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ÚVOD 

 

• konal se od 26.3.2012 do 30.3.2012 

• oblast Pálava 

• město Velké Pavlovice 

• ubytování v turistické ubytovně TJ Slavoj 

• celkem dvě měření v terénu 

• jeden pokus přímo v budově 
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1 LOKALITA 

Obr. č.1 
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1.1 PÁLAVA 

• Pálava aneb kraj úrodných vinic a skalních stepí. 

• CHKO Pálava leží v nejteplejší a nejsušší oblasti 
ČR. 

• Krajinu tvoří rozlehlá úrodná pole a vinice, bělostné 
vápencové skály, skalní stepi a lesostepi. 

• Patří k nejdéle osídleným místům českých zemí.  

• Stala se v roce 2003 součástí biosférické 
rezervace UNESCO Dolní Morava. 
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7 

obr. č. 103 
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obr. č. 104 



2 POUŽITÁ ČIDLA NA MĚŘENÍ  
 

• Anemometr - měří rychlost větru, teplotu, relativní 

vlhkost, rosný bod, absolutní vlhkost, tlak, poryvy 

větru a ochlazení větru 

• Čidlo na měření vodivosti vody – vodivost je 

významně ovlivněna teplotou roztoku, při vysokých 

koncentracích se objevuje interakce iontů 

• Čidlo na měření oxidu uhličitého ve vzduchu 
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• Čidlo na měření rozpuštěného kyslíku ve vodě - 

zjištěním tohoto údaje můžeme posoudit podmínky 

živočichů pro život ve sledované vodě 

• Čidlo na měření pH - před samotným měřením 

muselo být čidlo kalibrováno v roztocích s pH 4 a 7 

• Kolorimetr 

• Turbidimetr 

• Čidla ISE – amonné, dusičné a chlorové ionty 
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3 MĚŘENÍ V TERÉNU 

1. lokalita 

2. lokalita 

3.lokalita 

4.lokalita 
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3.1 PRVNÍ LOKALITA – ŘEKA V 

BOŘETICÍCH 

Obr. č.14 Obr. č.15 

Obr. č.16 

Obr. č.17 
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3.1.1 PRVNÍ DEN 

• Datum: 26. 3. 2012 

• Čas: 12:51-15:41 

Obr. č.2  
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 PRVNÍ MĚŘENÍ - ANEMOMETR 

Obr. č.3                                                                       Obr. č.4  
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Graf rychlosti větru a teploty a naměřené hodnoty relativní 
vlhkosti a rosného bodu. 

Rosný bod = -5,94 (vzduch se při této teplotě začne srážet 
a tvoří vlhkost) 

Relativní vlhkost = 21,57 % 

Teplota kolísala v závislosti na rychlosti větru. 
 

Obr. 

č. 5 
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 DRUHÉ MĚŘENÍ – PH VODY 

 

 

 

obr. č. 6 obr. č. 7 
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Graf a celková naměřená hodnota pH v řece. 

 

Voda je v této oblasti mírně zásaditá. 

obr. č. 8 
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 TŘETÍ MĚŘENÍ – KONCENTRACE 

OXIDU UHLIČITÉHO 

Na třetí měření jsme použili čidlo na zjištění koncentrace 

oxidu uhličitého ve vzduchu. 

obr. č. 9 obr. č. 10  
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Celková naměřená hodnota koncentrace oxidu uhličitého 

ve vzduchu a graf průběhu měření. 

obr. č. 

11 
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 ČTVRTÉ MĚŘENÍ – VODIVOST 

VODY 

Čtvrtým měřením bylo zjištění vodivosti vody, neboli 

anglicky conductivity. 

obr. č. 12  obr. č. 13 

20 



Hodnota a graf vodivosti. 

Neznečištěná dobrá užitková voda. 
21 

obr. 

č.18 



PÁTÉ MĚŘENÍ – ROZPUŠTĚNÝ 

KYSLÍK VE VODĚ 

 

obr. č.19                                                                          obr. č.20 
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Množství kyslíku ve vodě. 

23 

obr. č.21 

 



3.1.2 ČTVRTÝ DEN 

• Datum: 29. 3. 2012 

• Čas: 8:47-12:05 

24 

obr. č.22 

 



SENZORIMETRIE 
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• voda je bez zápachu 

• hnědozelené barvy 

• obsahuje menší množství nečistot 

• průhledná 



Kalibrační křivka  mimo náš odběr 

destilka 273 mV 

• Chlorové ionty: 

 

 

• Dusičnanové ionty: 

 

 

• Amonné ionty: 

IONTY 

Laboratorní podmínky Terénní měření 

0,019 M 256 mV 

destilka 324 mV 

odběr -13 mV 

destilka 266 mV 

odběr 207 mV 

destilka 320 mV 

• Chlorové ionty: 

• Dusičnanové ionty: 

0,691 M 58 mV 

destilka -200 mV 

odběr 54,9 mV 

destilka -7,1 mV 
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Amonné ionty: 



 

 

• Dusičnanová elektroda měří množství 

dusičnanových inotů ve vodě. Jsou nebezpečné    

ve svém přecházení v trávicím traktu na toxické 

dusitany. V malé koncentraci se nachází v každé 

vodě. Jejich typickým zdrojem jsou splašková 

hnojiva. 

IONTOVÉ ELEKTRODY 

27 



 

• Chlorová elektroda měří množství chloridů              

v prostředí. V přírodě se nacházejí v poměrně 

velkých koncentracích. Jsou škodlivé pro vodní 

organismy. Nalezneme je ve splaškových                

a odpadních vodách. Jeho sloučenina chlorový 

uhlovodík je nebezpečná a škodlivá. 

IONTOVÉ ELEKTRODY 
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• Amonná elektrodaměří množství amonných iontů   

v přírodě. Ve vysokých koncentracích se nachází 

ve splaškových vodách a zemědělských odpadech. 

Nachází se v půdě a jsou indikátorem zněčistění 

země. Jsou velmi toxické pro ryby.  

 

 

 

29 

IONTOVÉ ELEKTRODY 



TURBIDIMETRIE 

30 

obr. č. 23 



Při turbidimetrii pracujeme s metodou kalibrační křivky. Měří 

zákal roztoků se zakalujícími částicemi menšími než 200 

mikronů. Využívá rozptylu světla částicemi v suspenzích  

a koloidních roztocích. 31 

obr. č. 24 

 



  

KOLORIMETRIE 

Měří množství pohlcených částic světla vodou, a množství 

procházejících částic. Například destilovaná voda s hodnotou 

100 neabsorbuje žádné částice světla. 32 

obr. č. 25 

 



3.2 DRUHÁ LOKALITA – ŘEKA           

U DÁLNICE 

33 

obr. č. 26 

 

obr. č. 27 

 

obr. č. 28 

 

obr. č. 29 

 



PRVNÍ MĚŘENÍ - ANEMOMETR 

34 

obr. č. 30 obr. č. 31 



Graf rychlosti větru, vlhkosti, teploty vzduchu a rosného 
bodu. 

Rosný bod = -3,6 °C (méně než v první lokalitě) 

Vlhkost vzduchu = 19,58 % (méně než v první lokalitě) 

Vítr zde foukal méně a pomaleji, proto byla teplota vzduchu 
vyšší. 
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obr. č. 32 

 



DRUHÉ MĚŘENÍ – PH VODY 

36 

obr. č. 33 

 

obr. č. 34 

 



Graf a hodnota pH vody. 

PH je v této lokalitě neutrální. 
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obr. č. 35 

 



TŘETÍ MĚŘENÍ – KONCENTRACE 

OXIDU UHLIČITÉHO  

38 

obr. č. 36                                                          obr. č. 37 

 

 



Množství oxidu uhličitého ve vzduchu. 
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obr. č. 38 

 



ČTVRTÉ MĚŘENÍ – VODIVOST VODY 

40 

obr. č. 39                                                                                                           obr. č. 40 

 

 



Naměřené hodnoty a graf. 

Dobrá užitková voda. 
41 

obr. č. 41 

 



PÁTÉ MĚŘENÍ – ROZPUŠTĚNÝ 

KYSLÍK VE VODĚ 

42 

obr. č. 42                                                                 obr. č. 43 

 

 



Kyslík rozpuštěný ve vodě. 

Kyslíku je zde méně než v první lokalitě, tato voda je proto 

méně příznivá pro život organismů. 
43 

obr. č. 44 

 



SENZORIMETRIE 
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• voda mírně zapáchá 

• hnědošedá barva 

• obsahuje větší množství nečistot 

• mírně zakalená 
 



IONTY 

Kalibrační křivka  mimo náš odběr 

destilka 324 mV 

• Chlorové ionty: 

 

 

• Dusičnanové ionty: 

 

 

• Amonné ionty: 

0,0458 M 208 mV 

destilka 272 mV 

odběr 210 mV 

destilka 309 mV 

odběr -116 mV 

destilka -163 mV 

• Chlorové ionty: 

• Dusičnanové ionty: 

1,382 M 71 mV 

destilka -200 mV 

odběr 66,2 mV 

destilka 15,2 mV 

• Amonné ionty 
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TURBIDIMETR 
obr. č. 45 
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KOLORIMETR 

47 

obr. č. 46 

 

 



3.3 TŘETÍ LOKALITA – NÁDRŽ NOVÉ 

MLÝNY 

48 

obr. č. 47 

 

obr. č. 48 

 

obr. č. 49 

 

obr. č. 50 



PRVNÍ MĚŘENÍ - ANEMOMETR 

49 

obr. č. 50                                                                    obr. č. 51 

 

 



Hodnoty naměřené anemometrem. 

Rosný bod = -1,20 °C (nižší než v první i druhé lokalitě) 

Relativní vlhkost = 34,91 % (vyšší než v první i druhé 

lokalitě) 

V této lokalitě je vyšší rychlost větru, a proto i nižší 

teplota) 

 

50 

obr. č. 52 

 



DRUHÉ MĚŘENÍ – PH VODY 

51 

obr. č. 53 

 
obr. č. 54 

 



PH nádrže Nové Mlýny 

 

PH je v této oblasti největší, voda je proto nejzásaditější. 
52 

obr. č. 55 

 



TŘETÍ MEŘENÍ – KONCENTRACE 

OXIDU UHLIČITÉHO 

53 

obr. č. 56                                                                   obr. č. 57 

 

 



Množství oxidu uhličitého ve vzduchu. 

Obsah CO2= 0,26% 
54 

obr. č. 58 

 



ČTVRTÉ MĚŘENÍ – VODIVOST VODY 

55 

obr. č. 59                                                                                       obr. č. 60 

 

 



Hodnoty naměřené u nádrže. 

Velmi dobrá neznečistěná užitková voda. 
56 

obr. č. 61 

 



PÁTÉ MĚŘENÍ – ROZPUŠTĚNÝ 

KYSLÍK VE VODĚ 

57 

obr. č. 62                                                                                               obr. č. 63 

 

 



Kyslík rozpuštěný ve vodě. 

58 

obr. č. 64 

 



SENZORIMETRIE 
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• voda bez zápachu 

• čistá 

• dobře průhledná 

• nepatrné množství nečistot 



IONTY 

Kalibrační křivka  mimo náš odběr 

destilka 324 mV 

• Chlorové ionty: 

 

 

• Dusičnanové ionty: 

 

 

• Amonné ionty: 

odběr -18 mV 

destilka 232 mV 

odběr 224 mV 

destilka 279 mV 

• Chlorové ionty: 

• Dusičnanové ionty: 

0,019 M 256 mV 

destilka 312 mV 

odběr -23 mV 

destilka 25,9 mV 

• Amonné ionty 

Laboratorní měření Terénní měření 

Kalibrační křivka  mimo náš odběr 

destilka 263 mV 
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FOTKY Z MĚŘENÍ IONTŮ 

 

61 

obr. č. 65 

 

obr. č. 66 

 

obr. č. 67 

 



  

KOLORIMETRIE 

obr. č. 68 

 

62 



  

TURBIDIMETR 

obr. č. 69 
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3.4 ČTVRTÁ LOKALITA – NÁDRŽ     

ZA UBYTOVNOU 

 

64 

obr. č. 70                                                                                   obr. č. 71 

 

obr. č. 72                                                      obr. č. 73 



PRVNÍ MĚŘENÍ - ANEMOMETR 

65 

obr. č. 74                                       obr. č. 75 

 

 



Údaje o ovzduší a povětří, místo relativní vlhkosti je 

zobrazen tlak. 

Rosný bod = -23,23 (nejnižší hodnota teploty ze všech 

lokalit) 

Rychlost větru se zvyšovala, a teplota se proto snižovala.  66 

obr. č. 76 

 



PH vody, které je mírně zásadité. 
67 

Druhé měření – ph vody 

obr. č. 77 

 



TŘETÍ MĚŘENÍ – KONCENTRACE 

OXIDU UHLIČITÉHO 

68 

Množství oxidu uhličitého kolem nás. 
 



ČTVRTÉ MĚŘENÍ – VODIVOST VODY 

69 

Hodnota vodivosti vody v tomto místě. 

Dobrá užitková voda. 
 

obr. č. 78 

 



PÁTÉ MĚŘENÍ – ROZPUŠTĚNÝ 

KYSLÍK VE VODĚ 

70 

Množství kyslíku ve vodě. 
 

obr. č. 79 

 



SENZORIMETRIE 
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• mírný zápach 

• nažloutlé barvy 

• zakalená 

• větší množství nečistot 



IONTY 

Kalibrační křivka  mimo náš odběr 

destilka 324 mV 

• Chlorové ionty: 

 

 

• Dusičnanové ionty: 

 

 

• Amonné ionty: 

odběr -74 mV 

destilka -62 mV 

odběr 222 mV 

destilka 279 mV 

• Chlorové ionty: 

• Dusičnanové ionty: 

0,019 M 256 mV 

destilka 312 mV 

odběr 11,2 mV 

destilka -17 mV 

• Amonné ionty 

Laboratorní měření Terénní měření 

Kalibrační křivka  mimo náš odběr 

destilka 263 mV 
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KOLORIMETRIE 

73 

obr. č. 80 

 



TURBIDIMETR 

74 

obr. č. 81 



ZÁVĚR MĚŘENÍ 

• Rosný bod:  

• nejvyšší ve 4. lokalitě (-23,23°C) 

• Nejnižší ve 3. lokalitě (-1,20°C) 

• Relativní vlhkost: 

• Nejvyšší ve 3. lokalitě (34,91%) 

• Nejnižší ve 4. lokalitě (0%) 

• pH 

• Nejvyšší ve 3. lokalitě (9,145) 

• Nejnižší ve 2. lokalitě (7,9651) 

• CO2: 

• Nejvyšší v 1. lokalitě 

(4,49%) 

• Nejnižší ve 2. lokalitě 

(0,15%) 

• Vodivost: 

• Nejvyšší ve 2. lokalitě 

(1663,818) 

• Nejnižší v 1. lokalitě 

(383,301) 

• O2: 

• Nejvyšší ve 3. lokalitě 

(10,120) 

• Nejnižší ve 2. lokalitě 

(5,984) 75 



4 POKUSY DRUHÉHO DNE 

27.3.2012, 12:22-13:50 

• Druhý den jsme testovali srážení iontů jednotlivých 

těžkých a pro živočichy nepříznivých kovů a kyselin 

nebo sulfidů, hydroxidů a uhličitanů. 

• Výsledky jsme porovnávali s tabulkou z učebních 

textů. 

• Zjišťovali jsme také, jaké kationty se nacházejí        

v testovacím vzorku. 

• Poslední částí bylo testování vody z jednotlivých 

lokalit na přítomnost nebezpečných těžkých kovů. 
76 



Lahvičky s roztoky. 

77 

obr. č. 82 

 

obr. č. 83 

 



4.1 TABULKA VÝSLEDKŮ MĚŘENÍ 

78 

obr. č. 84 

 



4.2 TABULKA Z UČEBNÍCH TEXTŮ 

Tabulka z učebních textů, se kterou jsme srovnávali 

výsledky našeho měření.  
79 

obr. č. 85 

 



4.3 BÍLÁ SRAŽENINA 

• Bílou sraženinu tvořil s kyselinou chlorovodíkovou 

kationt stříbra. 

• S kyselinou sírovou tvořil ji tvořil vápenatý kationt. 

• Se sulfidem sodným kationt zinku. 

• S hydroxidem sodným kationty vápníku, zinku, kadmia 

a testovacího vzorku. 

• S uhličitanem vápenatým kationty vápníku, zinku, 

kadmia a testovacího vzorku. 

80 
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obr. č. 86                                                              obr. č. 87 

 

 



4.4 ČERNÁ SRAŽENINA 

• Černou sraženinu tvoří pouze se sulfidem sodným  

kationt niklu, stříbra, kobaltu a železa. 

 

82 obr. č. 88                                                               obr. č. 89 

 

 



4.5 MODRÁ SRAŽENINA 

• Modrou sraženinu tvoří s hydroxidem sodným kationt 

kobaltu. 

83 
obr. č. 90 

 



4.6 ŽLUTOORANŽOVÁ SRAŽENINA 

 

• Tuto barvu tvoří se sulfidem sodným kationt kadmia 

a testovacího vzorku.  

• S hydroxidem sodným kationt železa. 

• S uhličitanem sodným kationt železa. 

• Žlutobílou barvu sloučeniny tvoří s uhličitanem 

sodným kationt stříbra. 
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obr. č. 91                                                                                      obr. č. 92 

 

 



4.7 ZELENÁ SRAŽENINA 

• Zelenou sraženinu tvoří s hydroxidem sodným              

a uhličitanem sodným kationt niklu. 

 

 

 

 

                                 obr. č. 93 
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4.8 FIALOVÁ SRAŽENINA 

• Tuto sraženinu tvoří s uhličitanem sodným kationt 

kobaltu. 

87 obr. č. 94 

 



4.9 KATIONTY NETVOŘÍCÍ 

SRAŽENINU 

• S kyselinou chlorovodíkovou netvořily sraženinu tyto 

kationty: vápníku, niklu zinku kobaltu, železa, kadmia   

a pokusného vzorku 

• S kyselinou sírovou jsou to kationty: niklu, zinku, 

stříbra, kobaltu, železa, kadmia a testovacího vzorku. 

• Se sulfidem sodným kationt vápníku. 

• Sraženinu netvořily ani vzorky vody odebrané             

ve čtyřech lokalitách, kde probíhalo měření.  

• Voda tudíž nebyla znečištěná žádnými těžkými 

nebezpěčnými kovy. 
88 
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obr. č. 95                                                                        obr. č. 97 

 

                                 obr. č. 96 

 



4.10 POKUSNÝ VZOREK A ODBĚRY 

VODY 

 

• Metodou srážení látek, tvoření sraženin a porovnání    

s již naměřenými výsledky jsme také dokázali zjistit, 

jaké kationty se nacházejí v pokusném vzorku. 

• Zjistili jsme, že se v něm nachází kationt kadmia          

a vápníku. 

• U jednotlivých odběrů vody z lokalit jsme žádné těžké  

a nebezpečné kovy nezjistili. 

90 



5 NÁŠ NÁZOR NA KURZ 

91 

 

 

• Katka: „Pobyt byl náročný, ale velice naučný.“ 

• Lída:  „Bylo to zajímavé zpestření výuky.“ 

• Peťa: „Líbilo se mi spojení užitečné práce          

s čidly a zábavného stmelování kolektivu.“ 

 



5 NÁŠ NÁZOR NA KURZ 

92 

• Vendy: „Bylo zajímavé získávat nové zkušenosti 

s pasco čidly. Nelíbilo se mi rušení večerních 

programů.“ 

• Adam: „Dobrým faktorem pobytu byla práce     

ve skupinách“ 

• Vojta: „Líbila se mi práce v terénu.“ 

• Niki: „Přednášky o ekologii byly zajímavé a 

poučné.  



93 

          obr. č. 98 



94 

obr. č.99 



95 

obr. č. 100 



96 

obr. č. 101  



97 

obr. č. 102 



VYPRACOVALI 

98 

    Bartoňová Ludmila  

Figarová Vendula 

Janovská Kateřina 

Polášková Nikola 

Sviderková Petra 

Vajaý Vojtěch 

Král Adam 

 
 

Dne 30.3.2012 ve Velkých Pavlovicích ve 2:00. 
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Děkujeme za pozornost  ! 


