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BIOLOGICKÝ KEMP
VNÍMÁNÍ A VÝZNAM BAREV V PŘÍRODĚ

Michal MERGL
1 Úvod
Barvy v přírodě nejsou náhodné. To, že zelená barva rostlin je čistě „technická“
záležitost související s fotosyntézou a barvou chlorofylu, ví zvídavější děti již na základní
škole. Proč jsou však kvetoucí rostliny nebo motýli tak pestře zbarvení, to je již složitější
otázka. Laická odpověď zní „aby louka byla krásná...“, ale odpověď je odlišná a mnohem
komplexnější. Barva a tvar květů, vzhled jejich opylovačů a dalšího hmyzu vznikaly složitými
procesy souvisejícími se schopností vnímat různou vlnovou délku elektromagnetického
záření, zjednodušeně světla. Tedy s vývojem oka, s vývojem přistávacích ploch
hmyzosnubných rostlin a v neposlední řadě i se vztahy mezi hmyzem a jejich predátory.
2 Vnímání barev
2.1 Jak louku vidíme my
To, co vnímáme jako barvy (nejen) v přírodě, tedy barevné spektrum, je
elektromagnetické záření o vlnové délce 380-750 nm (Obr. 1). Barevné spektrum neobsahuje
všechny známé barvy. Souvisí to se schopností lidského oka a mozku. Směsici červené a
fialové (krajní barvy viditelného spektra) vnímáme jako purpurovou, barvy nesaturované,
např. růžová, ve spektru chybí. Takové barvy jsou složeny z různých vlnových délek (Obr.
2).

Obr. 1. Rozklad bílého světla hranolem a spektrum pro člověka viditelného světla.

Tento projekt je financován z rozpočtu Plzeňského kraje.
2

Obr. 2. Směsici červené a fialové, která není přítomna ve spektru, vnímáme jako purpurovou
(horní část pole).
Barevnost předmětů je dána jejich odrazivostí, tedy schopností pohlcovat některé
vlnové délky a schopností jiné vlnové délky odrážet. V dokonalejším oku, například v našem
lidském, je v ochranném obalu uložena vrstva receptorů, na které optický systém oka
soustřeďuje světelné paprsky. Z receptorů je signál veden do mozku, který signál zpracovává
do zrakového vjemu. V lidském oku jsou tyčinky a čípky, které pokrývají asi 2/3 vnitřního
povrchu oka. Tyčinky (asi 120 miliónů) jsou citlivé na světlo a jsou to receptory, umožňující
vidění i za nízké intenzity světla (za šera). Čípky, asi 8 milionů, vyžadují vyšší intenzitu
světla, ale umožňují barevné vidění, protože jsou citlivé na různé vlnové délky. Po vzniku
nervového impulzů na tyčinkách a čípcích mozek vytvoří celkový vjem. Za dne za jasného
světla využívá lidské oko čípky, které jsou nejcitlivější na vlnovou délku 540 nm, proto je oko
nejcitlivější na zelenou barvu. S klesající intenzitou osvětlení se začíná využívat více tyčinek,
které mají nejvyšší citlivost při vlnové délce 500 nm a jsou asi desetkrát citlivější nežli čípky.
Tedy, s klesající intenzitou osvětlení se citlivost posunuje ke kratším vlnovým délkám.
Přestáváme rozlišovat červenou a výraznější začíná být modrá barva. Celkově však s klesající
intenzitou světla vnímá naše oko barvy hůře a dostavuje se neschopnost řádně zaostřit.
Naše oko má schopnost se adaptovat na různou intenzitu světla. Oko dokáže zpracovat
intenzity lišící se až v řádu 1010, tedy v rozsahu vnímání od šera až po mez oslnění. Dokážeme
vnímat hloubku a dokážeme na ni přeostřit, dokážeme zacílit oči na stejný objekt.
Naše oko má také určitou setrvačnost. Je to fyzikálně založené průměrování optického
signálu v čase. Proto nevnímáme blikání televize nebo pohyb vrtule letadla, ale podobně
nerozeznáme ani pohyb křídel při letu hmyzu. Vážky kmitnou asi 50x za sekundu, tedy pohyb
jejich křídel ještě tušíme. U pestřenek křídla vůbec nepostřehneme, protože kmitnou až 200x
za sekundu, někteří drobní dvoukřídlí dokáží dokonce kmitat frekvencí až 2000x za sekundu.
Naše oko má trichromatické vidění. Tři typy receptorů (čípky) vnímají červené, zelené a
modré světlo. Smísením červeného (vlnová délka 723 až 647 nm), zeleného (575-492 nm) a
modrého (492 až 450 nm) světla lze dosáhnout vjem bílého světla a kterékoliv barvy včetně
barev ležících i mimo spektrum (např. purpurová barva). Proto červenou, zelenou a modrou
nazýváme základními barvami. Je to analogické k modelu RGB (Obr. 3) a je to známo jako
tzv. aditivní míšení (opakem je tzv. subtraktivní míšení modelu CMYK známé z tiskáren).

Tento projekt je financován z rozpočtu Plzeňského kraje.
3

Obr. 3 Aditivní mísení R (red), G (gren), B (blue). Na tyto barvy reagují čípky lidského oka.
Aditivní mísení známe z monitoru. Všechny odstíny se vytvoří z červené, zelené
a modré barvy. Každá barva má tři základní vlastnosti: odstín (odlišuje barvy od sebe),
světlost (odlišení barvy od černé) a sytost (určuje podíl čisté barvy a šedé). Naše vnímání
barev také závisí na barvě okolních předmětů v zorném poli. Pokud bude červený předmět
osvětlen zeleným nebo modrým světlem, bude vnímán jako červený, ale pokud bude osvětlen
červeným světlem, bude vnímán jako bílý nebo bledě růžový.
Neviditelné záření na jednom konci viditelného spektra s vlnovou délkou 400 nm je
tzv. ultrafialové záření. Na druhém konci spektra je infračervené záření s vlnovou délkou
750 nm a výše (Obr. 4). Lidské oko tato záření nevnímá, některý hmyz i jiní živočichové tato
záření umí vnímat. Na louce tak rozeznáváme různé barvy květů jinak, nežli většina hmyzu
a někteří obratlovci.

Obr. 4. Spektrum viditelného světla (B: dole) a spektrum světla viditelné pro včelu a ostatní
opylovače (A: nahoře) (schematicky, naše oko UV záření nevidí). Patrný je posun k UVzáření.
2.2 Jak louku vidí včela
Včela a většina hmyzích opylovačů vidí odlišně od člověka (Pecháček et al. 2012,
Pecháček 2013). Včela má rovněž trichromatické vidění. Tři typu receptorů mají maximální
citlivost okolo vlnových délek 340 nm, 440 nm a 540 nm. Receptory tedy vnímají
ultrafialové záření, modrou a zelenou barvu. Proto opylovači na zeleném pozadí vidí
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kontrastně květy žluté, modré a bílé, a pak květy, které jsou kontrastní na zeleném pozadí
v ultrafialovém spektru. Mnohé květy, které my vidíme jednolitě barevné, opylovači vidí
s barevným vzorem. Odrazivost UV záření od některých částí květů (pestík, tyčinky) je
výrazně menší nežli od korunních lístků. Zatímco my vidíme květ pryskyřníku jednolitě žlutý,
jeho opylovači vidí střed s tyčinkami jako tmavý bod na zářící reflexní ploše korunních lístků.
Pro nás barevně jednolitá plocha korunních lístků (např. mochna, zářivka, orsej, sasanka; obr.
5) má vnitřní část korunních lístků s jinou odrazivostí v UV záření nežli vnější část lístků.
Střed květu se tak v UV záření jeví jako tmavší a slouží jako kontrastní naváděcí plocha pro
opylovače (Pecháček 2016a, 2016b, 2016c).

Obr. 5. Květ mochny ve viditelném (A) a UV záření (B) a totéž u květu orseje (C, D). (A,B www, C a D podle Pecháčka 2016, upraveno)
Pěkným příkladem je vlčí mák (Obr. 6). Pro lidské oko je mák nápadný červenou
barvou. Červenou barvu opylovači sice nevidí (pozn.: část červeného spektra okolo vlnové
délky 650 nm však někteří čmeláci rozeznávají), ale vidí silnou odrazivost květu v UV záření.
Proto mohou být i některé červené květy nápadné pro opylovače. Opylovač tedy nevidí
nápadně kontrastní červený vlčí mák červeně, ale vidí ho kontrastně v UV spektru, které zase
nevnímá naše oko. To, co naše oko vidí jako uniformně fialové květy, může včela vidět jako
více barevných odstínů. Taková včela tedy není specializovaná na jen fialovou barvu, jak
bychom mohli soudit na základě našeho vnímání barev, ale létá na různě barevné květy ve
svém pojetí barev, které zahrnuje i UV spektrum (Straka 2003).
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Obr. 6. Vlčí mák vidíme červeně. Včela ho vidí jako výrazný květ odrážející UV záření, ale
červenou barvu nevidí.

Obr. 7. Hexagonální chromatický diagram znázorňující, jak včela barevně vnímá okolí (např.
oblast žlutých květů vnímá jako UV-zelenou, červený květ máku jako jen UV barvu) (podle
Straky 2003, upraveno). Je to obdoba našeho RGB vidění.
Různí opylovači preferují „své“ rostliny a vyhledávají „svojí“ barvu. To lze využít při
sběru florikolního hmyzu (Perlík a Šebek 2019). Na různě barevné misky (bílá, žlutá, modrá,
červená) s fixační tekutinou nalétají různé skupiny a druhy hmyzu, zejména blanokřídlí,
dvoukřídlí a někteří brouci. Jako nejatraktivnější se jeví žlutá a bílá barva. Žlutá je barva
mnoha květů, bílá barva odráží všechny vlnové délky. Tedy kromě žluté (hmyz ji vidí jako
zelenou nebo UV-zelenou) a modré (hmyz ji vidí také jako modrou nebo UV-modrou) bílá
barva odráží i UV záření. Bylo zjištěno, že na otevřeném prostranství (louka) florikolní hmyz
preferuje žlutou barvu. Naproti tomu v lese je část slunečního světla pohlcena listy.
Optimální kontrastní barva v lese je proto fialová nebo bílá (odráží všechny barvy včetně UV)
barva. Mnohé rostliny proto mají v lese modré květy.
Aby rostlina přilákala svého opylovače, musí mu vytvořit: (1) přistávací plochu
s vyznačením cíle, (2) musí investovat do lákavé barvy, která bude kontrastní vůči okolí, (3)
musí opylovače odměnit potravou (pylem, nektarem či falešnou sexuální odměnou), ale (4)
všechny tyto investice musí být převýšeny ziskem cíleného opylení jiné rostliny svého druhu.
Přistávací plochy může rostlina vytvořit zvětšením korunních lístků nebo tvorbou
okvětních lístků, co největších a chránících rozmnožovací orgány uprostřed květu, ale
současně dostatečně velkých jako přistávací plochy pro opylovače. Malé květy s nektarem a
pylem se mohou seskupit do těsných celků (okvětí) a takový celek obklopit jen sterilními
květy vytvářejí zdánlivě větší, tzv. biologický květ. Za povšimnutí např. stojí tmavý střed
uprostřed bílého biologického květu mrkve, který má jinou odrazivost nežli přiléhající, pro
naše oko bílé květy složeného okolíku.
Investice do barvy je nákladná a jsou zde biochemická omezení. Kromě chlorofylu má
rostlina k dispozici jen omezenou nabídku pigmentů (xanthofyly, karoteny, antokyany).
Výsledná barva květu bývá často jejich kombinací. I minimální přítomnost určitého pigmentu
má silný vliv na odrazivost v UV části spektra, proto v některých květech některé pigmenty
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chybí. Změny barev v průběhu času (např. změny barev při vadnutí typické pro antokyany
u hrachoru jarního či kostivalu) informují opylovače o stavu květu. Takovému květu, který
nektar již nenabízí nebo již nemá pyl se opylovač vyhne.
Opylovač jako odměnu za „ochotu“ přenést pyl do jiné rostliny dostane nektar, část
produkce pylu jako potravu nebo potravu získá okusováním korunní lístků. Sofistikované
rostliny mohou nabídnout i falešnou možnost páření, typicky u orchidejí tořičů.
Pro rostliny je produkce nektaru, ztráta části pylu a korunních lístků a další náklady
vyváženy cíleným přenosem pylu z jedné rostliny na druhou. Stačí jen menší produkce pylu,
která je stále dostatečná pro opylení další rostliny svého druhu. Náklady na produkci pylu lze
ještě dále snížit tím, že rostlina přinutí opylovače prolézt štěrbinou nebo se otřít o přesně
definované místo s pylem při vyhledávání nektarové „návnady“ a některé cíleně přilepí
hrudku pylu na místo, odkud si ji opylovač nedokáže odstranit (brylka u našich vstavačů).
Rostlině tak stačí vyprodukovat jen malé množství pylu, které je při takto cíleném přenosu
dostatečné pro opylení jiné rostliny.
Jsou zde však i je jiné strategie. Rostliny, které jsou schopny produkovat obrovské
množství pylu a pro které je výhodný roznos pylu větrem, nemají potřebu vytvářet nákladné
květy. Spíše investují do tvorby prašníků, ze kterých i nepatrný pohyb vzduchu vyvane pylová
zrna. A i ta musí být co nejmenší a nejlehčí. Takové rostliny (např. trávy) hmyz nepotřebují,
ale vyžadují husté porosty svého druhu a otevřené prostory, ideálně stepi. Pro hmyz
a opylovače je to neradostná perspektiva. Na rozdíl od otevřených květnatých luk pro pastvu,
které poskytovaly dostatek květů pro opylovače, zcelování pozemků a rozšiřování rozsáhlých
kulturních stepí vytvořených člověkem s pěstováním několika větrosnubných rostlin logicky
vede k úbytku opylovačů. Stále se rozrůstající plochy větrosnubných monokultur
s chybějícími mezemi, úhory, drobnými loučkami a mokřady jsou jednou z příčin úbytku včel
a dalších opylovačů.

Obr. 8. Pastvina s častými hmyzosnubnými rostlinami (A)(louka na Gotlandu) a kulturní
krajina s větrosnubnými rostlinami (B)(obilné pole v Českém Krasu).
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Další úbytek opylovačů je způsoben ztrátou míst, na kterých by si mohli vybudovat
hnízdo pro své potomstvo. Mnozí opylovači, především včely, potřebují pro tvorbu svých
hnízd volný, nejlépe hlinitý (polní cesty, pěšiny) nebo písčitý povrch (pískovny, úvozy),
významné je také staré dřevo (soušky, uschlá stébla bylin). Proto i pouhé zhotovení pevného
povrchu na původní cestě nebo pěšině s hlinitým povrchem vede k poklesu množství
samotářských včel a dalších opylovačů.
3. Aposematismus a krypsis
3.1 Aposematismus
Hmyz, a to nejen opylovači, je snadnou a dostupnou kořistí pro menší predátory,
zejména pro ptáky. Podobně i menší obratlovci a mnozí menší bezobratlí jsou dostupnou
kořistí pro větší predátory. Kořist se snaží útoku na sebe vyhnout nebo mu zabránit nebo,
pokud už k útoku dojde, mít mechanismy, které jim umožní útok přežít.
Většina predátorů vyhledává při lovu kořist zrakem. Predátoři mají různé optické
orgány (jednoduché a složené oči, komorové oko), které rozeznávají tvar a barvu kořisti. Tyto
optické signály jsou vyhodnoceny a následně může nebo nemusí dojít k útoku na kořist.
Mnozí menší predátoři se však sami mohou stávat kořistí větších lovců. Vznikají tak složité
víceúrovňové vztahy mezi lovcem-kořistí, s cílem ulovit či přežít, s řadou situací typu „vyhni
se mi“ (= jsem nebezpečný), „podvádím“ (= vidíš něco jiného), „nejsem tu“ (= přehlédneš
mne) či „stačím uniknout“ (= jsem dostatečně rychlý) aj.
Pokud má určitý tvarový nebo barevný fenotyp případné kořisti v přírodě úspěšně
přežívat, má dvě krajní možnosti. První je vytvořit co nejnápadnější vzhled, aby ho lovec
nepřehlédl. Má to však smysl jen tehdy, jestliže možná kořist chce již na dálku lovci
signalizovat svoji přítomnost, aby na ni lovec nenarazil pouhou náhodou. Smysl to má však
jen za situace, kdy je kořist určitým způsobem lovci nebezpečná nebo se alespoň tváří jako
nebezpečná. Lovec se takové kořisti pak vyhne. Tento způsob k přežití se označuje jako
aposematický vzhled (= aposematismus). Druhou možností jak přežít je tvářit se, že na tomto
místě neexistuji. Tato strategie vede ke vzniku kryptického vzhledu (= kamufláže).
Mezi oběma krajnostmi existují nejrůznější kombinace, např. kamufláž spojená
s výstrahou. Můžeme však předpokládat, že přírodním výběrem byly odstraněny (a jsou
odstraňovány fenotypy kořisti, které nebyly ani dosti výstražné, ani dosti kryptické. Proto je
příroda plna živočichů s víceméně dokonalou kamufláží nebo nápadným aposematickým
vzhledem, ale téměř nenacházíme nic mezi těmito krajnostmi.
U mnohých živočichů, zejména u hmyzu, obojživelníků a některých plazů můžeme
pozorovat nápadné a barevné výstražné (aposematické) zbarvení. Slouží jako signalizace
lovci, že vyhlédnutá potenciální kořist není dobrým cílem. Signalizace sděluje určitou úroveň
chráněnosti kořisti vůči predátorovi. Může to být jedovatost nebo alespoň nechutnost,
odporný pach kořisti nebo obrana pomocí žihadla nebo kusadel. Lovec se učí metodou
pokus-omyl. Když nezkušený lovec zaútočí na chráněnou kořist, jeho zisk je nulový. Kořist
mu nechutná nebo ho dokonce může ohrozit způsobem své obrany, vždyť jed ze žihadla sršně
může pro drobného ptáka-lovce být smrtelnou dávkou. Po takovém neúspěšném pokusu na
chráněné kořisti se při dalších setkáních s takovou či podobnou potenciální kořistí lovec
vyhne. Cena se ulovenou kořist by byla příliš vysoká.
Tento projekt je financován z rozpočtu Plzeňského kraje.
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Aby mechanismus vztahu lovec-kořist fungoval, musí lovec vidět vzor a pokud možno i
barvu u možné kořisti. V případě hmyzu je to požadavek na barevné vidění lovce, což dobře
platí pro ptáky a některé savce, ale také pro pavouky. Lovec primárně útočí na známou kořist,
kterou pozná podle obrysu nebo podle velikosti těla. Pokud je známý obrys těla opticky
rozbit, např. tmavými skvrnami na červeném pozadí tak, jak to mají některá slunéčka, ploštice
nebo pěnodějky, je menší šance na to, aby kořist lovec rozeznal jako možný cíl. Lovec nevidí
skutečnou velikost a obrys těla, ale vidí spíše několik barevných skvrn, které indikují určitou
úroveň nebezpečí. Snáze je totiž vnímáno rozhraní (žlutá-černá, červená-černá) nežli jednolitá
barva.
Evoluce šla směrem co největší podobnosti rozdílných druhů. Cílem je nezaměnitelnost
chráněných druhů mezi sebou. Proto není snadné určit, který chráněný druh byl první a který
další chráněný jej začal napodobovat. Dalším podmínkou je, že chráněný vzor musí mít
v daném místě vyšší frekvenci výskytu nežli nechráněný druh, který jej napodobuje.
V opačném případě by se lovec s vyšší pravděpodobností setkat při lovu s nechráněným
druhem a výstražný mechanismus by přestal fungovat. Lovec by usoudil, že červená či žlutočerně zbarvená kořist je přece jen poživatelná a červená či žlutá barva by přestala plnit svoji
odstrašující funkci.
Aposematické zbarvení či vzhled vyžaduje využití kontrastní barvy v příslušném
prostředí. Červená barva je kontrastní v zeleném prostředí. Hodí se proto do zelené vegetace,
na které je nejkontrastnější červená barva. V prostředí, kde zcela převládá modrá barva, tedy
ve vodním, a zejména v mořském prostředí, je kontrastní žlutá barva. Proto výstraha či
kamufláž korálových rybek je v kombinaci se žlutou barvou. Podmínkou fungování tohoto
mechanismu je barevné vidění predátora.
Aposematické zbarvení se stalo základem více typů mimetických podobností.
Významné jsou zejména dva mimetismy: mimetismus müllerovský a mimetismus batesovský.
Jako mimetismus (mimeze) müllerovský se označuje výstražné zbarvení u více
chráněných živočichů. Chráněné druhy, které se chrání žihadlem, pachem, jedovatostí či
nechutností již na dálku opticky signalizují svoji chráněnost. Výstrahou je červená nebo žlutá
barva, většinou v kombinaci s černými skvrnami nebo pruhy. Pokud má živočich výraznou
výstrahu, umožňuje mu to osídlovat i místa, kde by nechráněná kořist byla snadným cílem.
Chráněný živočich tak může využít potravní zdroje z bezpečnostních důvodů nedostupné
nechráněnému živočichu.
Klasickým příkladem jsou blanokřídlí okolo modelu vosy a sršně, s typickým žlutočerným pruhováním a žlutými skvrnami na černém podkladu. Vosy a další vosovití jsou
chráněni žihadlem, které ve spojení s jedem může být lovci nebezpečné. „Vosí“ vzhled pak
napodobují další chránění blanokřídlí: vosíci, žahalky, hrnčířky, kutíci, květolibové, uzlatky,
drvenky, vlnařky, nomády, čmeláci a mnozí další (Obr. 9A-D). Za zmínku však stojí, že
někteří ptáci s tímto nebezpečím umí bezproblémově pracovat: například vlha pestrá je
specializovaná na lov takto chráněných vosovitých a včel.
Jiným příkladem je červeno-černé zbarvení některých ploštic, slunéček a vřetenušek
(Obr. 10A-D). Ploštice jsou chráněné produkcí pachových látek vylučovaných na povrch těla
při podráždění. Slunéčka mají palčivé až toxické látky v hemolymfě, kterou při podráždění
vytlačují na povrch těla, vřetenušky mají v hemolymfě kyanovodík. Jako kořist jsou tak
nepoužitelní. Barevnou výstrahu zesilují kombinací s tmavými skvrnami nebo pruhy, které
Tento projekt je financován z rozpočtu Plzeňského kraje.
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zesilují červeno-červený kontrast a současně rozbíjejí známý obrys těla. Také výskyt ve
skupině více jedinců, typický pro ruměnici pospolnou, která vytváří velkou červenou plochu,
je dalším typem ochrany. Velká skvrna je patrná již na značnou dálku. Výhodou je i to, že
v takové velké ploše jsou samostatní jedinci hůře rozeznatelní.
Nechutnost těla lze signalizovat i bílou barvou. Tento typ výstrahy využívají bělásci.
Bílý pigment je derivátem kyseliny močové (pterin). Housenky bělásků se živí brukvovitými
rostlinami. Při jejich okusování se v tělech housenek ukládají isothiocyanáty (hořčičné látky).
Z těl housenek přecházejí tyto látky i do těla dospělých motýlů. Po požití motýla by tyto látky
negativně ovlivnily nervovou soustavu lovce.
Mimetismus (mimeze) batesovský označuje situaci, kdy nechráněný (poživatelný) druh
napodobuje něčím chráněný (nebezpečný či nepoživatelný model). Tento druh mimetismu
bývá označován jako „beránek v rouše vlčím“.
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Obr. 9. Mimetismy žluto-černého zbarvení.
Vypadat jako vosa je výhodné, vždyť predátor se takovému vzoru vyhne již na dálku.
V naší přírodě více či méně dokonalé napodobování vosího vzhledu nalezneme u mnoho
vzájemně nepříbuzných skupin hmyzu. A nejde jen o barevný vzhled či vzory. Některé
nechráněné druhy, například tesařík rodu Clytus, napodobují vosy i rychlými trhavými
pohyby (Obr. 9I). Žluto-černé pruhování mají některé tesaříci (rody Judolia, Rutpela,
Pachyta, Plagionotus), kteří si pro svůj výstražný vzhled dovolují v poklidu lézt po květech,
některé mandelinky (mandelinka bramborová Leptinotarsa decemlineata), z vážek páskovec
(Cordulegaster) a klínatky (Gomphus), z dvoukřídlých některé tiplice (Nephrotoma) a
mnohé druhy pestřenek (rody Episyrphus, Myathropa, Sphaerophoria, Scaeva, Syrphus)
(Obr. 9E-H) a očnatek (Conops) (Obr. 9CH). Motýli nesytky (rody Sesia, Synanthedon)
rovněž napodobují vosy. U síťokřídlích většinou vidíme kamufláž, ale u ploskorohů (rody
Ascalaphus, Libelloides) (obr. 9J) je žluto-černé zbarvené běžné. Žluto-černé pruhování má
také křižák pruhovaný (Argiope bruennichi), který i svojí velikosti napodobuje sršně.
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Obr. 10. Mimetismy červeno-černého zbarvení.
Červeno-černých příkladů batesovského mimetismu bychom v naší přírodě také našli
mnoho. Kromě různých mandelinek (mandelinka topolová Chrysomela populi, chřestovníčci
rodu Crioceris, vrbař Clytra) (Obr. 10I) a kovaříků (rody Anostirus, Ampedus) (Obr. 10J)
stojí za zmínku pěnodějka nížinná (Obr. 10E) a pěnodějka krvavá (rod Cercopis) (Obr. 10E).
Červenou barvou je nápadné šidélko ruměné (Pyrrhosoma) a vážka obecná (Sympetrum),
z brouků zobonoska rodu Apoderus, pýchavovník Endomychus aj. (Obr. 10H, CH, K).
Někdy je obtížné vymezit ostrou hranici mezi těmito oběma typy mimetismu.
Monarcha stěhovavý (Danaus plexippus) (Obr. 11A) je v mládí jedovatý díky glykosidům
v těle motýla (= müllerovský mimetismus), v dospělosti obsah glykosidů v jeho těle klesá, a
motýl by byl poživatelný (= batesovký mimetismus). Podobně vypadají i další druhy
monarchů (Obr. 11B,C). Monarcha je tedy v pozdním věku poživatelný, ale většina okolních
Tento projekt je financován z rozpočtu Plzeňského kraje.
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mladších jedinců má v tělo dosti glykosidů a proto se ptáci vyhýbají i starším jedincům.
Jedovatého monarcha napodobují některé nejedovaté severoamerické babočky, které se
vyskytují ve stejném areálu. To jsou ti „beránci v rouše vlčím“.

Obr. 11. Mimetismy monarchů.

Obr. 12. Mimetismy bílého zbarvení.
Bělásci jsou příkladem müllerovského mimetismu, neboť mají v těle hořčičné látky
(Obr. 12A-D). Jsou tedy v přírodě velmi nápadní a početní. Někteří motýli je napodobují.
Okáč bojínkový (Melanargia galathea) (Obr. F), některé píďalky (rody Lomaspilis,
Chiasmia), modrásci (Obr. 12H), přástevníci (Spilosoma), jasoň dymnivkový (Parnasius
mnemosyne), světlokřídlec (Siona lineata) (Obr. 12G) a bekyně (Euproctis) jsou příklady
batesovského mimetismu, při kterém tito motýli spoléhají na podobnost s bělásky.
Tento projekt je financován z rozpočtu Plzeňského kraje.
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Mimetický polymorfismus je jev, kdy dochází k napodobování několika jedovatých
vzorů jediným druhem žijícím v různém prostředí. Umožňuje to nechráněnému druhu mít
početnější populaci nežli každý z chráněných vzorů. Tento typ podobnosti je znám hlavně
z tropických pralesů.
3.2 Kamufláž
Jakýmsi protipólem aposematismu je ochranný mimetismus, označovaný také jako
krypsis nebo kamufláž. Spočívá ve vzhledu, který maximálně splývá s okolím barvou nebo
strukturou. Lovec kořist přehlédne, protože je ve svém prostředí dobře skrytá. Existuje
mnoho mechanismů, jak lovci „zmizet z očí“. Je mnoho vzorů a podkladů, na kterých se
kořist stává nenápadná. Vzorem ke kamufláži může být:
 Zelený list, který napodobují je ploštice (Obr. 13A), kobylky (Obr. 13B), zelené píďalky,
např. zelenopláštník březový (Geometra papilionaria) a další zelenoplášťníci (Thetidia,
Comibaena, Hemistola aj.), krásným příkladem je jasně zelená spodní strana ostruháčka
ostružinového (Callophys rubi) (Obr. 13C), která je zcela odlišná od jednolitě tmavé
barvy svrchní strany křídel. Mnozí brouci jsou na zelených listech nenápadní, zejména
zelení štítonošci (rod Cassida) a někteří nosatci (listohlod Phyllobius)(Obr. 13D).
 Usychající až uschlý list, který napodobuje žluťásek řešetlákový (Gonepteryx rhamni) a
mnohé píďalky (cípkokřídlec šťovíkový Timandra comae) (Obr. 13F), bourovci (Obr.
13H), někteří přástevníci (Obr. 13E) či strakáč březový (Endromis versicolora). Jako
drobný rezavý lístek vypadá rzounek (Drepanopteryx) (Obr. 13G) z řádu síťokřídlých.
 Povrch půdy čí písku kde bývají různé druhy sarančí, např. saranče modrokřídlá (Oedipoda
oerulescens) a mnohé drobné zemní ploštice a chvostnatky (Obr. 14C, D).
 Barva a struktura kůry, kterou napodobují pavouci listovníci (Obr. 13J), mnozí tzv. noční
motýli, zejména můrovití, typicky stužkonosky rodu Catocala nebo osenice Noctua,
tesaříci rodu Rhagium (Obr. 13CH), borce podobná je spodní strana velkých baboček a
okáčů (Obr. 13I, K).
 Větvička nebo trn je velmi často využívána strašilkami (Obr. 14J), housenkami píďalek
(Obr. 14K) nebo ostrohřbetkami Centrotus; ty navíc bývají na větvičce pohromadě a pták
se takové „otrněné“ větvičce raději vyhne (Obr. 14CH).
 Kamínek, který napodobuje kněžice rodu Rhaphigaster (Obr. 14A) a potemník Opatrum
sabulosum (Obr. 14B).
 Kupka ptačího trusu na listu, které se podobají zejména menší motýli (Obr. 14F, H) a
některé píďalky, např. tmavoskvnka Tyta luctuosa, někteří vlnopásníci rodu Scopula a
zubočárníci rodu Melanthia, mnohé druhy listových pavouků, například běžník listový
Diaea dorsata (Obr. 15I).
 Lesk či tmavé pozadí vodní hladiny napodobují vírníci (rod Gyrinus)(Obr.15F),
vodoměrky (Obr. 15E), pošvatky (Obr. 15H) nebo pavouci běhající po hladině (rody
Pirata, Dolomedes) (Obr. 15G).
 Poupě květu, kde se živí nosatci rodu Cionus napodobující poupě divizny (Obr. 15B).
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Obr. 13. Příklady kamufláže na vegetaci.
Není však příliš vhodné podobat se možnému nápadnému cíli, např. květu nebo barevně
odlišenému plodu, pokud nemám ještě jinou snahu nežli zmizet z očí lovci. Barevné plody
jsou potravou a proto i cílem mnoha ptáků a vyskytovat se v jejich blízkosti nebo vypadat
jako plod je riskantní. Přesto v květech nalezneme řadu housenek i dospělců (Obr. 15C, D).
Existuje řada dalších unikátních způsobů jak se skrýt lovci.
 Variantou je rozbití známého obrysu těla kontrastně barvenými skvrnami, což bývá někdy
označované jako somatolýza.
 Zabránění vzniku stínu dopadajícího na podklad napomáhá zploštěný okraj těla a pod něj
zatažené nohy u jinak klenutého těla, tak jak to umí mandelinky štítonoši (rod Cassida).
 Známý obrys těla lze rozbít i metalickým vzhledem, tak jak to mistrně činí zlatohlávci
(rody Cetonia, Potosia)(Obr. 16B), chrobáci (Obr. 16D), některé mandelinky (Fastuolina,
Tento projekt je financován z rozpočtu Plzeňského kraje.
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Cryptocephalus), střevlíci a bzučivky (Obr. 16A). Metalický vzhled, jeho barva a odlesk
závisí na úhlu pohledu a proto je nesnadné zacílit na metalicky vypadající kořist, která se i
jen mírně pohybuje na listu ve větru. Zrcadlení metalického povrchu neustále mění vzhled
kořisti.
 Rychle změnit barvu těla hmyz neumí, i když v závislosti na teplotě a potravě se může
dlouhodobě měnit zelená barva na žlutohnědou nebo mohou vznikat tmavé formy, např.
slunéčka. Pomalou, několik dní trvající změnu barvy těla ovládají někteří pavouci běžníci,

Obr. 14. Příklady kamufláže.
typicky druh Misumena vatia (Obr. 15J). Tohoto mechanismu využívají k nenápadnosti.
Když jsou skryti na květu, kde číhají na přilétající opylovače, mohou změnou barvy
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splynout s květem. Je zajímavé, že i když se takoví pavouci barevně neodlišují od barvy
květu, a jsou tedy nenápadní pro ptáky, v UV spektru mají zřetelně odlišnou odrazivost od
květu, na kterém sedí. Tedy, z toho plyne, že změna barvy je ochranou před ptačí predací,
zatímco změna barvy nemá takový význam pro jejich vlastní predaci na opylovačích, kteří
by pavouka měli vidět jako tmavou skvrnu na reflexním povrchu květu v UV záření.
 Na místech, na kterých dochází k mihotání světla, typicky v lesích, je výhodné mít bílé či
reflexní skvrny na tmavém pozadí, tak jak to činí bělopásci (Limenitis, Neptis), batolci
(rod Apatura) (Obr. 16I) a některé babočky (Araschnia levana, Nymphalis antiopa)(Obr.
16J).

Obr. 15. Příklady různé kamufláže a útočné kamufláže.
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Obr. 16. Metalický vzhled a různé výstrahy.
3.3. Oudemansův fenomén
Zajímavostí je tzv. Oudemansův fenomén. Jde o jev, kdy barevné pruhy či jiná struktura
na povrchu živočicha dávají smysl jen při určité pozici živočicha. Zbývající části těla tento
vzhled nevytváří a bývají jen šedě nebo nevýrazně zbarvené. Typicky se jedná o pokračovaní
pruhů, například na nohách a tělech skokanů (Obr. 17E). Při klidové pozici jinak
nesouvisející tmavé skvrny vytváří souvislé pruhy nebo kresby přecházející z předního křídla
na zadní řídlo u motýlů (Obr. 17D), typicky u otakárka ovocného (Iphiclides podalirius) (Obr.
17C). V určité míře tento jev lze pozorovat i v méně nápadné formě, například u jinak
průhledných křídel kobylky rody Phaneroptera falcata je zelený konec křídel, který plynule
v klidové pozici navazuje na zcela zelená křídla prvního páru. Podobně i perleťové skvrny u
některých perleťovců přechází z předních křídel na křídla zadní.
Tento projekt je financován z rozpočtu Plzeňského kraje.
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Obr. 17. Falešná hlava a Oudemansův fenomén.
4. Kombinace kamufláže a aposematismu
Kombinaci krycího a výstražného vzhledu využívají někteří motýli a saranče při tzv.
únikových reakcích. V klidu mají dokonalou kamufláž, např. tmavou stranu křídel
napodobující povrch borky, ale v okamžiku napadení se objeví výstraha ve formě buď
barevně odlišených a do útoku skrytých zadních křídel s odstrašující červenou, oranžovou,
modrou nebo žlutou barvou nebo se objeví skvrny ve tvaru očí u druhů, kteří v klidové pozici
mají křídla složená nad tělem (typicky babočky). Dokonalé jsou v tomto ohledu některé
můry, zejména stužkonosky a osenice. Podobnou odstrašující taktiku mají v případě
napadení přástevníci, jejich druhý pár křídel mívá (nikoliv však u všech druhů) výstražné
zbarvení (Obr. 16H). Běžné ploštice vroubenka skvrnitá (Obr. 16CH) a spleštule blátivá mají
dokonalou hnědou kamufláž, alvšak při napadení prudce roztáhnou křídla a pak je vidět jasně
oranžově zbarvená svrchní strana zadečku.
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Podobnou ochranu poskytují i skvrny ve tvaru očí dravých ptáků, typicky přítomné u
martináčů, okáčů (Obr. 16F), babočky paví oko (Inachis io) (Obr. 16E) a housenek lišajů
(Obr. 16G). Oči mají tmavý střed s bílou skvrnou, která imituje lesk oka dravého ptáka.
Kombinace skvrny napodobující oko na konci zadních křídel motýlů, často doprovázené
ostruhou imituje hlavu s tykadly. Bývá označována jako falešná hlava. Lovec pak nezaútočí
na skutečnou hlavu kořisti, což by pro kořist bylo fatální, ale zaútočí na konec křídel
v domnění, že útočí na hlavu s tykadly. I po případném útoku a poškození konce křídel má
motýl s ostruhami stále šanci zmizet lovci z dosahu a útok přežít. Příkladem motýlů s touto
skvrnou a ostruhou u nás není mnoho, patří k nim oba druhy otakárků (Obr. 17A) a
ostruháček březový (Thecla betulae) (Obr. 17B).
3.5 Útočná kamufláž
Kamufláž však může sloužit i predátoru (Obr. 15CH-K). Krycím zbarvením nebo
tvarem se může buď nenápadně přiblížit ke kořisti (činí tak pavouci skákavky) nebo může
dokonce na kořist číhat v klidu a čekat až se neopatrná kořist ocitne v jeho dosahu. Zelené
nebo hnědé kryptické zbarvení a vzhled některých kudlanek nejen chrání kudlanky před
predací ptáky, ale také umožňuje kudlankám nenápadně číhat na kořist. Podobný útočný
mimetismus provozují u nás někteří běžníci. Tito pavouci číhají v květech na opylovače,
kterých se zmocňují krátkým výpadem a chňapnutím do roztažených předních končetin.
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BLEŠIVEC STUDNIČNÍ (NIPHARGUS AQUILEX) V PLZNI?

Michal Mergl
1 Úvod
Podzemní vody jsou unikátním prostředím, které se mnoha faktory liší od vod na
povrchu. Jedním z limitujících faktorů je nedostatek živin, které musí být do podzemních vod
splaveny z povrchu; v podzemí chybí světlo pro fotoautotrofní organismy, které by
produkovaly živiny. Podzemní prostředí je na druhé straně stabilní z hlediska teploty,
protože denní a často i sezónní výkyvy se v podzemních vodách projevují jen omezeně.
Problémem může být také nedostatek kyslíku v takových vodách. Podzemní prostředí může
začínat jen pár centimetrů pod dnem řek, ale může zasahovat do hloubek i mnoha set metrů.
Proto i teplotní výkyvy, dostupnost živin a obsah kyslíku se může lišit místo od místa.
2 Co jsou stygobionti
Živočichové, kteří v takovém prostředí žijí, se označují jako stygobionti. Většinou mají
pomalý metabolismus, protože jejich možnost obstarat si potravu je omezená. K dalším
charakteristickým rysům stygobiontů je redukce až ztráta pigmentace, redukce až ztráta očí a
hypertrofie končetin a tykadel, které jsou hlavními smyslovými orgány.
K druhově nejbohatší skupině stygobiontů patří korýši a mezi nimi vynikají zástupci
různonožců (řád Amphipoda). Typickými zástupci jsou blešivci z čeledi Niphargidae, kteří
jsou rozšířeni po celém světě. Jen samotný rod Niphargus čítá asi 300 popsaných druhů,
s mnoha endemickými druhy v jeskynních systémech v Evropě i ve světě. Za velmi rozšířený
byl považován druh Niphargus aquilex, česky blešivec studniční. Je znám od Britských
ostrovů do Řecka včetně našeho území. Dnes se soudí, že tento druh zahrnuje několik
kryptických druhů rozlišitelných jen na molekulární úrovni. O ekologii blešivce studničního
existuje několik studií, zejména z Velké Británie a Německa (Knight a Johns 2015). Ukazuje
se, že tento druh se zdržuje spíše v mělkých podzemních vodách, zatímco jiní stygobionti
preferují hlubší freatické vody. Po zimě populace blešivce narůstá na početnosti, s maximem
dospělců ve vrcholném létě; na počátku podzimu převažují spíše menší jedinci, kteří jsou
potomky „letní“ generace, ale v příběhu října dosahují velikosti „letní“ generace. Zdá se tedy,
že ročně vznikají dvě generace těchto blešivců.
Blešivec se pohybuje v blízkosti dna pomalým lezením, trochu na boku, ale dokáže se
rychle pohybovat prudkým pohybem končetin. Zadečkové končetiny sice vypadají jako
hůlky, ale jsou pokryty dlouhými brvami, které jsou dále hustě kryty jemnými brvami (Obr.
1G, H). To umožňuje při jejich mávnutí rychlý poskok, protože plocha končetiny je díky
brvám značně velká. Blešivec je poměrně odolný vůči kolísání teploty, s experimentálně
doloženým rozmezím 1 - 26 °C. Tolerance blešivce studničního vůči výkyvům teploty a
kyslíku je mimořádná; je doloženo, že vydržel 20 měsíců ve skleničce v chladničce s trochou
mechu a asi 2 cm vzduchu. Potravou blešivce je bakteriální a houbová blanka na povrchu
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sedimentu. Bakterie a houby využívají rozpuštěné organické látky v podzemních vodách.
Blešivec pak využívá tyto mikroorganismy jako potravu, kterou sbírá při pohybu po dně. Je
také doloženo, že Niphargus aquilex vyhledává dno se spíše hrubším, písčitým až kamenitým
charakterem. Tento typ dna mu poskytuje více úkrytů nežli dno bahnité.
3 Výskyt blešivce studničního v Plzni-Božkově
V České republice je doložen výskyt čtyř druhů rodu Niphargus: blešivec karpatský
(Niphargus tatrensis), blešivec studniční (Niphargus aquilex), blešivec Niphargus putaenus
var. nataicus, blešivec Arndtův (Niphargellus arndti) a blešivec Cragnonyx subterraneus
(Hrdinová 2016). Z širšího okolí Plzně jsou známé ojedinělé novější nálezy druhu Niphargus
aquilex z Manětínského potoka u Štichovic, z Litavky u Zdic a z toku Třemošné u Kaceřova
(J. Hess, písemné sdělení, 2. 9. 2019). V novém výskytu v Plzni-Božkově se tento druh
vyskytuje v malé, asi 150 cm hluboké jímce. Výskyt je velmi častý; během několika náběrů
sítem bylo vytaženo 10 jedinců různé velikosti, s několika živými jedinci. Oproti našemu
běžnému blešivci potočnímu v povrchových vodách (Gammarus fossarum) jsou jedinci
blešivce studničního (Niphargus aquilex) menší, štíhlejší a bezbarví, a jejich pohyb ve
sklenici je spíše pomalé popolézání nežli boční poskoky, které jsou typické pro povrchové
druhy. Výskyt tohoto druhu blešivce může souviset s historickou těžbou kamenečných břidlic
nedaleko studánky. Není vyloučeno, že studánka je napájena podzemními vodami
vytékajícími ze starých štol kdysi ražených ve svahu nad studánkou a opuštěné důlní
podzemní prostory jsou vhodným místem pro rozvoj místní populace tohoto blešivce.
4 Končetiny blešivce
Přední končetiny blešivců mají zajímavé zakončení. Tyto tz. gnathopody mají
předposlední článek lopatovitě rozšířený (Obr. 1C, E). Tak jako nůž do střenky do tohoto
článku zapadá poslední srpovitě prohnutý článek. Oba i další články této končetiny jsou hustě
pokryté dlouhými štětinami (setami), jejichž rozmístění a počet jsou druhově specifické.
Lopatovité rozšíření předposledního článku vzniklo jako adaptace umožňující zvětšení svalu
ovládajícího poslední srpovitý článek. Gnathopody připomínají tvarem a funkcí loupeživé
končetiny kudlanek, pakudlanek a splešťulí. Podle experimentů na příbuzných druzích však
neslouží k lovu nebo soupeření samečků, ale mají důležitou přidržovací funkci při páření.
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Obr. 1. Blešivec potoční (Niphargus aquilex) z Plzně-Božkova (sběr 27. 8. 2019).
A, B - celí jedinci (fixace alkoholem); C - detail hlavy s tykadly a otrněnými gnathokoxami;
D - detail maxil se setami; E - poslední dva články gnathokoxy se setami; F, CH - gnathocoxa
a její detail v polarizačním mikroskopu; modře a oranžově jsou patrné skupiny svalů, které
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zvedají (oranžově) a zavírají (modře) poslední článek gnathokoxy, G, H - dvouvětevná
končetina ze zadečku (uropody) a detail jejího jemného obrvení.
5 Závěr: Je to opravdu Niphargus aquilex?
Mikroskopické studium ukazuje, že určení blešivce z Božkova není tak jednoznačné,
jak by se mohlo zdát. Zatímco seta na posledním článku je jen jediná (obr. 1E), tedy znak
považovaný za typický pro Niphargus aquilex, na maxile byly u jedinců z Božkova zjištěny
více nežli tři sety (obr. 1D), což je znak, který přiřazení k druhu Niphargus aquilex
nevyhovuje. A aby to bylo ještě složitější, u mladých jedinců i jiných blízkých druhů rodu
Niphargus je na posledním článku také jen jedna seta a více set mají další druhy až
v dospělém stadiu (Hartke et al., 2011). Není vyloučeno, že jedinci sbíraní v Božkově nejsou
dospělí, ale spíše se jedná o mladé jedince. Tedy, i když je pravděpodobnost příslušnosti
božkovských druhů k blešivci potočnímu pravděpodobná, nelze vyloučit, že v Božkově máme
jiný druh těchto zajímavých stegobiontů. Rozluštění čeká, tak jako u mnoha podobných
problémů, na mladé zvídavé přírodovědce, kteří se nadchnou pro tohoto malinkého tvora.
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STOJATÉ VODY: SINICE, FOSFOR, PLANKTON A RYBY
Jindřich DURAS
1 Úvod
Tekoucí vody – pramenné stružky, potůčky, potoky a řeky – je obtížné zkoumat,
protože voda i část organismů neustále někam pokračuje v pohybu. Přitom se mění její
teplota, chemismus, společenstva organismů i charakteristiky koryta vodního toku.
Stojaté vody nikam nespěchají, a tak můžeme dobře sledovat i jejich vývoj v průběhu
vegetační sezóny. Na čem tento vývoj záleží?
Základem je obsah živin, protože ten určuje, kolik biomasy se v daném ekosystému
vůbec může vytvořit. Ve sladkých vodách je v naprosté většině případů tou nejdůležitější
živinou fosfor. Bez fosforu to ve vodě nejde. Je potřeba například ke stavbě buněčných
membrán (fosfolipidy), jako součást vnitrobuněčné energetické konzervy (ATP,
adenosintrifosfát) či jako nutná složka genetického materiálu (DNA). Druhá nejdůležitější
živina je dusík. Sloučenin dusíku je ale obecně ve sladkých vodách dostatek, a to zejména
v obydlených oblastech (zemědělství, odpadní vody), kde spousta sloučenin dusíku přichází i
s dešťovou vodou. Ve vodách, kde je dusíku zásadní nedostatek, si některé druhy sinic (ty, co
mají tzv. heterocyty) poradí tak, že si berou (fixují) potřebný dusík ze vzduchu.
Fosfor je tedy u nás tou základní a nejdůležitější živinou. To znamená, že je to právě
fosfor, který potřebují ke svému růstu i sinicové vodní květy. Zároveň tedy, když budeme
chtít spolehlivě zakročit proti sinicím a zlepšit v nějaké vodní nádrži podmínky k rekreaci
nebo zlepšit kvalitu vody, která se používá jako zdroj pro vodárnu, je jediný opravdu
spolehlivý způsob: radikálně snížit množství (koncentraci) fosforu ve vodě.
Kde se nám fosfor ve vodě v takovém nadbytku bere? Největším zdrojem sloučenin
fosforu jsou odpadní vody z měst a obcí. Ty jsou dnes sice už poměrně dobře čištěny, ale
fosforu v nich i po vyčištění zůstává velký nadbytek. Podstatně méně důležitým zdrojem jsou
splachy ze zemědělské půdy.
Dostupné živiny jsou využívány fytoplanktonem, tedy řasami a sinicemi. Můžeme říci,
že pokud je živin (fosforu) k dispozici velmi málo, bude i biomasa fytoplanktonu nízká a voda
bude průhledná. Pokud je ve vodě živin dostatek, bývá i biomasa fytoplanktonu vysoká, ale
pozor, mohou se uplatnit i další vlivy. Nejdůležitějším vlivem je tzv. filtrační tlak
zooplanktonu, zejména perlooček, tedy velkých filtrátorů. Tito filtrátoři jsou schopni udržet
rozvoj fytoplanktonu pod kontrolou – to znamená, že můžeme v některém rybníce nalézt
čistou vodu i tam, kde je nadbytek fosforu. Při pohledu zblízka si ale snadno všimneme, že
rybník je bohatě obydlen právě velkými perloočkami.
V přírodě ale není nic úplně jednoduché, takže pod filtračním tlakem perlooček se mění
druhové složení fytoplanktonu: objeví se druhy, které perloočky buď nedokážou pozřít (velké
druhy řas, například Pediastrum, Coelastrum, Ceratium), nebo je sice pozřou, ale nestráví
(řasy ve slizovém obalu, např. Radiococcus, Ankyra) a nebo jsou pro perloočky nezdravé či
jedovaté – do této kategorie patří zejména sinice. Sinice produkují látky, které zhoršují trávení
a snižují plodnost perlooček.
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Zooplankton je omezován především rybami, pro které je ideální potravou. Dokonce i
maso kaprů, kteří se živili z velké části přirozenou potravou, obsahuje omega 3 mastné
kyseliny, podobně jako mořské ryby. Ryby spotřebují nejprve velké druhy perlooček rodu
Daphnia – na jedno sousto totiž ryba získá nejvíce živných látek. Podle velikostního složení
zooplanktonu tak snadno odhadneme, jak hustá je rybí obsádka: čím více ryb, tím menší
zooplankton.
Obr. 1: Perloočka, která patří k „velkým“
druhům (kolem 2 mm velké) – hrotnatka
Daphnia pulex.
Dobře je vidět složené oko, jednoduché
střevo, dvě embrya v zárodečném prostoru a
filtrační nožičky (5 párů). Jedná se o
partenogenetickou samičku – ty se
rozmnožují bez oplození => produkují věrné
kopie sebe sama. To je strategie výhodná do
stabilních podmínek, kdy je možné se rychle
lavinovitě namnožit. Při změně podmínek
(silné ochlazení) dochází na rozmnožování
pohlavní.
Velké perloočky pozřou sousto o velikosti
max. 40 um.

Jak to tedy celé funguje. Kde je velmi málo planktonožravých ryb, tam najdeme hodně
velkých perlooček, které drží na uzdě růst fytoplanktonu a voda je průhledná. Kde je ryb
hodně, tam je zooplankton drobný (vířníci, malé perloočky), neschopný kontrolovat rozvoj
řas, takže voda je pak neprůhledná a má nějaký vegetační zákal (hnědý, zelený), nebo
sinicový vodní květ. Už ze břehu je tedy možné usoudit na to, co se pod hladinou stojaté vody
děje.
2 Terénní exkurze
Terénní exkurze byla zaměřena na dvě lokality stojatých vod.
První bylo parkové jezírko Mlýnská strouha v Plzni (2000 m 2, průměrná hloubka cca 1
m), kde je atraktivně průhledná a pohledově čistá voda udržována metodou tzv.
biomanipulace, tedy zásahem do potravního (trofického) řetězce – udržováním nízké rybí
obsádky.
Druhou lokalitou byla přehradní nádrž České údolí na řece Radbuze v Plzni. Jedná se o
typickou vysoce úživnou nádrž s pravidelnými sinicovými vodními květy.
2.1 Parkové jezírko Mlýnská strouha (Plzeň)
Jezírko Mlýnská strouha je udržováno bez využití chemické úpravy vody. Výjimkou je
jarní mírná aplikace síranu hlinitého. Ten se rozpouští na hydroxid hlinitý, který velmi pevně
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váže rozpuštěné anorganické sloučeniny fosforu (fosforečnany). Tím se voda výrazně
ochuzuje o klíčovou živinu. Péče o dobrou jakost vody je založena primárně na
biomanipulaci. Při nízké rybí obsádce se v jezírku udrží silná populace filtrujícího
zooplanktonu (perloočky) a voda zůstává čirá a průhledná. Tento koncept ovšem dokážou
narušit zelené vláknité řasy (zejména šroubatky, Spirogyra), jež v průhledné vodě rychle
rostou s perspektivou vyplnit celý objem jezírka svou biomasou. Mechanické odstraňování
biomasy vláknitek je obtížné, proto jsou v jezírku ještě ryby ostroretky, které okusují nárosty
na kamíncích na dně ještě v době, kdy se vláknité řasy teprve chystají ke svému růstu. Tím se
daří zhruba o jeden měsíc oddálit období, kdy se musí jezírko čistit mechanicky. Ostroretky
neruší biomanipulační záměr, protože nejsou dobře uzpůsobeny požírat zooplankton – ten jim
tedy z větší části uniká a jeho filtrační kapacita zůstává zachována.
Jezírko jsme zastihli se zeleným vegetačním zákalem a s drobnými vločkami sinice rodu
Microcystis, jež byly hustě rozptýleny ve vodním sloupci. Příčina intenzivního rozvoje řas a
sinic je snadno patrná. Asi 10 ks koi kaprů se koncem jara opakovaně vytřelo, jejich
potomstvo rychle zkonzumovalo perloočky a fytoplankton se vymanil z jejich určujícího
vlivu. Asi 2000 ks malých kapříků čile rejdilo po jezírku. Ryby zároveň se svými exkrementy
uvolňují do vody sloučeniny fosforu, které dále podporují růst řas i sinic.
Chyba v péči o jezírko se v letošním roce stala v tom, že se nepodařilo včas vysadit
několik desítek okounů. Ti jsou úspěšní predátoři a dokážou zkonzumovat většinu kapřího
plůdku. Okouni sami se živí spíše většími vodními organismy jako jsou larvy jepic (rody
Baetis a Caenis), berušky vodní (Asselus aquaticus) a larvy dalšího vodního hmyzu. Proto ani
vliv odrostlejších okounů nezhoršuje biomanipulační efekt, tedy působení perlooček.
Alternativou oproti okounům je odlov kapříků tzv. plůdkovou sítí či odlov elektrickým
agregátem.
Sinice jsou pomalu rostoucí organismy, jejichž populace se v jezírku vyvíjí zhruba od
začátku srpna. V rámci péče o jezírko se lze sinic zbavit zrychlenou obměnou vody. Sinice
ztráty na hustotě populace způsobené vyplavováním nejsou schopny kompenzovat rychlým
růstem, a tak zhruba po týdnu vymizí.
V jezírku byl odloven planktonní sítí tzv. síťový plankton. Ten jsme nejprve prohlédli
v epruvetě, kde byl vidět zejména sinicový vodní květ a malé množství zooplanktonu. Část
planktonu jsme přelili do litrové plastové vzorkovnice tak, aby nebyla hustota organismů
příliš velká a nedošlo k jejich úhynu. Před mikroskopováním se zase vše zahustí prolitím přes
sítko s velikostí od 40 um. Část planktonu byla ve 100 ml PET vzorkovnici konzervována
lihem.
Při zběžném průzkumu makroorganismů byly nalezeny zejména larvy jepic a beruška
vodní.
Při mikroskopickém pozorování v laboratoři byli v rámci fytoplanktonu pozorovány
zejména sinice rodu Microcystis s typickými černě tečkovanými buňkami, kde černé tečky
jsou aerotopy, tedy plynové měchýřky, které umožňují sinicím měnit polohu ve vodním
sloupci a zejména vytvářet hladinové povlaky. Řídce byla nalezena velká kolonie váleče
zlatého (Volvox aureus). Poměrně běžné byly obrněnky – trojrožec (Ceratium hirundinella).
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V zooplanktonu byli nejpočetnější vířníci. Jednalo se především o tzv. mikrofiltrátory,
kteří dokážou vyfiltrovat z vody jemné částečky od úrovně bakteriální velikosti (Keratella
quadrata, Hexarthra sp.). Přítomen byl i dravý vířník rodu Asplanchna. Z většího planktonu
byla nalezena početná nedospělá stádia buchanek (býložravá nauplia a draví kopepoditi) a
dokonce jedna dospělá vznášivka Eudiaptomus gracilis. Z perlooček byla přítomna pouze
nosatička (Bosmina longirostris) a zachycen byl i jedinec drobné perloočky rodu
Diaphanosoma.
Celkově tedy biologický obraz odpovídal poměrně úživné stojaté vodě s hustou rybí
obsádkou koncem léta. Mikroskopický pohled tedy potvrdil závěry z makroskopického
pozorování v terénu.
Fotografie jsou uvedeny v příloze.
2.2 Vodní nádrž České údolí na Radbuze
Nádrž České údolí je jakýmsi kultivátorem na řasy a sinice. Voda v nádrži se poměrně
rychle obměňuje, takže živiny jsou neustále obnovovány. V suchých létech se obměna vody
v nádrži zpomaluje a navíc se uvolňují sloučeniny fosforu také ze sedimentu, takže sinice mají
na svůj rozvoj dostatek času a růst mohou v trvalém nadbytku. Z nádrže je bohatý
fytoplankton vyplavován Radbuzou dále do Berounky, kde dokážou sinice udržet populaci
odpovídající výraznému vodnímu květu ještě na dolním toku.
V nádrži jsme pozorovali intenzivní hráškově zelený vegetační zákal způsobený
především sinicemi rodu Microcystis, jejichž drobné kolonie byly rozpoznatelné už
makroskopicky.
Planktonní sítí jsme odebrali vzorek síťového planktonu. Ve skleněné epruvetě byly
vidět drobné sinicové vločky a značné množství drobného zooplanktonu.
Při pozorování pod mikroskopem byli vidět hojně vířníci (rod Keratella) a také
koloniální vířník rodu Conochilus. V korýšovém planktonu byla hojná nauplia a kopepoditi
buchanek, vzácně se objevila drobná hrotnatka (Daphnia cucculata). Spektrum sinic jsme
mohli doplnit o rody Planktothrix (vláknitá sinice s aerotopy) a Dolichospermum (spirálovitě
stočené vlákno s heterocyty a aerotopy)
Fotografie jsou uvedeny v příloze.
2.3 Radbuza pod nádrží České údolí, nárostové společenstvo
Nádrž České údolí průběžně exportuje velké množství planktonu, a protože voda odtéká ode
dna nádrže, kde je i nedostatek kyslíku a množství nedokonale rozložených organických látek,
je pod hrází cítit silně rybniční až trochu i hnilobný zápach. V průběhu velmi suchého léta
odtékalo z nádrže trvale velmi nízké množství vody, proto i nárosty byly vyvinuty jako velmi
husté povlaky.
Tím jsme jednoduše zjistili, že vliv vodní nádrže na tok pod ní může být velmi problematický.
Nadbytek potravy z nádrže degraduje společenstva makrozoobentosu v řece a voda je
zásobována živinami a organickými látkami a navíc má snížený obsah kyslíku. Vyrovnané
průtoky také znamenají, že velká voda nemůže pročistit říční dno a odnést jemné usazeniny.
Vzorek byl odebrán do 100 ml PE lahvičky s malým množstvím vody.
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Při mikroskopickém pozorování nárostu dominovalo bohaté společenstvo rozsivek.
Dominantní byl rod Nitzschia zastoupený mnoha druhy. Jako příměs byl pozorován rod
Navicula a také např. rod Cymbella s asymetrickou schránkou.
3 Závěr
V praxi jsme si ukázali, že udržet průhledný vodní sloupec ve stojaté vodě koncem léta
je velmi těžké, protože jednak jsou stojaté vody obvykle silně přerybněné a jednak i
přezásobené živinami. Biomanipulace je ekologicky přátelský způsob řízení jakosti vody
zásahem do trofických vztahů, ale i tento přístup má četná úskalí. Nezbývá tedy, než se
věnovat snižování obsahu fosforu ve vodách.
Obsah fosforu a dalšího znečištění ve vodách lze docílit jednak zlepšením čištění
městských odpadních vod, ale zejména tím, že dešťové vody nebudou ve městech a obcích
sváděny přímo do splaškové kanalizace. Ta se totiž za deště přehltí a silně znečištěná voda je
tzv. odlehčena bez jakéhokoli čištění rovnou do řek. Situaci je třeba řešit opatřeními, která
zadrží vodu v ploše města – zelené střechy, zelené fasády, dešťové zahrádky, zasakování,
jezírka a podzemní nádrže, odkud lze vodu využívat například na zalévání zeleně.
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FOTOGRAFICKÁ PŘÍLOHA
Mlýnská strouha: Vpravo rok 2018 s průhlednou
vodou - rybí obsádka byla řídká.
Dole rok 2019 s vegetačním zákalem – kapři se
vytřeli a plůdek zdecimoval filtrující zooplankton.

Kachny mají sice
návštěvníci rádi, ale pro
vodní ekosystém
znamenají vnos živin a
riziko motolic přenosných
na lidi (cerkáriová
dermatitida). Proto se
snažíme jejich přítomnost
co nejvíce omezit.
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Microcystis aeruginosa:
typická velká hrudka, jak
bývá pozorována ve stojatých
vodách koncem léta.
Dole: Jedna drobná vločka
pod mikroskopem. Jedna
slizová kolonie obsahuje až
desetitisíce buněk

Vlevo: další, poměrně hojná
sinice, kterou lze spolehlivě
poznat už makroskopicky:
snopečky afanizomenonu
(Aphanizomenon flos-aquae).
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Pohled do planktonky po tahu ve
vodě s nízkou rybí obsádkou a
velkým zooplanktonem – dominují
velké druhy perlooček.

Vlevo dravý vířník Asplanchna. Vpravo nosatička (Bosmina longirostris)
Oba jsou drobní filtrátoři indikující silný tlak rybí obsádky a neschopnost
Tento projekt je financován z rozpočtu Plzeňského kraje.
regulovat růst fytoplanktonu.
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Radbuza pod nádrží České údolí. Mírný proud a bohatě vyvinuté nárosty na ponořených
podkladech.

Nárost z Radbuzy, mikrofotografie.
Velké množství rozsivek, řas s křemitými schránkami.
Rozsivky jsou nejhojnější součástí nárostů na kamenech
i vodních rostlinách. Zde jeden z nejčastěji
zastoupených rodů: Nitzschia.
Vpravo druhý z nejčastěji nacházených rodů rozsivek:
Navicula s typickým uspořádáním chromatoforů proti
sobě (Nitzschia za sebou).
Tento projekt je financován z rozpočtu Plzeňského kraje.
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Vývěr železité podzemní vody pod hrází nádrže České údolí. Redukované formy Fe II jsou na
vzduchu bakteriálně oxidovány na FeIII, takže vidíme sraženinu hydroxidu železitého a také
biomasu železitých baktérií, patrně rodu Leptothrix.
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MAKROZOOBENTOS – ADAPTACE NA ŽIVOT VE STOJATÝCH A
TEKOUCÍCH VODÁCH
Luboš ZELENÝ
1 Úvod
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
(epiliton). Podle velikosti dělíme bentos dále na mikrobentos (do velikosti 0,1 mm),
mesobentos (0,1 až 2 mm), makrobentos (nad 2 mm). Podle systematické příslušnosti členíme
dále na fytobentos (fototrofní organismy) a zoobentos (autotrofní organismy).
Makrozoobentos je tedy společenstvo organismů obývající dno tekoucích a stojatých vod.
Obr. 1: Zástupci
jednotlivých skupin
bentosu – perloočka
Chydorus sphaericus
(mikrobentos),
břichobrvka Ichthydium
podura (mesobentos),
dospělec brouka
Platambus maculatus
(makrobentos), rozsivka
Meridion circulare a
sinice drkalka
(Oscillatoria) - fytobentos
.

2 Odběr vzorků
Odběr vzorků v tekoucích vodách se provádí dle platné metodiky Perla, která je
nejvhodnější pro následné hodnocení ekologického stavu toků. Tohoto postupu lze použít pro
broditelné toky (do 1 m hloubky, rychlost proudu do 1 m.s-1), odběr se provádí za normálního
vodního stavu (Q270d a nižší). V místě odběru vzorků je nutné měřit základní terénní
Tento projekt je financován z rozpočtu Plzeňského kraje.
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parametry (pH, vodivost, teplota vody, O2). Vzorkovací období jsou dvě: jaro (III.-½ V.) a na
stejné lokalitě na podzim (½ IX.-½ XI.). Jedná o tzv. multihabitatový (podchycuje všechny
dostupné habitaty na lokalitě) a proporcionální odběr, který trvá tři minuty. Odběr vzorku je
semikvantitativní a ke vzorkování se používá ruční bentosová síť. Procesu vzorkování pomocí
sítě se říká odborně „kick sampling“, neboť vzorkař svoji nohou rozrývá říční dno. Uvolněné
organismy jsou následně proudem strženy do ruční sítě.

Obr. 2: Rozmístění jednotlivých habitů v profilu vodního toku
2 Makrozoobentos – potravní strategie
2.1. Kouskovači (Shredders)
Kouskovači jsou destruenti hrubého pevného organického materiálu (CPOM)
suchozemského původu pocházejícího z příbřežní části. Produktem jejich činnosti je jemná
pevná organická hmota (FPOM) a enzymaticky rozpuštěná organická hmota (DOM). Mezi
typické zástupce kouskovačů z řad makrozoobentosu patří chrostíci, pošvatky, korýši, někteří
dvoukřídlí a měkkýši. Některé skupiny preferují různé části listů: pošvatky (mezofyl, kutikula
a epidermis), tiplice (žilnatina).
2.2. Sběrači (Collectors)
Sběrači se živí FPOM filtrací z vodního prostředí nebo přebíráním dnových nánosů.
FPOM – perifyton, biofilm a částečky zpracovaného CPOM. Filtrují vodu pomocí štětiček,
vějířků, speciálních filtračních aparátů a sítí. Jejich velký význam tkví v tom, že sbírají drobné
částečky z říčního dna a přehrabují jemné sedimenty. Mezi typické zástupce patří chrostíci
(stavějící sítě), muchničky a další dvoukřídlí, jepice, pakomáři nebo pakomárovci.
2.3. Škrabači a spásači (Scrapers and Grazers)
Živí se buď perifytonem (nárostová společenstva rozsivek, zelených řas a sinic) nebo
velkými řasami, jejichž jednotlivé buňky probodávají. Potravu si obstarávají oškrabováním,
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pilováním, drásáním, napichováním a okusováním. Typickými zástupci jsou některé rody
jepic, chrostíků, někteří dvoukřídlí, motýli a brouci.
2.4. Predátoři (Predators)
Většina predátorů požírá kořist vcelku nebo po částech, některé druhy mají nabodávací
ústrojí. Někteří predátoři kořist vyhledávají aktivně, jiní přepadávají ze zálohy nebo číhají.
Vnímají vibrace vody a sítí. Do této skupiny patří vážky, střechatky, některé pošvatky,
zástupci dvoukřídlích a brouků.

A

B

Obr. 3: Životní strategie makrozoobentosu ve
vztahu k potravě. A – Kouskovači, B – Sběrači,
C – Škrabači a spásači, D - Dravci

C

D

3 Zoobentos tekoucích vod
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Druhové složení zoobentosu tekoucích vod je velmi pestré. Rozhodujícím faktorem,
který určuje druhové složení a dynamiku zoobentosu je rychlost vodního proudu. Životu
v rychlém proudu jsou živočichové různě adaptováni. Čím prudší je proud, tím dokonalejší
jsou různé orgány a zařízení umožňující život i v nejprudších peřejích a vodopádech.
Dokonalými tělními orgány jsou různé přísavky (zástupci rodu Liponeura), lepivé žlázy
muchniček, někteří živočichové si staví různé schránky a trubičky (chrostíci a pakomáři),
mnohé jepice mají uzpůsobený proudu i celkový tvar těla. Naproti tomu živočichové žijící
v klidné vodě za kameny, pod kameny a v trsech vodních rostlin nebo v profilu dna se bez
adaptací na proudění obejdou.
Obr. 4: Adaptace
zoobentosu na
proudění – tělo s
háčky, výrůstky a
přísavkami
(Liponeura), lapací
sítě chrostíka rodu
Hydropsyche, závaží
na schránce
chrostíka rodu Silo,
byssová vlákna
slávičky (Dreissena
polymorpha),
zploštělý tvar těla
(Ancylus)

3.1. Rozmístění bentických organismů v toku
Nejvíce jsou osídlené kameny o průměru 15-20 cm. Makrozoobentos povrchu kamenů
tvoří larvy jepic (Baetis, Oligoneuriella), muchniček, pakomárů, chrostíků (Anabolia, Silo),
plži (Ancylus, Bythinia), přísalky, brouci (čeleď Elmidae). Spodní část kamenů osídlují
prvoci, ploché kolonie hub, mechovky, ploštěnky, pijavice, plži, korýši (Asellus, Gammarus),
jepice (Ecdyonurus, Epeorus), pošvatky (Perlidae, Leuctridae), chrostíci (Hydropsychidae,
Rhyacophilidae), ploštice, vodule. Některé druhy žijí na obou stranách kamenů, jiné přelézají
na horní stranu v noci nebo při nedostatku světla. Zoocenózy písčitého dna jsou druhově i
početně nejchudší.
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4 Zoobentos stojatých vod
Výskyt zoobentosu ve stojatých vodách je ovlivněn několika faktory, tím
nejzásadnějším je distribuce potravy. Klíčový je přísun potravy z pelagiálu (volná hladina).
Jako potrava slouží nejrůznější řasy a mrtvý zooplankton, který padá na dno. Nízká diverzita
bývá na dně hlubokých jezer a nádrží, neboť mrtvý plankton je cestou mineralizován. Rovněž
velmi málo oživené je i dno mělkých nádrží a rybníků, kde díky masovému výskytu velkých
perlooček došlo k výraznému snížení biomasy fytoplanktonu.
Dalším limitujícím faktorem pro výskyt zoobentosu ve stojatých vodách je množství
kyslíku u dna. Nejhlubší partie jezer a nádrží jsou zpravidla bez kyslíku, což se významně
projevuje na složení biocenózy dna.
Mezi nejčastější zástupce zoobentosu stojatých vod patří larvy pakomárů a
máloštětinatců (naidky, nítěnky, žížalice), dále se mohou vyskytovat vodní měkkýši a korýši.

Obr. 5: Adaptace
zoobentosu na stojaté
vody – dýchací
trubičky na zadečku u
splešťule (Nepa
cinerea), dýchací
aparát znakoplavky
(Notonecta), dýchací
sifo komára (Culex),
dlouhé pokrčené
končetiny vodoměrky
(Hydrometra
stagnorum), listovité
výběžky na zadečku u
vážky motýlice
(Calopteryx), larví
vztlak koretry
(Chaeoborus)
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5 Zoobentos nalezený na řece Radbuze pod VN České údolí
Annelida (kroužkovci)
Oligochaeta (máloštětinatci)
Eiseniella tetraedra (žížala obojživelná) - žije ve vlhké půdě, močálech, na břehu řek i
přímo ve vodě
Hirudinea (pijavice)
Erpobdella octoculata (hltanovka bahenní) -

pomalu tekoucí a stojaté vody, pod
kameny; jedna z nejhojnějších pijavic

Erpobdella vilnensis – v tekoucích vodách, snese vyšší úroveň znečištění
Mollusca (měkýši)
Sphaerium corneum (okružanka rohovitá) - výskyt v živinami bohatších (často i organicky
znečištěných) vodních tocích, kanálech, tůních a
rybnících. Odolný proti organickému znečištění.
Pisidium sp. (hrachovka) v tekoucích vodách pod kameny
Ancylus fluviatilis (kamomil říční) -

rychle tekoucí vody, na kamenech; adaptace ulity
pro život v proudu

Crustacea (korýši)
Asellus aquaticus (beruška vodní) - velmi běžný druh tekoucích i stojatých vod, požírá
rostlinné zbytky, snese vyšší úroveň organického
znečištění
Diptera (dvoukřídlí)
Simulium sp. (muchnička) – žijí často v koloniích, lepivé žlázy; v dospělosti značně
nepříjemný hmyz
Chironomidae gen. sp. (pakomáři) – početná skupina druhů, obtížná determinace; oblíbená
potrava ryb; vyšší úroveň znečištění toku
Tipula sp. (tiplice) – larvy žijí v bahně nebo v detritu, značná ekologická valence larev
většiny druhů
Trichoptera (chrostíci)
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Hydropsyche angustipennis – běžný druh v potocích a řekách pahorkatin a nížin, nestaví si
schránku; snese vyšší organické znečištění
Hydropsyche pellucidula –

výskyt podobný předešlému druhu; vytváří sítě v proudných
úsecích toku, do kterých chytá potravu

Ephemeroptera (jepice)
Baetis vernus - běžný druh pod kameny v tekoucích vodách
Odonata (vážky)
Calopteryx sp. - místy hojný zástupce vážek, vyhledává břehy zarostlé vegetací
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SLAVKOVSKÝ LES A SOOS - exkurze
Zdeňka Chocholoušková
1 Terénní exkurze
Terénní exkurze usnadňuje propojení odborných pojmů získaných během školní výuky
s reálnou přírodou (Brehrendt & Franklin, 2014).
Vonková uvádí (2011, s. 181, In Vališová  Kasíková, 2011), že se jedná o řízenou
učební činnost žáků v autentickém přírodním prostředí. Chápe exkurzi spíše jako
jednorázovou aktivitu umožňující žákům utváření přesnějších představ, nabytí zkušeností
z přímého styku s poznávanou realitou. Tento bezprostřední kontakt je emocionálním
zážitkem z poznání, umocňuje vztah k předmětu poznání, dotváří teoretické poznatky ze
školního prostředí (Cimer, 2006, s. 7), podporuje tvořivé myšlení žáků (Glynn & Duit, 1995;
Griffiths & Moon, 2000; Patrick, 2010, Yassir & Abeer, 2014). Pauk (1981, s. 195) rozlišuje
exkurze motivační (úvodní, které slouží k úvodu do dané problematiky), tematické
(botanické, zoologické, mykologické, geologické apod.), shrnující (opakovací, které přispívají
k utřídění, upevnění, prohloubení a zopakování poznatků) a komplexní (aplikace vztahů
v přírodě, ale i multioborové pojetí vedoucí k propojení poznatků přírodních věd do
sémantických struktur – biologie, zeměpisu, geologie, chemie, ale např. i fyziky). Podobně
Pavlasová (2014, s. 25–26) třídí exkurze podle zvolených cílů a časového zařazení, a podle
zaměření a náplně, na exkurze motivační, které jsou zařazovány před probíráním daného
učiva, průvodní, které jsou zařazovány v průběhu probíraného tématu a závěrečné, které jsou
zaměřeny na využití teoretických poznatků v terénu a jsou zařazovány na závěr učiva tématu
či tematického celku. Podle zaměření a náplně rozlišuje exkurze na monotematické (zaměřené
na jeden obor – např. botanické, geologické, ornitologické, apod.) nebo komplexní (zaměřené
přírodovědně, na více oborů).
Exkurze do Slavkovského lesa a na Soos byla zaměřena převážně botanickoekologicky. Dále jsou popisovány jednotlivé zastávky exkurze.
2 Slavkovský les
Chráněná krajinná oblast (CHKO) Slavkovský les byla vyhlášena 3. května 1974 na
ploše 610 km2. Oblast Slavkovského lesa se nachází mezi třemi nejznámějšími lázeňskými
centry České republiky: Karlovými Vary, Mariánskými a Františkovými Lázněmi. Území
bylo dlouhodobě složitě formováno, nachází se částečně na území Krušnohorského
krystalinika, Moldanubika a Chebské pánve. Zajímavý je zde výskyt serpentinitů (hadců).
Slavkovský les má ráz paroviny. Nejvyšším vrcholem je Lesný (983 m n. m.), který se
nachází v západní části. Území Slavkovského lesa je lesnaté, tvořené převážně bučinami a
podmáčenými smrčinami s rozlehlými rašeliništi vrchovištního typu s porosty borovice blatky
Tento projekt je financován z rozpočtu Plzeňského kraje.
44

(Pinus rotundata) a břízy pýřité (Betula pubescens) s charakteristickými rašelinnými druhy.
Rozsáhlé lesní komplexy spolu s rašeliništi vytváří ohromný přírodní vodní rezervoár,
příznivě ovlivňující hydrický režim širokého okolí, především západočeských lázní.
Vyskytuje se zde řada minerálních pramenů, čímž se CHKO Slavkovský les výrazně odlišuje
od ostatních chráněných krajinných oblastí v republice. Ze vzácné a chráněné květeny je
nejvýznačnější endemický rožec kuřičkolistý (Cerastium alsinifolium), vrba borůvkovitá
(Salix myrthiloides), dále pak prha arnika (Arnica montana), která je i ve znaku CHKO,
rosnatka okrouhlolistá (Drosera rotundifolia), tučnice obecná (Pinguicula vulgaris), apod. Z
typické fauny lze uvést jelena evropského (Cervus elaphus), prase divoké (Sus scrofa), srnce
obecného (Capreolus capreolus), či kunovité šelmy. Vzácně se zde vyskytuje tetřívek obecný
(Tetrao tetrix), či tetřev hlušec (Tetrao urogallus). Pravidelně zde hnízdí čáp černý (Ciconia
nigra), zajímavostí je nejzápadnější výskyt sysla obecného (Spermophilus citellus) na
golfovém hřišti u Karlových Varů.
V rámci exkurze jsme navštívili Přírodní rezervace Smraďoch a Žižkův vrch a Národní
přírodní památku Křížky a Národní přírodní rezervaci Soos.
2.1 Geologický park a Žižkův vrch
Geologický park se nachází na okraji Mariánských Lázní, v Přírodní rezervaci Žižkův
vrch (vyhlášena 2004), a představuje ucelenou sbírku hornin okolí. Přírodní rezervace Žižkův
vrch je porostlá zachovalou květnatou bučinou, která je ve stromovém patře tvořena bukem
lesním (Fagus sylvatica), v keřovém patře převážně zmlazujícím bukem a v bylinném patře
typickými bučinnými druhy jako: věsenka nachová (Prenanthes purpurea), pšeníčko
rozkladité (Milium effusum), samorostlík klasnatý (Actea spicata), konopice zdobná
(Galeopsis speciosa), čistec lesní (Stachys sylvatica), bažanka vytrvalá (Mercurialis
perennis), plicník tmavý (Pulmonaria obscura), barvínek menší (Vinca minor), silenka
dvoudomá (Silene dioica), netýkavka nedůtklivá (Impatiens noli-tangere), nebo kokořík
přeslenitý (Polygonatum verticilatum).
2.2 Smraďoch
Přírodní rezervace Smraďoch byla vyhlášena v roce 1968 na ploše necelých 8 ha.
Nachází se 5 km severovýchodně od Mariánských Lázní směrem na Prameny. Z parkoviště
vede bezbariérová cesta k naučné stezce. Jedná se o rašeliniště vzniklé na vývěrech
minerálních vod a suchých výfuků oxidu uhličitého a sirovodíku (mofety), které jsou
pozůstatkem sopečné činnosti z konce třetihor a počátku čtvrtohor. Právě tyto intenzívní
výfuky daly místu název. Název Smraďoch jasně vyplývá z charakteristického zápachu
zapříčiněného obsahem sirovodíku v plynných vývěrech. I když je koncentrace tohoto plynu
velice nízká, jeho charakteristický zápach se line na velkou vzdálenost. Zatímco převládající
oxid uhličitý je juvenilní, tj. pochází z nitra Země, sirovodík vzniká působením sirných
bakterií v redukčním prostředí rašeliniště blízko povrchu. Pramen Smraďoch vznikl na
proplyněných vývěrech podzemních vod vázaných na zlomové linie ve skalním masivu tzv.
mariánskolázeňského bazického komplexu.
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Území je porostlé podmáčenými a rašeliníkovými smrčinami (viz Obrázek 1) a na
úplném začátku naučné stezky tvořené zčásti povalovým chodníkem rostou vrchovištní druhy,
jako např. suchopýr pochvatý (Eriophorum vaginatum), klikva bahenní (Oxycoccus palustris),
šicha černá (Empetrum nigrum) nebo vlochyně bahenní (Vaccinium uliginosum).

Obrázek 1: Rašeliníkové smrčiny v PR Smraďoch.
Vrchovištní rašeliniště zde začaly vznikat před desetitisíci lety. Tehdy se v mělkých
prohlubních s nepropustným žulovým podložím zachycovala dešťová voda, ale i voda
pramenitá. V následující době mladších čtvrtohor (holocén) se již začalo formovat vlastní
rašeliniště. Ke vzniku rašelinného ložiska docházelo nejprve zarůstáním zamokřených míst a
osídlováním zabahněných pramenů rašelinotvornými rostlinnými společenstvy. Rašelinná
jezírka začala zarůstat různými druhy, např. rašeliníky, suchopýry, ostřicemi, apod. Jezírka se
postupným zarůstáním neustále zmenšovala, až postupně zanikla. Po celou dobu pak
docházelo ke složitým chemickým procesům při přeměně organického materiálu v rašelinu.
Díky redukčnímu prostředí, ve kterém rašelina vzniká, dochází k velmi kyselému rozkladu a
vyplavování živin. Existence rašeliniště je závislá na trvale vysokém a stabilním stavu vody
(terénní deprese, bezodtoké pánve, říční či potoční nivy, prameniště, břehy rybníků, horské
pláně atp.), specifickém typu vegetace (především mechy, rašeliníky – Sphagnum sp. div.,
ploníky – Polytrichum sp. div., borovice blatky – Pinus rotundata, ostřic – Carex sp. div.
atd.).
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Obecně se rozlišují tři typy rašelinišť – vrchoviště, slatiniště a přechodová rašeliniště.
Vrchoviště jsou sycena převážně srážkovou vodou a vyskytují se ve vyšších nadmořských
výškách s vlhkým podnebím. Slatiniště se vyskytují především v údolních polohách, v
místech s vysokou hladinou podzemní vody nebo v okolí pramenišť. Mezi těmito dvěma typy
leží přechodová rašeliniště, která jsou sycena jak vodou podzemní, tak srážkovou.
Z geomorfologického hlediska můžeme v rašeliništích rozlišovat dva základní typy
mikroreliéfu: bulty – vyvýšená místa v rašeliništi – kopečky tvořené odrůstající vegetací a
šlenky – prohlubně s vodou.
2.3 Křížky
Národní přírodní památka Křížky je součástí mariánskolázeňského metabazaltového
komplexu a leží přibližně 1,5 kilometru severně od obce Prameny. Zajímavostí je Dlouhá
stoka (Flossgraben) – jedno z nejstarších dochovaných vodních děl, vybudovaná 1531-1536
pro zásobování rudných mlýnů v oblasti Krásna a Horního Slavkova, s původní délkou 24,2
km, postupně prodlouženou na 30 km, která je v těsné blízkosti NPP Křížky.

Obrázek 2: Porosty prhy arniky (Arnica montana) na lokalitě Křížky.
Národní přírodní památka Křížky (viz Obrázek 2) pokrývá území o rozloze 4 ha a je
tvořena odlesněnou hadcovou skalkou se třemi kříži na svém vrcholu. NPP Křížky je
významným územím z hlediska výskytu několika zvláště chráněných druhů rostlin. Roste zde
endemický rožec kuřičkolistý (Cerastium alsinifolium) vázáný svým výskytem na specifický
geologický podklad tvořený hadci (serpentinity), které vznikají regionální metamorfózou
(přeměnou) bazických hornin a jsou tvořeny minerály skupiny serpentinu, zvláště antigorit a
chryzolit s vysokým obsahem hořčíku a železa, které se z nich při zvětrávání uvolňují a
nepříznivě ovlivňují flóru a obohacují též minerální vody. Toto je pro mnohé druhy rostlin
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limitující, nebo způsobuje jejich zakrslý vzrůst, tzv. nanistické formy. Dále zde rostou
například vzácné hadcové sleziníky (Asplenium adulterinum – s. nepravý a A. cuneifolium – s.
hadcový – viz Obrázek 3), zimostrázek alpínský (Polygala chamaebuxus), vranec jedlový
(Huperzia sellago) (viz Obrázek 4) nebo vřesovec pleťový (Erica carnea), aj.

Obrázek 3: Sleziník hadcový (Asplenium cuneifolium) na lokalitě Křížky.

Obrázek 4: Vranec jedlový (Huperzia sellago)
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Barva hadců je nejčastěji žlutozelená, šedozelená nebo zelenočerná se zajímavým
žilkováním. Odtud pochází i název horniny (připomíná hadí kůži). V přírodě tvoří menší
nepravidelná tělesa nebo výplně bývalých sopečných sopouchů.
2.4 Soos
Národní přírodní rezervace Soos se nachází ve vzdálenosti 5 km severovýchodním
směrem od centra Františkových Lázní a 3,5 km jihovýchodně od Skalné. Rozkládá se na
ploše 221 ha v nadmořské výšce 429 – 440 m a byla vyhlášena v roce 1964.
Území NPR je součástí příkopové propadliny Chebské pánve, tzv. Sooské pánve.
Lokalitu tvoří 2 původně celistvé deprese oddělené pískovým valem o délce 2,2 km a šířce 1,4
km. Geologickým substrátem zde jsou kvartérní výplně miocénních (třetihory – neogén) písků
a jílů. Po erozním dotvoření podloží ve starším kvartéru (pleistocénu) byla kotlina postupně
zaplavena. Organické sedimenty se počaly utvářet před asi 12 – 10 tisíci lety.
Jižní část rezervace vytvořila během svého vývoje příznivé podmínky pro vznik tzv.
křemeliny (diatomitu). Tento sediment vznikl ukládáním schránek řas – tzv. rozsivek (s
převahou centrických rozsivek). V téměř bezodtoké oblasti způsobil stálý přítok minerálních
vod a převládající výparný režim výrazné zvýšení salinity vod a tím umožnil vývoj těchto
mikroskopických řas, které se běžně vyskytují v mořských vodách. Křemelina je přesycena
roztoky solí z mineralizovaných pramenů a na jejím povrchu dochází k jejich krystalizaci a
vytváří výkvěty solí (např. bílé – Glauberova sůl, černé – sulfid železnatý, žluté – síra).
Severní část území je vyplněna již pouze rašelinou. Rašelina je organogenní sediment,
který svým vznikem připomíná tvorbu uhlí. Vzniká v terénních sníženinách bez přístupu
vzduchu hromaděním rostlinných zbytků, ze kterých jsou odplavovány zásadité prvky
(draslík, vápník a hořčík) a dochází tak k rapidnímu poklesu pH (zvýšení kyselosti). Takto
kyselé prostředí je velmi nehostinné pro mikroorganismy, a tudíž dochází k velice pomalému
rozkladu organické hmoty a vzniku rašeliny. Rašelina se zde těžila od 19. století nejdříve jako
topný materiál, později především pro lázeňské účely. Těžbou bylo zasaženo téměř celé
území NPR. Vybudování odvodňovacích kanálů způsobilo snížení hladiny podzemních vod.
Současně se těžila křemelina na výrobu žáruvzdorných cihel, izolačních obkladů a prášků.
Ložisko křemeliny bylo od roku 1936 využíváno těžební firmou Mattoni, která v solivaru
vyluhovala z křemeliny minerální soli. Od vyhlášení NPR veškerá těžební činnost ustala a
plochy postupně regenerují. Těžba humolitů a křemeliny negativně ovlivnila vodní režim a
vedla ke vzniku silně zasolených půd bez vegetace.
Unikátem NPR Soos jsou výrony suchého oxidu uhličitého – tzv. mofety (viz Obrázek
5), které jsou soustředěné v tzv. mofetovém poli.
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Obrázek 5: Mofety v NPR Soos
Jako v celé oblasti Slavkovského lesa, i zde se setkáme s vývěry kyselek. Mezi
nejmohutnější patří Císařský pramen a pramen Věra. Na území Hájecké kotliny, jíž je NPR
Soos součástí, je dnes zjištěno na 200 vývěrů minerálních vod a výronů suchého juvenilního
CO2 z hlubinných zlomů (tzv. mofety). Jedná se o minerální vody se střední mineralizací (1,2
– 6,3 g/l) s chemismem a genezí velmi podobným františkolázeňským minerálním vodám.
Četné výrony CO2 vytvářejí charakteristické mofetové krátery, jejichž prodloužení v terénu
identifikuje průběh hlubinných zlomů. V NPR Soos je zachycen pouze jeden minerální
pramen tzv. Císařský pramen, což je studená, středně mineralizované železitá síranouhličitano-chloridová sodná kyselka se zvýšenými obsahy Be a As. Teplota v jímce kolísá
podle ročního období mezi 14-18°C. Podle teploty jde o termální vodu z hlubokého podloží,
která vystupuje po zlomu a cestou se mísí se studenými kyselkami v třetihorní pánevní výplni.
Pramen je nejteplejším přírodním vývěrem v Chebské pánvi. Císařský pramen byl poprvé
jímán v roce 1874 a jeho voda se rovněž používala k výrobě koupelových solí.
Velmi zajímavá je rovněž flóra a fauna NPR Soos. Najdeme zde jak slanomilné druhy:
sivěnka přímořská (Glaux maritima), bařička bahenní (Triglochin palustre) nebo hadí mord
maloúborný (Scorzonera parviflora) nebo rašelinné druhy jako: hrotnosemenka bílá
(Rhynchospora alba), rosnatka okrouhlolistá (Drosera rotundifolia). Každoročně zde hnízdí
jeřáb popelavý (Grus grus).
3 Závěr
Během exkurze jsme viděli ukázku managementu chráněných ploch v NPR Soos –
kosení slaniska, čímž dochází k potlačení konkurenčně zdatných druhů a napomáhá udržení
vzácných slanomilných druhů. Dalším typem zásahu bylo kosení rozsáhlých ploch skřípince
Tabernaemontanova (Scirpus tabernaemontanii), jako experimentu. Vhodné by bylo
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redukovat plochy rákosu obecného (Phragmites australis), který zde v cenných plochách
místy hodně expanduje.
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CHEMICKÝ KEMP
JAK SE RYCHLE A JEDNODUŠE NAUČIT PRACOVAT
V KRESLICÍM PROGRAMU CHEMSKETCH
Jana BRICHTOVÁ
1 Úvod
Hlavním cílem jednoho odpoledního setkání účastníků chemického kempu bylo
seznámit se se základními principy kreslícího chemického programu ChemSketch a s jeho
podprogramem 3DViewer.
Studenti získali během odpoledního semináře stručný přehled o možnostech a využití tohoto
programu. V kurzu se také účastníci naučili, jak jednoduše si lze vytvořit vybrané vzorce
chemických sloučenin a vyhnout se tak někdy problematickým autorským pravidlům.
Nakreslené sloučeniny je možné uložit, vytisknout nebo převést do jiného dokumentu,
např. do Wordu, Excelu a poslední verze umožní dokonce uložit vytvořený soubor v PDF
formátu.
2 Základní postupy kreslicího programu ChemSketch
Po seznámení s programem měli účastníci možnost samostatně si vyzkoušet některé
základní postupy při kreslení vybraných chemických struktur, převáděli je do podporgramu
3D Viewer a zkoušeli jeho možnosti.
Využívali také druhý režim Draw, kde si nacvičili vytváření jednoduchých aparatur a
reakčních schémat.
K dispozici měli nejprve podrobnější návody a na závěr odpoledne již zcela
samostatně plnili zadané úkoly a kreslili složitější struktury i aparatury.
2.1 Kreslicí podprogram 3DViewer
Nejzajímavější částí pro všechny účastníky byl bezesporu kreslicí podprogram
3DViewer, který převádí strukturní vzorec sloučeniny na její 3D model s tím, že uživatel si
může vybrat, jaký druh modelu bude předvádět (kuličkový, kalotový, tyčinkový atd.) Navíc je
v tomto podprogramu možné s modely v prostoru otáčet, měnit barevnost nebo nechat např.
změřit vazebné úhly, meziatomové vzdálenosti, aj.
2.2. Cvičení a úkoly
V dalším textu jsou pouze naznačeny některé možnosti kreslicího programu a vybrané
úkoly, které účastníci chemického kempu měli během tohoto odpoledne vyřešit. Podrobnější
návody s názornými ukázkami měli samozřejmě studenti k dispozici a tyto návody si také
mohli odnést sebou domů.
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Cvičení s návodem – Tabulka substituentů a nepřetržité kreslení
Úkol: Nakresli vzorec halogenderivátu podle ukázky

Cl Cl

CH3

Cl

Cl
Cl

Br

Návod:
a) Nakresli pomocí nástroje nepřetržitého kreslení daný uhlíkatý řetězec, tak jak vidíš na
ukázce (4,5-dimethylokta-5-en–2-yn).
b) Vytvoř dané nenasycené vazby.

CH3

CH3

H3C
CH3
c) Přidej si na lištu atomů z tabulky
z předchozích postupů).

chlor a brom (pokud tam již nejsou

d) Vyměň potřebné atomy vodíku za atomy chloru:
 Aktivuj atom chloru na liště.
 Na horní liště vyber ikonu

.

 Opakovaným dvojklikem na příslušný atom uhlíku ve skupině CH3 vyměň
v poslední methylové skupině dva atomy vodíku za dva atomy chloru.
 Totéž opakuj pro druhý methyl na konci řetězce, ale vyměňte tři atomy.
e) Vyměň jen pouhou výměnou atom bromu.
(ikona Draw Normal, výběr Br na liště a kliknutím na atom C v postranním methylu)
f) Strukturu vyčisti ikonou

.

g) Pojmenuj vytvořený derivát pomocí nástroje

.

Úkol: Nakresli vzorec methyloranže.
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NH2

H2N
N

N

N

N

O

O
S

HO

S
O

O

OH

Úkol: Nakresli danou strukturu a převeď ji do podprogramu 3D Viewer . Vyzkoušej si změny
barev.

Úkol: Nakresli v režimu Draw obrázek chemické aparatury i s popiskami jednotlivých částí.

stojan

nálevka

kádinka

Úkol: Vytvoř zápis následující chemické reakce.

3 Závěr
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Po ukončení odpoledního rychlokurzu získali účastníci kempu základní dovednost
orientovat se v nástrojích kreslícího programu a pracovat s ním jak v přípravách podkladů na
vyučování, např. protokolů, seminárních prací, prezentací, zpracování projektů, tak třeba i jen
pro svoji zábavu.
Největším přínosem programu je jeho jednoduchost a možnost optimalizace
nakreslených struktur a v neposlední řadě určitě pro řadu našich účastníků může ještě více
motivovat zájem o hlubší studium chemie.
4 Použitá literatura
DRAŠAR, P. ACD/ChemSketch – verze 10.0 pro Microsoft Windows, učební
kreslení chemických struktur a grafiky. [online]. 2007 [cit. 2019-7-27].
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pomůcka,

OVĚŘENÍ ZÁKONŮ PRO IDEÁLNÍ PLYN
Vladimír SIROTEK
1 Úvod
Pro popis chování ideálního plynu byly odvozeny některé zákony, které pro skutečně
reálné plyny platí jen za určitých mezních podmínek. Tyto zákony vystihují přesně chování
tzv. ideálního plynu a jeho vlastnosti. Pro svou jednoduchost se dají použít i k přibližnému
vystižení vlastností některých reálných plynů (Vacík 2007, s. 132).
2 Izotermický děj
Při konstantní teplotě (izotermický děj) ideálního plynu o stálé hmotnosti je tlak plynu
nepřímo úměrný jeho objemu. p.V = konst. (Boyle-Mariottův zákon). Znamená to, že součin
tlaku plynu a jeho objemu je pro dané množství plynu konstantní. Tuto závislost nazýváme
izotermou ideálního plynu a jejím grafickým vyjádřením je rovnoosá hyperbola.
2.1 Ověření Boyle-Mariottova zákona
Ověření Boyle-Mariottova zákona lze provést s měřicím systémem Vernier. Pro
realizaci je potřebné následující vybavení: senzor tlaku plynu GPS-BTA s příslušenstvím,
rozhraní Go!Link, počítač (notebook) se softwarem Logger Pro nebo Logger Lite (Vernier).
Sestavíme aparaturu dle schématu:

Obr. 1 Aparatura na ověření izotermického děje (podle www.vernier.cz)

2.2 Postup práce
Připojte senzor tlaku GPS-BTA do vstupu rozhraní Go!Link a rozhraní propojte
s počítačem. Na injekční stříkačce z příslušenství senzoru nastavte objem 10 ml a našroubujte
injekční stříkačku na závit senzoru.
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V programu Logger Pro v základním menu Experiment zvolte Sběr dat. Nastavte mód:
Události se vstupy; doplňte Název: Objem; Značka: V, Jednotky: ml. Potvrďte Hotovo.

Na obrazovce se objeví graf, ve kterém je na svislé ose je tlak a na vodorovné objem.
V nastavení grafu upravte rozsah souřadnicové osy pro objem (osa x) od 0 do 20 ml a změňte
nastavení grafu, aby se zobrazily jednotlivé body, které se nebudou spojovat.
Měření zahajte stisknutím tlačítka pro sběr dat (zelená ikona) v hlavním menu. Pro
uchování změřené hodnoty stiskněte vedlejší tlačítko (Zachovat aktuální hodnotu) a objeví se
nové okno pro vložení hodnoty – objemu. Napište hodnotu objem 10 ml.
Posuňte píst injekční stříkačky na 9 ml a opakujte vložení hodnoty – tentokrát 9 ml. Pak
postupně nastavujeme 8, 7, 6, 5, 11, 12, 13, 14 a 15 ml. Při nižších a vyšších hodnotách
objemu, je třeba držet píst stříkačky pod tlakem přesně na dané hodnotě.
Pozor! Objem nesmí klesnout pod 5 ml, hrozí poškození přístroje!
Po posledním měření potvrďte stisknutím červené ikony ukončení sběru dat.
2.3 Otázky a úkoly pro studenty
V programu Logger Pro sestrojte graf závislosti tlaku na objemu. V menu Analýza
zvolte Proložit křivku - Tlak. Vyberte typ rovnice Mocninná. Zvolte Aproximovat. Zapište
rovnici funkce p = f(V) i s koeficienty. Na základě tvaru křivky rozhodněte, zda se podařilo
ověřit Boyle-Mariottův zákon.

Obr. 2 Izoterma ideálního plynu
3. Izochorický děj
Při konstantním objemu (izochorický děj) ideálního plynu o stálé hmotnosti je tlak
plynu přímo úměrný jeho termodynamické teplotě p/T = konst. (Charlesův zákon). Znamená
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to, že podíl tlaku a teploty je konstantní. Grafickým vyjádřením této závislosti je izochora
(lineární závislost – přímka).
3.1 Ověření Charlesova zákona
Ověření Charlesova zákona lze provést s měřicím systémem 58erner. Pro realizaci je
potřebné následující vybavení: senzor tlaku plynu GPS-BTA s příslušenstvím, rozhraní
Go!Link, rozhraní Go!Temp, počítač (notebook) se softwarem Logger Pro nebo Logger Lite
(58erner). Voda, varná konvice, skleněná nádobka (baňka), kádinky. Sestavíme aparaturu
např. dle obrázku:

Obr. 3 Aparatura k ověření izochorického děje (podle www.vernier.cz)
3.2 Postup práce
Připojte senzor tlaku GPS-BTA do vstupu rozhraní Go!Link a rozhraní propojte
s počítačem. Teploměr Go!Temp vsuňte do USB portu počítače. Připojte senzor tlaku GPSBTA pomocí hadičky a zátky k nádobce (baňce). Zátka musí v hrdle nádobky držet pevně,
aby vzduch nemohl zevnitř unikat. Do několika kádinek (5 – 6) připravte vodu o různé teplotě
– do první přidejte led a u ostatních postupně více a více horké vody z varné konvice.
Spusťte program Logger Pro (Logger Lite) a v základním v základním menu
Experiment zvolte Sběr dat. Nastavte Mód: Vybrané události.
Na obrazovce se objeví dva grafy, v jednom je na svislé ose je tlak a ve druhém teplota.
Vyberte si jeden z grafů a v nastavení grafu zadejte na svislou osu (y) tlak a na vodorovnou
osu (x) teplotu. V nastavení grafu dále ještě upravte rozsah souřadnicové osy pro teplotu
(osa x) od 0 do 90 °C a rozsah souřadnicové osy pro tlak (osa y) od 50 do 150 kPa. Dále
změňte nastavení grafu tak, aby se zobrazovaly jednotlivé body, které se nebudou spojovat.
Měření začněte stisknutím tlačítka pro sběr dat (zelená ikona) v hlavním menu. Vložte
baňku i s teploměrem do nádoby s nejstudenější vodou. Počkejte, až nastane rovnovážný stav,
pak stiskněte tlačítko pro zachování aktuální hodnoty. V levé části obrazovky se nám
v tabulce objeví změřené hodnoty tlaku a teploty. Pokračujte postupně vložením baňky a
teploměru do další kádinky s teplejší vodou a celý postup opakujte. Až budete mít údaje ze
všech kádinek, tak ukončete měření. Po posledním měření potvrďte stisknutím červené ikony
ukončení sběru dat.
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3.3 Otázky a úkoly pro studenty
V programu Logger Pro sestrojte graf závislosti tlaku na teplotě. Proložte jej vhodnou
křivkou. V menu Analýza zvolte Proložit přímku. Zapište si rovnici funkce p = f(T) i s
koeficienty. Na základě grafu rozhodněte, zda jste ověřili Charlesův zákon.

Obr. 4 Izochora ideálního plynu
4 Závěr
V rámci této úlohy se studenti naučili pracovat s vybranými senzory od firmy Vernier a
díky tomuto zařízení jednoduše a efektivně experimentálně ověřili dva zákony pro ideální
plyny – izotermický a izochorický děj. Teoretické znalosti aplikovali na praktické úlohy a
uvědomili si souvislosti mezi jednotlivými studovanými jevy.
5 Použitá literatura
VACÍK, J. Obecná chemie. 1. vyd. Praha: SPN 1986. 303 s.
http://www.vernier.cz/experimenty/prehled/oblast/vyhledavani
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ATRAKTIVNÍ CHEMICKÝ EXPERIMENT
Vladimír SIROTEK, Jitka ŠTROFOVÁ
1 Úvod
Experimentální činnost v laboratoři je důležitou součástí chemie. K vlastní
experimentální práci se však žáci základních a středních škol dostávají pouze sporadicky.
Proto jsme pro úspěšné řešitele chemické olympiády připravili řadu praktických úloh.
V programu kempu byly zařazeny také atraktivní pokusy, které jsou doprovázeny výraznými
barevnými změnami nebo zvukovými a světelnými efekty.
Pod vedením lektorů z katedry chemie FPE ZČU si účastníci chemického kempu
prakticky vyzkoušeli tyto pokusy:


















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

2
3

1
4

Obr. 1 Aparatura na přípravu acetylenu
Okamžitě dochází k reakci
CaC2 + 2 H2O
CH  CH + Ca(OH)2
U ústí stonku nálevky můžeme vznikající acetylen zapálit. Hoří silně čadivým plamenem,
protože obsahuje velké množství uhlíku. Přilitím další dávky vody se zvýší vývoj acetylenu,
plamen se zvětší. V okamžiku, kdy plamen skočí dovnitř nálevky, dojde k malému výbuchu,
protože acetylen tvoří se vzduchem výbušnou směs. Fenolftaleinem prokážeme vznik
alkalického roztoku (hydroxid vápenatý). (Richtr, 1995, s. 33).
2.6 Aluminotermická příprava železa
Podstatou aluminotermické přípravy železa je redukce oxidu železitého hliníkem
Fe2O3 + 2 Al
2 Fe + Al2O3
Navažte 5 g hliníkové krupice (Al) a 15 g oxidu železitého (Fe 2O3) a opatrným
přesypáváním na papíře z nich připravte směs, tzv. termit. Stejným způsobem připravte
zápalnou směs složenou z 5 g peroxidu barnatého (BaO2) a 7 g práškového hořčíku (Mg).
Dále budete potřebovat zápalný papír. Ten připravíte tak, že do nasyceného roztoku
dusičnanu draselného (KNO3) namočíte na 10-15 minut filtrační papír a po vyjmutí jej
necháte uschnout volně na vzduchu.
Nyní začněte plnit porcelánový kelímek termitem a zápalnou směsí. Nejprve do
kelímku nasypte termit (Fe2O3 + Al) a doprostřed zabořte úzkou zkumavku. Termit kolem
zkumavky důkladně udusejte, nejlépe obrácenou tužkou. Tento krok je velmi důležitý a na
jeho pečlivém provedení závisí úspěch celého pokusu. Je-li termit dostatečně udusaný,
vyjměte opatrně zkumavku a do vzniklého důlku vložte kousek srolovaného zápalného papíru
tak, aby přečníval z kelímku asi 5 cm. Prostor mezi zápalným papírem a termitem vyplňte
zápalnou směsí (BaO2 + Mg), kterou nasypte i nahoru na termit. Takto naplněný kelímek
vložte do misky s pískem v digestoři, hořící špejlí zapalte zápalný papír a odstupte do
bezpečné vzdálenosti.
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Díky vysoké teplotě reakce kelímek pravděpodobně praskne a uvnitř zůstane
vyredukované železo spolu se struskou, kterou tvoří oxid hlinitý. Magnetem ověřte vlastnosti
připraveného kovu.
Jedná se o silně exotermickou reakci, při které se uvolňuje velké množství tepla a
světla.
3 Závěr
Uvedené experimenty je možné využít na základní a střední škole v různých fázích
výuky. Vysvětlení principu musí být adekvátní věku a znalostem žáků. V rámci chemického
kempu bylo možné mechanismus jednotlivých dějů objasnit mnohem podrobněji. Účastníci
také ocenili, že většinu experimentů mohli provádět samostatně.
4 Použitá literatura
RICHTR, V., KRAITR, M. Atraktivní pokusy ve výuce chemie II. In: CHEMIE XV. Sborník
Pedagogické fakulty ZČU v Plzni. Plzeň: Pedagogická fakulta ZČU, 1995. s. 33.
RICHTR, V., KRAITR, M., ŠTROFOVÁ, J. Atraktivní pokusy ve výuce chemie III. In:
CHEMIE XVI. Sborník Pedagogické fakulty ZČU v Plzni. Plzeň: Pedagogická fakulta ZČU,
1996. s. 49.
RICHTR, V., ŠTROFOVÁ, J., KRAITR, M. Atraktivní pokusy ve výuce chemie V. In:
CHEMIE XXII. Sborník katedry chemie FPE ZČU. Plzeň: ZČU, 2008. s. 65. ISBN 978-807043-683-7.
ŠKODA, J., DOULÍK, P. Chemie 8. Učebnice pro základní školy a víceletá gymnázia. 1. vyd.
Plzeň: Nakladatelství Fraus, 2006. s. 79. ISBN 80-7238-442-2.
5 Kontakt na autory
PaedDr. Vladimír Sirotek, CSc., Mgr. Jitka Štrofová, Ph.D.
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ELEKTROLYTY A JEJICH VODIVOST
Jitka ŠTROFOVÁ
1 Úvod
V běžné výuce chemie na základních a středních školách nemají žáci dostatek
příležitostí k vlastní experimentální činnosti. Naopak v rámci chemického kempu řeší jeho
účastníci řadu praktických úloh z různých oblastí chemie. Do programu bývá pravidelně
zařazen blok instrumentálních metod, v jehož rámci žáci letos sledovali vodivost roztoků
elektrolytů.
2 Elektrická vodivost v roztocích elektrolytů
Látky, které vedou elektrický proud, lze zařadit do dvou velkých skupin, a to mezi
vodiče I. nebo II. třídy. Přenos elektrického náboje u vodičů I. třídy, ke kterým patří kovy a
uhlík, je způsobena volně se pohybujícími elektrony v kovové mřížce.
Podstatou vodivosti vodičů II. třídy, pro které se častěji používá označení elektrolyty,
je výměna elektronů mezi kationty a anionty. Elektrolytem je tedy každá látka, která se
v roztoku nebo tavenině štěpí na ionty.
Kvantitativním měřítkem elektrické vodivosti je tzv. konduktivita (měrná vodivost)
, která je definována vztahem
1 L
R  ,
 A
kde R je naměřený odpor v , L je vzdálenost elektrod a A jejich plocha. Poměr L/A je tzv.
vodivostní konstanta nádobky, která se určuje kalibrací roztokem o známé vodivosti
(nejčastěji roztokem KCl). Základní jednotkou konduktivity je S.m -1, při praktických
měřeních se používají jednotky dílčí, především S.cm-1.
Konduktivita  je při nízkých koncentracích téměř přímo úměrná koncentraci přítomných
iontů. Na základě vodivostních měření lze určit např. stupeň disociace, hodnotu disociační
konstanty či obsah rozpuštěné látky v roztoku.
Úkolem studentů bylo zjistit závislost konduktivity roztoku elektrolytu na jeho
koncentraci a porovnat vodivost dvou elektrolytů – chloridu draselného a kyseliny octové.
Záměrně byly zvoleny tyto látky, aby bylo možné porovnávat chování silného a slabého
elektrolytu. Silným elektrolytem je v tomto případě roztok chloridu draselného, slabým roztok
kyseliny octové. K měření využívali systém Vernier sestávající ze senzoru na měření
vodivosti NOC-BTA, rozhraní Go! Link a notebookem se softwarem Logger Pro.(viz obr. 1)
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Obr. 1

Měření konduktivity systémem Vernier

2.1 Pracovní postup
Abychom mohli sledovat závislost konduktivity na koncentraci, musíme nejprve
připravit odměrné roztoky chloridu draselného (KCl) a kyseliny octové (CH3COOH)
o několika různých koncentracích. K dispozici máme zásobní roztoky obou látek
o koncentraci 1 mol dm–3. Jejich postupným ředěním připravíme roztoky KCl i CH3COOH
o koncentracích 0,1; 0,01 a 0,001 mol dm–3. Do odměrné baňky o objemu 250 cm3
odpipetujeme ze zásobního roztoku KCl (c = 1 mol dm–3) 25 cm3, doplníme po rysku
destilovanou vodou a důkladně promícháme. Z takto připraveného roztoku o koncentraci
0,1 mol dm–3 připravíme stejným způsobem roztok o koncentraci 0,01 mol dm–3 a z něj
následně roztok o koncentraci 0,001 mol dm-3. Obdobně připravíme roztoky kyseliny octové.
Před měřením musíme provést kalibraci konduktometru. V notebooku spustíme
program Logger Pro a přes rozhraní Go! Link připojíme konduktometr CON-BTA (Vernier).
Software rozpozná připojené čidlo a na obrazovce se objeví základní rozvržení pracovní
plochy pro měření vodivosti. Ke kalibraci použijeme roztok NaCl o koncentraci 500 mg dm –3,
jehož konduktivita je 1000 S cm–1. Do odměrného válce (50 cm3) nalijeme 20 – 25 cm3
roztoku, na konduktometru zvolíme rozsah 0 – 2000 S cm–1. Senzor ponoříme do roztoku a
podle pokynů v dialogovém okně nastavíme požadovanou hodnotu konduktivity
(1000 S cm–1). Senzor vyndáme z kalibračního roztoku, důkladně opláchneme destilovanou
vodou a osušíme kouskem čistého filtračního papíru. Nakonec vynulujte aktuální hodnotu
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vodivosti. V nabídce Experiment zvolíme Sběr dat a místo časové závislosti zvolíme mód
Události se vstupy. Doplníme název a značku sloupce a tomu odpovídající jednotky, vše
uložíme tlačítkem Hotovo.
Vlastní měření provádíme vždy od roztoku s nejnižší koncentrací. Pro každou
koncentraci musíme zvolit správný rozsah. V případě roztoku kyseliny octové je pro všechny
koncentrace rozsah 0 – 2000 S cm–1. V případě roztoku chloridu draselného je třeba pro
každou koncentraci zvolit jiný rozsah, a to pro koncentraci 0,001 mol dm –3 rozsah 0 – 200 S
cm–1, pro koncentraci 0,01 mol dm–3 rozsah 0 – 200 S cm–1 a pro koncentraci 0,1 mol dm–3
rozsah 0 – 2000 S cm–1.
Do odměrného válce (50 cm3) nalijeme 20 – 25 cm3 roztoku o koncentraci 0,001 mol
dm–3 a do něj ponoříme senzor, na obrazovce se objeví okamžitá hodnota vodivosti. Spustíme
měření zeleným tlačítkem na horní nástrojové liště. Chvíli počkáme, až se hodnota ustálí,
modrým tlačítkem na liště hodnotu uchováme. Do dialogového okna Události a hodnoty
zapíšeme koncentraci roztoku, data se uloží do datové tabulky. Senzor vyjmeme, důkladně
opláchneme destilovanou vodou, osušíme filtračním papírem a opakujeme měření (každou
koncentraci měříme 3x). Stejným způsobem měříme konduktivitu roztoků o koncentraci 0,01
mol dm–3 a 0,1 mol dm–3. Měření ukončíme červeným tlačítkem Ukončit měření. Postupně
změříme konduktivitu roztoku kyseliny octové a chloridu draselného. Naměřená data pro
každý elektrolyt (KCl, CH3COOH) uložíme do samostatného souboru.
Po skončení všech měření sondu důkladně opláchneme destilovanou vodou a osušíme
filtračním papírem.
2.2 Výsledky měření
Výsledky měření jsou shrnuty v tab. 1 – 3. Ve všech případech se jedná o výsledky
měření, která prováděli účastníci chemického kempu v roce 2019. V tabulkách 2 a 3 je znovu
uvedena průměrná konduktivita  daných roztoků, tentokrát vyjádřená v základních
jednotkách S m–1, dále molární konduktivita  a v případě kyseliny octové ještě stupeň
disociace .
Tabulka 1
c
[mol dm–3]

0,001

0,01

Konduktivita roztoků KCl a CH3COOH
KCl
Měření
Průměr

č.
[S cm–1] [S cm–1]
1
148
2
146
147
3
146
1
2
3

1 374
1 401
1 401

1 392

c
[mol dm–3]

0,001

0,01

CH3COOH
Měření
Průměr

č.
[S cm–1] [S cm–1]
1
39
2
38
39
3
39
1
2
3

137
137
137
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137

0,1

1
2
3

13 190
13 190
13 259

13 213

1
2
3

0,1

490
491
490

490

Molární konduktivita  je definována vztahem
kde  je konduktivita v S m–1 a c je koncentrace vyjádřená v mol m–3!
Pro disociační stupeň  platí vztah

kde  je naměřená molární vodivost při dané koncentraci a ∞ je molární vodivost při
nekonečném zředění, kterou určíme na základě tabelovaných hodnot molárních vodivostí
jednotlivých iontů. V případě kyseliny octové je ∞ = 0,03907 S m2 mol–1.
Závislost konduktivity a molární konduktivity na koncentraci roztoků je patrná z obr. 2 – 5.
Tabulka 2

Hodnoty konduktivity a molární konduktivity roztoku KCl
c
[mol dm–3]
0,001
0,01
0,1



[S m ]
0,0147
0,1392
1,3213
–1



[S m mol–1]
0,01476
0,01392
0,01321
2
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Obr. 2 Závislost konduktivity roztoku KCl na jeho koncentraci

Obr. 3 Závislost molární konduktivity roztoku KCl na jeho koncentraci
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Tabulka 3

Hodnoty konduktivity, molární konduktivity a stupně disociace roztoku
CH3COOH
c
[mol dm–3]
0,001
0,01
0,1



[S m ]
0,0039
0,0137
0,0490
–1



[S m mol–1]
0,0039
0,0014
0,0005
2



K

0,100145
0,034973
0,012551

2,1910–5
1,8610–5
1,6910–5

Obr. 4 Závislost konduktivity roztoku CH3COOH na jeho koncentraci
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Obr. 5 Závislost molární konduktivity roztoku CH3COOH na jeho koncentraci

3 Závěr
Konduktivita roztoku chloridu draselného i kyseliny octové s rostoucí koncentrací roste.
Rozdílné jsou absolutní hodnoty konduktivity obou roztoků (viz tab. 2 a 3). Konduktivita
roztoku KCl se pro uvedené koncentrace pohybuje v rozmezí setin až jednotek S m−1,
maximální konduktivita CH3COOH dosahuje však pouze setin S m−1. Nižší hodnota
konduktivity slabého elektrolytu (CH3COOH) je způsobená tím, že slabý elektrolyt disociuje
pouze částečně a množství iontů je tedy při stejné koncentraci nižší než u silného elektrolytu,
který disociuje úplně. Výraznější rozdíl mezi silným a slabým elektrolytem je zřejmý ze
srovnání závislosti molární konduktivity na koncentraci roztoku (viz obr. 3 a 5). U silných
elektrolytů se téměř nemění, ale u slabých elektrolytů s rostoucí koncentrací výrazně klesá.
4 Použitá literatura
NOVÁK, J. a kol. Fyzikální chemie II. 1. vyd. Praha: VŠCHT, 2001. 316 s. ISBN 80-7080436-X.
5 Kontakt na autora
Mgr. Jitka Štrofová, Ph.D.
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STANOVENÍ MANGANATÝCH A ŽELEZITÝCH IONTŮ
VE VODĚ FOTOMETRICKY
Jan HRDLIČKA
1 Úvod
Pro stanovení obsahu látky jsou dnes ve valné většině případů využívány metody
instrumentální. Jedna obsáhlá skupina metod jsou metody spektrální, při nichž je využíváno
interakcí mezi zářením a hmotou. Pro mnoho různých stanovení jsou dodnes používány
metody, kdy dochází k pohlcování záření ve viditelné oblasti. Intenzita zabarvení roztoku je
přitom za určitých podmínek přímo úměrná koncentraci stanovované látky. Od původního
prostého porovnávání intenzity zabarvení roztoku se standardy pouhým okem se postupem
času tyto metody dostaly k objektivnímu přístrojovému měření množství roztokem
pohlceného záření.
Voda jako analyzovaný vzorek je velmi jednoduchou matricí. Pro některá stanovení proto
není nutné vzorek výrazně upravovat nebo z něj extrahovat stanovované analyty. Proto
jsou kolorimetrická a fotometrická stanovení látek ve vodách vhodným modelem pro
vysvětlení obecných principů instrumentální analýzy.
2 Lambert – Beerův zákon
Lambert – Beerův zákon vyjadřuje vztah mezi absorbancí světla určité vlnové délky a
koncentrací analytu. Je vyjádřen rovnicí
A =  . c . l,
kde A je absorbance při dané vlnové délce,  je molární absorpční koeficient
dm3.mol-1.cm-1 pro danou vlnovou délku a daný analyt, l je délka optické dráhy, na které
dochází k absorpci (tloušťka kyvety) [cm] a c je molární koncentrace stanovovaného
analytu [mol.dm-3]. Pro praktické aplikace se výše uvedený vztah redukuje na lineární
rovnici
A = k1 . c + k 0
kde k1 a k0 jsou koeficienty zjištěné empiricky z naměřených dat kalibrační přímky.
Lambert – Beerův zákon je limitní tzn. že platí pouze za určitých podmínek:
a) pro přesně monochromatické záření
b) pro dostatečně zředěné roztoky (c  10-2 mol.l-1)
c) absorbující částice nepodléhají žádným změnám (interakcím)
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d) v měřeném systému existuje pouze jedna složka, jež absorbuje procházející záření
(je-li v měřeném systému více složek absorbujících při dané λ, pak je absorbance sumou
všech složek a jednotlivou složku nelze stanovit).
3 Stanovení železa a manganu ve vodě spektrofotometricky
Železo a mangan ve formě svých rozpuštěných solí nepatří v běžných koncentracích
v pitné vodě mezi látky zdraví škodlivé. Ovšem pokud voda obsahuje vyšší koncentrace
těchto kovů, jsou významně ovlivněny jiné vlastnosti pitné vody. Z hygienického hlediska
je důležitý vliv na chuť a vzhled vody. Také může při vyšších koncentracích docházet
k významnému vylučování sloučenin železa a manganu ve formě různých povlaků, které
pak mohou zhoršovat průchodnost potrubí a zvyšovat opotřebení ventilů. Tyto povlaky
jsou také vhodnou živnou půdou pro určité typy bakterií, které mohou způsobovat
nepříjemný zápach vody.
Z těchto důvodů je omezeno maximální možné množství těchto prvků obsažené v pitné
vodě pomocí vyhlášky 252/2004 Sb. a pro mangan je limit 0,05 mg . l-1, pro železo
0,2 mg . l-1. V případě, že obsahuje geologické podloží významná množství těchto prvků,
platí limity vyšší, a to 0,2 mg . l-1 pro mangan a 0,5 mg . l-1 pro železo. To se obvykle týká
studní, kde je doporučená hodnota množství těchto prvků i tak často překračována.
3.1 Měření na spektrofotometru Vernier
Spektrofotometr Vernier je jednoduché zařízení, které je možno připojit k notebooku
pomocí USB konektoru. Pak je řízen pomocí nainstalovaného software LoggerPro 3.1.
Zařízení je vybaveno zdrojem spojitého záření, který umožňuje měření v oblasti
pokrývající viditelné záření. Detektorem záření je pak fotodioda. Zařízení je vyrobeno jako
jednopaprskový spektrofotometr.
V menu ovládacího programu je možné nastavit možnost měření závislosti absorbance
na koncentraci při zvolené vlnové délce, což je přímá aplikace spektrofotometrie. Přímo
v programu lze změřit libovolný počet standardů a naměřené údaje pak proložit kalibrační
přímkou.
3.2 Příprava roztoků pro měření kalibrační křivky
Pro přípravu kalibračních roztoků pro stanovení železitých iontů byl připraven zásobní
roztok Fe2(SO4)3, který obsahuje v 1 ml roztoku 0,1 mg Fe, tj. v 1 litru 100 mg Fe.
Pro přípravu kalibračních roztoků pro stanovení manganatých iontů byl připraven zásobní
roztok KMnO4, který obsahuje v 1 ml roztoku 0,1 mg Mn, tj. v 1 litru 100 mg Mn.
Oba roztoky byly připraveny krátce před měřením čerstvé, aby nedošlo stárnutím
roztoků ke změnám obsahu stanovovaných látek. Ze zásobních roztoků byly ředěním
připraveny standardní roztoky o koncentracích 0; 2,5; 5; 7,5 a 10 mg.dm -3. Takto připravené
roztoky pak byly využity ke stanovení kalibrační přímky.
3.3 Stanovení Fe3+ thiokyanatanem
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Trojmocné železo reaguje v kyselém prostředí s thiokyanatanem za vzniku červeného
zbarvení. Vzniká komplexní sloučenina ne zcela jasného složení.
Do 100 ml kádinky je odměřeno s využitím odměrné baňky 50 ml roztoku vzorku, přidá
se 2,5 ml HCl (1:1) pomocí dělené pipety a zamíchá se. Potom se přidá 5 ml 20% roztoku
KSCN a po promíchání se za 10 minut změří absorbance vzorku při vlnové délce 500 nm.
Standardní roztoky o známé koncentraci se připraví odměřením předepsaných množství
zásobního roztoku standardu do odměrných baněk na 50 ml a doplněním vodou po rysku.
Tyto standardy se zpracují shodně jako vzorek. Hmotnostní koncentrace Fe v mg.l -1 se určí z
kalibrační křivky.
3.4 Stanovení Mn2+ oxidací na manganistan
Manganaté ionty jsou v kyselém prostředí oxidovány peroxodisíranem za katalýzy
stříbrnými ionty za vzniku výrazně fialově zabarveného iontu manganistanového.


2+

2-

2 Mn + 5 S2O8 + 8 H2O

Ag

 2 MnO4- + 10 SO42- + 16 H+

Do 100 ml kádinky je odměřeno s využitím odměrné baňky 50 ml roztoku vzorku, přidá
se 2,5 ml směsného činidla obsahující stříbrné ionty a 0,5 g peroxodisíranu draselného. Pro
zjednodušení se podle výšky hladiny udělá na kádince čára lihovým fixem. Směs se pomalu
ohřeje k varu a vaří se pak po dobu 10 minut. Po ochlazení na teplotu laboratoře se k roztoku
přidá asi 0,1 g peroxodisíranu draselného navíc a objem roztoku se doplní destilovanou vodou
zpět na 50 ml. Po 10 minutách se změří absorbance vzorku při vlnové délce 525 nm.
Standardní roztoky o známé koncentraci se připraví odměřením předepsaných množství
zásobního roztoku standardu KMnO4 do odměrných baněk na 50 ml a doplněním vodou po
rysku. Hmotnostní koncentrace Mn v mg.l-1 se určí z kalibrační křivky.
4 Závěr
V rámci této úlohy si studenti při přípravě roztoků osvojili přípravu kalibrační řady
s využitím odměřování roztoků pomocí pipet a odměrných baněk. Přesnost jejich práce pak
bylo možné zhodnotit podle toho, jak přesně protínala kalibrační přímka jednotlivé body
v kalibračním grafu.
S ohledem na možnosti byly některé postupy měření provedeny nestandardně, jako
například odměření 50 ml vzorku odměrnou baňkou místo pipetou či doplnění vzorku
obsahujícího mangan po povaření podle „rysky“ provedené lihovým fixem. Tyto situace
byly se studenty probrány a bylo s nimi diskutováno, jak by bylo nutné daný krok provést
korektně.
Studenti se v průběhu práce seznámili s možnostmi, které nám poskytují přístrojové
metody při stanoveních nízkých koncentrací vybraných analytů a nutností správné kalibrace
přístrojů. Jako vzorek sloužil uměle připravený vzorek, protože koncentrace stanovovaných

Tento projekt je financován z rozpočtu Plzeňského kraje.
74

analytů v místní vodovodní vodě jsou tak nízké, že použitými metodami není možno je
spolehlivě změřit.
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NĚKTERÉ APLIKACE ACIDOBAZICKÝCH A REDOXNÍCH TITRACÍ
Jan HRDLIČKA
1 Úvod
Koncentrace roztoků je možno stanovit několika různými způsoby. Pro koncentrace
v řádu desetin až setin mol dm-3 jsou však dodnes využívány odměrné metody (též titrace,
volumetrická analýza). Tyto postupy mají malé nároky na vybavení a jsou dostatečně přesnéPro výpočty je však nutné znát průběh reakce, která při stanovení probíhá, vyjádřený
vyčíslenou chemickou rovnicí. Je důležité, aby reakce probíhala za podmínek titrace
jednoznačně podle známé stechiometrie, dostatečně rychle, kvantitativně a bylo možné
indikovat bod ekvivalence.
Titrace (odměrná analýza) je stanovení látek založené na měření objemu roztoku činidla
právě potřebného k úplnému zreagování stanovované složky ve známém objemu
analyzovaného roztoku, tj. k dosažení bodu ekvivalence. Známe-li přesnou látkovou
koncentraci roztoku činidla (tzv. titr), můžeme na základě stechiometrie reakce vypočítat
množství nebo koncentraci stanovované složky v roztoku.
Dosažení bodu ekvivalence zjišťujeme pomocí indikátoru, jinou možností je objektivní
měření s využitím některých instrumentálních metod.
Titrace jsou také velmi častými úlohami v chemických olympiádách. Což je způsobeno
několika faktory. Jedná se většinou o úlohy nevyžadující velké množství speciálního
vybavení, také jsou při nich používány značně zředěné roztoky, takže obvykle snadno splní
požadavky na bezpečnou práci žáků.
2 Odměřování objemů
Odměrné nádobí slouží k přesnému odměření potřebného objemu. Dělí se na dvě
skupiny. Byreta a pipeta jsou odměrné nádobí kalibrované tzv. na vylití, na nádobí je nápis
Ex. To znamená, že pokud naplníme nádobí přesně po rysku, pak to co vyteče je objem, který
je určen popiskem na daném nádobí.
Odměrná baňka je oproti tomu odměrné nádobí kalibrované tzv. na dolití, na nádobí je
nápis In. Znamená to, že pokud odměrnou baňku doplníme přesně po rysku, obsahuje objem
určený popiskem na dané baňce.
Při odečítání hodnoty nebo doplňování kapaliny po rysku se díváme vždy vodorovně s
hladinou vody a kolmo na skleněnou trubici. Protože v úzké trubici se výrazně projeví
hydrofilita skla, hladina vodného roztoku v trubici má tvar misky. Zajímá nás nejnižší bod
(tzv. meniskus) kapaliny. Ten je určující pro korektní odměření objemu.
V případě neprůhledného roztoku, což jsou například úlohy využívající jako titrační
činidlo manganistan draselný, však tuto možnost nemáme. Proto se v tomto případě provádí
odměřování objemu s využitím horní hrany roztoku. To má jednu nevýhodu, tato horní hrana
se ustaluje poměrně delší dobu (řádově sekundy) než meniskus kapaliny a odečtení spotřeby
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odměrného roztoku manganistanu je pak nutné provést s dostatečným časovým odstupem od
ukončení titrace.
3 Titrační stanovení
3.1 Titrace acidobazické
Alkalické hydroxidy jsou obvykle dodávány v pecičkách. To má svůj důvod. Tyto
hydroxidy (především KOH, ale i NaOH a další) totiž reagují s oxidem uhličitým obsaženým
ve vzduchu a povrchová vrstva peciček je pak tvořena příslušným uhličitanem. Pokud takto
znečištěný hydroxid rozpustíme ve vodě, roztok pak obsahuje směs hydroxidu a uhličitanu.
Pro některé účely to nevadí, neboť i uhličitan reaguje alkalicky, ale někdy je třeba znát přesný
obsah obou složek. Pro tyto účely lze využít titraci kyselinou chlorovodíkovou s tím, že
vhodnou volbou podmínek stanovíme tyto látky samostatně.
Vzorek hydroxidu sodného byl pro každého studenta předem navážen do zkumavky, na
níž byla uvedena přesná hmotnost vzorku. Studenti si sami celou navážku vzorku rozpustili
v kádince přídavkem destilované vody a kvantitativně jej převedli do odměrné baňky na 100
cm3 a doplnili po rysku. Po promíchání byl takto připravený roztok využíván k titraci.
Stanovení titru HCl na KHCO3
Přesnou koncentraci odměrného roztoku kyseliny chlorovodíkové určujeme titrací
standardního roztoku hydrogenuhličitanu draselného. Titrujeme na indikátor methyloranž
alkalitu vytvořenou přítomností hydrogenuhličitanu.
KHCO3 + HCl → KCl + H2O + CO2
Protože při reakci vzniká CO2, který zůstává částečně rozpuštěn v roztoku a ovlivňuje
svou přítomností acidobazickou rovnováhu, je nutno těsně před koncem titrace roztok krátce
povařit a tím oxid uhličitý z roztoku vypudit.
Alikvotní podíl 10 cm3 standardního roztoku KHCO3 (c = 0,100 mol.dm-3) byl
odpipetován do titrační baňky, bylo přidáno několik kapek roztoku methyloranži a vzorek byl
titrován HCl (c~0,1 mol.dm-3) do změny barvy ze žluté na červenooranžovou. Pak byl vzorek
v titrační baňce krátce povařen a několika kapkami titračního činidla opět dotitrován do
červenooranžové barvy.
Stanovení veškeré alkality hydroxidu sodného
Titraci provádíme na indikátor methyloranž, u níž je oblast barevné změny v kyselé
oblasti, určíme tedy bod ekvivalence odpovídající reakci všech uhličitanových i
hydroxidových iontů s kyselinou.
NaOH + HCl → NaCl + H2O
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Spotřebu kyseliny přepočteme na NaOH, i když zahrnuje uhličitan a výsledek
označujeme jako „celkovou alkalitu“, kterou udáváme v gramech NaOH ve vzorku. Postup
titrace je shodný s předchozím stanovením.
Stanovení uhličitanu sodného vedle hydroxidu Winklerovou metodou
Stanovení celkového obsahu alkalicky reagujících iontů bylo provedeno v předchozím
kroku. Ve druhém alikvotním podílu stanovovaného roztoku srazíme přídavkem chloridu
barnatého přítomné uhličitany jako BaCO3 a zbylý NaOH titrujeme na fenolftalein
(fenolftalein je velmi citlivý i na slabé kyseliny a ukáže nejmenší přebytek kyseliny).
Pokud od spotřeby kyseliny chlorovodíkové na celkovou alkalitu (první stanovení)
odečteme spotřebu kyseliny odpovídající jen hydroxidu sodnému (druhé stanovení), získáme
hodnotu spotřeby kyseliny chlorovodíkové, která odpovídá Na 2CO3 přítomnému v roztoku.
Na2CO3 + 2 HCl → 2 NaCl + H2O + CO2
Pokud takto získanou hodnotu spotřeby HCl využijeme k výpočtu, určíme podle výše
uvedené rovnice množství uhličitanu sodného obsaženého roztoku.
3.2 Titrace redoxní
Při oxidačně-redukčních titracích využíváme jako odměrných roztoků obvykle silných
oxidovadel nebo redukovadel. Jednou z nejpoužívanějších metod je manganometrie, kdy jako
titrační činidlo využíváme manganistan draselný. Titrace jsou prováděny v prostředí silné
minerální kyseliny, aby byl zajištěn jednoznačný průběh reakce za vzniku manganatých iontů.
Stanovení titru manganistanu draselného kyselinou šťavelovou
Toto stanovení je zároveň zajímavou ukázkou katalytické reakce, konkrétně v tomto
případě o reakci tzv. autokatalytickou. Níže uvedená oxidace kyseliny šťavelové totiž probíhá
pomalu, dokud se v roztoku nedosáhne dostatečné koncentrace manganatých iontů, pak teprve
reakce probíhá okamžitě. Pro dosažení dostatečné reakční rychlosti se titrace provádí za
horka.
5 (COOH)2 + 2 MnO4- + 6 H+ = 10 CO2 + 8 H2O + 2 Mn2+
Odpipetujeme alikvotní podíl standardního roztoku (COOH) 2 do titrační baňky,
naředíme jej vodou a přidáme H2SO4 k úpravě pH roztoku. Připravený roztok zahřejeme na
70°C a titrujeme odměrným roztokem KMnO4 do prvního trvale růžového zbarvení. Teplota
nesmí překročit asi 80°C, protože by mohlo docházet k vedlejší reakci mezi vznikajícími
mangantými ionty a manganistanem za vylučování oxidu manganičitého.
Po přidání prvních podílů KMnO4 roztok zůstává nejprve trvale zabarven do růžova a
teprve po 10 – 20 sekundách se počíná odbarvovat, odbarví se zcela a další přídavky se při
míchání odbarvují ihned.
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Stanovení Fe2+ v síranu železnatém
Vzorek železnatých iontů ve formě vhodné železnaté soli byl pro každého studenta
předem navážen do zkumavky. Studenti si sami celou navážku vzorku rozpustili v kádince
přídavkem destilované vody a kvantitativně jej převedli do odměrné baňky na 100 cm 3 a
doplnili po rysku. Po promíchání byl takto připravený roztok využíván k titraci.
10 FeSO4 + 2 KMnO4 + 8 H2SO4 = 5 Fe2(SO4)3 + 2 MnSO4 + K2SO4 + 8 H2O
Alikvotní podíl 10 cm3 tohoto roztoku byl odpipetován do titrační baňky, přidána
destilovaná voda a roztok H2SO4. Pokud by byl takto připravený roztok zakalen, lze jej
zahřívat, až se vyčeří. Titruje se odměrným roztokem KMnO 4 do prvního trvale růžového
zbarvení.
3.3 Výpočty
Pro výpočet potřebujeme znát tyto základní údaje:
 přesný objem kapaliny odpipetovaný do titrační baňky.
 přesný objem kapaliny odměřený byretou při dosažení bodu ekvivalence.
 přesnou koncentraci jednoho z reaktantů v roztoku.
 chemickou reakci, která probíhá při mísení obou kapalin.
Postup výpočtu lze ukázat na příkladu stanovení železa jako železnatých iontů přímou
titrací manganometricky
Navážka vzorku
Spotřeba roztoku KMnO4
Koncentrace roztoku KMnO4
Vzorek doplněn vodou do
Pipetováno k titraci
Molární hmotnost Fe

mvz = 4,720 g
V(KMnO4) = 30 cm3
c(KMnO4) = 0,02 mol.dm-3
Vcelk = 100 cm3
Vpip = 25 cm3
M(Fe) = 55,847 g.mol-1

5 Fe2+ + MnO4- + 8 H+ → 5 Fe3+ + Mn2+ + 4 H2O
n(KMnO4) = c(KMnO4) . V(KMnO4) = 0,02 . 0,03 = 0,0006 mol
n (Fe2+) = 5 . n(KMnO4) = 5 . 0,0006 = 0,003 mol
m (Fe2+) = n (Fe2+) . M (Fe) = 0,003 . 55,847 = 0,167541 ≈ 0,168 g
mcelk (Fe2+) = m (Fe2+) . (Vcelk/ Vpip) = 0,168 . (100 / 25) = 0,672g
w (Fe) = mcelk (Fe2+) / mvz = 0,672 / 4,720 = 0,1424 = 14,24 %
Vzorek obsahoval celkem 14,24 % Fe.
4 Závěr
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Studenti si vyzkoušeli titrační stanovení, přičemž si prošli základy práce při odměřování
roztoků pomocí pipety a byrety. Vzhledem k tomu, že při stanovení titru kyseliny
chlorovodíkové i manganistanu draselného studenti používali stejné roztoky a odměřit měli i
stejné množství standardu, bylo možné porovnávat mezi sebou přímo spotřeby při
provedených titracích, kterých jednotliví studenti dosáhli. Z těchto hodnot pak byly po
vyloučení odlehlých výsledků vypočteny průměrné hodnoty titru jednotlivých odměrných
roztoků. Při výpočtu složení vzorků si správnost získaných výsledků mohli ověřit u stanovení
železa manganometricky, neboť jako vzorek posloužila tzv. Mohrova sůl, u níž je hmotnostní
obsah Fe2+ znám a lze jej najít i v některých tabulkách.
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