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BIOLOGICKÝ KEMP
23. 8. – 27. 8. 2021
HÁLKY BORSKÉHO PARKU V PLZNI
Michal MERGL
1 Úvod
Borský park a České údolí v Plzni je vhodným místem k přírodovědné exkurzi zaměřené
i na hálky. Druhové pestrost vegetace, ve které nechybí rostliny náchylné k vytváření hálek
(duby, javory, topoly, růže, buky, vrby a jehličnany), a rozdílné mikroklimatické podmínky
vytváří vhodné podmínky pro pozorování různých hálek. Ideální doba na jejich pozorování je
konec léta a časný podzim. Je však skutečností, že výskyt hálek se výrazně liší mezi
jednotlivými roky; po letech, ve kterých můžeme pozorovat masivní výskyty hálek, mohou
následovat roky, kdy hálek v parku příliš nenalezneme. Výskyt hálek lze tak jen těžko
předvídat.
2 Co je hálka?
Na rostlinách, především na stoncích, listech a řapících listů lze při exkurzi spatřit
útvary, které na rostlinu jakoby nepatří. Na plochých listech jsou kulovité, kuželovité či
diskovité výrůstky, na koncích větviček nebo větvičkách samotných sedí šišticím podobné
útvary. Na rozdíl od jednolitě zelené barvy listů bývají tyto útvary i jinak zbarvené, nejčastěji
jsou červené nebo bledě zelené, ale některé mají i charakteristické barevné vzory nebo jsou
pokryty jinak barevnými výrůstky. Tyto útvary se označují jako hálky.
Hálky vytváří živočichové nejrůznějších skupin. Na našem území je nejčastěji vytváří
čtyři skupiny: roztoči, mšice, žlabatky a bejlomorky.
Z roztočů vytvářejí hálky vlnovníci (čeleď Eriophyidae), často se vyskytující hromadně
uvnitř hálek. Mšice patřící do řádu mšicosavých (řád Sternorrhyncha) vytvářejí hálky s více
jedinci. Žlabatky jsou skupinou blanokřídlých (řád Hymenoptera) a jejich hálka hostí jen jednu
jedinou larvu, případně více larev, z nichž si každá vytváří vlastní komůrku. Podobně
i bejlomorky, které jsou skupinou řádu dvoukřídlých (řád Diptera), tvoří hálku s jedinou larvou.
Všichni živočichové tvořící hálky jsou drobní až velmi drobní, v milimetrové velikosti. Larvy
dosahují velikosti maximálně několika mm, dospělci jsou srovnatelní nebo i menší.
Hálky vznikají na nejrůznějších rostlinných orgánech. Objevují se na listech, na
květech, ve vegetačních vrcholech, řapících listů, pupenech i na kořenech. Jejich velikost může
být jen v milimetrech, ale i u nás nalezneme hálky velké až několik centimetrů.
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Původcem hálky je larvální stadium živočicha. Z vajíčka vykladeného na list či do jiného místa
rostliny se vylíhne larva, které začne na rostlině sát. Zejména na počátku sání do pletiv rostliny
vylučuje různé růstové látky. Tyto látky, souborně označované jako auxiny, jsou deriváty
kyseliny giberelové a indolyl-octové. Rostlina na jejich přítomnost odpovídá zvýšenou činností
a bujením pletiv. Růst je larvou regulovaný a vede ke vzniku tvarově a funkčně přesně
definovaného útvaru. Rostlina se růstem pletiv v postatě brání vlivu živočicha, okolo kterého
si vytváří na rostlině specifický útvar - hálku.
Z hálky má larva několikerý užitek. Hálka larvu obaluje, chrání před vyschnutím, larva
sedící na listové žilce a v pletivech hálky má neustálý přísun potravy. Hálka umožňuje larvě
přenos do míst, kde se kuklí (např. hálka opadá s listem nebo i dříve před jeho opadem). Hálka
také chrání larvu před predací, avšak evoluční procesy vedly ke vzniku parazitů, kteří hálku
s larvou vyhledávají a cíleně na larvě v hálce parazitují (hyperparazitismus).
Pro rostlinu je vznik hálky škodlivý. Larva využívá produkty fotosyntézy, a tím zabraňuje
normálnímu růstu rostlinných orgánů. Listy silně napadené hálkami na podzim rychleji usychají
a hálkami deformované koncové části větviček a pupenů brání normálnímu růstu rostliny.
Hálkotvorní živočichové mají jednu až dvě generace v roce. Pokud využívají listy nebo
jehlice, tedy útvary, které v průběhu roku opadávají, larvy využívají tyto listy jen po krátkou
dobu trvající nanejvýše několik týdnů. Hálku opouštějí a v klidovém stadiu přečkávají zimu.
Na jaře dospělá samička vyklade vajíčko na povrch listu a cyklus se opakuje. Pokud jsou
v průběhu roku dvě generace, dospělec vyklade vajíčka na kořeny rostliny, na kterých larvy
vytvoří kořenové hálky. Na jaře dospělec druhé generace vyklade vajíčka na povrch listů nebo
do pupenů a cyklus se opakuje.
Hálkotvorné organismy jsou úzce spojeny se živnou rostlinou a obvykle mají schopnost
vytvořit hálku jen na jediném druhu. Ale jsou i druhy, které využívají více rostlin, většinou
vývojově příbuzných; dobrým příkladem jsou žlabatky na více druzích dubů. V našich
středoevropských podmínkách jsou nejnápadnější hálky na dubech, bucích, lípách, javorech,
topolech a růžích. Na těchto rostlinách lze nalézt i více druhů pohromadě.
Evropě se udává asi 3000 druhů hálkotvorných organismů, z nich asi dvě třetiny vytváří
živočichové. Nejvíce hálek vytváří bejlomorky (asi 580 druhů), dále mšice (375 druhů)
a roztoči (350 druhů). Hálky vytváří i další živočišné skupiny: mery (70 druhů), motýli (75
druhů), brouci (135 druhů), pilatky (75 druhů) a žlabatky (170 druhů) (Skuhravá & Skuhravý,
1988).
3 Hálky na dřevinách Borského parku
3.1 Hálky na dubech
Na spodní straně listů dubu letního (Quercus robur) a dubu zimního (Quercus petraea)
lze nalézt více druhů žlabatek; další druhy jsou u teplomilných druhů, které však v Plzni
nepotkáme.
Žlabatka listová (Cynips quercusfolii) vytváří velké kulovité hálky. Bývají zelenavě
zbarvené, poněkud průsvitné do velikosti až 1,5 cm. Strana hálky odvrácená od strany listu
bývá někdy sytěji žlutá až načervenalá (Obr. 1B). Povrch hálky je poměrně tvrdý a chrání měkčí
houbovité pletivo uvnitř hálky. Hálka je přichycena většinou na místě výraznější žilky na listu
tak, aby larva měla stálý a silnější přítok živin (Obr. 1A, C). Někdy na listu nalezneme i hálek
několik (Obr. 1A). Uvnitř hálky je malá komůrka s bělavou larvou (Obr. 1D, E). Larva v hálce
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přezimuje. Koncem zimy z hálky na spadlém lisu vylézají samičky, které kladou vajíčko na
kůru dubů, kde se vlivem larev vytváří malé nenápadné hálky. Z těchto hálek pak vyleze další
generace žlabatek, které vylézají po kmenu vzhůru a na vytvářejících se listech vykladou
vajíčka. Z nich vzniklé larvy pak vytvářejí na spodním povrchu listů nápadné hálky.

Obr. 1. Žlabatka listová (Cynips quercusfolii): A - hálky na listech, B - detail hálek, C - hálky
na spodní straně listu, D - průřez hálkou, E - larva v dutině hálky.
Žlabatka pruhovaná (Cynips longiventris) vytváří kulovité, někdy poněkud hrbolaté
hálky o velikosti asi 5-8 mm. Na povrchu jsou žlutavě až červenavě zbarvené, s bělavými
spirálními nebo kroužkovitými pruhy po obvodu hálky (Obr. 2A, B). Vývoj tohoto druhu je
podobný jako druhu předchozího a často oba dva druhy nalezneme společně.
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Obr. 2. Žlabatka pruhovaná (Cynips longiventris): A - hálka na spodní straně listu, B - detail
pruhování hálky.
Žlabatka penízková (Neuroterus numismalis) vytváří 2-3 mm velké okrouhlé ploché
hálky hnědavé barvy (Obr. 3A, B). K povrchu listu jsou přichyceny krátkou stopkou. Povrch
hálek je slabě lesklý a při zvětšení je tvořen jakoby z jemných vláken (Obr. 3C). Hálky mají
uprostřed vkleslinu. Jsou téměř vždy jen na spodní straně listu, jsou rozmístěny i mimo listové
žilky a běžně se vyskytují ve vysokém počtu (Obr. 3A).

Obr. 3. Žlabatka penízková (Neuroterus numismalis) A - hálky na seschlém listu společně se
žlabatkou hráškovou, B - detail hálek, C - detail povrchu hálek.
Žlabatka hrášková (Neuroterus quercusbaccarum) vytváří ploché hálky s nízkou
vyvýšeninou ve středu, k pokladu jsou přichyceny krátkou stopkou. Dosahují 4 až 6 mm
v průměru. Na spodní straně dubových listů se někdy vyskytují ve velkém množství (Obr. 4D).
Tyto hálky jsou žlutavé, s povrchem krytým snopky hvězdicovitě uspořádaných rezavých
chlupů (Obr. 4 E, F). Pokud jsou hálky na svrchní straně listů, bývají tmavě červené a plošší
(Obr. 4A, B). Na rozdíl od rodu Cynips, hálky rodu Neuroterus pozdě na podzim z povrchu
listů odpadávají. Na jaře larvy dokončují svůj vývoj. Vzniklé samičky zjara kladou vajíčka do
květenství dubů, ve kterých se vyvíjejí menší nenápadné kulovité hálky jarní generace. Samičky
vzniklé z jarní generace v létě kladou vajíčka na listy dubů (Obr. 4C).
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Obr. 4. Žlabatka hrášková (Neuroterus quercusbaccarum): A - hálky na svrchní straně listu, B
- detail hálek, C - jarní hálky na dubových jehnědech, D - hálky na spodní straně listu, E detail povrchu hálky, F - hvězdicovité chlupy na povrchu hálky.

Obr. 5. Žlabatka bezkřídlá (Biorhyza pallida): A - hálka na větvičce dubu, B - dvě hálky na
větvičce dubu.
Žlabatka bezkřídlá (Biorhyza pallida) vytváří rychle rostoucí hálky na větvičkách dubů
v době, kdy na stromech teprve raší listy. Do dvou týdnů vznikají až 4 cm velké zpočátku světle
zelené, postupně červenající hálky (Obr. 5A, B). Zpočátku jsou tyto hálky měkké a dužnaté,
s nerovným povrchem a připomínají malou bramboru. Postupně hálka tvrdne a hnědne. Na
povrchu je hálka lepkavá. Hálek bývá někdy více a pro svoji velikost a zbarvení mohou
6

připomínat malá “jablíčka“, ovšem na dubech. Hálky zůstávají na stromech i několik let, kde
vytváří tvrdé zdřevnatělé útvary. Dospělé žlabatky se zdržují v blízkosti místa vylíhnutí,
a výskyt hálek se proto každoročně opakuje u stejného stromu. Vývoj žlabatky je
dvougenerační. Zimní generace se vyvíjí hluboko v zemi a vytváří kořenové hálky.
Žlabatka šišticová (Andricus fecondatrix) vytváří nápadnou hálku v pupenech dubů na
konci větévek. Má podobu šištičky. Zpočátku je to zelenavý sevřený útvar (Obr. 6A), později
se růžičkovitě rozevírá (Obr. 6B). Tvoří ji mnoho nahloučených šupinovitých listů napadeného
pupenu. Hálky bývají až 2 cm dlouhé a o něco méně široké. Ve středu hálky je tvrdé jádro, tzv.
vnitřní hálka, ve které je ukrytá larva. I tento druh vytváří dvě generace. Jarní generace se vyvíjí
v nenápadných květenstvích dubu. Letní generace vytváří uvedené šišticovité útvary, někdy
označované za „dubovou růži“.

Obr. 6. Žlabatka šišticová (Andricus fecondatrix): A - hálka na větvičce dubu, B - dvě hálky
vyrůstající z pupenu.
Žlabatka kalichová (Andricus quercuscalidis) přeměňuje v hálku část žaludu. Hálky jsou
až 2 cm veliké, zpočátku zelené a dužnaté, později hnědnou a tvrdnou. Na povrchu bývá hálka
lepkavá. Hálka je hluboce rozbrázděná. Na vrcholu hálky je otvor směrující do nitra hálky, kde
je schovaná asi 5 mm velká, kulovitá, slabostěnná jednokomůrková vnitřní hálka. V ní se vyvíjí
larva.
3.2 Hálky na lipách
Na lipách tvoří hálky vlnovníci a bejlomorky. U obou druhů lip, lípy srdčité (Tilia
cordata) a lípy velkolisté (Tilia platyphyllus) nalezneme více druhů hálek.
Vlnovník lipový (Phytopus tiliae) vytváří hálky na svrchní straně listů. Hálky jsou
válcovité, zašpičatělé, na povrchu řídce ochlupené, vysoké 5 až 15 mm (Obr. 7C). Zpočátku
jsou hálky světle zelené (Obr. 7A), postupně se stávají sytě červené (Obr. 7B). Hálka je dutá,
plsťovitě vystlaná bělavými vlákny, mezi kterými se pohybuje více vlnovníků. Než listy
opadávají, vlnovníci hálku opouštějí, vylézají na řapík a dále po větévce až do pupenu, ve
kterém přezimují. Počátkem května pupen opouštějí a vylézají na rašící listy. Proto
u konkrétních stromů se míra napadenosti hálkami každoročně opakuje a vedle stromu silně
napadaného můžeme nalézt strom téměř bez hálek. Samotný roztoč je velmi drobný a jeho
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Obr. 7. Vlnovník lipový (Phytopus tiliae): A - mladé hálky na svrchní straně listu, B - starší
červené hálky, C - detail povrchu hálky, D - původce hálek, vlnovník lipový (x 200).
velikost je pod rozlišovací schopností pouhého oka. K jeho zviditelnění je zapotřebí mikroskop
nebo silná lupa (Obr. 7D). Pokud hálku roztrhneme v průběhu léta, můžeme vidět aktivně se
pohybující prosvítající roztoče na plsťovité výstelce hálky. Roztoč má vřetenovitý tvar těla, se
zřetelnou segmentací a s krátkými nožičkami.
Jiným druhem vlnovníka na lípě je Eriophyes leiosoma. Ten vytváří hálky v podobě
nenápadných hustých bílých chlupů na spodní straně lipových listů. Je podobně malý a pouhým
okem neviditelný.
Bejlomorka Didymomyia tiliacea vytváří na svrchní straně listů lip kuželovité hálky
s prohlubní o velikosti asi 5 mm (Obr. 8A, B). Hálky jsou zelené. Uvnitř tohoto útvaru je vnitřní
hálka ve formě malého tvrdého oříšku, který se v průběhu vývoje larvy zvětšuje a vytváří velmi
tvrdé pletivo. Tato vnitřní hálka se postupně odtrhává od vnější části hálky a padá na zem.
V hálce mezi tlejícím listím bejlomorka přezimuje. Počátkem května následujícího roku se
v hálce larva zakuklí a po několika týdnech vylézá dospělec, jehož samička po spáření vyklade
vajíčko na povrch mladých listů.
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Obr. 8. Bejlomorka Didymomyia tiliacea: A - mladé hálky na svrchní straně listu, B - detail
povrchu hálky.
3.3 Hálky na buku
Bejlomorka buková (Mikiola fagi) vytváří nápadné hálky na svrchní straně listu u buku
lesního (Fagus silvatica). Často bývá i několik hálek pohromadě. Hálka je 3 až 10 mm vysoká,
soudečkovitá, na vrcholu zašpičatělá. Na jaře a v létě je bledě zelená, ke konci léta hálka
zčervená, často jen na jedné straně. Hálka je poměrně tvrdá a vždy sedí na žilce listu, nejčastěji
na postranních žilkách. V hálce se od jara vyvíjí bělavá larva. Po vykladení vajíčka samičkou
bejlomorky na větvičku buku larvy vyhledávají nejbližší pupen, který má ještě zřasené listy.
Larvy se usazují okolo listových žilek a tam začínají vytvářet hálku. Využívají toho, že buňky
listových pletiv jsou schopné dělení. Dochází k mnohonásobnému prodlužování a dělení asi 15
až 20 buněk v okolí larvy. Tím vznikne okolo larvy kruhový val, který se nakonec spojí nad
larvičkou a vytvoří se špičatá hálka. Larva je dlouhá asi 3 až 4 mm, je bílá a má silně
sklerotizovanou hlavu. Pozdě na podzim hálky odpadávají z listů na zem. Předtím larva zaslepí
dno hálky bělavou pleteninou ze sekretu slinných žláz. Kuklení na jaře trvá 14 až 20 dní.
Z kukly vylétá imago, které je 4-5 mm dlouhé, s hnědočernou hrudí a červeným zadečkem.
Když najdeme na uschlých listech buku hálku neodpadlou, dokládá to úhyn larvy před
ukončením vývoje, nejčastěji po napadení parazitickými vosičkami.

Obr. 9. Bejlomorka buková (Mikiola fagi) na bukovém listu.
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3.4 Hálky na růži
Žlabatka růžová (Diplolepis rosae) tvoří hálky na listu, řapíku nebo na tenké větvičce
růže šípkové (Rosa canina). Hálky mají různou velikost a tvar. Dosahují až 5 až 8 cm velikosti,
jsou porostlé dlouhými rozvětvenými a z počátku zelenými, později žlutými až červenými
výrůstky. Imago žlabatky klade na jaře na povrch pupenu nebo větvičky více vajíček. Každá
larva si vytváří vlastní komůrku uvnitř zdužnatělých pletiv růže. Často je více larev pohromadě,
proto i velikost hálky (tzv. bedeguaru) je různá. Některé jsou tvořeny jen jedinou komůrkou.
Na podzim zdužnatělá hálka dřevnatí, výrůstky zaschnou a hálka ztrácí barvu. Larva se v hálce
zakuklí na konci léta a v uschlé hálce přezimuje. Na jaře následujícího roku se líhnou dospělci.
Larvy jsou napadány mnoha druhy drobných vosiček, tzv. chalcidek, z nichž typický
a na žlabatky specializovaný druh je Torymus bedeguaris (krásenka šípková). Je to asi 4 mm
dlouhá chalcidka s modrozeleným kovově lesklým tělem a u samiček s dlouhým kladélkem.
Krásenky lze získat z bedeguar, které budeme po určitou dobu udržovat v laboratoři, nesmí
však vyschnout.

Obr. 10. Žlabatka růžová (Diplolepis rosae)): A - letní hálka na větvičce růže šípkové, B detail výrůstků na povrchu hálky, C - vzhled seschlé hálky v zimě, D - průřez hálkou v zimě;
jsou vidět jednotlivé komůrky a bělavá larva žlabatky.
3.5 Hálky na topolech
Dutilka šroubovitá (Pemphigus spirathecaea) vytváří hálky na topolech (Populus sp.).
Hálka je tvořená zdužnatělým a do spirály stočeným zesíleným řapíkem listu topolu. Barva
hálky je načervenalá. Uvnitř komůrky najdeme drobné bělavé mšice. Hálky se vyskytují často
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hromadně v alejích topolů podél cest v parcích. Z oplozeného vajíčka se líhne samička
(fundatrix), která klade neoplozená vajíčka do listového řapíku topolu. Ten se stáčí a zduřuje.
Zajímavostí je, že mšice vytváří dva typy instarů. První typ je normální velikosti a vzhledu jako
běžné mšice. Druhý typ má silné nohy a slouží jako „vojáci“ ochraňující první typ larev.
„Vojáci“ mají agresivnější chování a silnější stylet. „Normální“ jedinci se vyvíjejí dále a udržují
drobnou kolonii uvnitř hálky životaschopnou. Přítomnost agresivnějších „vojáků“ chrání
ostatní obyvatele hálky před predací. Typickými predátory tohoto druhu mšic jsou pestřenky.

Obr. 11. Dutilka šroubovitá (Pemphigus spirathecaea ): A - hálka na řapíku listu topolu, B detail povrchu hálky.

Obr. 12. Korovnice smrková (Sacchiphantes abietis)_A - mladé hálky vyrůstající ze smrkových
pupenů, B - povrch zdužnatělé hálky se zbytky vystupujících jehlic.
3.6 Hálky na smrku
Korovnice smrková (Sacchiphantes abietis) vytváří hálky na koncových větvičkách
smrku (Picea excelsa), nejčastěji ve vegetačních vrcholech nebo v paždí větévek. Velikost
hálek je různá, nejčastěji jsou asi 2 cm velké, ale hálka může být až 5 cm dlouhá. Dolní část
jehlic je zduřelá a srůstá v hálku z většího počtu samostatných komůrek. Hálka je nejprve světle
zelená, dužnatá, s vyčuhujícími jehlicemi, postupně dřevnatí a hnědne. Zůstává pak na
smrkových větvičkách i několik let, kde připomíná malé šištičky. Hálku vytváří drobné mšice,
kterých je uvnitř hálky větší počet. Každá larva má v hálce svojí drobnou komůrku. Vývoj je
dvouletý. Z přezimujícího vajíčka se líhne samička, která klade neoplozená vajíčka do pupenů
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na konci smrkových větviček. Větvičky se neprotahují, namísto nich vzniká šišticovitá hálka.
Korovnici velmi často nalezneme na smrcích v městské zástavbě a v par-cích.
4 Použitá literatura
SKUHRAVÁ, M., SKUHRAVÝ, V. Hálky příbramského okresu. Knihovnička Ochránce
přírody, sv. 1, Příbram 1988. 20 s.
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HISTORIE VZNIKU MALÝCH ZOOLOGICKÝCH ZAHRAD
V PLZEŇSKÉM A KARLOVARSKÉM REGIONU
Martin VOBRUBA
1 Úvod
Hledáme-li dnes zoologickou zahradu v jednotlivých krajích České republiky, pak neuspějeme
ve dvou – Pardubickém a Karlovarském. Současná mapa ukazuje 28 licencovaných zoo (15
předrevolučních) a desítky zookoutků, ukrytých pod různými názvy. Pomyslná mapa
historických pokusů o založení zoo či minizoo v ČR je ale velmi hustá. Jediným uceleným
veřejným zdrojem je web World zoo database spravovaný Romanem Hynkem
a spolupracovníky. Autor této statě publikoval podobnou tematiku v Ročenkách Unie českých
a slovenských zoo za roky 2006 a 2007. Plzeňsko nemá mnoho velkých měst, jako jiné regiony,
menší zoo byly ve 20. století, pokud je známo, pouze v Domažlicích a Klatovech. Větší četnost
pokusů o založení zoologické zahrady spadá v historii na Karlovarsko. Zájem o expoziční chov
zvířat lze vysledovat v různých časových údobích, reprezentovaný za 1. republiky spolkovými
zookoutky včetně německých, za socialismu zejména stanicemi mladých přírodovědců,
v současnosti různými babiččinými dvorečky i soukromými minizoo. Chybějící druhou velkou
zoo tak opticky nahrazuje roztříštěná škála malých zařízení.
2 Stručně z historie dalších západočeských zoo
Západočeský lázeňský region měl dokonce skutečnou zoo jako jeden z prvních, ve stejný rok,
jako vznikla Zoo Praha nebo baťovská zlínská zoo! Nacházela se v Mariánských Lázních a
jmenovala se Zoo Am Berg. Její historií se zabýval Richard Švandrlík a téměř vyčerpávající
článek,
včetně
pramenů
je
umístěn
na
internetu,
na
adrese
http://www.hamelika.cz/ostatni/zoo/zoo.htm. Mariánskolázeňská zoologická zahrada stávala
na vrchu Klinger (Výhledy). Založil ji rytmistr ve výslužbě Julian Kreisel. Zčásti zde zakoupil,
zčásti pronajal osm hektarů půdy a koncem dvacátých let si nechal zhotovit projekt zoo. Plány
mu připravili architekti Lossow a Kühne z Drážďan. Jejich realizaci provedl mariánskolázeňský
architekt Josef Forberich se svým zetěm Ing. Gibitzem. V neděli 7. června 1931 byla
mariánskolázeňská zoo slavnostně otevřena. Centrem areálu Zoo Am Berg, byl dřevěný srub,
složený z hrubých smrkových kmenů. Srubu se říkalo "Old Shatterhand", byl postaven po vzoru
Divokého Západu a vybaven starými loveckými a vojenskými zbraněmi, na zdech bylo paroží
a různé zvířecí kůže z cizích zemí. Zoologická zahrada měla zvířata v klecích i volně ve
výbězích. Velkou radostí dětí byli shetlandští poníci, jejichž chov tu Kreisel založil. Poníci
jezdili také v lázních a vozili děti. Přitažlivé byly opičky makakové, pocházející z Jižní Asie.
Z ptáků tu byli sovy, jeřábi panenští, různé druhy bažantů, perličky, nandu pampoví a několik
nezbytných pávů. Klece byly rozmístěny mezi stoletými borovicemi a smrky a k nim vedly
pěšinky. Odborníky zaujme přítomnost antilop jeleních a také i na dnešní poměry unikátní
antilopa buvolec stepní. Nacházel se tu rovněž nosál a je zřejmé, že zdrojem mnoha zvířat byla
Jižní Amerika. V roce 1932 v zoologické zahradě přibyli mufloni a daňci, dále orel královský,
mungové z Indie (dnes v ČR dlouhodobě od 60. let tento druh zcela chybí), jezevec, mýval,
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lama, čápi, káně, papoušci mniší, hrdlička chechtavá, emu hnědý, dále plch obecný, mara stepní
aj. Zoologická zahrada byla otevřena celoročně - vstup byl 2 koruny, děti do 9 let 1 korunu
a školám se dávala sleva a platilo se 50 haléřů za žáka. Problémem bylo zásobování vodou. Zoo
však přežila i válku a znárodnění. Zhruba v roce 1948 zahrada vyhořela a již nebyla obnovena.
Kromě rodáků a pamětníků již není všeobecně známa. Julian Kreisel zůstal ještě několik let
„rázovitou místní figurkou“. Vzácně se dají objevit pohlednice této zoo, zejména s exteriérem
a interiérem srubu. Ještě před Kreislem se myšlenkou na založení zoo u kavárny Panorama
vážně zabýval jiný tamní podnikatel, a sice Engelbert Adolf Lucha.
Pokud se zeptáte starších obyvatel Domažlic a okolí, tak mezi nimi je vzpomínka na tamní
malou zoo ještě docela silná. Ve výstřižku ze Svobodného slova ze dne 30.dubna 1958 můžeme
číst: „S příchodem jara se vrátil život do domažlického zooparku. Žije zde několik druhů
bažantů, srnky, jezevec, labuť, čínské kachny. Papoušci a andulky čekají na teplejší počasí.“
V červnu roku 1965 převzala plzeňská zoo z Domažlic samečka a dvě samice tehdy nejběžněji
chovaného druhu opice makaka rézus a snad i dva papoušky. To již pravděpodobně minizoo
končila. Byli zde chováni i dva medvědi. Lokalitou malé zoo byl Haanův park, nechyběli v něm
ani obligátní mývali severní a správcem byl zahradník pan Kabourek a jeho kolega Vaněk.
Zdroji informací jsou novinové články, pamětníci, archiv Zoo Plzeň. Svobodné slovo 1958 píše
již o zavedeném zooparku, vznik spadá dle Pravdy do roku 1957. Jeden srnec se jmenoval
Honzík a jedna samice rézuse potom Zuzka.
V lokalitě Mercadinových sadů měly minizoo i Klatovy. Provozovatelem byl Petr Volmut
a jeho syn. Byla zde akvária, plazi, drobná zvířata ve skleníku. Venku žili páv, husy, kachny
srna a „další zvířata“. Z fotografií jdou doložit lišky, pižmovky a bažanti. Koncem 80. let se
v malou zoo dočasně přeměnila i Stanice mladých přírodovědců v Horšovském Týně, kde se
objevila i kočka slaništní, ocelot, kakadu, rys, kočkodani zelení atp. Vedoucím byl Vladimír
Čech.
Přibližně 10 let mělo poměrně prosperující malou zoologickou zahradu horské město Pernink.
Plzeňská zoo odtud v letech 1961-1966 přivezla třeba pár rezusů, samce velblouda, poloponyho
či muflony, opačným směrem putovaly například kozy kamerunské nebo nepálští bažanti. Díky
pátrání přítele Petera Janča z Nitry u kronikáře města Pernink, pana Vítězslava Bartoše, víme,
že zoo ležela uprostřed Perninku v místě vymezeném Karlovarskou a Meinlovou ulicí a musela
ustoupit nákupnímu středisku. Datace počátků se rozcházejí mezi polovinou 50. let a počátkem
let šedesátých. Periodikum Perninský zpravodaj datuje její zánik na rok 1965. Tehdy zde
zůstával ještě sedmiletý sibiřský medvěd, jehož export byl nejsložitější, dále liška uhlířka,
bažanti „páví“ nebo fretka. Předtím byl prodán například jelen, stříbrné lišky apod. Zahrada
přes drsné klimatické podmínky obce byla populární a vykazovala roční návštěvnost na 5 000
osob. K dispozici je několik oficiálních propagačních fotografií i fotografie dokumentační.
Zahradě se věnuje současná facebooková perninská skupina,
O historii karlovarské zoologické zahrady se dlouhou dobu publikovalo jen velice málo. Od
roku 1961 působila několik let na Andělské hoře a měla krušnohorskou zvířecí náplň. Byla tedy
zaměřena na evropská, respektive tuzemská zvířata. Vysokou zvěř, zajíce, sovy, jezevce či
lišky. Správcem byl myslivec pan Josef Chudoba. V roce 1968 z ní do plzeňské zoo přešli
kalous ušatý, puštík obecný a mufloni. Informace veřejnosti se nalezly díky snahám Petra
Adamce u karlovarského archiváře pana Václava Hrázského, nebo díky existenci webové
databáze zoologických zahrad World zoo database. Samotný zoopark byl dobově označován
spíše jako Odchovna zvěře a přípravné místo pro jiné zařízení – Park krušnohorské zvěře, který
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měl být vybudován v lázeňských lesích za Dianou. Skoro všechna chovaná zvířata měla jména,
divočáci, spárkatá, sojky, kuny, jezevci, kachny, čápi, lišky. Chovatelství obstarával
sedmdesátiletý Maxmilián Pavlů, Tereza Brtková a Josef Konopický pod dohledem Josefa
Chudoby. V roce 1962 se setkala zvířata zde chovaná i s karlovarskými festivalovými hosty.
Například maďarskou herečkou Mario Medgyesiovou a polskou herečkou Annou Prucnalovou.
Tato zoo měla dokonce své návštěvní knihy. Výše zmíněný přírodní park byl plánován na rok
1964 (ovšem bez realizace), ale po roce 1968 byla „zoo“ na Andělské hoře zrušena.
Ing. Richard Švandrlík popisuje na webové stránce Hameliky vyčerpávajícím způsobem
problematiku první zoo v Mariánských Lázních, ale také její dvě nepřímá pokračování. V 60.
letech měl pan Ing. Zbyněk Martínek v městské zahradě Mariánských Lázní zárodek budoucí
zoologické zahrady, kde byla hlavní atrakcí medvědice v masivní kleci. Starala se o ni pečlivě
jedna malá pracovnice zahrady. Jak přišla městská zahrada k medvědovi? Pro jeden potulný
cirkus se Mariánské Lázně staly poslední štací. Principál prý tu nechal několik zvířat a zmizel.
Zůstali tu oslík, liška, dingo, ovce, kojot a hnědá medvědice. Pozdější dva pokusy, aby
medvědice měla mláďata, spojené s jejím převozem do Plzně, zůstaly bez výsledku. Malé
společenství zvířat se v zahradnictví pozvolna měnilo. Některá zvířata uhynula, naopak jiná
přibyla. Byl tu jelen evropský, srnec, muflon, čínské kachny. Ale na skutečné zoo nebyly
v městě peníze. Medvědice byla po letech prodána do Německa. Ještě později vedl zookoutek
v Úšovicích (SMP) nadšený Vladimír Šindelář z Milhostova, který tu měl vedle běžných druhů
také mývalovce i dikobrazy. Místo u parkoviště ČSAD nevyhovovalo a pan Šindelář se snažil
získat pro novou zoologickou zahradu vhodné místo v Úšovicích. Po nečekané smrti pana
Šindeláře došlo ještě k několika pokusům mladých nadšenců uchovat tento zoologický koutek.
Zookoutek byl rovněž na Křížovém vrchu (čili „Křižáku“) u Nejdku na Karlovarsku. V roce
1935 zde byly klece pro opičky, ptáky, křečky, bílé myšky, terária pro zmije, slepýše, ještěrky,
srneček, oslík; jelen, zajíc, ovce, krokodýl, draví ptáci, veverky. Byl pojat jako ptačí rezervace.
Pod názvem Berkut ještě působila v Kynžvartě v 90. letech stanice pro handicapované
živočichy, mezi jejím osazenstvem však byli i psi pralesní. Odchov makaka medvědího se
(neověřeně) zdařil v 80. letech v SMP Ostrov nad Ohří. Asi nejbližší zahraniční zoo má
německé pokračování Kraslic – Klingenthal. V malém kopcovitém areálu žili i grizzly a levhart.
Saské příhraničí je na malé zoo dosti bohaté, v Bavorsku můžeme zmínit Zoo Hof, Tierpark
Lohberg, případně zahrady u Pasova. Nejbližší větší zoo je ve Straubingu. Založení lesoparku
se zooparkem bylo vícekrát zamýšleno na sokolovské výsypky. V uplynulých letech byly
podnikány kroky o vznik zoologické zahrady jako Nápad desetiletí karlovarského kraje.
U zrodu ideje stáli botanici Petr Adamec a Petr Krása. Ze strany kraje byly podnikány různé
kalkulace a typování míst, k realizaci ale nedošlo.
Františkovy Lázně mají dodnes minizoo v lokalitě Lesoparku Amerika. Malé zařízení
vystačilo nadlouho s pávy, divočáky a muflony, případně emu hnědými. Dlouholetým
správcem byl pan Zdeněk Fiala. Provozovatelem byly roky Technické služby - lesníci.
Záměrem radnice bylo jednu dobu tematické „americké“ pokračování - zookoutek v lesoparku
Amerika, by poté obsahoval výběhy pro chov zvěře (např. lama, nandu, jelenec, sob), naučnou
a přírodní stezku, přírodní cvičiště, provozní budovu, stavbu občerstvení a hygienického zázemí
- hrubé odhadované náklady činily celkem 8.856.508,-Kč. Věc byla po obsahové stránce
částečně realizována a současný zookoutek je poměrně výstavný. Území dnešního zookoutku
patřilo k nejstarší části tzv. městského lesíka, který vznikl v duchu přírodně krajinářského parku
koncem 19. století. V roce 1932 vznikl záměr vystavět zookoutek u hájovny na Americe, tzv.
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Tiergarten, která byla následně zrealizována. Byly zde chovány opice a jezevec v kotcích pod
hrází rybníka. V 60. letech byl zookoutek rozšířen dále pod hájovnu a v posledních letech tu
byli chováni emu, kozy kamerunské, mufloni a pak tam byli zlatí bažanti a divoké prase. Bylo
to tam hodně podmáčené a zvířata měla problémy, proto se rozhodlo o zrušení a postavení
nového zookoutku naproti. Nakonec se americký záměr změnil a teď nyní jsou chovány kozy
kamerunské, holandské minikozicky, ovce kamerunské, gottingenská miniprasátka, mýval
severní, lama krotká a indický běžec. Informace ústně poskytla vedoucí minizoo Radka
Pollaková. Tiergarten se srnci, ptáky či morčaty měla v 30. letech 20. století v parku založeném
místním průmyslníkem a mecenášem Gustavem Geipelem i nedaleká Aš. Oboru s daňky „thiergarten“ - bychom mohli historicky hledat i v Šipíně. Při sběru dat je důležité správně
rozpoznat a odlišit právě obory se spárkatou zvěří (thiergarten) a malé zoo (tiergarten).
Bohatství malých zoo v této oblasti podtrhuje současný chov zvířat u rezervace SOOS, agilní
chovatelství v několika DDM (Sova Cheb, Stará Role atp.), či zrušená porevoluční soukromá
zemědělská minizoo s hadí farmou v obci Nový Kostel na Chebsku. Ta chovala i exotické savce
a ucházela se o oficiální statut zoo.

3 Závěr
Kromě plzeňské zoo a nově licencované Zoo Plasy, neměl západočeský region dlouhodobě
další velkou zoo. Plošně a časově nejdelší byly malé zoo v Mariánských Lázních, Domažlicích,
Perninku a na Andělské hoře. Problematika zůstává i nadále komplexně nezmapovaná.
V komunitě obdivovatelů zoologických zahrad a jejich historie sílí hlasy o účelnosti souhrnné
publikace. To by si ovšem vyžádalo jak značné úsilí při sběru dat, tak finanční podporu.
4 Použitá literatura
http://www.wzd.cz/zoo/EU/cz.htm
https://www.hamelika.cz/?cz_14-zoologicka-zahrada-v-marianskych-laznich,460
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PŘÍSPĚVEK K POZNÁNÍ ZÁKLADNÍCH DRUHŮ JEPIC
NALEZENÝCH BĚHEM EXKURZE 25. 8. 2021
Luboš ZELENÝ

1 Jepice (Ephemeroptera)
Početná skupina okřídleného hmyzu, dospělci mají redukované ústní a trávicí ústrojí
(nepřijímají potravu). Na rozdíl od larev, které mohou být i víceleté, žijí dospělci obvykle
několik hodin nebo dnů. Odtud i známá fráze „jepičí život“. Larvy žijí ve vodě, vyznačují se
tzv. nedokonalou proměnou: z larvy se postupně během několika stádií stává dospělec.
Nedokonalá proměna přes stadium subimaga je považována za primitivní znak původních
skupin hmyzu. Kromě jepic ji nalezneme u švábů, termitů, vážek a ploštic.
Přední křídla dospělců jsou výrazně větší než zadní, nápadné jsou velké složené oči
a štíhlé a dlouhé nohy. Na zadečku mají jepice dva štěty, často je vyvinutý centrální paštět.
V době rozmnožování se samečci srocují v blízkosti vodní plochy a vábí tak samičky,
které po oplození kladou vajíčka do vody, na vodní vegetaci nebo je lepí na kameny. Samci
umírají po kopulaci, samičky po nakladení vajíček.
Vylíhlé larvy se živí organickým detritem a řasovými nárosty. Z hlediska potravních
nároků makrozoobentosu je řadíme mezi tzv. sběrače (collectors) a škrabače a spásače
(scrapers and grazers). Jsou důležitou součástí potravy ostatních skupin vodních živočichů
(vážek, brouků…), ale především ryb.
V naší fauně je dle Červeného seznamu hmyzu ČR (Hejda a kol. 2017) známo 106 druhů
z 30 rodů a 16 čeledí. Různého stupně ochrany se těší 34 druhů. Nejohroženější skupinou jsou
jepice obývající řeky nižších poloh. Důvodem ústupu nížinných jepic je dle autorů seznamu
zejména degradace přirozeného prostředí společně s výrazným znečištěním vodních toků
v minulosti. Přestože se kvalita vody v mnohých parametrech zlepšila, návratu původních
druhů brání mnohdy nešetrné stavební úpravy v korytě vodního toku.
2 Základní typy larev
Na základě morfologie těla larev jepic rozeznáváme čtyři základní ekologickomorfologické typy larev jepic (Soldán a kol. 2014): hrabavé, ploché (nebo také proudomilné),
lezoucí a plovoucí (rybičkovité).
2.1 Hrabavé larvy
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Význačné dlouhým válcovitým tělem s úzkou prognátní hlavou (ústní ústrojí je namířeno
dopředu ve směru osy těla). Larvy mají mohutné řezáky kusadel vyčnívající před hlavu a
pomáhají hrabavým nohám. Žábry jsou peříčkovité a jsou umístěné na horní straně zadečku.
Typickým zástupcem je jepice Ephemera danica. Larvy obývají jemné sedimenty, ve kterých
si vytvářejí trubičky ve tvaru písmene U, nebo v nich volně hrabou.

Obr. 1: Hrabavá larva jepice rodu Ephemera
2.2 Ploché larvy (proudomilné)
Larvy s širokým a plochým tělem, uzpůsobeným životu v proudu. Mají výrazné složené
oči, nohy namířené do stran, zvláště patné jsou silné femury (stehna). Na zadečku 3 štěty
(výjimku tvoří rod Epeorus – 2 štěty). Žaberní lupínky listovité s výraznými keříčky vláken.
U rodu Rhithrogena mají žaberní lupínky funkci přísavek, díky nimž se larvy udržují v proudu
na kamenech. Mnohé druhy této skupiny patří mezi významné bioindikátory kvality vody.
Typickými zástupci jsou jepice rodu Heptagenia nebo Ecdyonurus. Larvy se živí
seškrabáváním řasových nárostů.

Obr. 2: Proudomilná larva jepice rodu Ecdyonurus
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2.3 Lezoucí larvy
Charakteristickým znakem je slabě zploštělé tělo, které může být protáhlé jako u rodu
Potamanthus nebo kratší a zavalité (rod Caenis). Nohy jsou krátké a silné, štěty rovněž krátké
a řídce obrvené. Žábry jsou různého tvaru: peříčkovité či lupenité. U rodu Caenis jsou kryté
žábry chráněny krytkami. Larvy obývají pomalejší místa toku s naplaveným listím a organickou
hmotou.

Obr. 3: Lezoucí larva jepice Potamanthus lutes a larva jepice Caenis macrura
2.4 Plovoucí larvy (rybičkovité)
Larvy s válcovitým až rybičkovitým tělem s postupně se zužujícím zadečkem. Hlava je
výrazně ortognátní (ústní ústrojí směřuje dolů, kolmo k ose těla). U druhů ze stojatých vod jsou
štěty na konci zadečku hustě obrvené (slouží jim k plavání), naproti tomu druhy z vod tekoucích
mají štěty obrvené jen velmi řídce. Pomocí tenkých noh se zachycují ve vegetaci a na kamenech.
Za potravu jim slouží řasy na kamenech a ponořených předmětech.

Obr. 4: Plovoucí larva jepice rodu Baetis
3 Zástupci jepic nalezených během exkurze v řece Mži a Radbuze
Odběry vzorků makrozoobentosu byly provedeny na spodních tocích dvou významných
plzeňských řek (Radbuzy a Mže) v blízkosti jejich soutoku v řeku Berounku poblíž pivovaru
Prazdroj a Gambrinus. Radbuza je v daném úseku výrazně ovlivněna údolní nádrží České Údolí
(městská část Plzeň-Litice), Mže je zase pod vlivem přehrady Hracholusky, jejíž hráz je cca 23
říčních kilometrů od místa odběru vzorků.
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Čeleď: Baetidae
Zástupci této čeledi patří mezi jepice s rybičkovitým tvarem těla, ve vodním toku je často
najdeme mezi vegetací či mezi kameny. Nejmenší jepice, velikost kolem 10 mm. Vyskytují se
především v tekoucích vodách v nížinných i horských tocích.
Baetis rhodani (jepice předjarní)
Naše nejhojnější jepice, obývá především rychleji tekoucí vody, snese vyšší míru
organického znečištění. Důležitým rozpoznávacím znakem jsou otrněné žaberní
lupínky.
Baetis fuscatus
Velmi hojný druh jepice obývající zejména teplejší spodní úseky toků. Na
lokalitách bývá často společně s Baetis scambus, jejich rozlišení je dosti
komplikované.
Čeleď: Heptagenidae
Zástupci této čeledi patří mezi jepice s plochým tvarem těla, ve vodním toku je často najdeme
přímo v proudu na kamenech a ponořených předmětech, ze kterých seškrabávají nárosty řas.
Typickým znakem jsou mohutné složené oči a plochá hlava. Dospělé jepice dosahují velikosti
přes 15 mm. Indikátory kvality vody.
Ecdyonurus sp.
Proudomilná jepice, zástupci tohoto rodu mají rozšířenou předohruď s bočními
rohovitými výběžky.
Rhithrogena sp.
Pro tento rod jsou charakteristické žaberní lupínky, které vytváří jakousi
přísavku, díky níž se jepice dokáže udržet v proudu na kamenech.
Čeleď: Ephemerellidae
Jepice se zavalitějším tvarem těla, některé druhy žijí výhradně v chladných tocích s dostatkem
kyslíku a kamenitého substrátu, jiní zástupci vyhledávají spíše pomalu tekoucí proteplené vody.
Determinace mnohdy založena na rozložení barevných skvrn na těle (štěty, zadeček, hlava).
Serratella ignita
Velmi běžný druh, který se vyskytuje v každém typu toku. Příznačné je štíhlé
tělo s tmavě kroužkovanými štěty na zadečku.
Čeleď: Ephemeridae
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Zástupci této čeledi patří mezi jepice s válcovitým tvarem těla a příznačnými hrabavými
končetinami. Větší jepice, velikost těla může dosahovat až 30 mm. Vyskytují se v pomalu
tekoucích vodách, často v nánosech jemných sedimentů nebo ve štěrkopískových lavicích.
Vyhledávají chladnější úseky toků.
Ephemera danida (jepice dánská)
Velmi běžný druh jepice, která se v případě vhodného biotopu vyskytuje
zejména ve vyšších partiích toku. Vyhýbá se spodním úsekům toku s bahnitým
dnem.
Čeleď: Potamanthidae
U nás je tato čeleď zastoupena pouze jedním druhem (viz níže). Patří mezi lezoucí larvy, hojně
obývající zejména parmové úseky toku. V toku ji nalezneme nejčastěji pod kameny a jinými
předměty.
Potamanthus lutes (jepice žlutá)
Jepice poznatelná zejména podle keříčkovitých žaberních lupínků.
4 Použitá literatura
HEJDA R., FARKAČ J. et CHOBOT K. (eds.). Červený seznam ohrožených druhů České
republiky (bezobratlí). Praha: Příroda 36: 2017, 611 str.
ROZKOŠNÝ a kol. Klíč larev vodního hmyzu. 1. vyd. Praha, Academia, 1980, 524 s.
SOLDÁN, T. a kolektiv. Dlouhodobý výzkum vodního hmyzu – rodinné stříbro české
entomologie. Praha: Živa 5/2014, str. 215.
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EXKURZE DO PORCELÁNKY THUN A ELEKTRÁRNY LEDVICE
Kateřina CAISOVÁ
1 Úvod
Dne 26. 8. 2021 se žáci kempu biologie stejně jako v předešlých letech vypravili na
exkurzi, tentokrát společně se žáky kempu chemického. Cílem exkurze byla dopolední návštěva
porcelánky v Nové Roli u Karlových Varů a odpolední návštěva Elektrárny Ledvice.
2 Porcelánka Thun 1794 a.s.
Porcelánka Thun 1794 a.s. je největším českým výrobcem porcelánu. Sídlem společnosti
je město Nová Role u Karlových Varů, které je také nazýváno městem porcelánu. Společnost
má ve svém výrobním programu ucelené tvary užitkového či hotelového porcelánu, speciální
varný program, porcelán pro děti a zakázkové zboží pro velké mezinárodní řetězce. Jedná se
o specifický druh tzv. tvrdého porcelánu s vypalovací teplotou 1405°C. Vysoká kvalita
a osobitý design vycházejí z více než 220-leté tradice výroby porcelánu v Čechách.
Společnost Thun 1794 a.s. se skládá ze tří výrobních závodů – porcelánky v Nové Roli,
závodu Klášterec nad Ohří a Concordie Lesov. A protože porcelánka v Nové Roli si v letošním
roce připomíná 100 let od svého založení, navštívili jsme tento provoz.
Celý program návštěvy probíhal za doprovodu průvodce, který poskytoval mluvený
komentář i během projekce filmu o výrobě porcelánu a následně prohlídky výrobního závodu.
V rámci programu jsme se dozvěděli historická fakta o porcelánové značce Thun 1794 a dalších
partnerských porcelánkách, shlédli jsme expozici s výstavou, galerii, film a nahlédli pod
pokličku samotné porcelánové výroby, prošli jsme totiž téměř celý výrobní závod.
2.1 Závod Klášterec
Závod Klášterec je nejstarší částí společnosti. Byl založen v roce 1794 hrabětem
Františkem Josefem Thunem a J. N. Weberem, jako druhá nejstarší továrna v Čechách. V 70.
letech minulého století byla továrna přemístěna do nově vybudovaných prostor, ve kterých se
nachází dodnes. Závod je vybaven moderními technologickými zařízeními a disponuje velmi
silným dekoračním oddělením, které je schopno aplikovat na bílý střep veškeré dostupné druhy
dekorace: sítotiskové dekory, vtavné i naglazurové dekory, malírenské dekory s využitím
drahých kovů nebo barev, stříkání. Závod v Klášterci má kapacitu cca 1.000 tun ročně.
2.2 Concordia Lesov
Concordia Lesov
továrna stala součástí
společností Thun 1794
vybaven zařízením na
dekorační pecí. Závod
technik.

byla založena 1888 Ernstem Máderem. Po druhé světové válce se
společnosti Karlovarský porcelán. V roce 2009 byla zakoupena
a.s. včetně ochranné známky a technologických zařízení. Závod je
výrobu tlakového lití, moderními komorovými pecemi a vtavnou
je schopen dekorovat své výrobky pomocí klasických dekoračních
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2.3 Nová Role
Závod byl založen roku 1921. Po druhé světové válce byl závod zařazen do skupiny
Karlovarský porcelán. V roce 2009 byl závod zakoupen společností Thun 1794 a.s. a došlo
k výrazné změně výrobní náplně. Nová Role se zároveň stala sídlem celé společnosti a v jejím
areálu jsou umístěny i provoz servis a výroba sítotisku. Thun 1794 a.s. zakoupila i práva
k ochranným známkám a ve své výrobě navazuje na více jak 220-letou tradici výroby
porcelánu. Kapacita tohoto závodu je 3.500 - 4.000 tun ročně, závod je vybaven moderními
technologickými zařízeními - isostatické lisy, tlakové lití, glazovací komplex, rychlovýpalná
pec, komorová pec, vtavná dekorační pec.
3 Elektrárna Ledvice
Po obědě jsme se přesunuli ještě více na sever, z Karlovarského kraje do kraje Ústeckého.
Mezi městy Bílina a Teplice vyrostl na místě dosavadní uhelné elektrárny Ledvice Nový zdroj
Ledvice - nejmodernější klasická elektrárna ve střední Evropě.
Původně byla elektrárna Ledvice tvořena 5 bloky, postavenými v letech 1966 – 69,
blokem č. 1 o výkonu 200 MW a bloky č. 2 až 5 po 110MW.
Bloky 1 a 5 byly odstaveny z provozu v devadesátých letech, bloky 2 a 3 byly v polovině
devadesátých let vybaveny odsířením, blok č. 4 prošel zásadní rekonstrukcí - původní
granulační kotel byl nahrazen v r. 1998 kotlem s fluidním spalováním, v r. 2007 byla vyměněna
i turbína, ta je optimalizována pro teplárenský provoz, výkon zůstal 110MW. Bloky 2 a 3 byly
odstaveny v letech 2013, resp. 2015.
V současné době je v provozu již jen blok č. 4 o výkonu 110 MW el a nový blok č. 6
o výkonu 660MWel. Jako záložní zdroj slouží nově postavená plynová kotelna o parním výkonu
160 t/hod.
Elektrárna Ledvice kromě výroby elektrické energie zajišťuje také dodávky tepla
pro odběratele v nejbližším okolí a prostřednictvím ČEZ Teplárenská a.s., v páře dodává teplo
pro města Teplice, Bílina a v horké vodě i pro město Ledvice. Společná výroba elektřiny a tepla
v jednom cyklu, tzv. kogenerace, snižuje spotřebu paliva na vyrobenou jednotku energie a tím
šetří i životní prostředí.
Celková roční dodávka tepla odběratelům je cca 1000 TJ při maximálním odběru
v současné době cca 150 MWt. Instalovaný výkon umožnuje dodat do tepelných sítí celkem až
270 MWe. Elektrárna tedy disponuje značnou výkonovou rezervou, která umožňuje připojení
dalších odběratelů (např. město Duchcov) a navýšení dodávek do stávajících lokalit. Výhodou
dodávky tepla z elektrárny jsou přiměřené a konkurenceschopné ceny a provozně – technická i
cenová stabilita dodávek.
3.1 Jak vzniká elektřina
Nový zdroj elektrárny Ledvice vyrábí elektrickou energii v zásadě stejným způsobem
jako stávající bloky, avšak s výrazně vyššími parametry páry (teplota 600 °C namísto 540 °C,
tlak 27 MPa oproti 12,8 MPa u starých bloků), jež umožňují dosažení podstatně vyšší účinnosti
a tím i výrazné snížení spotřeby paliva na vyrobenou kilowatthodinu (o více než 20%).
Spalováním hnědého uhlí v parních generátorech dochází k přeměně energie chemicky
vázané v palivu na tepelnou energii. Tato energie se využívá k odpařování vody pod vysokým
tlakem a při vysokých teplotách. Takto vzniklá pára následně pohání turbínu. Připojený
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generátor přeměňuje rotační energii hřídele turbíny na elektrickou energii. Pára po průchodu
turbínou vstupuje do kondenzátoru, kde zkondenzuje, kondenzát se postupně ohřívá
v regeneračních ohřívácích a poté je jako napájecí voda čerpána zpět do kotle. Kondenzační
teplo je z kondenzátoru odváděno chladicí vodou do chladicí věže, tam se voda ochladí a čerpá
zpět do kondenzátoru.
Ze spalovacích procesů probíhajících při výrobě elektřiny a tepla vznikají vedlejší
energetické produkty – z popela v palivu vznikají struska a popílek, v odsiřovacím procesu
vzniká sádrovec. Tyto produkty se stávají - za předpokladu splnění technických a zákonných
podmínek - surovinou pro další zpracování a výrobu, která je využitelná zejména
ve stavebnictví a rekultivaci vytěženého lomu Bílina.
3.2 Kotelna s rozhlednou
Kotel bloku 660 MW je největší elektrárenský kotel v ČR. Výška samotného kotle je 132
m, budova kotelny, včetně přilehlých schodišťových věží, je vysoká přes 143m, je to tedy
nejvyšší průmyslová budova v ČR. Na jejím vrcholu byla vybudována 140metrová vyhlídka,
ze které je možné pozorovat široké okolí elektrárny. Díky své poloze mezi Českým středohořím
a východním úpatím Krušných hor nabízí jedinečné výhledy.
A tak jsme se také kochali – na vyhlídku jsme vyjeli rychlovýtahem a před námi se
otevřela jedinečná podívaná. Zhruba 10 kilometrů východním směrem upoutal naši pozornost
kuželovitý masiv Milešovky (837 m. n. m.) pokládané za největrnější horu České republiky.
Jižním směrem za bývalým lázeňským městem Bílina vystupuje další dominanta kraje – 539
metrů vysoká Bořeň označovaná za největší povrchový znělcový útvar ve střední Evropě.
Na jihozápad za Ledvickým zdrojem se rozkládají doly Bílina, za kterými jsou patrné obrysy
rafinérií v Záluží u Mostu. Severozápadní horizont odhaluje zhruba 15 kilometrů vzdálené
hřebeny Krušných hor v oblasti Klínů, Loučné (956 m. n. m.) a Bouřňáku (869 m. n. m.).
Na severovýchod naopak krajina sestupuje do nížiny k Teplicím, významnému
středoevropskému lázeňskému městu s několika pozoruhodnými lázeňskými domy a výraznou
architekturou. V těsné blízkosti města lze navštívit bývalé hornické městečko Krupka s nejdelší
visutou lanovou dráhou ve střední Evropě.
3.3 Program odchovu sokolů
A ještě jednu zajímavost má elektrárna Ledvice.
Elektrárenské lokality Skupiny ČEZ lze totiž považovat za největší hnízdiště sokola
stěhovavého, který patří mezi vysoce ohrožené druhy. V celé České republice je sledováno cca
90 pravidelně hnízdících párů těchto dravců. Zatím sedm jich trvale vyvádí na svět své potomky
na ochozech komínů či chladicích věží ČEZ. Na ochozu komínu Elektrárny Ledvice byla
hliníková sokolí budka vyplněná keramzitem nainstalována na podzim roku 2015 a hned příští
rok v ní sokolí pár vyvedl dvě mláďata. V roce 2017 přišel na svět sice jen jeden sameček, ale
zato nejslavnější ze všech elektrárenských sokolů. Byl totiž vůbec prvním okroužkovaným
sokolím juniorem, který se vylíhl na elektrárenském komínu. Zaměstnanci elektrárny mu pak
v anketě dali jméno Ledvík, které je i zaneseno v jeho kroužkovacím „křestním listu“. Celkem
se již v Elektrárně Ledvice vylíhlo 8 mláďat. Ledvík je přitom otcem loňských sokolích dvojčat
z Elektrárny Počerady, kde se podle kroužků dal dohromady se samicí z Bavorska.
4 Použitá literatura a zdroje
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CHEMICKÝ KEMP
23. 8. – 27. 8. 2021
ATRAKTIVNÍ CHEMICKÉ EXPERIMENTY
Vladimír SIROTEK, Jitka ŠTROFOVÁ
1 Úvod
Přírodní vědy získávají nové poznatky prostřednictvím pozorování a experimentální
činnosti. Oba způsoby by se měly v maximální možné míře promítnout také do výuky chemie
na všech typech škol. Situace je na mnoha školách neuspokojivá a žáci základních a středních
škol se vlastní experimentální činnosti věnují velmi málo. Proto jsme stejně jako v minulých
ročnících chemického kempu připravili pro úspěšné řešitele chemické olympiády řadu
laboratorních úloh včetně atraktivních chemických experimentů.
Pod vedením lektorů z katedry chemie FPE ZČU mohli v rámci kempu jeho účastníci
realizovat tyto pokusy:


Chemická sopka



Blesky pod vodou



Faraonův had



Růžové oscilace



Vodní had



Zeleno-modro-červené oscilace



Létající plechovka



Chemický vodotrysk



Bručící medvídek



Chemické jo-jo



Zlatý déšť



Chemický semafor



Skákající uhlík



Modrý roztok



Zapalování vodou



Ohňostroj s vodou



Erupce zinku se sírou



Barevné ohně



Fialový plamen



Hoření hořčíku



Oheň bez zápalek



Modré světlo
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Účastníci obdrželi materiály s kompletními pracovními návody ke všem uvedeným
pokusům. V následujícím textu jsou velmi stručně popsány jen vybrané experimenty.
2 Zapalování vodou
Toto tvrzení propojuje několik pokusů, ve kterých místo zápalek se použije voda. Ta
funguje v mnoha případech jako iniciátor dané chemické reakce.
2.1 Reakce jodu s hliníkem (Richtr, 1995, Richtr 2008)
Jemně rozetřený jod se důkladně smísí s práškovým hliníkem v poměru váhových dílů
1:1. Směs navršíme na nehořlavou podložku v digestoři a přikápneme trochu vody. Po chvíli
začnou ze směsi unikat fialové dýmy, sublimující jod, a směs vzplane. Jedná se o silně
exotermickou rekci, při níž vzniká kromě velkého množství tepla ještě jodid hlinitý. Voda
v tomto případě funguje jako katalyzátor.
2 Al + 3 I2

2 AlI3

2.2 Ohňostroj s vodou (Richtr, 1995)
V tomto případě voda iniciuje reakci dusičnanu amonného, práškového zinku a chloridu
amonného, který působí jako katalyzátor. Reakce je velmi prudká a silně exotermická, lze ji
vystihnout následující rovnicí:
2 NH4NO3 + 2 Zn

2 ZnO + N2 + 4 H2O

3 Oxidační účinky chlorečnanu draselného
Chlorečnan je velmi silné oxidační činidlo, a proto se s ním musí zacházet velmi opatrně.
Jeho oxidační účinky se dají demonstrovat následujícími pokusy.
3.1 Bručící medvídek
Chlorečnan draselný nasypeme do zkumavky, pod níž postavíme misku s pískem, a
roztavíme jej. Do taveniny vhodíme kousek želatinového medvídka. Ten obsahuje velké
množství cukru, který se oxiduje kyslíkem uvolněným z chlorečnanu draselného. Silně
exotermická reakce je doprovázena světelnými a zvukovými efekty.
2 KClO3

2 KCl + 3 O2

3.2 Barevné ohně
Tento pokus je založen na stejném principu jako předchozí. Směs najemno rozetřeného
chlorečnanu draselného a cukru zabalíme do kousku filtračního papíru a zapálíme. Opět dojde
k silně exotermické reakci cukru s kyslíkem, který se uvolní při tepelném rozkladu chlorečnanu
draselného. Pro větší efekt lze ke směsi přidat dusičnan barnatý, který barví plamen dozelena,
nebo dusičnan strontnatý, jenž barví plamen karmínově červeně.
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3.3 Fialový plamen (Richtr, 1993)
Směs chlorečnanu draselného a cukru se navrší na cihlu nebo jinou nehořlavou podložku.
Přikápneme-li trochu koncentrované kyseliny sírové, směs prudce vzplane fialovým plamenem.
Působením koncentrované H2SO4 na KClO3 vzniká kyselina chlorečná, která disproporcionuje
na oxid chloričitý a kyselinu chloristou. Cukr se oxiduje oxidem chloričitým.
2 KClO3 + H2SO4
2 HClO3
HClO2 + HClO3

K2SO4 + 2 HClO3
HClO4 + HClO2
2 ClO2 + H2O

3.4 Oheň bez zápalek (Richtr, 2008)
K jemně rozetřenému chlorečnanu draselnému opatrně přikápneme trochu koncentrované
kyseliny sírové a přidáme několik kapek ethanolu. Působením koncentrované H2SO4 na KClO3
vzniká kyselina chlorečná, která se disproporcionuje na oxid chloričitý a kyselinu chloristou.
Oxid chloričitý se na světle rozkládá na prvky, vznikající kyslík zapálí ethanol. Směs okamžitě
vzplane a rozstřikuje se.
2 ClO2

Cl2 + 2 O2

4 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.
5 Použitá literatura
RICHTR, V. Atraktivní pokusy ve výuce chemie. In: CHEMIE XIV. Sborník Pedagogické
fakulty ZČU v Plzni. Plzeň: Pedagogická fakulta ZČU, 1993. s. 65.
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., ŠTROFOVÁ, J., KRAITR, M. Atraktivní pokusy ve výuce chemie V. In:
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BAREVNÁ CHEMIE – DŮKAZOVÉ REAKCE KATIONTŮ
Vladimír SIROTEK, Jan Hrdlička
1 Důkazové reakce kationtů
Důkazové reakce kationtů jsou velmi širokou skupinou chemických reakcí. Pro své
výrazné barevné změny jsou tyto reakce vděčné jako laboratorní práce či demonstrační pokusy.
Nejčastěji jsou prováděny ve zkumavkách, v případě malého množství vzorku jsou používány
tzv. kapkovací destičky, nebo je důkaz prováděn v kapce vzorku nanesené na filtračním papíru.
Obvyklý postup je opatrné odlití asi 1 ml vzorku do zkumavky a k němu pomocí kapátka
nebo opatrným přiléváním je přidáván roztok činidla. Při provádění důkazu sledujeme, zda
přídavkem činidla dochází v roztoku ke změnám, např. tvorbě sraženiny, nebo změnám barvy
roztoku. V některých případech může dojít k tomu, že vzniklá sraženina se dalšími přídavky
činidla opět rozpustí nebo je zabarvení roztoku nestálé.
2 Důkazové reakce iontů vybraných kovů
2.1 Reakce železa (rozlišení Fe3+ a Fe2+)
V roztoku vždy existuje rovnováha mezi kationtem železitým Fe3+ a železnatým Fe2+,
která je výrazně ovlivňována především vzdušným kyslíkem rozpuštěným v roztoku. Přitom
lze vždy dokázat v roztoku jednoho z iontů malé množství druhého iontu. Ionty železnaté od
železitých lze rozlišit snadno pomocí roztoků hexakyanoželezitanu, resp.
hexakyanoželeznatanu. Vzhledem ke stárnutí těchto roztoků a ustanovování rovnováhy mezi
Fe2+ a Fe3+ lze využít jen čerstvé roztoky.
Důkaz Fe3+ kyanoželeznatanem draselným
Vzorek okyseleníme zředěnou HCl a přidáme roztok hexakyanoželeznatanu draselného
K4[Fe(CN)6]. Vznikne výrazně modře zabarvená sraženina, případně intenzivně modře
zbarvený roztok tzv. berlínské modři – Fe4(3+)[Fe(2+)(CN)6]3. Reakce je pro svou výraznost
průkazná i v přítomnosti dalších kationtů (v přítomnosti rušících iontů se mohou zároveň
vylučovat bílé až tmavohnědé sedliny, přičemž však vždy postřehneme vznik berlínské modři.)
Důkaz Fe3+ thiokyanatanem draselným
Několik kapek vzorku naředíme ve zkumavce několika mililitry vody a přidáme roztok
KSCN. Vytvoří se intenzivní červenohnědé zbarvení sloučeniny se sumárním vzorcem
Fe[Fe(SCN)6], které je stálé i pokud tento roztok zahřejeme k varu. Vzniklou barevnou
sloučeninu lze vytřepat do organického rozpouštědla, např. éteru nebo amylalkoholu. Reakce
je vysoce selektivní, protože reakce ostatních iontů nejsou tak výrazné, aby překryly vzniklé
červené zbarvení.
Důkaz Fe2+ kyanoželezitanem draselným
Několik ml vzorku okyselíme roztokem zředěné HCl a přidáme roztok K3[Fe(CN)6].
Vyloučí se sraženina berlínské modři. Dochází zde nejprve k oxidačně redukční reakci:
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Fe2+ + [Fe(CN)6]3- ↔ Fe3+ + [Fe(CN)6]4a okamžitě následuje srážecí reakce – viz důkaz Fe3+.
Důkaz Fe2+ kyanoželeznatanem draselným
K roztoku okyselenému zředěnou HCl přidáme činidlo K4[Fe(CN)6]. Vysráží se bílá
sedlina K2Fe(2+)[Fe(2+)(CN)6], která je zbarvena prakticky okamžitě světle modře a toto zbarvení
postupně zesiluje. Ve vzorku Fe2+ jsou vždy přítomny ve stopách i ionty Fe3+, které vylučují
berlínskou modř. Uvedená bílá sedlina se pak oxiduje vzdušným kyslíkem rozpuštěným v
roztoku také na berlínskou modř.
Důkaz Fe2+ dimethylglyoximem v amoniakálním prostředí
Kation železnatý Fe2+ lze dokázat také reakcí s dimethylglyoximem v prostředí
hydroxidu amonného. K asi 1 ml vzorku přidáme 1 ml roztoku dimethylglyoximu. K této
reakční směsi přidáváme po kapkách amoniak. V alkalickém amoniakálním prostředí dojde ke
vzniku červeného zabarvení roztoku vznikajícím komplexem železnatého iontu
s dimethylglyoximem.
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Obr. 1: Struktura červeného komplexu dimethyldioximu se železnatým iontem
Barevné hrátky s Fe3+
Několik kapek roztoku železité soli naředíme malým množstvím destilované vody.
Přidáme několik kapek roztoku KSCN, vznikne výrazné tmavě červené zbarvení komplexní
soli Fe[Fe(SCN)6]. Přídavkem několika kapek roztoku K4[Fe(CN)6] vznikne výrazné modré
zabarvení sraženiny berlínské modři Fe4[Fe(CN)6]3.


K  FeCN  

SCN
4
6
 Fe[Fe(SCN)6] 
 Fe4[Fe(CN)6]3
Fe3+ 

2.2 Reakce chromu
Barevné hrátky s Cr3+
Několik kapek roztoku chromité soli naředíme malým množstvím destilované vody. Ke
vzniklému zelenému roztoku přidáváme po kapkách roztok NaOH. Postupně sledujeme tvorbu
světle zelené sraženiny Cr(OH)3, která se dalšími přídavky NaOH rozpouští na tmavě zelený
roztok chromitanu CrO2-. Ten pak oxidujeme několika kapkami roztoku peroxidu vodíku H2O2
za vzniku žlutého zabarvení chromanového aniontu CrO42-. Ke vzniklému roztoku přídáme
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pevný siřičitan sodný Na2SO3 a mírně okyselíme několika kapkami zředěného roztoku HCl.
Tím redukujeme chroman zpět na výrazně zelený roztok chromité soli.
2

3+

Cr

SO3
H 2O2
OH 
OH 
 3+
 CrO42- 

 Cr(OH)3 
 CrO2- 
H
Cr

2.3 Reakce molybdenu
Molybden se v roztoku obvykle vyskytuje ve formě molybdenanů, tj. jako anion. Přesto,
vzhledem k tomu, že patří mezi kovy, jsou jeho důkazy obvykle řazeny mezi důkazy kationtů.
Důkaz molybdenanu sulfidem amonným
K roztoku obsahujícímu molybdenanový anion přidáme roztok sulfidu amonného.
Okamžitě vzniká žluté zabarvení roztoku, jehož intenzita se pomalu prohlubuje až do červené
barvy, způsobené tetrathiomolybdenanem.
MoO42- + (NH4)2S --> MoSO32- +
MoSO32- + (NH4)2S --> MoS2O22MoS2O22- + (NH4)2S --> MoS3O2MoS3O2- + (NH4)2S --> MoS42- +

NH4OH
+ NH4OH
+ NH4OH
NH4OH

Přídavkem roztoku minerální kyseliny k roztoku se začne vylučovat černá sražena sulfidu
molybdenového.
MoS42- --> MoS3 + S2Důkaz molybdenanu thiokyanatanem
Pro specifický důkaz molybdenanového iontu lze použít reakci s thiokynantanem a
chloridem cínatým. K roztoku vzorku obsahujícímu molybdenan je přidán roztok
thiokyanatanu draselného. K reakční směsi je pak přidán roztok chloridu cínatého
s redukujícímy účinky. Redukcí molybdenu z oxidačního stavu MoVI vzniká žluté zabarvení,
které postupně tmavne až do červeného odstínu. To je připisováno vznikajícímu nižšímu
oxidačnímu stavu MoV, až postupné redukci na MoIII za vzniku K3[Mo(SCN)6].
2.4 Reakce olova
Důkaz olovnatého iontu bromovou vodou
K roztoku obsahujícímu Pb2+ přidáváme roztok hydroxidu sodného. Nejprve vzniká bílá
sraženina hydroxidu olovnatého Pb(OH)2, která se dalšími přídavky hydroxidu sodného
rozpustí na olovnatan sodný. Pokud k tomuto roztoku přidáme bromovou vodu, vzniká žlutá
sraženina (převážně bromidu olovnatého), která postupně tmavne vznikajícím oxidem
olovičitým.
Pb2+ + 2 OH- --> Pb(OH)2
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Pb(OH)2 + NaOH --> Na[Pb(OH)3]
Na[Pb(OH)3] + Br2 --> PbO2 + H2O + NaBr + HBr
2.5 Reakce kobaltu
Důkaz kobaltnatého iontu oxidací v alkalickém prostředí
Růžově zabarvený roztok kobaltnatého iontu reaguje s roztokem hydroxidu za vzniku
modré sraženiny zásaditých solí. Dalšími přídavky hydroxidu postupně přechází na světle
hnědou až narůžovělou sraženinu hydroxidu kobaltnatého. Pokud sraženinu odfiltrujeme
a vlhkou necháme na vzduchu, její barva postupně tmavne až do hnědé, neboť již působením
vzdušného kyslíku se hydroxid kobaltnatý oxiduje na hydroxid kobaltitý.
2 Co(OH)2 + H2O + ½ O2 --> 2 Co(OH)3
Důkaz kobaltnatého iontu reakcí s amoniakem
Pokud použijeme místo alkalického hydroxidu roztok hydroxidu amonného, tak se
vznikající modrá sraženina zásaditých solí v nadbytku amoniaku pomalu rozpouští za vzniku
amminokomplexů kobaltitých [Co(NH3)6]3+, které mají žlutou barvu.
2.6 Reakce niklu (Ni2+)
Důkaz nikelnatého iontu oxidací v alkalickém prostředí
Světle zelený roztok obsahující nikelnatý ion reaguje s hydroxidem za vzniku světle
zelené sraženiny hydroxidu nikelnatého. Odfiltrovaná sraženina je na vzduchu stabilní, ale
pokud k ní přidáme několik kapek bromové vody, oxidací hydroxidu nikelnatého začne vznikat
černé zabarvení vznikajícího hydroxidu niklitého.
2 Ni(OH)2 + Br2 + 2 OH- --> 2 Ni(OH)3 + 2 BrDůkaz nikelnatého iontu reakcí s amoniakem
Při použití roztoku amoniaku místo alkalického hydroxidu vznikající zelená sraženina
hydroxidu nikelnatého již minimálním nadbytkem roztoku hydroxidu amonného přechází na
sytě modrý roztok amminosoli nikelnaté [Ni(NH3)6]2+.
Barevné hrátky s Ni2+
Začneme s asi 1 ml roztoku nikelnaté soli světle zelené barvy. Přidáme několik kapek
roztoku NaOH až vznikne světle zelená sraženina Ni(OH)2. Přidáváme roztok NH4OH, dokud
se sraženina nerozpustí za vzniku modrého roztoku soli hexaamminnikelnaté. K roztoku
přidáme několik kapek roztoku Čugajevova činidla (dimethyldioximu). Vznikne červená
sraženina dimethyldioximniklu.
Čugajevovočinidlo

NH 4OH
OH 
2+ 
2+
 C4 N2O2 H7   NiC N O H


Ni
Ni(OH)2
[Ni(NH3)6]
8 4 4 14
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2.7 Reakce hořčíku
Důkaz hořečnatého iontu reakcí s jodnanem
K důkazům hořčíku se využívá adsorpce různých barviv na povrch sraženiny Mg(OH)2,
která vzniká v alkalickém prostředí. Mimo známé reakce s magnesonem lze využít například
i adsorpci jodu. Jako činidlo se užívá roztok jodnanu. Ten se připraví z roztoku jodu v jodidu
draselném přidáváním alkalického hydroxidu až do odbarvení roztoku.
I2 + NaOH --> NaI + NaIO + H2O
Takto připravený roztok jodnanu se přidá k roztoku hořečnatého iontu. Vzniká objemná
sraženina hydroxidu hořečnatého a zároveň vzniká reakcí jodnanu a jodidu jod, který se sorbuje
na povrch sraženiny a vybarvuje ji červenohnědě vyloučeným jodem.
2.8 Reakce mědi
Katalytický účinek měďnatého iontu
Reakce železitých iontů s thiosíranem probíhá za normálních podmínek relativně pomalu
za vzniku železnaté soli a tetrathionanu. Přechodně přitom vznikají komplexy thiosíranového
iontu se železitým kationtem, které jsou intenzivně fialové. Pokud je v roztoku přítomna jen
stopa měďnaté soli, reakce probíhá prakticky okamžitě.
Fe3+ + 2 S2O32- --> [Fe(S2O3)2][Fe(S2O3)2]- + Fe3+ --> 2 Fe2+ + S4O62Do dvou zkumavek dáme roztok Fe3+ s přídavkem KSCN. Do jedné zkumavky přidáme
roztok obsahující malé množství iontů Cu2+. Pak k oběma roztokům přidáváme thiosíran.
Roztok s obsahem měďnatých iontů se prakticky okamžitě odbarví, protože přítomné ionty
měďnaté katalyzují druhou z reakcí a tak výrazně zvýší její rychlost. Tento důkaz je při
správném provedení velmi citlivý i na nejmenší stopy mědi.
3 Závěr
Důkazové reakce kationtů jsou velmi širokou skupinou chemických reakcí. Díky
výrazným barevným změnám jsou tyto reakce vděčné jako laboratorní práce či demonstrační
pokusy. V rámci tohoto kurzu si účastníci chemického kempu prakticky vyzkoušeli některé
méně známé důkazové reakce vybraných kationtů spolu s reakcemi poskytujícími výrazné
barevné produkty. Výše popsané postupy mohou sloužit jako zajímavé demonstrace oxidačněredukčních i srážecích reakcí s barevnými změnami.
4 Použitá literatura
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VYBRANÉ JODOMETRICKÉ TITRACE
Jan HRDLIČKA
1 Úvod
Titrace jsou oblíbeným zadáním praktických úloh v chemických olympiádách. Tato
obliba je dána 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. Zároveň jsou většinou tyto metody dobře
prostudovány a díky tomu nedochází při jejich správné formulaci k žádným komplikacím.
Titrace (odměrná analýza) je využívána pro stanovení látek. Založen je na měření objemu
roztoku činidla právě potřebného k úplnému spotřebování stanovované složky při reakci,
přičemž je znám přesný objem analyzovaného roztoku. Tento okamžik je nazýván bod
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 obvykle zjišťujeme pomocí indikátoru, jsou však také
možnosti určit bod ekvivalence objektivním měřením s využitím některých instrumentálních
metod, nejčastěji elektrochemických. (Volka a kol. 1997, Opekar a kol. 2005)
2 Vážení
Pro práci s vahami platí několik pravidel, která je třeba dodržet. Jedním z důležitých je
vahami nikdy neposunovat. Před vážením je nutné se přesvědčit, že váhy jsou ve vodorovné
poloze, vynulování vah a zkontrolujeme váhy, zda nejsou znečištěné předchozí manipulací.
Veškerá manipulace (ukládání a odebírání váženého předmětu) se musí dít velmi šetrně
a opatrně, při prudkém nárazu na misku vah hrozí poškození vah.
Při navažování krystalické látky na lodičce veškerou manipulaci se vzorkem provádíme
mimo prostor vah, aby nemohlo dojít k jejich znečištění.
Na misku vah opatrně položíme vážený předmět a váhy zakryjeme (ochrana proti vlivu
pohybu vzduchu). Po ustálení odečteme z displeje hmotnost. Po ukončení vážení sejmeme z vah
vážený předmět, váhy zakryjeme, počkáme na ustálení a zkontrolujeme vynulování vah – tím
se přesvědčíme, že během vážení nedošlo např. k posunutí vah, mechanické či elektrické závadě
apod.
3 Odměřování objemů
Odměřování přesného objemu pipetou. Bezpečnostním balónkem nasajeme do pipety
odměřovaný roztok tak, aby hladina roztoku byla o něco výše, než je ryska. Dáváme pozor,
abychom během sání nenadzvedli špičku pipety nad hladinu roztoku, mohlo by dojít k nasátí
vzduchu a pak snadno vnikne roztok až do balonku, který ej tak pro další práci nepoužitelný.
Pomalu upouštíme roztok a sledujeme hladinu v pipetě. Jakmile se meniskus kapaliny dotkne
rysky, upouštění kapaliny z pipety ukončíme. Přeneseme pipetu s roztokem k nádobí, do
kterého roztok odměřujeme a roztok necháme volně vytéci, přičemž pipetu držíme šikmo
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a dotýkáme se špičkou pipety skleněné stěny nádobí. Pipetu rozhodně nikdy nevyfukujeme,
zbytek kapaliny ve špičce pipety je zohledněn již při její kalibraci.
Odměřování byretou. Připravíme si byretu na stojan, přičemž by měla být v držáku
uchycena přibližně ve třetině výšky a svisle. Byretu naplníme odměrným roztokem nad značku
nuly pomocí vhodné nálevky. Nálevku vyjmeme a upouštíme kohoutem přebytečnou kapalinu,
dokud se meniskus kapaliny přesně nedotkne rysky označující nulu. Zkontrolujeme, zda není
nikde v objemu kapaliny žádná bublina vzduchu, obzvláštní pozornost věnujeme tenké trubičce
v okolí kohoutu a špičce byrety. Pokud zde najdeme bublinu, je třeba ji odstranit a plnění
opakovat, jinak nám hrozí, že při uniknutí bubliny bude objem kapaliny vypuštěný z byrety jiný
než hodnota odečtená ze stupnice. (Kraitr 1965)
4 Redoxní titrace - vybraná jodometrická stanovení
Při jodometrických stanoveních se využívá reakce mezi jodem a thiosíranem, která
probíhá v kyselém prostředí kvantitativně a dostatečně rychle, Má velkou výhodu v tom, že
existuje velké množství látek, jež jsou schopny oxidovat jodid na jod, případně se využívá
zpětná titrace, kdy je jod částečně spotřebován při reakci s redukující látkou. K indikaci bodu
ekvivalence se využívá škrob, který tvoří s jodem intenzivně zabarvenou sloučeninu
a umožňuje tak velmi přesné určení.
4.1 Stanovení titru Na2S2O3 o c~0,05 mol.dm-3 bromičnanem draselným
Princip: Jedná se o tzv. nepřímou titraci. Z přebytku KI vyloučíme přesně určeným
množstvím KBrO3 jod podle reakce:
KBrO3 + 6 KI + 6 HCl = 3 I2 + KBr + 6 KCl + 3 H2O
Vyloučený jod titrujeme roztokem thiosíranu, u nějž stanovujeme titr.
I2 + 2 Na2S2O3 = 2 NaI + Na2S4O6 (tetrathionan sodný)
Do větší zábrusové Erlenmayerovy baňky navážíme cca 2 g KI na laboratorních vahách,
přidáme 25 cm3 zředěné HCl (1:4) odměřené válečkem a do této směsi odpipetujeme nedělenou
pipetou 25 cm3 zásobního standardního roztoku KBrO3 (o přesné koncentraci c = 0,01 mol.dm3
), zamícháme, zazátkujeme skleněnou zátkou a necháme stát v temnu (ve stole) 5 minut, aby
reakce nebyla ovlivněna světlem. Po proběhnutí reakce zátku vyjmeme, opláchneme ji do baňky
a roztok zředíme 250 – 300 cm3 destilované vody.
K roztoku přidáváme odměrný roztok Na2S2O3 (c ~ 0,05 mol.dm-3) z byrety tak dlouho,
až je roztok slabě nažloutle zbarven (nesmí se zcela odbarvit). Pak přidáme 5 cm3 škrobového
mazu, čímž se roztok zbarví tmavě modře.
Škrob přidáváme, až když je skoro všechen jod vytitrován, neboť dříve by jod v nadbytku
reagoval se škrobem, adsorboval by se na jeho povrch a nebyl by pak všechen ztitrován.
Za stálého míchání opatrně po kapkách dotitrováváme, až se modrý roztok jedinou
kapkou odměrného roztoku naráz odbarví. O správnosti titrace se můžeme přesvědčit přidáním
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1 kapky roztoku jodu (c ~ 0,025 mol.dm-3), čímž musí roztok opět zmodrat. Ze získaných dat
vypočteme přesnou koncentraci (titr) odměrného roztoku Na2S2O3. (Kraitr 1965)
4.2 Stanovení titru roztoku jodu o c~0,025 mol.dm-3 roztokem Na2S2O3 o známém titru.
Princip: Jedná se o tzv. přímou titraci. Odměříme přesné množství roztoku jodu
a titrujeme roztokem thiosíranu o známém titru.
I2 + 2 Na2S2O3 = 2 NaI + Na2S4O6 (tetrathionan sodný)
Postup: Do větší zábrusové Erlenmeyerovy baňky odměříme 200 cm3 destilované vody
válečkem, 25 cm3 roztoku jodu (c = 0,025 mol.dm-3) nedělenou pipetou a 10 cm3 zředěné HCl
(1:4) válečkem. Po promíchání titrujeme směs odměrným roztokem thiosíranu (c~0,05 mol.dm3
) při stálém míchání až do slabě žlutého zbarvení. Pak přidáme 5 cm3 škrobového mazu a po
kapkách opatrně dotitrujeme do vymizení modrého zbarvení. Ze zjištěných údajů vypočteme
přesnou koncentraci roztoku jodu. (Kraitr 1965)
4.3 Stanovení siřičitanů
Princip: Jedná se o postup tzv. zpětné titrace. Siřičitan přidáme k přesně odměřenému
množství roztoku jodu o známém titru. Jod je třeba použít v dostatečném nadbytku, aby po
reakci se siřičitanem zbylo dostatečné množství nezreagovaného jodu k titraci. Okyselením
směsi kyselinou sírovou se uvolní kyselina siřičitá, která s jodem reaguje:
H2SO3 + I2 + H2O = H2SO4 + 2HI
Nezreagovaný jod potom vytitrujeme thiosíranem.
I2 + 2 Na2S2O3 = 2 NaI + Na2S4O6 (tetrathionan sodný)
Postup: Navážíme asi 0,06 g vzorku obsahujícího SO32- s přesností na desetitisíciny
gramu na analytických vahách. Vzhledem k citlivosti vah dbáme důsledně pravidel vážení. Do
větší Erlenmeyerovy baňky se zábrusovou skleněnou zátkou odměříme 50 cm3 roztoku jodu
(c ~ 0,025 mol.dm-3) nedělenou pipetou, přidáme 1 cm3 H2SO4 1:4 odměřený dělenou pipetou
a do roztoku pak sesypeme z lodičky navážku vzorku. Pak baňku zazátkujeme a asi 3 minuty
kroužením mírně promícháváme její obsah. Potom přebytečný jod titrujeme thiosíranem (c ~
0,05 mol.dm-3) do slabého žlutého zbarvení a po přidání škrobového mazu dotitrujeme do
odbarvení. Ze zjištěných údajů pak vypočteme hmotnostní zlomek iontů SO32 v předloženém
vzorku. (Kraitr 1965)
4.4 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.
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chemickou reakci, která probíhá při mísení obou kapalin.

Přímá titrace – stanovení I2 thiosíranem
Thiosíranem titrujeme jod, který jsme pipetou odměřili k titraci
Spotřeba roztoku Na2S2O3 V(Na2S2O3) = 25 ml
Koncentrace roztoku Na2S2O3 c(Na2S2O3) = 0,05 mol.dm-3
Objem roztoku jodu pipetovaného k titraci Vpip (I2) = 25 ml
I2 + 2 Na2S2O3 = 2 NaI + Na2S4O6
n(Na2S2O3) = c(Na2S2O3) . V(Na2S2O3) = 0,05 . 0,025 = 0,00125 mol
n (I2) = 1/2 . n(Na2S2O3) = 0,5 . 0,00125 = 0,000625 mol
c(I2) = n(I2) / V(I2) = 0,000625 / 0,025 = 0,025 mol . dm-3
Nepřímá titrace – stanovení titru thiosíranu bromičnanem
Thiosíranem titrujeme jod, jež byl vyloučen reakcí s bromičnanem.
Spotřeba roztoku thiosíranu V(Na2S2O3) = 30 ml
Pipetováno standardního roztoku bromičnanu V (KBrO3) = 25 ml
Koncentrace standardního roztoku bromičnanu c(KBrO3) = 0,01 mol . dm-3
KBrO3 + 6 KI + 6 HCl = 3 I2 + KBr + 6 KCl + 3 H2O
I2 + 2 Na2S2O3 = 2 NaI + Na2S4O6
n(KBrO3) = c(KBrO3) . VKBrO3) = 0,01 . 0,025 = 0,00025 mol
n(I2) = 3 . n(KBrO3) = 3 . 0,00025 = 0,00075 mol
n(Na2S2O3) = 2 . n(I2) = 0,0015 mol
c(Na2S2O3) = n(Na2S2O3) / V(Na2S2O3) = 0,0015 / 0,030 = 0,05 mol . dm-3
Zpětná titrace – stanovení siřičitanu
Jedna část přidaného jodu zreaguje se siřičitanem a zbylý jod pak titrujeme thiosíranem.
Koncentrace roztoku jodu c(I2) = 0,025 mol . dm-3
Objem roztoku jodu V(I2) = 50 ml
Spotřeba roztoku thiosíranu V(Na2S2O3) = 25 ml
Koncentrace roztoku thiosíranu c(Na2S2O3) = 0,05 mol . dm-3
Navážka siřičitanu mvz = 0,0800 g
M(SO32-) = 80,064 g . mol-1
H2SO3 + I2 + H2O = H2SO4 + 2HI
I2 + 2 Na2S2O3 = 2 NaI + Na2S4O6
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ncelk(I2) = c(I2) . V(I2) = 0,025 . 0,05 = 0,00125 mol
n(Na2S2O3) = c(Na2S2O3) . V(Na2S2O3) = 0,05 . 0,025 = 0,00125 mol
nthiosíran(I2) = ½ . n(Na2S2O3) = 0,000625 mol
nsiřičitan(I2) = ncelk(I2) - nthiosíran(I2) = 0,00125 - 0,000625 = 0,000625 mol
n(SO32-) = nsiřičitan(I2) = 0,000625 mol
m(SO32-) = n(SO32-) . M(SO32-) = 0,000625 . 80,064 = 0,05004 ≈ 0,050 g
w(SO32-) = m(SO32-) / mvz = 0,050 / 0,0800 = 0,625, tj. 62,5 %
5 Závěr
Studenti si vyzkoušeli titrační stanovení, přičemž si prošli základy práce při odměřování
roztoků pomocí pipety a byrety. Vzhledem k tomu, že při stanovení titru roztoku thiosíranu
i roztoku jodu 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, neboť jako modelový vzorek byl v tomto případě
využit heptahydrát siřičitanu sodného. Během práce se seznámili s principy přímé, nepřímé
i zpětné titrace i s aplikací výpočtů potřebných k určení správných výsledků.
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REAKČNÍ ŘÁD CHEMICKÉ REAKCE
Jitka ŠTROFOVÁ
1 Úvod
Studiem rychlostí chemických reakcí a reakčních mechanizmů se zabývá reakční
kinetika. Vysvětlení reakčního mechanizmu, které v sobě zahrnuje detailní popis reagujících
částic a jejich chování na mikroskopické úrovni, je velmi náročné a přesahuje rámec
středoškolské výuky chemie. Naopak základní pojmy související s rychlostí chemické reakce
je možné studentům přiblížit a objasnit prostřednictvím praktických úloh. Již na střední škole
dokáží studenti na základě pozorování a vlastních zkušeností popsat vliv některých faktorů na
rychlost chemické reakce, jedná se především o teplotu a koncentraci výchozích látek Účastníci
chemického kempu měli příležitost se seznámit s metodou určování dílčích reakčních řádů dané
reakce.
2 Rychlost chemické reakce a způsoby jejího vyjádření
Rychlost chemické reakce lze definovat jako změnu koncentrace sledované látky
(výchozí látky či produktu) za jednotku času. Kromě toho je možné rychlost chemické reakce
vyjádřit také tzv. kinetickou rovnicí.
Je-li reakce zapsaná obecnou rovnicí ve tvaru A + B → produkty, přičemž produkty
nejsou blíže specifikovány, má kinetická rovnice tvar
𝛽
𝑟 = 𝑘 ∙ 𝑐A𝛼 ∙ 𝑐B
kde r je rychlost, k rychlostní konstanta, cA a cB koncentrace výchozích látek a ,  jsou dílčí
reakční řády vzhledem k reagujícím složkám A, B. Celkový reakční řád je roven součtu dílčích
reakčních řádů. Z kinetické rovnice je přímo patrný vliv koncentrace výchozích látek na
rychlost, vliv teploty se skrývá v rychlostní konstantě, kterou lze popsat Arrheniovo rovnicí
∗
𝑘 = 𝐴𝑒 −𝐸 ⁄𝑅𝑇
A je předexponenciální faktor, e Eulerovo číslo, E* aktivační energie, R univerzální plynová
konstanta a T teplota.
3 Určení reakčního řádu
Účastníci letošního chemického kempu měli za úkol určit dílčí reakční řády reakce
jodičnanových iontů s jodidovými v kyselém prostředí.
3.1 Princip úlohy
Zmíněnou reakci lze zapsat následující iontovou rovnicí
−
+
IO−
3 + 5 I + 6 H → 3I2 + 3 H2 O

Reakcí jodidu s jodičnanem vzniká jod, jehož přítomnost můžeme indikovat škrobem – roztok
zmodrá. Zabránit tomu, aby se modré zbarvení neobjevilo okamžitě s prvním podílem
vznikajícího jodu, je možné přídavkem siřičitanu, který jej odčerpává.
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2−
−
+
SO2−
3 + I2 + H2 O → 2 I + 2 H + SO4

Reakční směs zmodrá teprve tehdy, je-li všechen siřičitan zoxidován. Je-li množství siřičitanu
stále stejné, odpovídá reakční doba času, za nějž směs zmodrá.
Bude-li se měnit koncentrace pouze jedné výchozí složky, lze ze závislosti rychlosti na
koncentraci zjistit dílčí řád vzhledem k této výchozí látce. Kinetickou rovnici je potom možné
vyjádřit v jednodušším tvaru 𝑟 = 𝑘 ∙ 𝑐A𝛼 . Při reakci měříme dobu , za níž směs zmodrá. Pro
1
rychlost reakce platí: 𝑟 = 𝜏 . Potom lze kinetickou rovnici upravit do tvaru:
1
= 𝑘 ∙ 𝑐A𝛼
𝜏
Po zlogaritmování a další úpravě
log𝜏 = −𝛼 ∙ log𝑐A − log𝑘
Vyneseme-li na souřadnicové osy logaritmus doby  proti logaritmu koncentrace c, bude dílčí
reakční řád odpovídat směrnici přímky, kterou proložíme body závislosti reakční doby na
koncentraci dané složky.
3.2 Pracovní postup
Ze zásobních roztoků připravíme odměrné roztoky reagujících látek (vždy 250 cm3):
 c(KIO3) = 0,025 mol dm–3
 c(KI) = 0,25 mol dm–3
 c(CH3COOH) = 0,1 mol dm–3
 c(CH3COONa) = 0,1 mol dm–3
Roztok siřičitanu sodného musí být vždy čerstvě připraven!
Nejprve připravíme 500 cm3 roztoku Na2SO3 o c = 0,05 mol dm–3 a poté naředíme 250 cm3
o c = 0,005 mol dm–3.
Z odměrných roztoků připravujeme do odměrných válců (50 cm3) roztoky I a II, které
prudce smísíme (provádíme pomocí elektromagnetické míchačky) a měříme dobu  od smísení
do zmodrání roztoku. Po celou dobu je třeba udržovat stálou hodnotu pH, což zajistí tlumivý
roztok obsahující směs kyseliny octové (CH3COOH) a octanu sodného (CH3COONa). Roztok
I obsahuje vždy KIO3, CH3COOH a CH3COONa. Roztok II KI, Na2SO3 a škrob. Rozpis
přesného dávkování jednotlivých složek byl součástí podrobných pracovních návodů, které
měli studenti k dispozici.
3.3 Výsledky měření
Zjištění dílčích reakčních řádů všech složek je časově poměrně náročné, proto byli studenti
rozděleni do dvojic tak, aby každá dvojice zvládla určit dílčí reakční řád pouze vůči jedné složce
– jodidu draselnému nebo jodičnanu draselnému. Získané výsledky přinášejí tab. 1 – 2,
závislost reakční doby na koncentraci dané složky je patrná z obr. 1 – 2.
Tabulka 1

Reakční doba v závislosti na koncentraci jodičnanových aniontů IO−
3
(c (KIO3) = 0,025 mol dm–3, celkový objem 100 cm3)
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V (KIO3)
[cm3]
7
10
12
14

c (KIO3)
[mol dm–3]
0,00175
0,00250
0,00300
0,00350



[min]
12,767
8,283
6,717
5,400

log c(KIO3)

log 

-2,757
-2,602
-2,523
-2,456

1,106
0,918
0,827

log = -1,2286 log c - 2,2794

log 

= 1,2286
1,2
0,8
0,4
log c(KIO3)

0
-3,0

-2,8

-2,6

-2,4

Obr. 2: Závislost reakční doby na koncentraci jodičnanových aniontů IO−
3

Reakční řád uvedené reakce vzhledem k jodičnanovým aniontům je 1,2286.
Tabulka 2

Reakční doba v závislosti na koncentraci jodidových aniontů I–
(c (KI) = 0,25 mol dm–3, celkový objem 100 cm3)
V (KI)
[cm3]
12
14
16
18

c (KI)
[mol dm–3]
0,030
0,035
0,040
0,045



[min]
10,333
6,500
4,750
3,150
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log c(KI)

log 

-1,523
-1,0456
-1,398
-1,347

1,014
0,813
0,677
0,498

log 

log  = -2,8679 log c - 3,3531

= 2,8679

1,2
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Obr. 3: Závislost reakční doby na koncentraci jodidových aniontů I–
Reakční řád vzhledem k jodidovým aniontům je roven 2,8679.
4 Závěr
Studenti aplikovali teoretické poznatky při řešení praktické úlohy z oblasti reakční
kinetiky. Vyzkoušeli si přípravu odměrných roztoků, seznámili se se způsobem získávání
experimentálních dat a jejich následným zpracováním.
5 Použitá literatura
NOVÁK, J. a kol. Fyzikální chemie II. 1. vyd. Praha: VŠCHT, 2001. 316 s. ISBN 80-7080436-X.
MALIJEVSKÝ, A. a kol.: Breviář z fyzikální chemie. 1. vyd. Praha: VŠCHT, 2000. 280 s.
ISBN 80-7080-403-3.
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ENZYMY
Alena ŠRÁMOVÁ
1 Úvod
Při studiu chemické kinetiky bylo zjištěno, že existují látky, které se nepodílejí na
stechiometrii reakcí, ale výrazně ovlivňují rychlostní konstantu, aniž přitom mění rovnovážnou
konstantu zvratných reakcí. Látky, které zvětšují hodnotu rychlostní konstanty, byly nazvány
katalyzátory a látky, které tuto hodnotu zmenšují, inhibitory. Oba jevy pak nazýváme katalýza
a inhibice. Zvýšení hodnoty rychlostní konstanty katalyzované reakce je výrazem snížení
hodnoty aktivační energie. Katalyzátor se podílí na tvorbě labilních meziproduktů reakce
a katalyzovaná reakce pak probíhá rychleji (Šípal, a další, 1992, s.136). Snižování aktivační
energie pomocí specifických katalyzátorů patří k základním podmínkám života.
V biologických systémech tyto katalyzátory nazýváme enzymy. Většinou jsou to látky
bílkovinné povahy (Kodíček, a další, 2018, s. 91).
Enzymy jsou látky úzce specializované, vykazují tzv. specifitu účinku, či reakční
specifitu. Jedná se o látky, které jsou schopné katalyzovat jen konkrétní reakci s konkrétním
substrátem (Kodíček, a další, 2018). Rychlost enzymové reakce, tj. počet molekul substátu
přeměměných za časovou jednotku, lze ovlivnit různými faktory: teplota, acidita (pH),
aktivátory, inhibitory a také koncentrace substrátu (Racek, 2006, s. 82).
Aktivita enzymu, vyjádřená jako rychlost katalyzované reakce při konstantní koncentraci
substrátu, prochází maximem při teplotě teplotního optima. V oblasti pod touto teplotou reakční
rychlost s rostoucí teplotou vzrůstá, naopak, nad teplotním optimem bílkovinná molekula
denaturuje a začíná ztrácet svoji nativní strukturu a tím i katalytickou aktivitu.
Při extrémních hodnotách pH enzymy, stejně jako bílkoviny, denaturují a ztrácejí svoji
aktivitu. Pro každý enzym existuje taková hodnota pH, při které je rychlost katalyzované reakce
nejvyšší. Tuto hodnotu nazýváme pH – optimum. Aktivita řady enzymů je ovlivňována různými
látkami zvanými efektory, které se na enzym váží nekovalentní vazbou a tím zvyšují
(aktivátory) nebo snižují (inhibitory) aktivitu enzymu. Rychlost katalyzované reakce také roste
v závislosti na koncentraci substrátu (Kodíček, a další, 2018, s. 92-100).
2 Vliv některých činitelů na aktivitu enzymů
Pekařské droždí obsahuje kvasinky Sacharomices cerevisiae produkující enzym
sacharasu (Bartová, a další, 1980). Sacharasa štěpí sacharosu na monosacharidy glukosu
a fruktosu, které jsou spojeny α(1→2) O- glykosidickou vazbou. Poloacetalové hydroxyly
monosacharidů, které by mohly reagovat s Fehlingovým činidlem, jsou zapojeny do
glykosidické vazby, a proto patří sacharosa mezi neredukující cukry. Glukosa a fruktosa
poskytují pozitivní reakci s Fehlingovým činidlem, mají redukční účinky.
Při vzniku Fehlingova činidla dochází nejprve k reakci mezi pentahydrátem síranu
měďnatého (CuSO4∙5H2O) a hydroxidem sodným (NaOH), kdy vzniká světle modrá sraženina
hydroxidu měďnatého (Cu(OH)2), která je v nadbytku rozpustná za vzniku komplexu Cu2+
s vinanem.
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V případě přítomnosti redukujícího cukru dochází k oxidaci aldehydické či ketonické
skupiny (přesněji poloacetalového hydroxylu) na daném sacharidu a zároveň k redukci
měďnaté sloučeniny (Cu2+) na sloučeninu měďnou (Cu+). Tento jev můžeme pozorovat jako
změnu zbarvení roztoku z modré na oranžovou či červenou až hnědočervenou. A zároveň se
aldehydová skupina glukosy oxiduje na karboxylovou, vzniká kyselina glukonová (Šmejkal,
2021).
2.1 Praktické ověření vlivu vybraných faktorů na aktivitu sacharasy
Námět na laboratorní cvičení byl čerpán z Cvičení z chemie (Beneš, a další, 1986, s. 60).
Úkol: Ověřte vliv vybraných činitelů na aktivitu sacharasy
Na základě vlastních zkušeností vytvořte teoretickou předpověď průběhu pokusů
uvedených v tabulce 1.
Tabulka 1 Teoretická předpověď průběhu enzymatické reakce.
Reakční podmínky
Pokus číslo
1
2
3
Množství
1
0,5
0,1
enzymu ve směsi
průběh
(cm3)
Teplota směsi

°C

4
0,05

0

20

37

60

4,0

4,5

6,0

8,0

H2O

NaCl

KSCN

(CH3COO)2Pb

průběh
Hodnota pH
směsi
průběh
Přítomnost jiné
látky
průběh
Chemikálie: Fehlingovo činidlo I a II, 10 % NaOH; 2% roztok sacharosy; roztok enzymu
sacharasy z droždí; tlumivé roztoky – dle složení v tabulce 2; 0,9% NaCl; 0,2 M KSCN; 5%
(CH3COO)2Pb; 0,2 M Na2HPO4; 0,1 M kyseliny citronové; led.
Tabulka 2 Složení tlumivých roztoků.
Hodnota pH
Příprava tlumivých roztoků smísením roztoků
0,2 M Na2HPO4 (cm3)
0,1 M kys. citronové (cm3)
4
7,7
12,3
4,5
9,1
10,9
45

6
8

12,6
19,4

7,4
0,6

Postup: Ověřte jeden nebo více vlivů na účinnost sacharasy a o výsledcích se poté vzájemně
informujte. Závěr pokusů provádějte ve všech případech stejně.
Varianta A) Vliv koncentrace enzymu v reakční směsi na aktivitu sacharasy.
Do čtyř očíslovaných zkumavek připravte 2 cm3 směsi roztoku sacharosy a 1 cm3
tlumivého roztoku o pH 4,5. V rychlém sledu odměřte a přidejte do zkumavky roztoky dle
tabulky 3. Směs ve zkumavce protřepejte a zkumavky vložte do vodní lázně temperované na
37°C.
Tabulka 3 Koncentrace enzymu.
Číslo zkumavky
Enzym (cm3)
1
1
2
0,5
3
0,1
4
0,05- kapka

Destilovaná voda (cm3)
0
0,5
0,9
1

Varianta B) Vliv teploty reakční směsi na aktivitu sacharasy.
Do čtyř očíslovaných zkumavek připravte 2 cm3 směsi roztoku sacharosy a 1 cm3
tlumivého roztoku o pH 4,5. V rychlém sledu odměřte po 1 cm3 roztoku enzymu, přidejte do
zkumavky, protřepejte a vložte do vodních lázní o různých teplotách – viz tabulka 4.
Tabulka 4 Teplota vodní lázně k inkubaci enzymu.
Číslo zkumavky
Teplota
1
voda + led (0°C)
2
laboratorní teplota
3
37 °C
4
60 °C
Varianta C) Vliv některých látek na aktivitu sacharasy.
Do čtyř očíslovaných zkumavek připravte 2 cm3 směsi roztoku sacharosy, přidejte do
každé zkumavky 1 cm3 tlumivého roztoku o pH 4,5. Ke směsi ve zkumavkách přidejte 1 cm3
dalšího roztok dle tabulky 5. V rychlém sledu odměřte po 1 cm3 roztoku enzymu, přidejte do
zkumavky, protřepejte a vložte do vodní lázně o teplotě 37 °C.

Tabulka 5 Tlumivé roztoky.
Číslo zkumavky

Roztok další látky (1 cm3)
destilovaná voda (H2O)

1
46

2

chlorid sodný (NaCl)

3

thiokyanatan draselný (KSCN)

4

octan olovnatý ((CH3COO)2Pb )

Varianta D) Vliv pH reakční směsi na aktivitu sacharasy.
Do čtyř očíslovaných zkumavek připravte 2 cm3 směsi roztoku sacharosy. K roztoku ve
zkumavkách přidejte 1 cm3 tlumivých roztoků dle tabulky 6. V rychlém sledu odměřte po 1 cm3
roztoku enzymu, přidejte do zkumavky, protřepejte a vložte do vodní lázně o teplotě 37 °C.
Tabulka 6 Tlumivé roztoky.
Číslo zkumavky
1
2
3
4

Roztok o pH
4
4,5
6
8

Společný návod pro všechny reakce:
Po uplynutí 20-30 minut do všech zkumavek s reakční směsí přidejte 1 cm3 roztoku
NaOH a 4 cm3 Fehlingova činidla I a II. Směsi promíchejte protřepáním (s použitím zátky)
a zkumavky vložte do kádinky s horkou vodou.
V následujících 5-10 minutách sledujte, zda v jednotlivých zkumavkách dochází
k pozitivní reakci s Fehlingovým činidlem. Podle rychlosti barevných změn Fehlingova činidla,
intenzity zabarvení a popř. podle množství vyloučeného oxidu měďného porovnejte účinnost
enzymu za různých podmínek v jednotlivých zkumavkách.
3 Závěr
Enzymy jsou přírodní katalyzátory, které ovlivňují průběh reakcí probíhajících v živém
organismu. Svým působením snižují aktivační energii chemické reakce, tím že se podílí na
tvorbě labilních meziproduktů a katalyzovaná reakce pak probíhá rychleji (Šípal, a další, 1992,
s.136). Rychlost katalyzované reakce se obvykle uvádí podle látkového množství substrátu
přeměněného na produkt za časovou jednotku. Jednotkou této veličiny v soustavě SI je katal
[kat], což odpovídá katalyzované přeměně 1 mol substrátu za1 sekundu. Rychlost enzymové
reakce lze ovlivnit různými faktory: teplota, acidita (pH), aktivátory, inhibitory a koncentrace
substrátu (Racek, 2006, s. 82).
Vliv některých faktorů na aktivitu enzymu sacharasy lze ověřit pomocí Fehlingova
činidla a roztoku sacharosy. Principem důkazních reakcí je detekce produktů štěpení sacharosy
sacharasou, která byla při svém působení vystavena různým faktorům. Sacharasa štěpí
disacharid sacharosu na monosacharidy glukosu a fruktosu (Barthová, a další, 1980).
Fehlingovo činidlo nereaguje se sacharosou, protože nemá redukční účinky (jedná se
o neredukující disacharid). Monosacharidy glukosa a fruktosa poskytují pozitivní reakci
s Fehlingovým činidlem, dochází k redukci měďnatých iontů na ionty měďné. Tento jev
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můžeme pozorovat jako změnu zbarvení roztoku z modré na oranžovou či červenou až
hnědočervenou (Šmejkal, 2021).
4 Použitá literatura
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KONDUKTOMETRICKÁ TITRACE
Jan HRDLIČKA
1 Úvod
Titrace jsou jednou ze základních metod analytické chemie a jako takové jsou často
používány jako vhodný model pro přiblížení problematiky analytické chemie studentům.
Obvykle jsou aplikovány takové titrace, které využívají k určení bodu ekvivalence barevného
indikátoru. Ovšem s využitím některých pomůcek, v našem případě od firmy Vernier, lze
použít k určení bodu ekvivalence instrumentální metody. Na takovém příkladu pak lze
demonstrovat propojení chemie s výpočetní technikou.
2 Konduktometrické titrace
V tomto konkrétním případě se k určení bodu ekvivalence využívá sledování vodivosti
roztoku konduktometrem v závislosti na přídavku titračního činidla. Vyhodnocení se provádí
obvykle graficky, ale také můžeme využít vhodného software. Obvykle je tento typ titrací
využíván při acidobazických stanoveních, především pro práci se slabými kyselinami, nebo pro
hodně zředěné roztoky kyselin či zásad, kdy je použití barevných indikátorů problematické
(především z důvodu nedostatečného kontrastu změny barvy).
Jedním ze specifik je použití vysokých koncentrací odměrných roztoků. Je to z důvodu
co nejmenší změny objemu titrovaného roztoku, neboť vodivost je funkcí koncentrace iontů.
V tomto modelovém příkladu je použita místo odměřování objemu počítání kapek
spadlých do roztoku. Jedná se o konstrukčně velmi jednoduché a přitom efektivní řešení, které
zároveň umožňuje probrat se studenty principy kalibrace.
3 Postup práce
Nejdříve je nutno sestavit aparaturu, která sestává z byrety, čítače kapek,
konduktometrického čidla a magnetické míchačky. Nejdříve je nutno upevnit na stojan čítač
kapek. Do kruhového otvoru v těle čítače je pak zasunuto konduktometrické čidlo. Nad čítač je
pak upevněna do držáku byreta. Pozici jednotlivých částí je nutné vyzkoušet a ověřit, že kapky
z byrety odkapávají skrz měřicí štěrbinu čítače a jsou zaznamenávány. Byreta je naplněna po
rysku odměrným roztokem NaOH o koncentraci 1 mol.dm-3. Pod čítač kapek je na
magnetickou míchačku umístěna kádinka.
Vzorkem je v tomto případě běžný kvasný ocet, zakoupený v obchodě. Pipetou odměříme
10 cm3 octa do 250 cm3 odměrné baňky a doplníme po rysku. Připravený zásobní roztok
důkladně promícháme.
Čítač měří počet kapek titračního činidla, ale na ose x zobrazuje jeho objem. Implicitně
je měření přednastaveno takovým způsobem, že 1 ml = 28 kapek. Toto nastavení je nutné
změnit. Nejprve naplníme byretu odměrným roztokem NaOH. V software LoggerPro, který
slouží k ovládání pomůcek od firmy Vernier, najdeme v nabídce Experiment → Kalibrovat →
LabQuestMini: Čítač kapek. V okně nastavíme objem 5 ml a stiskneme tlačítko Kalibrovat. Pak
opatrně otevřeme kohout byrety tak, aby odkapávala asi jedna kapka za vteřinu. Tímto
49

způsobem necháme „vykapat“ objem přesně 5 ml. Pak stiskneme tlačítko Dokončit a software
spočítá objem jedné kapky, který pak využijeme při vlastním stanovení. Byretu znovu
naplníme.
Do kádinky odměříme nedělenou pipetou 50 cm3 roztoku pracovního roztoku octa
a objem doplníme destilovanou vodou tak, aby byl senzor dostatečně ponořen. Tlačítkem Sběr
dat spusťte měření. Povolte kohout byrety tak, aby mohlo titrační činidlo odkapávat. Sledujte,
jak se do grafu zakresluje závislost vodivosti na objemu odkapaného titračního činidla. Po
odkapání asi 5 – 6 cm3 titračního činidla ukončete měření tlačítkem Zastavit.
4 Vyhodnocení dat
Jednotlivé hodnoty jsou zaznamenány do souboru. Po přenesení dat např. do programu
MS Excel tato data zobrazíme do grafu jako závislost vodivosti na přidaném objemu titračního
činidla G = f(V). Graf tvoří dvě lineární větve. Pokud těmito lineárními oblastmi proložíme
přímky, průsečík přímek nám udává bod ekvivalence. Odečteme z grafu odpovídající hodnotu
spotřeby titračního činidla v bodě ekvivalence. Jinou variantou je využití funkce proložení dat
přímkou v Excelu. Ta nám umožňuje mimo jiné získat rovnice obou přímek a řešením soustavy
dvou rovnic o dvou neznámých můžeme určit hodnotu spotřeby titračního činidla v bodě
ekvivalence numericky. Ze získané spotřeby v bodš ekvivalence pak postupem uvedeným níže
vypočteme složení octa. Zjištený údaj pak můžeme porovnat s údajem na etiketě (u běžně
dostupného octa by měl obsah kyseliny octové být vyšší nebo roven 8 % hm.).
4
3,5
3

G / mS

2,5
2
1,5
1
0,5
0
0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

4

4,5

5

5,5

V (NaOH) / cm3

Graf 1: Závislost vodivosti na spotřebě NaOH s vyznačeným proložením lineárních větví
závislosti a odečtením spotřeby v bodě ekvivalence.
5 Výpočty
Pro výpočet složení octa potřebujeme různé údaje, některé máme zadány, jiné můžeme
získat z různých chemických tabulek. Dále je uveden výčet hodnot, jež jsou potřeba k výpočtu.
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Spotřeba odměrného roztoku NaOH v bodě ekvivalence V(NaOH) = 3,0 ml = 0,003 dm3
Koncentrace odměrného roztoku NaOH
c(NaOH) = 1,00 mol.dm-3
Pipetovaný objem pracovního roztoku octa
V1(CH3COOH) = 50 ml
Celkový objem pracovního roztoku octa
V2(CH3COOH) = 250 ml
Odpipetované množství vzorku octa k přípravě pracovního roztoku V3(CH3COOH) = 10 ml
Hustota kyseliny octové při w = 8 %
ρ(CH3COOH) = 1,01 g.cm-3
Molární hmotnost kyseliny octové
M(CH3COOH) = 60,052 g.mol-1
n(NaOH) = c(NaOH) . V(NaOH) = 1 . 0,003 = 0,003 mol
CH3COOH + NaOH → CH3COONa + H2O
ntit(CH3COOH) = n(NaOH) = 0,003 mol
ncelk(CH3COOH) = ntit(CH3COOH) . (V2(CH3COOH) / V1(CH3COOH)) = 0,003 . (250 / 50) =
0,015 mol
m(CH3COOH) = ncelk(CH3COOH) . M(CH3COOH) = 0,015 . 60,052 = 0,90078 g
m(ocet) = V3(CH3COOH) . ρ(CH3COOH) = 10 . 1,01 = 10,1 g
w(CH3COOH) = m(CH3COOH) / m(ocet) = 0,90078 / 10,1 = 0,0892 = 8,92 %
6 Závěr
V rámci nastíněné laboratorní práce si studenti vyzkoušeli jiný postup titrace. Seznámili
se tak s problematikou instrumentální analýzy, jejími výhodami a nevýhodami. Také si ověřili
nutnost co nepřesnější kalibrace, která klíčovým způsobem ovlivňuje správnost získaných
výsledků. V postupu výpočtu byli konfrontování také s problematikou vhodného ředění vzorku
k analýze a započtením tohoto ředění do postupu výpočtu.
7 Použitá literatura
www.vernier.cz – různé návody pro jednotlivé součásti aparatury
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ROZTOKY ELEKTROLYTŮ A JEJICH VLASTNOSTI
Jitka ŠTROFOVÁ
1 Úvod
Příspěvek se zabývá roztoky elektrolytů a jejich vlastnostmi, především závislosti
hodnoty pH roztoku na jeho koncentraci. V následující kapitole jsou nejprve vysvětleny
základní pojmy jako elektrolyt, jeho disociace, iontový součin vody a pH. Další kapitola pak
obsahuje stručný návod na praktickou úlohu včetně výsledků, ke kterým dospěli účastníci
letošního chemického kempu.
2 Elektrolyty a jejich vlastnosti
Pojmem elektrolyt lze označit jakoukoliv látku, která se v roztoku nebo tavenině štěpí na
ionty. Při zahřívání pevné látky dochází vlivem dodané tepelné energie k intenzivnějšímu
pohybu jednotlivých částic v krystalové mřížce a v případě elektrolytů k uvolňování
jednotlivých iontů do taveniny. Při rozpouštění ve vodě dochází k obdobnému procesu, kdy
jsou jednotlivé ionty „vytrhávány“ z mřížky a obalovány polárními molekulami vody a to tak,
že k aniontu jsou molekuly vody orientovány svým kladným pólem a naopak ke kationtu
záporným pólem.
Štěpení molekuly na ionty se označuje jako elektrolytická disociace. Typickým příkladem
elektrolytu je chlorid sodný, jehož disociaci lze zapsat rovnicí
NaCl
Na+ + Cl–
2.1 Disociace kyselin a zásad
Elektrolytické disociaci podléhají také kyseliny a zásady. Podle Brönstedovy-Lowryho
teorie jsou kyseliny látky, které odštěpují proton ve formě vodíkového kationtu H+, a zásady
látky, které jej přijímají. Vodíkový kation nemůže existovat samostatně, pokud jej nějaká látka
odštěpí, musí existovat jiná, která jej přijme. To znamená, že se daná látka může projevit jako
kyselina jen v přítomnosti zásady a naopak. Látky, které se liší pouze o jeden H+ tvoří tzv.
konjugovaný pár. Disociaci kyseliny chlorovodíkové ve vodném roztoku lze vyjádřit rovnicí
Cl– + H3O+

HCl + H2O

Kyselina chlorovodíková se zde chová jako kyselina a voda jako zásada. Dochází-li v systému
k disociaci, lze v něm najít vždy dva konjugované páry. V tomto případě jeden pár tvoří
kyselina chlorovodíková (kyselina) a k ní konjugovaná zásada, kterou je chloridový anion Cl–.
Druhý pár tvoří voda (zásada) a k ní konjugovaná kyselina – oxoniový kation H3O+.
Voda se může chovat také jako kyselina, například ve vodném roztoku amoniaku dochází
k disociaci
NH4+ + OH–

NH3 + H2O
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Látky, které se mohou chovat jako kyseliny i jako zásady, se označují jako amfotery.
2.2 Autoprotolýza, iontový součin vody a pH
Amfoterní látky mohou podléhat autoprotolýze, kdy spolu reagují dvě molekuly téže
látky, z nichž jedna se chová jako kyselina (odštěpuje H+) a druhá jako zásada (přijímá H+).
Autoprotolýzu vody lze zapsat následující rovnicí:
H3O+ + OH–

H2O + H2O

Mezi nedisociovanými a disociovanými molekulami se ustaví rovnováha, pro kterou je
definována rovnovážná konstanta K
𝐾=

𝑎H3O+ ∙ 𝑎OH−
𝑎H2 2O

kde ai je aktivita i-té látky.
Vzhledem k tomu, že disociaci podléhá jen velmi malá část z celkového počtu molekul vody,
je aktivita vody rovna jedné a rovnovážná konstanta přechází na tzv. iontový součin vody KV:
𝐾𝑉 = 𝑎H3O+ ∙ 𝑎OH−
Aktivity lze nahradit koncentracemi (ci) a iontový součin vody lze zapsat ve tvaru
𝐾𝑉 = 𝑐H3O+ ∙ 𝑐OH−
Stejně jako hodnota rovnovážné konstanty je i hodnota iontového součinu vody závislá
na teplotě. Při teplotě 25 °C má hodnotu KV = 10−14. Z rovnice popisující autoprotolýzu vody
plyne, že v čisté vodě je stejné množství H3O+ a OH–. Z výše uvedených vztahů je možné určit
koncentraci obou iontů při teplotě 25 °C.
𝑐H3O+ = 𝑐OH−
𝑐H3O+ ∙ 𝑐OH− = 10−14
𝑐H3O+ = 10−7mol dm−3
Pro zjednodušení výpočtů byl zaveden tzv. vodíkový exponent pH, který je definován:
pH = −log𝑎H3O+
Nahradíme-li aktivitu koncentrací, lze pH definovat
pH = −log𝑐H3O+
Analogicky lze definovat pOH
pOH = −log𝑐OH−
Pro iontový součin vody pak platí
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p𝐾𝑉 = −log𝐾𝑉
p𝐾𝑉 = − log(𝑐H3O+ ∙ 𝑐OH− )
p𝐾𝑉 = pH + pOH
Pro teplotu 25 °C je p𝐾𝑉 = 14.
2.3 Roztoky kyselé, zásadité a neutrální
Podle obsahu iontů H3O+ a OH– se roztoky rozdělují na roztoky kyselé, zásadité
a neutrální. Jsou-li koncentrace obou iontů stejné, je roztok neutrální. Je-li c(H3O+) > c(OH–),
je roztok kyselý. Bude-li naopak c(H3O+) < c(OH–), je roztok zásaditý. Při teplotě 25 °C pak
pro pH jednotlivých roztoků platí:
 Je-li pH = 7, roztok je neutrální.
 Je-li pH < 7, je roztok kyselý.
 Je-li pH > 7, je roztok zásaditý.
Přibližnou hodnotu pH roztoku lze určit pomocí acidobazických indikátorů ve formě
roztoků nebo indikátorových papírků, přesnou hodnotu měřením pH-metrem.
3 Měření pH
Účastníci chemického kempu měřili pH dvou roztoků elektrolytů (HCl a CH3COOH)
o různých koncentracích. Jejich úkolem bylo nejen zjistit hodnotu pH daných roztoků, ale
současně sledovat, jak pH závisí na koncentraci roztoku elektrolytu. K dispozici měli senzor na
měření pH ze systému Vernier, ve kterém se přímo graficky zobrazovala závislost pH na
koncentraci daného elektrolytu. Na závěr porovnali chování obou elektrolytů.
3.1 Pracovní postup
 Příprava roztoků
Postupným ředěním připravte do odměrných baněk o objemu 100 cm3 roztoky HCl
a CH3COOH o koncentracích 1; 0,5; 0,1; 0,01 a 0,001 mol dm–3.
 Příprava pH-metru a jeho kalibrace
Spusťte program Logger Pro. K notebooku připojte přes rozhraní Go! Link elektrodu
pH-metru PH-BTA (Vernier). Software rozpozná připojené čidlo a na obrazovce se
objeví základní rozvržení pracovní plochy pro měření pH. Podle instrukcí v pracovním
návodu proveďte kalibraci pH-metru.
 Příprava měření
V nabídce Experiment zvolte Sběr dat a v dialogovém okně místo časové závislosti
vyberte možnost Události se vstupy, doplňte Název sloupce (koncentrace), Značku (c)
a uložte tlačítkem Hotovo. Nyní je vše připraveno k měření.
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 Měření pH roztoků o různé koncentraci
Z odměrných roztoků HCl o koncentracích 1; 0,1; 0,5; 0,01 a 0,001 mol dm −3 odlijte
vzorky do předem označených zkumavek. Elektrodu opláchněte vodou, opatrně osušte
čistým filtračním papírem a ponořte ji do měřeného vzorku. Měření provádějte vždy od
nejnižší koncentrace. Na obrazovce se objeví okamžitá hodnota pH. Spusťte měření
zeleným tlačítkem na horní nástrojové liště. Chvíli počkejte, až se hodnota ustálí,
modrým tlačítkem na liště hodnotu uchovejte.
Do dialogového okna Události a hodnoty zapište koncentraci roztoku, data se uloží do
datové tabulky.
Elektrodu vyjměte, znovu důkladně opláchněte vodou, osušte a můžete měřit další
vzorek. Měření ukončíte červeným tlačítkem Ukončit měření. Naměřená data uložíte
příkazem Soubor – Uložit jako …..
Měření zopakujte pro CH3COOH. Pro každou látku budou hodnoty pH uloženy jako
samostatný soubor.
Po skončení měření elektrodu důkladně opláchněte vodou a uložte zpět do skladovacího
roztoku.
3.2 Otázky a úkoly
1. Změřte pH-metrem hodnotu pH roztoků HCl a CH3COOH o koncentracích 0,001; 0,01;
0,1; 0,5 a 1 mol.dm−3, výsledky zapište do tabulky.
2. Naměřená data exportujte do Excelu a sestrojte bodový graf závislosti pH na
koncentraci daného roztoku. Pokuste se jednotlivé body proložit vhodnou křivkou
(přímka, polynom, exponenciála, logaritmus). Která křivka nejlépe vyhovuje
naměřeným hodnotám?
3. Vypočtěte pH jednotlivých roztoků a porovnejte tyto hodnoty s naměřenými daty.
Pokuste se vysvětlit případné rozdíly.
4. Porovnejte hodnoty pH kyseliny chlorovodíkové a kyseliny octové.
3.3 Výsledky měření
Naměřené hodnoty pH roztoku kyseliny chlorovodíkové a kyseliny octové jsou uvedeny
v tabulce 1.
Tabulka 1: Naměřené hodnoty pH roztoků kyseliny chlorovodíkové a kyseliny octové
Koncentrace
[mol.dm−3]
0,001
0,01
0,1
0,5
1

pH
HCl
3,62
2,54
1,76
1,14
0,82
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CH3COOH
4,83
3,96
3,33
3,02
2,89

Na základě naměřených dat byl sestrojen bodový graf (obr. 3), který vystihuje závislost
hodnoty pH na koncentraci roztoku. Jednotlivé body jsou proložené křivkou, nejlepší výsledek
poskytuje logaritmická závislost, což je v souladu s definicí pH uvedené v kap. 2.2.
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1

c [mol.dm-3]

0
0
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kyselina chlorovodíková

kyselina octová

Obr. 4: Závislost pH roztoku na jeho koncentraci
Naměřené výsledky a hodnoty pH vypočtené na základě vztahu pH = –log c(H3O+) se
liší. V případě silné kyseliny (HCl) je shoda lepší, protože silné kyseliny disociují téměř
stoprocentně a stupeň disociace se blíží k jedné. Koncentraci H3O+ tak můžeme nahradit přímo
koncentrací kyseliny. V případě kyseliny octové jsou mezi vypočtenými a naměřenými
hodnotami větší rozdíly, neboť kyselina octová je slabá kyselina, která disociuje jen částečně
a koncentrace H3O+ je mnohem menší než koncentrace roztoku kyseliny. Přesnější výsledky
výpočtu bychom získali, kdybychom znali stupeň disociace . Potom by pro pH platilo:
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pH = − log 𝑐(H3 O+ ) = − log[𝑐(CH3 COOH) ∙ 𝛼]
Hodnoty pH roztoku HCl jsou nižší než roztoku CH3COOH, protože HCl je silná
kyselina, v níž jsou téměř všechny molekuly disociovány. V roztoku CH3COOH naopak
zůstává značná část nedisociovaných molekul. Množství H3O+ je proto nižší a pH nabývá
vyšších hodnot než v roztoku HCl při stejné výchozí koncentraci.
4 Závěr
Účastníci kempu se naučili připravovat odměrné roztoky, pracovat s pH-metrem Vernier
a ověřili si platnost definičního vztahu pro pH v závislosti na koncentraci roztoku. Z měření
jednotlivých pracovních skupin vytvořili soubor dat, na jehož základě byli schopni porovnat
chování roztoků kyseliny chlorovodíkové a kyseliny octové.
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