčet. Po 10-15 minutách vatu opatrně vyjmeme a několikrát propereme ve
vodě, aby nebarvila lakmusový papírek. Vatu vysušíme mezi archy filtračního papíru a
necháme volně doschnout na vzduchu. Podle délky působení nitrační směsi vznikají dinitráty
až hexanitráty celusy. Čím vyšší nitrát, tím je výbušnější.
4.2 Rychlost hoření dusičnanů celulosy
Hlavičku jedné zápalky obalíme kouskem obyčejné vaty a hlavičku druhé kouskem tzv.
střelné bavlny (dusičnan celulosy). Obě vložíme na chvilku do plamene. Hlavička zápalky
obalená obyčejnou vatou vzplane, druhá nikoliv, protože střelná bavlna vzplane mnohem dříve
a hlavička druhé zápalky se tak nestačí zahřát na zápalnou teplotu.
4.3 Zkouška výbušnosti střelné bavlny
Kousek střelné bavlny vložíme do čisté suché zkumavky, kterou lehce uzavřeme
korkovou zátkou. Zkumavku upevníme hrdlem šikmo vzhůru. Pod zkumavky postavíme kahan
tak, aby jeho plamen zahříval zkumavku v místě, kde je střelná bavlna. Ustoupíme stranou. Po
chvíli dojde k výbuchu a zátka je „vystřelena“ ze zkumavky.
5 Zapalování etherových par ozonem
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Do stojanu upevníme šikmo žlábek, nejlépe kovový. Není-k dispozici, můžeme ho
vytvořit z alobalu nebo silnějšího balicího papíru o rozměru 10x60 cm. Dolní okraj žlábku by
měl být asi 5 cm nad hodinovým sklem, na kterém je přibližně 1 g najemno rozetřeného
manganistanu draselného. Do Erlenmeyerovy baňky (250 cm3) nalijeme 30-50 cm3 etheru.
K manganistanu draselnému opatrně přikápneme z pipety 1 cm3 koncentrované kyseliny sírové
(práce s konc. H2SO4, provádí lektor!). Poté okamžitě lijeme do žlábku etherové páry, které se
nahromadily nad hladinou kapalného etheru v baňce. Protože etherové páry jsou těžší než
vzduch, klesají žlábkem dolů. Jakmile se dostanou do styku s ozonem, který vzniká reakcí
manganistanu draselného s kyselinou sírovou, okamžitě vzplanou.
2 KMnO4 + H2SO4

2 MnO2 + O3 + K2SO4 + H2O

Jako meziprodukt výše uvedené reakce vzniká temně zelený oxid manganistý, který se
rozkládá na černý, podobný sazím, oxid manganičitý a ozon.
Mn2O7

2 MnO2 + O3

6 Pyroforické kovy
Pyroforické kovy jsou kovy, které existují ve formě velmi malých, jemně rozptýlených
částic. Díky tomu mají velký povrch a mohou se tak snadno oxidovat vzdušným kyslíkem.
Jedná se o exotermickou reakci, což můžeme pozorovat jako déšť jisker. Pyroforické kovy
vznikají při žíhání solí některých vícesytných organických kyselin příslušných kovů, např.
železa nebo olova.
6.1 Pyroforické železo
Pyroforické železo vzniká tepelným rozkladem šťavelanu draselno-železitého, který
připravíme srážením roztoku šťavelanu draselného roztokem síranu železitého. Ve 25 cm3 vody
rozpustíme 3,3 g šťavelanu draselného a ve 25 cm3 5,6 g zelené skalice (FeSO4∙7H2O). Oba
roztoky přivedeme téměř až k varu a ještě horké slijeme. Vznikne žlutá sraženina šťavelanu
draselno-železitého. Kádinku se sraženinou necháme stát ještě asi 15 minut, poté slijeme roztok
nad sraženinou a můžeme nechat sušit volně na vzduchu nebo v sušárně při teplotě 50-60 °C.
Vysušenou sraženinu zvolna žíháme v téměř vodorovně skloněné zkumavce, občas
přihřejeme ústí zkumavky, aby zde nekondenzovala voda. Jakmile sraženina zčerná, uzavřeme
ústí zkumavky kouskem vaty a pokračujeme v žíhání. Ještě horké železo sypeme na nehořlavou
podložku. Při tom můžeme pozorovat déšť jisker.
6.2 Pyroforické olovo
Pyroforické olovo připravíme podobně jako železo. Tentokrát si připravíme vinan
olovnatý, který vysrážíme reakcí roztoků vinanu draselno-sodného a dusičnanu olovnatého. Ve
30 cm3 vody rozpustíme 1,8 g vinanu draselno-sodného a ve 20 cm3 vody 2,2 g dusičnanu
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olovnatého. Po slití obou roztoků se vyloučí bílá sraženina vinanu olovnatého, kterou odsajeme
na Büchnerově nálevce a vysušíme při teplotě 110 °C.
Vysušený vinan olovnatý nasypeme do zkumavky, kterou jsme si předem upravili tak,
aby byla uprostřed zúžená do ampule. V této zkumavce zahříváme pozvolna vinan olovnatý.
Žíhání ukončíme tehdy, až ze zkumavky neunikají žádné dýmy. Při rozkladu vzniká oxid
uhelnatý, proto žíhání provádíme v digestoři nebo alespoň v dobře větrané místnosti. Sypemeli vzniklý černý prášek – olovo na nehořlavou podložku, objeví se déšť jisker stejně jako
v případě pyroforického železa.
7 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.
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PODPORA TALENTOVANÝCH ŽÁKŮ V PLZEŇSKÉM KRAJI
CHEMICKÝ KEMP
VODIVOSTNÍ MĚŘENÍ A JEJICH APLIKACE
Jitka ŠTROFOVÁ
1 Úvod
Elektrolyty jsou látky, které jsou schopné se v roztoku či tavenině štěpit na ionty. Jednou
z charakteristických vlastností elektrolytů je jejich elektrická vodivost, která je způsobená
výměnou elektronů mezi kationty a anionty. Mezi jednotlivými elektrolyty existují rozdíly
v míře disociace a tím pádem také v hodnotě tzv. konduktivity (měrné vodivosti) , která je
mírou elektrické vodivosti daného elektrolytu. Silné elektrolyty, které disociují téměř
stoprocentně, mají několikanásobně vyšší vodivost než slabé elektrolyty, jejichž míra disociace
se blíží nule.
Konduktivita  je definována vztahem
1 L
R  ,
 A
kde R je naměřený odpor v , L je vzdálenost elektrod a A jejich plocha. Poměr L/A je tzv.
vodivostní konstanta nádobky, která se určuje kalibrací roztokem o známé vodivosti (nejčastěji
roztokem KCl). Základní jednotkou konduktivity je S.m-1, při praktických měřeních se
používají jednotky dílčí, především S.cm-1.
Konduktivita  je při nízkých koncentracích téměř přímo úměrná koncentraci
přítomných iontů. Na základě vodivostních měření lze určit např. stupeň disociace, hodnotu
disociační konstanty či obsah rozpuštěné látky v roztoku.
2 Stanovení koncentrace roztoku na základě jeho konduktivity
Úkolem účastníků chemického kempu bylo zjistit koncentraci roztoku chloridu sodného.
Aby mohli určit koncentraci vzorku na základě vodivosti, museli si nejprve sestrojit kalibrační
křivku. Tu získali proměřením konduktivity roztoků chloridu sodného o čtyřech různých
koncentracích. K dispozici měli měřící systém Vernier, data ukládali a zracovávali pomocí
softwaru Logger Pro.
2.1 Pracovní postup
Konduktometr připojíme k počítači přes rozhraní Go! Link a provedeme jeho kalibraci.
K té se nejčastěji používá roztok chloridu draselného KCl o koncentraci 0,1 mol dm–3, jehož
konduktivita v závislosti na teplotě je tabelována. Je-li kalibrace hotova, nastavíme parametry
pro vlastní měření. Podrobné instrukce ke kalibraci konduktometru a nastavení měření byly
součástí pracovních návodů, které účastnící dostali.
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Abychom mohli sestrojit kalibrační křivku, musíme mít k dispozici několik roztoků
chloridu sodného o různých koncentracích. Ze zásobního roztoku chloridu sodného
o koncentraci 1 mol dm–3 připravíme postupným ředěním do odměrných baněk o objemu
250 cm3 roztoky o koncentracích 0,1; 0,05; 0,01 a 0,005 mol dm–3.
Z takto připravených roztoků odlijeme vzorky roztoku chloridu sodného o různých
koncentracích do předem označených zkumavek (plníme je zhruba do jedné poloviny). Sondu
konduktometru ponoříme do roztoku o nejnižší koncentraci. Na obrazovce se objeví okamžitá
hodnota konduktivity v S cm–1. Spustíme měření, chvíli počkáme, až se hodnota ustálí, a
uchováme ji. V dialogovém okně budeme vyzváni, abychom zadali koncentraci měřeného
vzorku. Po doplnění tohoto údaje se data uloží do datové tabulky. Postupně změříme
konduktivitu roztoku chloridu sodného o všech výše uvedených koncentracích. Po každém
měření sondu opláchneme destilovanou vodou a osušíme filtračním papírem.
Naměřená data zkopírujeme a vložíme do připraveného souboru v Excelu. Jednotlivé
body proložíme přímkou (obr. 1).

Obr. 1 Kalibrační křivka závislosti konduktivity roztoku chloridu sodného na jeho
koncentraci
Ta představuje kalibrační křivku, ze které můžeme odečíst hodnotu koncentrace vzorku roztoku
chloridu sodného o neznámé koncentraci. Tímto způsobem určíme obsah chloridu sodného ve
dvou vzorcích.
2.2 Výsledky měření
57

Obr. 1 představuje kalibrační křivku pro závislost konduktivity roztoku chloridu sodného
na jeho koncentraci, data jsou převzatá z měření v průběhu chemického kempu. Z naměřených
hodnot konduktivity vzorků o neznámé koncentraci a kalibrační přímky můžeme odhadnout
koncentraci každého vzorku (viz obr. 2). Počáteční odhad zpřesníme výpočtem z rovnice
kalibrační přímky. Ze získaných hodnot koncentrace vyjádříme obsah chloridu sodného
ve vzorcích v gramech NaCl na 1 dm3 daného roztoku.
Z naměřených dat uvedených v obr. 2 vyplývá, že koncentrace chloridu sodného ve
vzorku č. 1 je 0,022 mol dm–3, což odpovídá 1,286 g NaCl v 1 dm3 roztoku. Koncentrace vzorku
č. 2 je 0,040 mol dm–3, tj. 2,325 g NaCl v 1 dm3 roztoku.

Obr. 2 Kalibrační křivka závislosti konduktivity roztoku chloridu sodného na jeho
koncentraci a hodnoty konduktivity vzorků č. 1 a 2.
3 Závěr
Studenti aplikovali teoretické znalosti na praktické úlohy. Naučili se pracovat
s konduktometrem od firmy Vernier a s pomocí softwaru Logger Pro zpracovávat naměřená
data. Prakticky se seznámili s jednou možnou aplikací vodivostních měření a jejím principem.
Sestrojili kalibrační křivku pro závislost konduktivity roztoku na jeho koncentraci a určili
koncentrace předložených vzorků.
4 Použitá literatura
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PODPORA TALENTOVANÝCH ŽÁKŮ V PLZEŇSKÉM KRAJI
CHEMICKÝ KEMP
FÁZOVÉ ROVNOVÁHY V TERNÁRNÍCH SYSTÉMECH
Jitka ŠTROFOVÁ
1 Úvod
Fázové rovnováhy jsou jednou z oblastí zájmu fyzikální chemie. Jedná se o velmi
rozsáhlou oblast zahrnující fázové rovnováhy v jednosložkových systémech až po vícesložkové
systémy. Mají-li být jednotlivé fáze v rovnováze, musí mít stejnou teplotu, ve všech musí být
stejný tlak a všechny složky musí mít ve všech fázích stejný chemický potenciál.
V letošním ročníku chemického kempu měli jeho účastníci setrojit fázový diagram
systému, který tvoří propanol, toluen a voda.
2 Fázový diagram ternárního systému
Při znázornění fázového diagramu ternárních systémů je situace ještě složitější než
v případě jednosložkových nebo binárních systémů. Měření se provádějí za konstantní teploty
a tlaku, mění se pouze složení systému, aby bylo možné zobrazit příslušný fázový diagram v
rovině. Fázové diagramy se v těchto případech nejčastěji zobrazují do rovnostranného
trojúhelníka (obr. 1), kde vrcholy odpovídají čistým látkám (body A, B, C), strany vystihují
složení binárních systémů (bod N) a všechny vnitřní body trojúhelníka (bod M) složení
ternárního systému. Obsah každé složky klesá ve směru od příslušného vrcholu k protilehlé
straně.
C

N
M
K

F

J
A

E

H

B

Obr. 1 Fázový diagram ternárního systému
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Nejčastějším typem fázového diagramu ternárního systému tvořeného kapalinami je ten,
který je znázorněný na obr. 1. V takovýchto systémech je jedna dvojice kapalin omezeně
mísitelných (na obr. 1 kapaliny A, B). Kapaliny A, C a B, C se mísí v libovolném poměru.
Křivka EFKHB oddělující heterogenní – dvoufázovou oblast od homogenní – jednofázové se
označuje jako binodální křivka.
2.1 Pracovní postup
Vytvořit fázový diagram ternárního systému znamená sestrojit binodální křivku. K tomu
je potřeba provést řadu měření s cílem nalézt co nejvíce bodů, které leží na hranici mezi
heterogenní a homogenní oblastí. Jednotlivé body získáme tak, že k binární směsi neomezeně
mísitelných kapalin přidáváme třetí složku tak dlouho, dokud nevznikne druhá fáze. Vznik
heterogenního systému se projeví trvalým zakalením systému. Určíme složení takto
připraveného systému v hmotnostních nebo molárních zlomcích a do trojúhelníku zobrazíme
příslušný bod. Postupně mícháme binární směsi o různém složení a získáme tak další body
binodální křivky.
Úkolem studentů bylo sestrojit fázový diagram systému propan-1-ol + toluen + voda.
V tomto systému jsou voda a toluen omezeně mísitelné, propanol s toluenem nebo propanol
s vodou se mísí v libovolném poměru. První část binodály získáme tak, že binární směs propan1ol + toluen o různém složení za stálého míchání elektromagnetickou míchačkou postupně
titrujeme vodou až do vzniku trvalého zákalu. Po přídavku každé složky systém zvážíme, po
ukončení titrace vyjádříme složení systému hmotnostním zlomkem a do diagramu vyneseme
příslušný bod. Takto proměříme 4 – 5 bodů. Obdobným způsobem získáme i druhou část
binodály. Tentokrát vycházíme ze směsi propan-1-ol + voda a titrujeme toluenem.
Jednotlivé body proložíme křivkou. Plocha pod binodální křivkou představuje
heterogenní oblast, v níž jsou v rovnováze dvě kapalné fáze. Křivka bude tím přesnější, čím
větší počet bodů budeme mít k dispozici.
2.2 Výsledky měření
Tabulka 1 Složení systému propan-1-ol + toluen + voda vyjádřené hmotnostními zlomky
Měření
1
2
3
4
5
6
7
8
9

m toluen
[g]
28,487
24,793
19,89
16,392
13,484
0,977
2,388
2,957
3,764

m propanol
[g]
12,131
14,929
19,634
23,147
24,438
14,918
19,592
20,549
23,369

m voda
[g]
1,05
1,691
3,312
5,568
7,186
29,506
23,556
21,023
19,261

m celk.
[g]
41,668
41,413
42,836
45,107
45,108
45,401
45,536
44,529
46,394
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w toluen

w propanol

w voda

0,684
0,599
0,464
0,363
0,299
0,022
0,052
0,066
0,081

0,291
0,360
0,458
0,513
0,542
0,329
0,430
0,461
0,504

0,025
0,041
0,077
0,123
0,159
0,650
0,517
0,472
0,415

PROPAN-1-OL

VODA

TOLUEN

Obr. 2 Fázový diagram systému propan-1-ol + toluen + voda, složení vyjádřeno
hmotnostními zlomky

Tabulka 2 Složení systému propan-1-ol + toluen + voda vyjádřené molárními zlomky
Měření m toluen m propanol
[g]
[g]
28,487
12,131
1
24,793 14,929
2
19,89
19,634
3
16,392 23,147
4
13,484 24,438
5
0,977
14,918
6
2,388
19,592
7
2,957
20,549
8
3,764
23,369
9

m voda
[g]
1,05
1,691
3,312
5,568
7,186
29,506
23,556
21,023
19,261

m celk.
[g]
41,668
41,413
42,836
45,107
45,108
45,401
45,536
44,529
46,394

n toluen
[mol]
0,310
0,269
0,216
0,178
0,147
0,011
0,026
0,032
0,041
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n propanol
[mol]
0,202
0,249
0,327
0,386
0,407
0,249
0,327
0,342
0,389

n voda
[mol]
0,058
0,094
0,184
0,309
0,399
1,639
1,309
1,168
1,070

n celk.
[mol]
0,570
0,612
0,727
0,873
0,953
1,898
1,661
1,543
1,500

x toluen x propanol

x voda

0,543
0,440
0,297
0,204
0,154
0,006
0,016
0,021
0,027

0,102
0,153
0,253
0,354
0,419
0,863
0,788
0,757
0,713

0,355
0,406
0,450
0,442
0,427
0,131
0,197
0,222
0,260

PROPAN-1-OL

VODA

TOLUEN

Obr. 3 Fázový diagram systému propan-1-ol + toluen + voda, složení vyjádřeno molárními
zlomky
Výsledky měření jsou shrnuty ve výše uvedených tabulkách 1 a 2. Na jejich základě byly
vytvořeny příslušné fázové diagramy (obr. 2, 3). Vzhledem k omezeným časovým možnostem
bylo měření provedeno pouze pro 9 bodů a z tohoto důvodu se jedná pouze o odhad
pravděpodobného chování zvoleného systému.
3 Závěr
Studenti měli příležitost nahlédnout do oblasti, se kterou se v běžné výuce chemie na
střední škole nesetkají. Seznámili se základními pojmy z fázových rovnováh. Během
praktického cvičení využili dříve získané teoretické i praktické dovednosti. Jednalo se
především o základní laboratorní operace (vážení, míchání, titrace) a vyjadřování složení
systému různými způsoby. Pochopili pojem binodální křivka, naučili se zobrazovat složení
ternárního systému a na závěr sestrojili dva fázové diagramy. Jeden odpovídal systému propan-
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1-ol + toluen + voda, jehož složení bylo vyjádřeno hmotnostními zlomky. V druhém diagramu
bylo složení téhož systému vyjádřeno v molárních zlomcích.

4 Použitá literatura
NOVÁK, J. a kol. Fyzikální chemie II. 1. vyd. Praha: VŠCHT, 2001. 316 s. ISBN 80-7080436-X.
NOVÁK, J. a kol. Fyzikální chemie, bakalářský kurz. [online]Praha: VŠCHT, 2008. [cit. 22. 9.
2014], s. 106-141. Dostupné na <http://old.vscht.cz/fch/cz/pomucky/FCH4Bc.pdf>
5 Kontakt na autora
Mgr. Jitka Štrofová, Ph.D.
Západočeská univerzita v Plzni
strofova@kch.zcu.cz
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PODPORA TALENTOVANÝCH ŽÁKŮ V PLZEŇSKÉM KRAJI
CHEMICKÝ KEMP
POTENCIOMETRICKÁ TITRACE

Jan HRDLIČKA
1 Úvod
Koncentrace roztoků je možno stanovit několika různými způsoby. Pro obvyklé
koncentrace jsou dodnes využívány titrace (též odměrné metody), které mají malé nároky na
potřebné vybavení, jsou dostatečně přesné a zároveň je znám průběh reakce, která při stanovení
probíhá.
Dosažení bodu ekvivalence při titraci zjišťujeme vhodnou indikací, která je založena buď
na pozorování změn v roztoku, který může pro zviditelnění změn obsahovat indikátor. Jinou
možností je objektivní měření určité vlastnosti roztoku, např. vodivosti nebo pH.
Při potenciometrickém stanovení s využitím pH elektrody je v některých případech
dokonce možné titrovat různé látky vedle sebe při jedné titraci, pokud se významně liší pH
jejich bodů ekvivalence. Takovým příkladem může být kyselina fosforečná a její sůl,
dihydrogenfosforečnan. Obě látky se vůči hydroxidu sodnému chovají jako kyselina. Kyselina
fosforečná ale odštěpuje vodík při pH asi 4 za vzniku dihydrogenfosforečnanu, zatímco další
vodík (bod ekvivalence pro dihydrogenfosforečnan) odštěpuje asi při pH 9. Oproti tomu jiné
kyseliny, i když mají také více vodíků, odštěpují všechny své vodíky prakticky současně a při
titraci nalezneme jen jeden bod ekvivalence, jak je zde níže ukázáno na příkladu kyseliny
šťavelové.
Pro potenciometrickou titraci bylo při stanoveních využito systému od firmy Vernier,
který umožňuje provést potenciometrickou titraci se záznamem titrační křivky přímo do
počítače, což výrazně usnadňuje vyhodnocení naměřených dat např. v programu MS Excel.
2 Postup měření
Před vlastním stanovením bylo třeba provést některé přípravné úkony. Nejprve bylo nutné
sestavit měřící aparaturu. Po upevnění čítače kapek na stojan byl do kruhového otvoru v těle
čítače zasunut pH senzor. Nad čítač pak byla upevněna do držáku byreta tak, aby kapky z ní
odkapávaly skrz měřicí štěrbinu čítače. Byreta byla naplněna po rysku odměrným roztokem
NaOH o koncentraci 0,1 mol.dm-3. Čítač měří počet kapek titračního činidla, ale při měření se
pak na ose x zobrazuje jeho objem. Před vlastním měřením je nutné čítač kapek nakalibrovat.
To se provede tak, že byretou odměříme přes štěrbinu čítače přesně definovaný objem (v našem
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případě 5 ml) a čítačem spočtený počet kapek uložíme do paměti. Jinak je implicitně měření
přednastaveno takovým způsobem, že 1 ml = 28 kapek.
Při vlastní titraci byla pod sestavu umístěna kádinka, do níž byl odpipetován titrovaný
roztok, jehož objem byl doplněn destilovanou vodou tak, aby byl senzor pH dostatečně ponořen.
Tlačítkem Sběr dat pak bylo spuštěno měření. Kohout byrety byl povolen tak, aby mohlo
titrační činidlo odkapávat. V průběhu měření je možné sledovat, jak se do grafu zakresluje
závislost pH na objemu přidaného titračního činidla.
2.1 Stanovení titru odměrného roztoku NaOH kyselinou šťavelovou
Do kádinky bylo odpipetováno 25 ml standardního roztoku kyseliny šťavelové o
koncentraci 0,05 mol.dm-3. Do roztoku bylo vloženo magnetické míchadlo a kádinku byla
postavena na míchačku. Byl upevněn pH senzor tak, aby do něj míchadlo nemohlo narážet.
Vzorek v kádince byl doplněn vodou tak, aby byla pH elektroda ponořena včetně referentní
elektrody. Pak byla zapnuta míchačka a spuštěno měření. Po spotřebování cca 35 – 40 ml
odměrného roztoku bylo měření ukončeno. Získaná data byla vyhodnocena, určena spotřeba
v bodě ekvivalence a vypočtena přesná koncentrace odměrného roztoku.
2.2 Stanovení kyseliny fosforečné a dihydrogenfosforečnanu vedle sebe
Do kádinky bylo odpipetováno 25 ml vzorku. Titraci byla provedena jako v předchozím
případě. Po spotřebování cca 40 – 45 ml odměrného roztoku byla titrace ukončena. Získaná
data byla vyhodnocena, určeny spotřeby v obou bodech ekvivalence a vypočten obsah kyseliny
fosforečné a hydrogenfosforečnanu draselného.
2.3 Vyhodnocení naměřených dat
Ze získaných dat byly vytvořeny grafy závislostí:
1. pH = f (V)
2. ΔpH/ΔV = f(V)
3. ΔV/ΔpH = f(V)
Experimentálně zjištěnými body byly proloženy plynulé křivky. Velikost grafu byla
zvolena tak, aby byly zřetelné změny v okolí bodu ekvivalence a bylo možné co nejpřesněji
urřit bod ekvivalence. V jednotlivých typech grafů byl určen bod ekvivalence jako inflexní bod
(konvexní průběh se mění na konkávní) (Graf 1), maximum (Graf 2) a minimum (Graf 3).
Z odečtené hodnoty spotřeby v bodě ekvivalence a znalosti koncentrace standardního roztoku
kyseliny šťavelové pak byla vypočtena koncentrace odměrného roztoku NaOH.
Při stanovení vzorku se lišila zaznamenaná křivka, na které bylo možné rozeznat dva
inflexní body, tj. dva body ekvivalence (Graf 4). Obsahu kyseliny fosforečné odpovídá první
bod ekvivalence V1. Pro dihydrogenfosforečnan je nutno odpovídající spotřebu V3 vypočítat
z hodnoty spotřeby v prvním a druhém bodě ekvivalence V1 a V2 podle vztahu
V3 = V2 – 2 . V1
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Graf 1 Závislost pH na spotřebě NaOH
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Graf 2 Závislost ΔpH/ΔV na spotřebě NaOH
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Graf 3 Závislost Δ2pH/ΔV na spotřebě NaOH
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Graf 4 Titrační křivka kyseliny fosforečné hydroxidem sodným do druhého bodu ekvivalence
3 Závěr
Studenti si během laboratorní práce vyzkoušeli práci s modelovou automatizovanou pH
titrací. Získaná data si zpracovali s využitím programu MS Excel do vhodné formy, ze které
pak bylo možné určit bod ekvivalence. Získanou hodnotu spotřeby v bodě ekvivalence pak
využili pro vlastní výpočet, který už je shodný s titracemi se subjektivním určením bodu
ekvivalence.
4 Použitá literatura
KROFTA J. a kol. Návody pro laboratorní cvičení z analytické chemie II, VŠCHT Praha, 1995
www.vernier.cz
KRAITR, M. Příručka pro laboratorní cvičení z analytické chemie, PF Plzeň, Plzeň1965
5 Kontakt na autora
Ing. Jan Hrdlička, Ph.D.
Katedra chemie, Fakulta pedagogická, ZČU
hrdlicka@kch.zcu.cz
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PODPORA TALENTOVANÝCH ŽÁKŮ V PLZEŇSKÉM KRAJI
CHEMICKÝ KEMP
ARGENTOMETRICKÉ STANOVENÍ SOLI V BRAMBŮRKÁCH

Jan HRDLIČKA
1 Úvod
Kuchyňská sůl, chemicky chlorid sodný, je asi nejčastěji používaným dochucovadlem.
V malých množstvích je nezbytná pro člověka a jeho zdraví. Bohužel velmi často dochází
k jejímu nadužívání. V tomto laboratorním cvičení jsme přiblížili jeden ze způsobů, jak ji lze
v potravinách stanovit.
Extrakce je proces, kdy přechází látka z jednoho prostředí do druhého, přičemž jsou tato
prostředí nemísitelná. Pokud je v jednom z nemísitelných prostředí látka výrazně lépe
rozpustná, vzniká koncentrační spád, který způsobí zakoncentrování látky v tomto prostředí.
Titrace 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.
2 Postup měření
Stanovení obsahu chloridu sodného obsahuje tři základní operace. Jednak vyloužení soli
z brambůrků, pak stanovení přesné koncentrace odměrného roztoku AgNO3 a nakonec vlastní
stanovení obsahu chloridů ve vzorku.
2.1 Extrakce chloridu sodného ze vzorku brambůrků
Z pevné fáze (brambůrků) vyloužíme destilovanou vodou dobře rozpustný chlorid sodný.
Bílkoviny a další látky částečně rozpustné ve vodě srazíme účinkem vhodného činidla a spolu
se zbytkem brambůrků odfiltrujeme od roztoku chloridu sodného.
Vzorek bramborových lupínků rozdrtíme v třecí misce. Na analytických vahách pak
odvážíme přesně 10,00 g takto připraveného vzorku a převedeme jej do dostatečně velké
kádinky. K tomuto vzorku přilijeme 80 ml vody zahřáté na 45 až 50 °C a obsah kádinky
tyčinkou promícháme. Směs pak převedeme do odměrné baňky o objemu 250 ml, přičemž
kádinku vypláchneme několikrát malým množstvím destilované vody, a následně baňku ještě
asi 2-3 minuty protřepáváme.
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Odstavíme vzorek na 30 minut a posléze jej dochladíme na teplotu laboratoře. Mezitím
si stanovíme titr odměrného roztoku. Ke vzorku přidáme 5 ml Carezova činidla I a 5 ml
Carezova činidla II. Baňku protřepeme a po rysku doplníme destilovanou vodu a promícháme.
Roztok zfiltrujeme nejprve přes sítko, kde zůstanou zachyceny větší částice, a následně
přes filtrační papír do suché kádinky. Pokud je roztok výrazně žlutý, je nutná další filtrace.
Pokud by byla filtrace prováděna rovnou přes papírový filtr, trvala by výrazně déle.
2.2 Stanovení titru (přesné koncentrace) odměrného roztoku dusičnanu stříbrného
Jedná se o srážecí titraci. Indikátorem je chroman draselný, který s AgNO3 poskytuje
červenou sraženinu Ag2CrO4. Tato sraženina je však rozpustnější než AgCl, a proto se začne
vylučovat až po úplném vysrážení chloridů. Konec titrace je tedy indikován vystoupením
červeně zbarveného Ag2CrO4.
NaCl + AgNO3 → AgCl + NaNO3
Diferenčně navážíme asi přesně 0,07 g NaCl do 150 – 250 ml kádinky. Navážku
rozpustíme v asi 50 ml vody a přidáme 1 ml 5% roztoku K2CrO4. Titrujeme roztokem AgNO3
(c~0,05 mol.dm-3) za intenzivního míchání. V místě, kde vtéká odměrný roztok do titrovaného
roztoku, se tvoří červenohnědé zbarvení, které mícháním zmizí (zůstává však bílý zákal AgCl
ve žlutě zbarveném roztoku) zpočátku rychle, později stále pomaleji.
Zmenšujeme proto rychlost přidávání, nakonec titrujeme po kapkách za vydatného
míchání. V okamžiku, kdy v titrované směsi právě postřehneme první stopy červenohnědého
zbarvení na pozadí žlutého roztoku a bílé sraženiny a toto zbarvení mícháním nezmizí,
ukončíme titraci.
2.3 Stanovení chloridu sodného ve vzorku Mohrovou metodou
Do suché titrační baňky odpipetujeme 50 ml získaného filtrátu a roztok naředíme na asi
100 ml destilovanou vodou. Zkontrolujeme pH pomocí indikátorových papírků a případně
roztok zneutralizujeme 1% roztokem NaOH na pH 6,5 až 10. Do roztoku přidáme 1 ml 5%
roztoku K2CrO4. Titrujeme odměrným roztokem AgNO3 o koncentraci 0,05 mol.dm-3 do
vzniku prvních stop červeného zbarvení.
Vypočteme, kolik gramů chloridu sodného obsahoval vzorek brambůrků.
2.4 Posouzení slanosti vybraných vzorků senzoricky
Pro porovnání objektivního posouzení slanosti analytickou metodou a subjektivního
pocitu slanosti na základě chuti byl připraven zjednodušený model senzorického hodnocení.
Základem hodnocení je pětibodová škálová stupnice. Před podáváním vzorků hodnotitel okusí
několik zrnek soli jako srovnávací vzorek. Mezi jednotlivými vzorky je podávána čistá voda za
účelem neutralizace chuti v ústech.
1
Téměř
neslané
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3
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Obrázek 1 Stupnice slanosti brambůrků

3 Závěr
Studenti si během laboratorní práce vyzkoušeli praktické provedení stanovení chloridu
sodného v reálném vzorku. Otestovali si postup zpracování vzorku, separaci stanovované
složky a vlastní stanovení. Na závěr pak získané výsledky srovnali se subjektivním posouzením
slanosti. Zde se projevily zajímavé rozdíly, kdy asi třetina studentů jako výrazně nejslanější
posoudila vzorek, který objektivně obsahoval soli nejméně.
4 Použitá literatura
KLOUČKOVÁ, P. Stanovení chloridu sodného ve vybraných potravinách, Diplomová práce,
FPE ZČU v Plzni, Plzeň 2012
KRAITR, M. Příručka pro laboratorní cvičení z analytické chemie, PF Plzeň, Plzeň1965
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PODPORA TALENTOVANÝCH ŽÁKŮ V PLZEŇSKÉM KRAJI
CHEMICKÝ KEMP
Z HISTORIE CHEMIE
Vladimír SIROTEK
1 Úvod
Historie chemie sahá k samým počátkům lidstva, až do pravěku. Chemie až dosud v lidské
historii značnou měrou přispívala k uspokojení intelektuální zvědavosti a k materiálnímu
pohodlí lidstva. Cílem přednášky není obsáhnout celý historický vývoj chemie, ale přiblížit
některé důležité chemické mezníky v dějinách lidstva a provázanost přírodních věd v průběhu
staletí.
Vývoj přírodních věd se v posledních dvou stoletích velmi zrychlil. Do budoucna však
musí být rovnováha ve všech oblastech lidského vzdělání. A toto nemůže být vyřešeno ani
největším úsilím sebekvalitnějších přírodních věd, přestože ty mohou napomoci alespoň k
vývoji šetrnějších a efektivnějších metod využívání přírodních bohatství Země. Vědci musejí
mnohem více než dříve uvažovat o možných následcích svých aktivit.
2 Historický vývoj chemie
Historický vývoj chemie lze rozdělit do několika období a ta ještě na dílčí etapy:
A. Období vzniku chemie (etapa nejstaršího období, etapa alchymie, etapa vzniku vědecké
chemie)
B. Období budování pevných teoretických základů chemie (do 18. století)
C. Období diferenciace chemie na velký počet samostatných oborů (moderní současná
chemie od 19. století)
Přednáška pro účastníky chemického kempu zahrnovala právě první období vzniku
chemie.
3 Období vzniku chemie - nejstarší období chemie
Pravěk
Pravěk je nejdelší období lidských dějin. Začíná vývojem člověka a končí ve chvíli, kdy
se na daném území začalo používat písmo obvykle spojené s vytvořením nějaké formy státu.
Proto skončil na různých místech světa v různou dobu. Nelze-li (pravěkou) minulost zkoumat
v psané podobě, lze na ní nazírat podle materiálu, ze kterého si lidé (resp. jejich předchůdci)
vyráběli nástroje – doba kamenná, měděná, bronzová, železná. Vývoj člověka dnešního typu
byl ukončen zhruba před 40 000 lety.
Hlavním úkolem člověka v této době byl boj o udržení existence. Podstatnou činností byl
lov, doplňovaný sběrem rostlin a plodů. Největším úspěchem pravěkých lidí bylo zjištění, jak
ovládnout oheň. Oheň byl využíván jako ochrana před divokou zvěří a zdroj tepla a světla.
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Postupně se ale člověk naučil oheň využívat v daleko širším měřítku k nejrůznějším činnostem,
především k přípravě jídla a dalších řemeslných dovedností. Tím byl umožněn vznik hrnčířství
(8. tisíciletí př. n. l.), zpracování kovů (od 6. - 7. tisíciletí př. n. l.), výroba kovů z rud (od 4.
tisíciletí př. n. l.) a výroba skla (od 4. tisíciletí př. n. l.)
Fosilní důkazy prvních ohnišť se datují do doby před 250 000 lety a vrstvy popela z Číny
jsou staré až 400 000 let. Přesto je možné, že oheň byl využíván již před 1,5 milionem let.
Hoření bylo první chemickou reakcí, kterou člověk ovládl a využil ke svému prospěchu. Oheň
je dynamický děj, který má schopnost přeměňovat látky a jejich vlastnosti. Lze říci, že se
chemie zrodila v ohni. Podstata hoření zůstala ovšem zahalena až do dob A. L. Lavoisiera (18.
století). Význam ohně je technologický, potravinářský a sociologický.
V pravěku se používaly dva známé druhy výrobních materiálů – nejdříve tradiční kámen
a později nové kovy, zejména zlato, stříbro, měď, cín a železo. Byly získány první chemické
zkušenosti spojené s ovládáním ohně (kovy z rud, nádoby atd.).
Starověk
Ve starověku lze odlišit dvě základní etapy: staroorientální svět a antický svět.
V staroorientálním světě vznikem písma lidstvo vstoupilo v oblasti Blízkého východu,
Mezopotámie, Indie a Číny do historické, civilizační epochy. V nilském údolí vznikl cca 3000
př. n. l. stát starých Egypťanů, který si v průběhu třítisíciletého vývoje uchoval poměrně
homogenní neměnný charakter až do let 530-520 př. n. l., kdy celý Blízký východ pod svojí
nadvládou nakrátko spojila Persie. V prostoru Malé Asie a povodí řek Eufratu a Tigridu se v
průběhu této fáze vývoje starověkého světa vystřídala celá řada říší (babylónská, asyrská,
chetitská…) ovládaných nejrůznějšími etniky. U kolébky státotvorného procesu Mezopotámie
stáli s největší pravděpodobností Sumerové. Lidé v této době znali a dovedli využívat kovy.
Prvním kovem, který lidstvo používalo, bylo zlato. Obliba zlata je všeobecně známa ve starém
Egyptě, kam bylo dováženo z nalezišť v Nubii. Prvním kovem získaným z rud byla měď.
Bohatá ložiska měděných rud byla na Sinajském poloostrově, kde se ji Egypťané, pocházející
z Asie, naučili dobývat (5 000 let př. n. l.). Měď byla v době kolem 3 000 let př. n. l. postupně
nahrazována slitinou mědi a cínu – bronzem. Při výrobě nástrojů z mědi a cínu bylo potřeba
určitých vědomostí a zručnosti. Od poloviny 3 000 př. n. l. se na Blízkém východě objevilo
železo, ale širší využití našlo až o tisíc let později. Železo lidé nejdříve začali používat v jeho
přirozené formě – zpracovávali meteority, železo dopadající na zemský povrch z vesmíru.
Železo na ocel dovedli zpracovat Číňané, Egypťané i Chetité. Dalším známým kovem
starověku bylo olovo. V Babylonii znali tento kov již ve 3. tisíciletí př. n. l. Sulfidem olovnatým
si Egypťanky malovaly obočí a olověnou bělobou se líčily. V této době byly také známé cín a
rtuť.
Antický svět zahrnuje starověké Řecko. Prošlo dlouhým vývojem začínajícím už v 16. stol. př.
n. l. a teprve roku 146 př. n. l. bylo vtěleno do římské říše. Ve starověkém Řecku byly položeny
základy moderních věd, jako je matematika, fyzika nebo historie (tehdy nedílných součástí
filozofie). Starořecká demokracie a kultura jsou inspirativní dodnes. V průběhu svého vývoje
Řekové kolonizovali pobřeží Středozemního moře a v tzv. helénském období (323 - 31 př. n.
l.) vytvořili rozsáhlé říše sahající od Egypta až po Indii. Ve 4. století př. n. l. přebrala vůdčí
postavení antická helénská kultura. Příčiny byly dány relativně vysokým stupněm rozvoje vědy.
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Začaly se objevovat první veřejné vědecké instituce a ty počaly přebírat úlohu vědeckých center
místo klášterů. Vědomosti nejen o chemii byly soustředěny v písemné formě v Alexandrijské
knihovně.
V Řecku se ionští filozofové zabývali studiem tzv. pralátky, kterou považovali za základ,
ze kterého vznikl svět. Thalés z Milétu, Anaximenés z Milétu a Herakleitos z Efesu se
domnívali, že základní pralátkou je voda, vzduch nebo oheň. V 5. století př. n. l. k těmto třem
pralátkám přidal Empedoklés z Akragantu ještě zemi a položil tak základ teorii čtyř živlů
(tetrasoniální teorie). Dle Empedokla byly všechny látky složeny z těchto čtyř pralátek a závisí
pouze na kvantitativním zastoupení. Dle Aristotela jsou živly nositeli čtyř základních vlastností
prahmoty (materie). Živly se mohou vzájemně mísit, slučovat a rozlučovat, neboť pocházejí ze
společné prahmoty. Vzniklé látky a věci, které odpovídaly čtyřem stavům hmoty: země byla
výrazem pevnosti a suchosti, voda znamenala stav tekutý, vzduch symbolizoval těkavost a
plynný stav a oheň byl nositelem tepla a světla. Vedle již zmíněných živlů předpokládal
Aristotelés existenci éteru – „božské látky“, která byla nehmotná, nezničitelná a vše
prostupující.
Čtyři vlastnosti – chladný, mokrý, horký a suchý byly spojeny s čtyřmi živly a
charakterizovaly je. Podle Aristotela měl každý živel jednu vlastnost jako hlavní (primární) a
druhou jako vedlejší (sekundární). Oheň byl primárně horký, sekundárně suchý. Voda byla
primárně chladná, sekundárně mokrá. Vzduch byl primárně mokrý, sekundárně horký. Země
byla primárně suchá, sekundárně chladná. Uvedené dvojice vlastnosti živlů objasňovaly také
jejich vzájemnou slučitelnost. Například oheň a vzduch byly slučitelné, protože měly společnou
vlastnost, že byly oba horké. Kombinace ohně s vodou byla špatně slučitelná, protože neměly
žádnou společnou vlastnost.
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Obr. 1 Symbolické znázornění vztahu čtyř živlů
Další významnou osobností starověkého Řecka byl Démokritos z Abdér, jehož myšlenky
o atomech se staly základem materialismu a korpuskularismu (částicové teorie hmoty). Atomy
jsou podle Démokrita velmi malé, mají různé tvary a nepřetržitě se pohybují v prázdném
prostoru, jsou však různě těžké. Jsou nezměnitelné, nestlačitelné, tvrdé a v neustálém pohybu.
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Mají schopnost se shlukovat a sdružovat, čímž vznikají všechny pozorované hmotné útvary, od
nejtvrdších, přes kapalné až k plynům a hvězdám. Rozdíl mezi pojetím Empedokla a Démokrita
ve struktuře hmoty je podstatný a zasluhuje pozornosti z hlediska postojů moderní přírodní
vědy. Démokritova teorie je první primitivním názorem správně vystihujícím strukturu látek.
4 Období alchymie
Teoretickým základem alchymie je učení o živlech (Aristotelés) a víra, že látky lze
navzájem přeměňovat tím, že se vnějším zásahem změní jejich vlastnosti.
 alchymie řecko – egyptská (3. – 2. stol. př. n. l.) – Alexandrie (Eukleides, Archimédés,
Ptolemaios)
 alchymie arabská (7. – 10. stol. n. l.) – Geber (Jabir Ibn Hayyan), Avicenna (Abu Ali Ibn
Sína)
 alchymie západoevropská (13. – 16. stol.) – Albertus Magnus, Raymundus Lullius, Roger
Bacon, Basilius Valentinus
Alchymie zasahuje svými počátky do starověku, prochází celým středověkem a její stopy
nalézáme ještě v prvním století raného novověku. Středověká Evropa (476 n. l. – 1492 n. l.)
prodělala ve srovnání s vyspělým světem antiky nejprve rázný krok zpět, aby se posléze
vytvořily v nové kvalitě politické, společenské, sociální i kulturní vztahy. Hlavním proudem
středověké filozofie a teologie, uplatňovaným ve feudální společnosti v 9. - 15. století, byla
scholastika. V roce 1088 byla v italském městě Bologna založena první evropská a současně i
světová univerzita. V příštích staletích vznikly po celé Evropě desítky dalších univerzit, včetně
Univerzity Karlovy v Praze (1348). V té době se na univerzitách přednášelo právo, teologie,
filozofie a podobně; přírodní vědy se začaly vyčleňovat až během 17. století a důsledně se
osamostatnily až v 19. století. Evropa pokrytá mozaikou nových států si mnoho století
uchovávala poměrně neměnný charakter a k zásadní proměně (renesance, humanismus,
zámořské objevy, knihtisk apod.), mající podobu delšího procesu plného dílčích změn, došlo
až na sklonku středověkého úseku dějin.
Cíle alchymie:
 zhotovení kamene mudrců (Lapis philosophorum) - červený prášek nebo tinktura
k přeměně obyčejných kovů, zejména olova, ve zlato
 alkahest - univerzální rozpouštědlo
 aurum potabile (tekuté zlato) - lék propůjčující odolnost proti všem nemocem
 elixír života - omlazení těla a prodlužování života
 příprava hermetických léků (tzv. arkan)
 palingeneze - rekonstrukce organismů z jejich popela
 homunkulus - vytvoření živé bytosti
Hodnocení alchymie:
 nahromadění rozsáhlého experimentálního materiálu
 vypracovány a zdokonaleny základní chemické operace
 objev a izolace prvků (As, Sb, Bi, P)
76




zisk minerálních kyselin (HNO3, HCl, H2SO4)
objev reakce kyselin a zásad

Ještě v průběhu pozdního středověku (přibližně 14. – 15. stol.) docházelo k postupnému
růstu těžebních a na ně navazujících výrobních odvětví. Do konce 15. století byla příslušná
odvětví zajišťována malovýrobou řemeslníků a postupně a neúnavně technicky vylepšována.
Na počátku novověku již výrobci představovali pro dobové „podnikatelské záměry“ kvalitní
zdroj pracovníků, hledajících zcela nové výrobní postupy za výrazně efektivnějšího využití
lidské práce a vedoucí k podstatně kvalitnějším výrobkům.
Závěr středověku (přibližně 15. stol.) zastihl Evropu i z důvodu uvedených těžebních i
výrobních aktivit s již relativně vyčerpanými zdroji surovin (zejména drahých kovů) a
ztíženými podmínkami obchodu, závistivě sledující nesmírně bohatý a vyspělý Dálný východ.
Potřeba tuto situaci změnit ve prospěch Evropanů motivovala v epoše nastupující renesance
výzkumy, podnikavost, technické novinky a vládní podporu. Zatímco portugalští mořeplavci si
v 15. a 16. století razili cesty na východ, španělští následovníci Kolumba záhy ovládli indiánské
říše v Americe a posléze byla prvním obeplutím světa dokázána jeho kulatost. Téměř dvě století
(14. -15. stol.) zkušeností Evropanů s výrobou palných zbraní vynesly na výsluní zájmu a
kvality technologie těžby kovů a metalurgie.
Evropská chemie v 16. století a na počátku 17. století spadá do vrcholného období
alchymie. Toto období však bývá také někdy považováno již za samostatné období a je
nazýváno iatrochemie (lékařská chemie). Poznatky chemické praxe přerostly chemickou teorii
založenou na alchymistických představách, což vedlo k zániku alchymie.
5 Iatrochemie
Hlavní úkol iatrochemie nejlépe vystihl svým výrokem její hlavní představitel P. A.
Paracelsus: „Pravým úkolem chemie není dělati zlato, nýbrž připravovati léky.“ Lze uvést, že
v iatrochemii výrobu zlata, kamene mudrců, hledání elixíru života aj. nahradila péče o zdraví
lidí a chemoterapie. Iatrochemie v užším slova smyslu byla spíše nazývána chemoterapií, která
k léčbě nemocí využívala chemických látek. V 16. a 17. století neviděli lékaři v Paracelsových
pracích a názorech nic jiného, než pouhé používání anorganických léčiv, hlavně sloučenin
antimonu a rtuti. Většina lékařů se v 16. století obávala používání těchto nebezpečných léků,
avšak v 17. století se paracelsovská teorie se svými chemickými léčivy vžila a tyto léky se
užívaly i později.
Nové poznatky iatrochemie byly využity:
• jako základ moderní farmakologie
• ke zjištění analogie mezi hořením a dýcháním
• k přípravě nových chemických sloučenin
Stoupencem Paracelsa v 17. století byl např. vlámský iatrochemik J. B. van Helmont,
který se vzhledem ke svým objevům v oblasti chemie plynů zařadil také mezi zakladatele
pneumochemie. Dalším významným představitelem iatrochemie byl např. J. R. Glauber.
6 Období zrodu samostatných přírodních věd – vznik vědecké chemie
Po osvobození alchymie z pout scholastiky se vývoj chemie ubíral technickým směrem.
V 17. století došlo k vědecké revoluci – období, v němž se konstituovaly jednotlivé přírodní
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vědy a začaly se formulovat základní teoretické představy. Vědecká revoluce se uskutečnila v
rovině teoretické, kdy se k teoretickým poznatkům dospívalo zobecněním nových, empiricky
zjištěných faktů. Chemici, matematikové i fyzikové se stále více distancovali od praktických
technických úkolů, zejména výrob. Tím se přírodní vědy začaly štěpit na dvě větve. Věda užitá,
směřující k přímému využití, která provázela lidstvo od prvopočátků jeho existence, a věda
čistá, směřující především k pochopení pozorovaných skutečností.
Z osobností je třeba uvést zejména lékaře Agricolu a později jednoho z vynikajících
teoretiků a experimentátorů, kterým byl Robert Boyle.
V 17. století nastupuje další fáze vývoje chemie. Jedná se o období tzv. pneumatické
chemie nebo také pneumochemie. Vznik pneumatické chemie je velmi významným mezníkem
rozvoje chemie jako vědy. Mezi její zakladatele patří J. B. van Helmont. Pneumochemie se
zabývala vlastnostmi plynů. Podnětem pro zkoumání vzduchu byl objev hmotnosti vzduchu,
vakua, vývěvy a nového způsobu jímání plynů v pneumatické vaně, kterou vynalezl S. Hales.
Velkým pokrokem chemie 18. století bylo, že se zkoumané problematiky zúžily na
jedinou otázku. Tou byl problém spalování. Již alchymisté a iatrochemikové se pokoušeli
vysvětlit hoření, žíhání kovů i dýchání, avšak podstata těchto dějů tehdy zůstávala neznámá.
Zkoumání uvedených procesů se v 18. století stalo výchozím bodem k vytvoření tzv.
flogistonové teorie. R. Boyle a jeho současníci sdíleli představu, že příčinou hoření je jakási
olejovitá součást hořlavých hmot. Také zastávali názor, že kovy při žíhání přibývají na
hmotnosti, neboť kov pohlcuje teplo. Tato teorie se ujala jen dočasně. Boyleův nesprávný
teoretický výklad se zřejmě stal popudem k vytvoření flogistonové teorie.
S teorií flogistonu neboli tzv. flogistonovou teorií, vystoupil počátkem 18. století G. E. Stahl,
využil přitom některých myšlenek svého učitele J. J. Bechera.
Ve 2. polovině 18. století nastalo v manufakturách období rychlého rozvoje výroby a
přechodu od ruční práce k využití strojů a zařízení. Projevilo se to v metalurgii, při obrábění
kovů, ve využívání parních strojů, následně pak rozvojem dopravy, růstem textilního průmyslu.
Dalším významným průmyslovým úspěchem bylo používání ropy bez další úpravy na svícení
v lampách. Počínající populační exploze vyvolala intenzifikaci zemědělské výroby. Byl
opuštěn úhorový cyklus a začala se využívat hnojiva a pěstovat nové plodiny. To vše kladlo
větší nároky na rozvíjející se chemický průmysl.
Koncem 18. století A. L. Lavoisier vyvrátil všechny argumenty flogistonové teorie a
nahradil ji novou teorií – teorií hoření – teorií oxidace. Počátkem 70. let 18. století se
Lavoisierův výzkum zaměřoval na přírůstky a úbytky hmotnosti při spalování. Domníval se, že
to, co způsobuje pozorované přírůstky a úbytky hmotnosti, je spíš než oheň pravděpodobně
zachycování a uvolňování kyslíku. Vypočítal, že kyslíku je ve vzduchu jedna pětina a zbytek
tvoří dusík.
Oxidační teorie byla výsledkem velké a vytrvalé snahy mnoha vědců vytvořit
experimentálně podloženou chemickou teorii hoření a dýchání. Přispěla k tomu, že se přestalo
věřit, že vzduch je nerozložitelná látka, a začal se brát jako fakt, že kyslík (složka vzduchu) je
základem dýchání a podporuje hoření.
Koncem 18. století pádem flogistonové teorie a prokázáním oxidační teorie začíná období
budování pevných vědeckých základů chemie. Na experimentálních základech se formulují
základní chemické zákony a základní chemické pojmy (atom, molekula, prvek, sloučenina,
atd.).
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7 Závěr
Účastníci chemického kempu byli seznámeni s obdobím vzniku chemie a nejstaršími
etapami historického vývoje chemie.
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