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ANOTACE 

Práce se zabývá zmapováním výskytu organismů v lomu ve Svobodných Heřmanicích, který 

byl v důsledku těžby břidlice zatopen. 

Cílem práce jsou zjištění, jaké organismy se v určitých ročních obdobích od roku 2012 do 

roku 2013 v daných hloubkách vyskytují. Jde o prvovýzkum této lokality. Výsledky budou 

podkladem pro navazující monitoring, probíhající již od ledna 2014. Ten bude schopen blíže 

potvrdit výskyt organismů z hlediska hloubek a časových období.  
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ANNOTATION 

This work is deal with mapping the occurrence of the organisms in the quarry in Svobodné  

Heřmanice , which was mining to due the shale flooded. 

The aim of this work is to determine which organisms occur at the certain seasons from 2012 

to 2013 in those depths. It is the first research of this site. The results will be the study for 

follow-up monitoring, ongoing since January 2014. It will be able to confirm the presence of 

the organisms in a different depth and the time periods in the future. 
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Úvod 

Prvoci, hlísti, viřníci … Názvy žijících organismů, kteří jsou ve většině případů 

tak malí, že je můžeme vidět pouze pod mikroskopem a jimž se věnuje tato práce. 

Když jsem si v 9. třídě vybírala střední školu, hledala jsem mimo jiné takovou, 

která mi mohla nabídnout i hodiny výuky v laboratořích, kde si budu moci 

vyzkoušet práci s mikroskopem.  

Téma, které jsem si zvolila pro tuto práci, tedy mohlo zcela vyplnit mé přání  

a zmenšit moji zvědavost, s jakými ,, neviditelnými “ živočichy se každé léto 

koupeme v břidlicovém lomu ve Svobodných Heřmanicích, kde bydlím. 

Cílem této práce bylo monitorování živých organismů žijících v daném lomu  

v různých hloubkách. Práce je prvního svého druhu na této lokalitě. Lom prošel 

v posledních letech viditelnou změnou zhoršení čistoty vody, přestože patří stále 

k nejčistším lomům v celé ČR. Práce poslouží jako podklad pro další výzkumy 

v této lokalitě, které budou schopny blíže určit a potvrdit výskyt organismů 

v různých hloubkách a v různých obdobích roku. 
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1 Historie zatopeného lomu ve Svobodných Heřmanicích 

 

První těžba břidlice se zde datuje již kolem roku 1842 (některé zdroje uvádějí rok 

1775). Od počátku to byla velmi těžká práce, kterou navíc komplikovalo časté 

zaplavování šachet dešťovou a spodní vodou. Těžba však pokračovala dále, neboť 

kvalita zdejší břidlice byla brzy natolik známá, že se začala vyvážet prakticky do 

celé tehdejší rakouské monarchie a stala se velmi důležitou složkou místního 

průmyslu. Zamezení těžby zapříčinila až 1. světová válka, po které, i přes 

obnovení těžby, došlo ke zmenšení množství vytěžené břidlice. Koncem 50. let 

20. století posléze došlo k úplnému zastavení těžby v důsledku zatopení lomu 

podzemní vodou. Od roku 1995 se opět začíná těžit hlušina na odvalech kolem 

lomu, kterou vlastní organizace MINERAL s.r.o. Horní Benešov. Posledním 

vlastníkem hlušiny byla firma REVLAN s.r.o.. Samotný pozemek lomu však patří 

do vlastnictví obce. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lom má na délku 485 m, na šířku 57 - 95 m a hluboký je maximálně 36 m. 

Hladina vody mírně kolísá podle množství srážek, které za rok spadnou. Díky své 

průzračné vodě je lokalita všeobecně vyhledávána hlavně potápěči a to i z Polské  

Obr. č. 1: Historický snímek obce a lomu 
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a Slovenské republiky. Pod hladinou je umístěno velké množství potápěčských 

atrakcí, které slouží ke zpestření potápění a zároveň ke snadnější orientaci ve vodě 

(viz obr. č. 2), např. tzv. habitát - podvodní obydlí, soška mořské panny, cedule se 

zastávkou. Z některých těchto míst jsme brali vzorky (například STODOLA).  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jsou zde instalované i 3 sběrné kontejnery pro odpad nalezený pod vodou.

Obr. č. 2: Mapa hloubky podloží lomu s rozmístěním potápěčských atrakcí 

Obr. č. 3: Legenda k předmětům pod hladinou 
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2 Charakteristika organismů potvrzených ve vybrané lokalitě 

 

2. 1 Prvoci  (Protozoa) - ,,Prvotní živočichové“ 

Jsou to jedny z nejstarších organismů na Zemi. Díky své neschopnosti fotosyntézy 

a podle možnosti pohybu byli ještě v nedávné minulosti přiřazeni do říše 

živočichové - Animalia. Nyní je řadíme do samostatné říše Protozoa, na stejnou 

úroveň jako jsou Chromista nebo Animalia. 

Jsou to jednobuněčné organismy, které mají eukaryotní buňku a jsou heterotrofní. 

 

Říše Protozoa je dělena do několika (přirozených) superskupin (Amoebozoa, 

Opisthokonta, Chromalveolata, Excavata, Rhizaria). Pro malé rozměry jejich těl 

je nutné při pozorování používat mikroskopy. 

Pohybují se pasivně (prouděním vody a vzduchu) nebo aktivně. Při aktivním 

pohybu používají speciální organely, jako jsou brvy (cilie), bičíky (flagellum - 

může jich být více) a panožky, které umožňují améboidní pohyb přeléváním 

cytoplazmy. 

Rozšířeni jsou kosmopolitně ve všech vlhkých oblastech a jsou důležitou složkou 

přírody, např. při samočištění vody, nebo jako součást edafonu (společenstvo 

půdních organismů). 

  

 

Věda, zabývající se zkoumáním prvoků se nazývá protozoologie. 

 

 

2. 2 Korýši  (Crustacea) 

Živočichové, jejichž někteří zástupci jsou nám běžně známi (např. raci, krabi, 

humři apod.), ale práce je zaměřena na pozorování a určování méně známých 

mikroskopických druhů zejména zástupců řádů lasturnatky, perloočky, buchanky. 
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Jsou to bezobratlí, kteří většinou dýchají žábrami (výjimku tvoří buchanky  

– dýchají celým tělem). Z hlediska rozmnožování jsou to gonochoristé, u kterých 

se můžeme setkat s partenogenezí, efipii a cyklomorfózou. 

 

Partenogeneze je způsob rozmnožování z neoplozených diploidních vajíček, kdy 

posléze vznikají pouze samičky. Vyskytují se také tzv. efipia, trvalá vajíčka 

v obalech, která se přichytí např. k peřím ptáků. Přečkají nepříznivé období roku 

(zima) a na jaře se z oplozených vajíček líhnou partenogenetické samičky. 

Cyklomorfóza je jev, kdy se stoupající teplotou vody se u některých generací 

vytvářejí vyšší přilby a na konci těla se prodlužuje trn či trny. 

Takřka většina korýšů je dobře pohyblivá. Někteří z nich se živí paraziticky. 

Vyskytují se především ve vodním prostředí (voda sladká i slaná) a jejich zástupci 

mohou být použiti jako identifikátory čistoty vody. Některé jejich druhy se ale 

adaptovali jako suchozemští živočichové (svinka, stínka).  

 

Věda zkoumající korýše je nazývána karcinologie, nebo také malakostratologie  

(krustaceologie). 

 

 

2. 3 Vířníci (Rotatoria) 

Tato skupina tvoří důležitou součást sladkovodního planktonu v jezerech, 

rybnících a není rozmanitostí zcela zanedbatelná – existuje cca 2000 druhů, z toho 

v ČR asi 600 druhů. 

Jejich kmen řadíme do říše živočichů (Animalia) a dělíme na 3 třídy (Bdelloidea, 

Seisonidea, Monogononta). 

Jsou mnohobuněční, čímž se odlišují od podobných jednobuněčných nálevníků 

(Ciliophora). 

Jejich velikost se většinou pohybuje pod 0,5 mm, ale největší z nich dosahují až  
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2 mm a jsou dobře pozorovatelní mikroskopem. Tělo je rozlišeno na část 

hlavovou, část tělovou a nohu s lepivými žlázkami.  

Na části hlavové jsou smyslová tykadla, pohárové oči a dva věnce brv, které 

díky neustálému kmitání umožňují přísun potravy k ústnímu otvoru a pohyb. Ten 

může být zajištěn buď plaváním anebo již zmíněnou nohou ve formě jakéhosi 

,,skákání“. Vakovitě rozšířená část tělová je kryta krunýřem (kutikulárním). 

Tělo je zakončeno příčně pruhovanou nohou. 

Zajímavostí je tzv. eutelie - stalý a neměnný počet buněk .  

Jejich rozmnožování je po většinu roku partenogenetické. Samičky kladou 

neoplozená vajíčka, ze kterých se líhnou opět jen samičky. Samečci se rodí pouze 

na podzim, jimi oplozená vajíčka přežívají zimu a z nich se dále rodí pouze 

samičky. 

Běžným zástupcem kmene je krunýřenka obecná (Brachionus urceus), ale také 

např. rod Conochilus, Asplanchna, Synchaeta, Epiphanes,  Keratella quadrata, 

Keratella stipiata, Trichocerca apod..  

Vyskytují se ve stojatých vodních plochách, ale někteří z nich se dobře adaptovali 

na život v mořích a oceánech (cca 50 druhů). 

Studiem viřníků se zabývá hydrobiologie. 

 

2. 4 Hlísti (Nemathelminthes) 

Skupina živočichů, jejíž nejznámější zástupci způsobují člověku velmi nepříjemná 

a také nebezpečná onemocnění. Tento kmen dělíme na skupiny Nematoida (třídy 

hlístice - Nematoda, strunovci - Nematomorpha) a Scalidophora  

-  chobotovci (třídy hlavatci - Priapulida, rypečky - Kinorhyncha, korzetky  

- Loricifera). Tělo je protáhlé, nečlánkované, červovitého tvaru a pokožka je kryta 

silnou pelikulou, která má ochrannou funkci. Trávicí trubice prochází celým 

tělem, vyvinul se hltan. Jejich nepravá tělní dutina je vyplněná mízou.  

Pohyb jim zajišťuje kožně svalový vak. Hlísti jsou gonochoristé a samičky bývají 

z důvodu kladení vajíček větší než samečci. Vyskytuje se u nich výrazný pohlavní 

dimorfismus. 
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Jejich smysly jsou špatně vyvinuté. 

Nalézáme je volně ve vodě a v zemi (v 1 m
3
 jich může být až několik milionů). 

Ve většině případů jsou hlísti vnitřní parazité živočichů či rostlin, kteří způsobují 

epidemická onemocnění. 

Pomocí svých kutikulárních zubů narušují tkáně hostitele a hltanem odsávají 

živiny. Zplodiny pak vylučují po stranách svého těla jednobuněčnými 

vylučovacími trubicemi. 

Velkým problémem je fakt, že nadprodukují mnoho odolných vajíček, čímž se 

zvyšuje pravděpodobnost jejich výskytu v organismu po vyléčení nemocí nebo 

odstranění jich samotných. 

Jejich známými zástupci jsou např. škrkavka dětská - Ascaris lumfricoides 

(ascaridóza). 

 

Věda, zabývající se hlísty, je parazitologie. 

 

 

2. 5 Rozsivky (Bacillariophyceae) 

Velká skupina prastarých jednobuněčných organismů s neschopností fotosyntézy, 

která se řadí díky své specifitě do samostatné říše Chromista. Jejich první výskyt 

zaznamenáváme desítky milionů let zpátky, v období svrchní křídy. 

Jsou jednou ze tří tříd (zlativky - Chrysophyceae, rozsivky - Bacillariophyceae, 

hnědé řasy -  Phaeophyceae) oddělení Chromofyta – Chromophyta a dělíme je 

na mnoho řádů (Dictyotales, Fucale, Sporochnales atd.). Jejich tělo je složeno 

z jednoduché kokální stélky a typickým znakem je pro ně křemičitá schránka, 

která je dvoudílná a tvoří 2 tvarově stejné části (víko, dno bedničky). Společným 

znakem výše zmíněných tříd je hnědá barva. Při jejich nepohlavním 

rozmnožování dochází k rozdělení protoplastu, po kterém se doplní vždy menší 

miska. Jejich tělo se tak neustále zmenšuje. Původní velikosti mohou schránky 

dosáhnout pouze v případě pohlavního rozmnožování - oogamie. Z jedné buňky 
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vzniká zároveň oocyt s oosférou a posléze antheridium (v něm 4 spermatozoidy 

s jedním bičíkem). Ze splynutí spermatozoidu a oosféry vzniká exospora. 

Jejich zástupce nacházíme ve sladké i slané vodě, v půdě, na tělech rostlin  

a živočichů. V mořích a ve sladkých vodách jsou výraznou skupinou planktonu  

a bentosu. 

Z ekologického hlediska jsou důležitým producentem biomasy. Mořské rozsivky 

dokáží vyprodukovat cca 25 % roční primární produkce biomasy.  

 

V průmyslu je důležitá hornina diatomit (křemelina), která vznikla  

z druhohorních a třetihorních rozsivek a v současnosti se používá na výrobu skla, 

filtrů, dynamitu, izolačních material apod.. 

Jejich druhy využíváme jako indikátory biologické jakosti vod. Nejznámější 

zástupci jsou Asterionella formosa, Flagilaria crotonensis, Navicula radiosa, 

Gyrosigma sp.. 

 

Rozsivkami se zabývá věda hydrobiologie. 

 

 

2. 6 Řasy (Chlorophyta) 

Jedny z nejstarších organismů na Zemi. Vznikly ve vodě, kde byly stejně jako 

ostatní první organismy chráněny před UV zářením.  

Obsahují chlorofyl a jako vedlejší produkt fotosyntézy uvolňují kyslík. Nejsou 

vývojově jednotnou skupinou a v současnosti je řadíme do říší Protozoa, 

Chromista (hnědé řasy) a Plantae (zelené řasy). Zelené řasy dělíme na tři třídy - 

zelenivky (Chlorophyce), trubicovky (Bryopsidophyceae) a spájivky 

(Conjugatophyceae).  

Tělo zelených řas je tvořeno stélkou, všechny typy mají jasně zelené barvy. 

Buněčná stěna je celulózní a jejich zásobní látkou je škrob.  

Bez ohledu na systematické zařazení nikdy není jejich tělo tvořeno kořenem, 

stonkem, listem a cévními svazky. Většinou se jedná o sladkovodní druhy 
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(mořských druhů je pouze 10 %), ale některé se přizpůsobily i životu na souši. 

Díky své neschopnosti přežít v suchém prostředí jsou suchozemské formy malé a 

nachází se hlavně ve vlhkých tropických oblastech. Jako jeden ze způsobů 

ochrany před suchem zvolily řasy symbiózu s houbou. Žijí volně  

v koloniích, cenobiích nebo jako stélkaté řasy. Jsou autotrofní a jsou důležitou 

součástí vodních ekosystémů, kde mohou ostatním organismům zajistit úkryt  

nebo ve formě fytoplanktonu potravu. 

Můžeme je najít ve sladkých i slaných vodách. Vodní řasy člověk využívá jako 

druh potraviny, palivo nebo jako surovinu potřebnou k výrobě důležitých plynů 

(H, CH4, ). 

Typičtí zástupci řas jsou např. zelená řasa šroubatka - Spirogyra ssp., chaluha 

Durvillaea Antarctica, žabí vlas -  Cladophora , krasivka rodu Closterium , apod.. 

Věda , studující řasy , je algologie nebo fykologie.  

 

 

2. 7 Jiné  (Břichobrvky, Máloštětinatci, Pakomárovití, Želvušky, 

           Sinice) 

Pakomárovití (Chironomidae) 

Jedna z čeledí dvoukřídlého hmyzu, která se velmi podobá komárovitým 

(Culicidae), ale dospělci nesají krev a živí se na rostlinách. Jejich larvy (patentky) 

se většinou vyskytují ve vodě, ve které jim jako potrava slouží bakterie. Tělo larev 

je protáhlé a článkované. Jejich zástupci jsou např. Corynoneura celeripes a rod 

Tanytarsus. 

 

Břichobrvky (Gastrotricha) 

Kmen živočichů, žijící ve sladké i slané vodě. Dříve byli řazeni jako třída ve 

skupině hlístů (Nemathelminthes), v současnosti je však řadíme samostatně.  
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Rozmnožují se partenogenezí nebo hermafroditicky. Dělíme je na řády lepavenky 

(Macrodasyida) a vidlenky (Chaetonotida). Existuje kolem 450 druhů, v ČR cca 

20. Zástupcem tohoto kmene je např. Lepidoderma squamatum.  

 

Máloštětinatci (Oligochaeta) 

Podtřída kmene kroužkovci (Annelida). Dělíme je na rody, např. Stylaria, Nais, 

Slavina, Pristina apod.. Tělo je stejnocenně článkováno. 

Jejich druhy se vyskytují ve vodě i na souši. Prakticky více než polovina všech 

druhů v ČR žije ve vodě. Rozmnožují se nepohlavně (např. partenogeneticky)  

i pohlavně. Jejich zástupci jsou např. naidka chobotnatá (Stylaria lacustris), 

nitěnka obecná (Tubifex tubifex) nebo máloštětinatý červ (naidka, rod Nais). 

 

Želvušky (Tardigrada) 

Vodní živočichové, tvořící samostatný kmen. Vzhledem ke svým 

mikroskopickým rozměrům se nachází i v prostředí s relativně malým množstvím 

vody (mechy, stromy nasáklé vodou). Zde dochází často k anabióze (životní stav, 

kdy nefungují metabolické pochody, vývoj a tvorba tkání, rozmnožování). 

Krátkodobě snesou i extrémní rozpětí teplot od - 272 
0
 C do + 100 

0
 C. 

Jejich zástupcem je Macrobiotus hufelandi, Echiniscus granulatus apod..  

 

Sinice (Cyanobacteria, Cyanophyta) 

Prokaryotní organismy. Mají schopnost fotosyntézy a vyskytují se jako plankton 

sladkých i slaných vod, ale i na skalách či na kůře stromů. Produkují toxiny 

(hlavně alkaloidy a pepsiny) a při přemnožení ve vodním prostředí (vytvářejí tzv. 

vodní květ.) způsobují úhyn živočichů i rostlin. Na základě jejich výskytu a 

množství určujeme čistotu vod. Jejich zástupci jsou např. Anabaena, Mycrocystic, 

Aphanizomenon, Plantothrix a jiné. 

 

Druhy organismů, které jsou zvýrazněné, byly nalezeny na našich lokalitách. 
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3 Metodika 

 

3. 1 Zmapování lokality a výběr míst pro odběry vzorků 

Zatopený lom se nachází v Moravskoslezském kraji, v Okrese Bruntál, asi 6 km 

od Horního Benešova a cca jeden kilometr od obce Svobodné Heřmanice, 

v nadmořské výšce kolem 450 m. n. mořem.  Odběry vzorků byly odebírány na 

šesti různých místech lomu v hloubkách - 30 m, 20 m, 14 m, 10 m a 6 m. 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. 1. 1 Průzkumné odběry na lokalitě 

Ve dnech 9. 12. a 16. 12. 2012 byly provedeny první 2 odběry o 5 vzorcích, které 

byly použity jako nácvičné. Sloužily k procvičení správné techniky při 

mikroskopování, focení a natáčení pomoci LCD mikroskopu  BRESSER. 

Pracovní vzorky nám také umožnily výběr vhodných laboratorních pomůcek. 

Vzhledem k časové náročnosti zpracovávání vzorků a podle jejich druhové 

diverzity byly vybrány pro další monitoring 2 skupiny odběrných míst po třech 

vzájemně odlišných lokalitách. Mohli jsme si také díky nácvičným vzorkům 

udělat jasnější představu s čím budeme pracovat, jak dlouho a jakým způsobem.  

Obr. č. 4: Zobrazení lomu a Svobodných Heřmanic na mapě 
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3. 1. 2  Výběr lokalit pro další monitoring 

Vzorky byly odebírány ve dvou termínech v měsíci, asi ve čtrnáctidenních 

intarvalech. V první skupině se nacházely lokality: 30 m, 20 m a 10 m, kde byli 

vzorky odebírány z bahnitých nánosů na dně. Do druhé skupiny byly zařazeny 

lokality: stodola – 20 m (nánosy z dřevěné konstrukce), bříza – 14 m (nánosy na 

ponořeném stromu), pláž – 6 m (nánosy na břidlici). Tímto způsobem monitoring 

probíhal od ledna 2013 do června 2013. Od července do prosince 2013 byl 

zpracováván pouze 1 odběr měsíčně na 4 odlišných substrátech: 

 dno centrálního kaňonu (30 m, bahno) 

 dřevěná konstrukce Stodoly (20 m, dřevo) 

 kmen zatopené břízy (14 m, dřevo) 

 pláž (6 m, nánosy bahna na břidlici) 

Důvodem bylo srovnání čtyř nejvíce odlišných substrátů lokality a zmapování 

druhové rozmanitosti organismů na nich, která se měnila se změnou teplot 

v daných hloubkách. 

3. 1. 3 Časový rozvrh monitoringu 

Odběry pro monitoring probíhaly ve dnech: 

 3. 13. 1. 2013  9. 7. 4. 2013  15.  6. 7. 2013  

 4. 20. 1. 2013  10. 21. 4. 2013  16.  1. 8. 2013  

 5. 9. 2. 2013  11. 5. 5. 2013  17.  29. 9. 2013  

 6. 17. 2. 2013  12. 19. 5. 2013  18.  6. 10. 2013  

 7. 3. 3. 2013  13.  8. 6. 2013  19.  17. 11. 2013  

 8 16. 3. 2013  14.  15. 6. 2013  20.  26. 12. 2013 
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3. 2 Metodika zpracování vzorků 

3. 2. 1 Popis mikroskopického zpracování vzorků 

Při mikroskopování jsme používali níže zmíněné pomůcky: 

 Petriho miska 

 podložní sklíčko 

 krycí sklíčko 

 kapátko  

 mikroskop  Bresser LCD 

Do zpracování byly vzorky skladovány v plastových uzavíratelných lahvičkách, 

které byly otevřené kvůli přístupu vzduchu, v prostředí od 5 do 10 stupňů  

(v lednici, nebo mezi okny). Vzorky byly zpracovány nejpozději do dvou dnů po 

odběru ve školní laboratoři biologie. 

Vzorek byl přelit z plastové lahvičky do Petriho misky. Pomocí kapátka bylo 

odebráno 5 kapek z různých míst vzorku a připraveno 5 mikroskopických 

preparátů a stejným způsobem jsme postupovali u každého vzorku. Na každý byly 

použity další, čisté, výše zmíněné pomůcky, aby nemohlo dojít ke kontaminaci 

vzorků a tedy i ke znehodnocení následného pozorování. 

Zhotovené preparáty byly zkoumány LCD mikroskopem značky Bresser. 

Nejčastěji bylo použito zvětšení 40 x a 100 x. Zvětšení 400 x, které bychom 

dosáhli pomocí třetího objektivu jsme nepoužívali, neboť nebylo vhodné pro náš 

tip preparátu.  

Tato ,, sezení “ nad vzorky byla velmi časově náročná – trvala přes 2 až 3 hodiny 

a v případě větší rozmanitosti nalezených živočichů i více než 3 hodiny.  
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Popis mikroskopu LCD Bresser : 

 

 

 

 

 

 

  

1

1 
2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

Obr. č. 5: Popis mikroskopu: 1 - modul obrazovky, 2 – LCD monitor, 

3 – přepínač osvětlení (horní, spodní), 4 – tubus, 5 – otočný zásobník 

objektivů, 6 – objektiv, 7 – sklíčko s preparátem, 8 – stolek mikroskopu,  

9 – čočka kondensoru, 10 – LED osvětlení (spodní, prosvětlující preparát),  

11 – tělo mikroskopu, 12 – signalizace zapnutí, 13 – on/off vypínač obrazovky, 

14 – LED horní osvit (lze použít pouze se 4 objektivy), 15 – křížový stolek,  

16 – otočný zásobník s barevnými filtry, 17 – ostření, 18 – zásuvka pro kabel 

napájení, 19 – ovladač intenzity osvitu, 20 – přepínač osvětlení (horní, spodní) 
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3. 2. 2 Popis fotodokumentačního zpracování vzorků 

Po vložení preparátu pod objektiv mikroskopu jsem postupovala následovně: 

Sledovala jsem povrch krycího sklíčka od levého dolního rohu do pravého 

dolního rohu. Poté jsem posunula objektiv o 2 až 3 milimetr nahoru a zkoumala 

preparát z pravé části do levé části. Tímto způsobem jsem pokračovala dále, 

dokud jsem neskončila v pravém horním rohu krycího sklíčka (viz níže uvedený 

obrázek). 

 

 

 

 

 

Nafocené a natočené organismy, nacházející se v preparátech určitého vzorku, 

byly uloženy do paměti mikroskopu. Zde se samostatně vyskytují složky pro 

fotografie a složky pro videa. Tímto postupem bylo zamezeno smíchání fotografií 

a videí z různých vzorků. 

 Veškerý dokumentační materiál z mikroskopu byl přenesen do školního 

notebooku a rozdělen do složek. Pro větší přehlednost jsme zvolili při třídění tento 

postup. Hlavní složky byly označeny pořadovým číslem a dnem odběru 

(např.: 4. odběr -  20.1. 2013), ty byly dále tříděny na podsložky, které obsahovaly 

číslo vzorku a hloubku (např.: 1. vzorek – 30 m, 2. vzorek – 20 m apod.). V těchto 

podsložkách byly materiály rozděleny na videa a fotografie. 

Materiál byl poté přenesen ze školního notebooku na můj vlastní flash disk.  

 

Obr. č. 6: Nákres postupu pozorování 
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4 Výsledky 

 

4. 1 Výsledky odběrů na lokalitě č. 1 

 

1. odběr  -  20. 1. 2013 

 

1) Čas odběru:   9 hodin 16 minut 

2) Hloubka:    30 m 

3) Hydrostatický tlak:  300 kPa 

4) Teplota vody:  4 
O
C 

5) Teplota vzduchu:   -7 
O
C  

6) Substrát:    bahnité nánosy na dně   

 

7) Určené organismy:  Aphanizomenon - kmen Sinice (Cyanobacteria) 

                                     Asterionella formosa - hvězdička - třída Rozsivky 

                                                                           (Bacillaryophyceae) 

                                     Fragilaria crotonensis - třída Rozsivky 

   (Bacillaryophyceae) 

                                     Frustulia sp. -  třída Rozsivky (Bacillaryophyceae) 

                                     Navicula - člunovka - třída Rozsivky  

      (Bacillaryophyceae),  

                                     Nematodes -  háďátko, kmen Hlísti 

                                                                     (Nemathelminthes) 

                                     Planktothrix - kmen Sinice (Cyanobacteria) 

                                     Stylonychia mytilus - slávinka obecná, kmen 

                                                                                 Nálevnícici (Ciliophora) 
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2. odběr - 21. 4. 2013 

 

1) Čas odběru:   8 hodin 44 minuty 

2) Hloubka:    30 m 

3) Hydrostatický tlak:  300 kPa 

4) Teplota vody:   4 
O
C 

5) Teplota vzduchu:   10 
O
C 

6) Substrát:    bahnité nánosy na dně 

 

7) Určené organismy:  Asterionella formosa - hvězdička - třída Rozsivky  

                                                                           (Bacillaryophyceae) 

                                     Closterium sp. -  rod vřetenovka, třída Spájivky  

    (Zygnematophyceae) 

                                     Cyclops strenuus - buchanka obecná, podtřída 

                                                                             Klanonožci (Copepoda) 

                                     Fragilaria crotonensis - třída Rozsivky  

   (Bacillaryophyceae) 

                                     Daphnia cucullata - perloočka, podtřída 

                Lupenonožky (Phyllopoda) 

    Navicula - člunovka , třída Rozsivky  

             (Bacillaryophyceae) 

                                     Nematodes - háďátko, kmen Hlísti 

          (Nemathelminthes) 

Pelomyxa palustris - měňavka bahenní, kmen 

                          Kořenonožci (Rhizopoda) 

                                     Pinnularia sp. - třída Rozsivky (Bacillaryophyceae) 

                                    Planktothrix - kmen Sinice (Cyanobacteria) 
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3. odběr - 15. 6. 2013 

 

1) Čas odběru:   8 hodin 55 minut 

2) Hloubka:    30 m 

3) Hydrostatický tlak:  300 kPa 

4) Teplota vody:   5 
O
C 

5) Teplota vzduchu:   15
 O

C 

6) Substrát:    bahnité nánosy na dně 

 

7) Určené organismy:  Cyclops strenuus - buchanka obecná, podtřída 

                      Klanonožci (Copepoda)  

 

 

4. odběr - 1. 8. 2013 

 

1) Čas odběru:   9 hodin 7 minut 

2) Hloubka:    30 m  

3) Hydrostatický tlak:  300 kPa 

4) Teplota vody:   5 
O
C 

5) Teplota vzduchu:   26 
O
C 

6) Substrát:    bahnité nánosy na dně 

 

7) Určené organismy:  Cyclops strenuus - buchanka obecná, podtřída 

        Klanonožci (Copepoda) 

                                     Daphnia cucullata - perloočka, podtřída 

          Lupenonožky (Phyllopoda)  

                                    Fragilaria crotonensis - třída Rozsivky 

           (Bacillaryophyceae) 

                                     Frustulia sp. - třída Rozsivky (Bacillaryophyceae), 

               Keratella quadrata - hrotenka, kmen Viřníci  

                                                                               (Rotatoria) 
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                                     Navicula - člunovka, třída Rozsivky  

      (Bacillaryophyceae) 

 

 

5. odběr - 29. 9. 2013 

 

1) Čas odběru:   8 hodin 49 minut 

2) Hloubka:    30 m 

3) Hydrostatický tlak:  300 kPa 

4) Teplota vody:   6
 O

C 

5) Teplota vzduchu:   5
 O

C 

6) Substrát:    bahnité nánosy na dně 

 

7) Určené organismy:  Asterionella formosa - hvězdička, třída Rozsivky 

                                                                          (Bacillaryophyceae) 

                                     Cyclops strenuus - buchanka obecná, podtřída 

        Klanonožci (Copepoda) 

               Daphnia cucullata - perloočka, podtřída 

                 Lupenonožky (Phyllopoda)  

                                     Fragilaria crotonensis - třída Rozsivky  

   (Bacillaryophyceae) 

                                     Frustulia sp. -  třída Rozsivky (Bacillaryophyceae) 

               Macrobiotus hufelandi -  medvíďátko obecné, kmen 

     Želvušky (Tardigrada) 

               Navicula - člunovka, třída Rozsivky  

      (Bacillaryophyceae) 

               Pinnularia sp. - třída Rozsivky (Bacillaryophyceae) 
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Výsledky:  

 

ORGANISMY 
LEDEN DUBEN ČERVEN SRPEN ZÁŘÍ 

Výskyt Výskyt Výskyt Výskyt Výskyt 

HLÍSTI - Nematodes + + - - - 

KORÝŠI - Cyclops strenuus - + + + + 

                - Daphnia cucullata - + - + + 

PRVOCI  - Pelomyxa palustris - + - - - 

                 -Stylonychia mytilus + - - - - 

ROZSIVKY - Asterionella 

                       formosa 
+ + - - + 

                     - Fragilaria  

                       crotonensis 
+ + - + + 

                     - Frustulia sp. + - - + + 

                     - Navicula  + + - + + 

                     - Pinnularia sp. - + - - + 

ŘASY - Closterium sp. - + - - - 

SINICE - Aphanizomenon + - - - - 

              -  Planktothrix  + + - - - 

VIŘNÍCI - Keratella quadrata  - - - + - 

JINÉ - Macrobiotus hufelandi - - - - + 
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LEDEN DUBEN ČERVEN SRPEN ZÁŘÍ 

Lokalita č. 1 - NÁNOSY BAHNA NA 
DNĚ  30 m 

Teplota vody 

Teplota vzduchu 

Tab. č. 1: Výskyt organismů v lokalitě č. 1 

Graf č. 1: Změny teplot v lokalitě č. 1 
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4. 2 Výsledky odběrů na lokalitě č. 2 - A 

A) 

 

1. odběr - 20. 1. 2013 

 

1) Čas odběru:   9 hodin 24 minuty 

2) Hloubka:    20 m 

3) Hydrostatický tlak:  200 kPa 

4) Teplota vody:   3 
O
C 

5) Teplota vzduchu:  - 7 
O
C 

6) Substrát:    nánosy bahna na dně 

 

7) Určené organismy:  Fragilaria crotonensis - třída Rozsivky 

           (Bacillaryophyceae) 

                                     Nematodes - háďátko, kmen Hlísti 

          (Nemathelminthes) 

 

 

2. odběr -  16. 3. 2013 

 

1) Čas odběru:    9 hodin 4 minuty 

2) Hloubka:    20 m 

3) Hydrostatický tlak:  200 kPa 

4) Teplota vody:   3 
O
C 

5) Teplota vzduchu:   - 5 
O
C 

6) Substrát:    nánosy bahna na dně 

 

7) Určené organismy:  Aulacoseira - třída Rozsivky (Bacillaryophyceae) 

                                     Daphnia pulex - hrotnatka obecná, podtřída 

    Lupenonožky ( Phyllopoda)  
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                                     Fragilaria crotonensis - třída Rozsivky  

  (Bacillaryophyceae) 

 

 

 3. odběr - 15. 6. 2013 

 

1) Čas odběru:   8 hodin 50 minut 

2) Hloubka:    20 m 

3) Hydrostatický tlak:  200 kPa 

4) Teplota vody:   6 
O
C 

5) Teplota vzduchu:   15
 O

C 

6) Substrát:    nánosy bahna na dně 

 

7) Určené organismy:  Closterium sp. - rod vřetenovka, třída Spájivky 

   (Zygnematophyceae)   

                                     Fragilaria crotonensis - třída Rozsivky 

  (Bacillaryophyceae) 

                                     Navicula - třída Rozsivky (Bacillaryophyceae) 

                                     Nematodes -  háďátko, kmen Hlísti 

(Nemathelminthes) 

                                     Pinnularia sp. - třída Rozsivky (Bacillaryophyceae) 
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4. odběr - 1. 8. 2013 

 

1) Čas odběru:   9 hodin 12 minut 

2) Hloubka:    20 m 

3) Hydrostatický tlak:  200 kPa 

4) Teplota vody:   6 
O
C 

5) Teplota vzduchu:   26 
O
C 

6) Substrát:    nánosy bahna na dně 

 

7) Určené organismy:   Fragilaria crotonensis - třída Rozsivky  

    (Bacillaryophyceae) 

                                      Nematodes - háďátko, kmen Hlísti 

      (Nemathelminthes) 

                                      Ostracoda - podtřída Lasturnatky 

 

 

5. odběr - 6. 10. 2013 

 

1) Čas odběru:   13 hodin 11 minut 

2) Hloubka:    20 m 

3) Hydrostatický tlak:  200 kPa 

4) Teplota vody:   7 
O
C 

5) Teplota vzduchu:   13 
O
C 

6) Substrát:    nánosy bahna na dně 

 

7) Určené organismy:  Alona rectangula - lukovka oblorepá, rod 

        Čočkovec 

                                     Closterium sp. - rod vřetenovka, třída Spájivky 

          (Zygnematophyceae) 

                                     Fragilaria crotonensis - třída Rozsivky  

  (Bacillaryophyceae) 
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Výsledky: 

 

 

ORGANISMY 
LEDEN BŘEZEN ČERVEN SRPEN ŘÍJEN 

Výskyt Výskyt Výskyt Výskyt Výskyt 

HLÍSTI - Nematodes + - + + - 

KORÝŠI - Alona rectangula - - - - + 

               - Daphnia pulex - + - - - 

               - Ostracoda - - - + - 

ROZSIVKY - Aulacoseira - + - - - 

                     - Fragilaria  

                        crotonensis 
+ + + + + 

                     - Navicula - - + - - 

                     - Pinnularia sp. - - + - - 

ŘASY - Closterium sp. - - + - + 

 

 

 

 

 

 

-10 

-5 

0 

5 

10 

15 

20 

25 

30 

LEDEN  BŘEZEN ČERVEN SRPEN ŘÍJEN  

Lokalita č. 2 - NÁNOSY BAHNA NA  
DNĚ  20 m 

Teplota vody 

Teplota vzduchu 

Tab. č. 2: Výskyt organismů v lokalitě č. 2 - A 

 

Graf č. 2: Změny teplot v lokalitě č. 2 - A 
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4. 3 Výsledky odběrů na lokalitě č. 2 - B 

B) 

 

1. odběr - 3. 3. 2013 

 

1) Čas odběru:   9 hodin 8 minut 

2) Hloubka:    20 m 

3) Hydrostatický tlak:  200 kPa 

4) Teplota vody:   3 
O
C 

5) Teplota vzduchu:   -1 
O
C 

6) Substrát:    bahnité nánosy ze STODOLY 

 

7) Určené organismy:  Fragilaria crotonensis - třída Rozsivky 

   (Bacillaryophyceae) 

                                     Frustulia sp. - třída Rozsivky (Bacillaryophyceae) 

                                     Navicula - člunovka, třída Rozsivky 

       (Bacillaryophyceae), 

                                     Nematodes - háďátko, kmen Hlísti 

          (Nemathelminthes)  

                                    Stylonychia mytilus - slávinka obecná,  

           kmen Nálevníci (Ciliophora) 
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2. odběr - 5. 5. 2013 

 

1) Čas odběru:   9 hodin 12 minut 

2) Hloubka:    20 m 

3) Hydrostatický tlak:  200 kPa 

4) Teplota vody:   4 
O
C 

5) Teplota vzduchu:   10 
O
C 

6) Substrát:    bahnité nánosy ze STODOLY 

 

7) Určené organismy:  Fragilaria crotonensis - třída Rozsivky 

   (Bacillaryophyceae) 

                                    Frustulia sp. - třída Rozsivky (Bacillaryophyceae) 

 

 

3. odběr - 8. 6. 2013 

 

1) Čas odběru:   8 hodin 39 minut 

2) Hloubka:    20 m 

3) Hydrostatický tlak:  200 kPa 

4) Teplota vody:   5
 O

C 

5) Teplota vzduchu:   15 
O
C 

6) Substrát:    bahnité nánosy ze STODOLY 

 

7) Určené organismy:  Keratella quadrata - hrotenka, kmen Viřníci 

                 (Rotatoria)  

                                     Máloštětinatý červ - rod Nais 

                                     Ostracoda - podtřída Lasturnatky 

                                     Pinnularia sp. - třída Rozsivky (Bacillaryophyceae) 

                                     Trichocerca capucina - myšenka, rod Trichocerca 

         kmen Viřníci (Rotatoria)  
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4. odběr - 29. 9. 2013 

 

1) Čas odběru:   8 hodin 59 minut 

2) Hloubka:    20 m 

3) Hydrostatický tlak:  200 kPa 

4) Teplota vody:   7
 O

C 

5) Teplota vzduchu:   5 
O
C 

6) Substrát:    bahnité nánosy ze STODOLY 

 

7) Určené organismy:  Asterionella formosa - třída Rozsivky 

  (Bacillaryophyceae) 

                                     Fragilaria crotonensis - třída Rozsivky  

  (Bacillaryophyceae) 

Tanytarsus - rod, čeleď Pakomárovití 

       (Chironomidae) 

 

 

5. odběr - 27. 12. 2013 

 

1) Čas odběru:   8 hodin 47 minut 

2) Hloubka:    20 m 

3) Hydrostatický tlak:  200 kPa 

4) Teplota vody:   4 
O
C 

5) Teplota vzduchu:  10 
O
C 

6) Substrát:    bahnité nánosy ze STODOLY 

 

7) Určené organismy:  Actinosphaerium eichhornii - slunivka obecná, 

                    třída Slunivky 

          (Heliozoa)  

                                     Closterium sp. - rod Vřetenovka, třída Spájivky 

         ( Zygnematophyceae) 
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                                     Fragilaria crotonensis - třída Rozsivky 

           (Bacillaryophyceae) 

                                     Nematodes -  háďátko, kmen Hlísti 

       (Nemathelminthes) 

    Trichocerca capucina - myšenka, rod Trichocerca 

          kmen Viřníci (Rotatoria) 

 

 

 

Výsledky: 

 

 

ORGANISMY 
BŘEZEN KVĚTEN ČERVEN ZÁŘÍ PROSINEC 

Výskyt Výskyt Výskyt Výskyt Výskyt 

HLÍSTI - Nematodes + - - - + 

KORÝŠI - Ostracoda  - - + - - 

PRVOCI - Stylonichia mytilus + - - - - 

               - Actinosphaerium  

                 eichhornii  
- - - - + 

ROZSIVKY - Asterionella 

                       formosa 
- - - + - 

                     - Fragilaria  

                       crotonensis 
+ + - + + 

                     - Frustulia sp. + + - - - 

                     - Navicula + - - - - 

                     - Pinnularia sp. - - + - - 

ŘASY - Closterium sp. - - - - + 

VIŘNÍCI - Keratella quadrata - - + - - 

                 - Trichocerca capucina - - + - + 

JINÉ - Máloštětinatý červ - - + - - 

         - Tanytarsus - - - + - 

 

 

 

 

 

 

Tab. č. 3: Výskyt organismů v lokalitě č. 2 - B 
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Graf č. 3: Změny teplot v lokalitě č. 2 - B 
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4. 4 Výsledky odběrů na lokalitě č. 3 

 

1. odběr - 5. 5. 2013 

 

1) Čas odběru:   8 hodin 40 minut 

2) Hloubka:    14 m 

3) Hydrostatický tlak:  140 kPa 

4) Teplota vody:   5 
O
C 

5) Teplota vzduchu:   10 
O
C 

6) Substrát:     BŘÍZA 

 

7) Určené organismy:  Cyclops strenuus - buchanka obecná, podtřída 

               Klanonožci (Copepoda)  

                                     Fragilaria crotonensis - třída Rozsivky 

              (Bacillaryophyceae) 

                                     Keratella quadrata - hrotenka, kmen Viřníci 

                  (Rotatoria) 

                                     Macrobiotus hufelandi - medvíďátko obecné, kmen 

     Želvušky (Tardigrada) 

             

                                     Ostracoda - podtřída Lasturnatky 
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2. odběr - 29. 9. 2013 

 

1) Čas odběru:   9 hodin 6 minut 

2) Hloubka:    14 m 

3) Hydrostatický tlak:  140 kPa 

4) Teplota vody:   9
 O

C 

5) Teplota vzduchu:   5 
O
C 

6) Substrát:    BŘÍZA 

 

7) Určené organismy:  Fragilaria crotonensis - třída Rozsivky 

    (Bacillaryophyceae) 

 

 

3. odběr - 6. 10. 2013 

 

1) Čas odběru:   13 hodin 15 minut 

2) Hloubka:    14 m 

3) Hydrostatický tlak:  140 kPa 

4) Teplota vody:   9 
O
C 

5) Teplota vzduchu:   13 
O
C 

6) Substrát:    BŘÍZA 

 

7) Určené organismy:  Alona rectangula - lukovka oblorepá, rod 

               Čočkovec 

                                     Fragilaria crotonensis - třída Rozsivky 

    (Bacillaryophyceae) 

                     Lepidoderma squamatum - třída břichobrvky 

                  (Gastrotricha), kmen 

         Hlísti (Nemathelminthes) 

                                     Synchaeta - rod, kmen Viřníci (Rotatoria)  
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4. odběr - 17. 11. 2013 

 

1) Čas odběru:   9 hodin 23 minuty 

2) Hloubka:    14 m 

3) Hydrostatický tlak:  140 kPa 

4) Teplota vody:  8 
O
C 

5) Teplota vzduchu:  1 
O
C 

6) Substrát:    BŘÍZA 

 

7) Určené organismy:  Alona rectangula - lukovka oblorepá, rod 

              Čočkovec 

                                     Fragilaria crotonensis - třída Rozsivky 

   (Bacillaryophyceae) 

                                     Navicula - člunovka, třída Rozsivky 

(Bacillaryophyceae) 

                                     Nematodes - háďátko, kmen Hlísti 

                (Nemathelminthes) 

                                     Ostracoda - podtřída Lasturnatky 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



40 
 

Výsledky: 

 

 

ORGANISMY 
KVĚTEN ZÁŘÍ ŘÍJEN LISTOPAD 

Výskyt Výskyt Výskyt Výskyt 

HLÍSTI - Nematodes - - - + 

KORÝŠI  - Alona rectangula  - - + + 

                 - Cyclops strenuus + - - - 

                 - Ostracoda + - - + 

ROZSIVKY - Fragilaria crotonensis + + + + 

                     - Navicula - - - + 

VIŘNÍCI - Keratella quadrata + - - - 

                 - Synchaeta - - + - 

JINÉ  - Lepidoderma squamatum - - + - 

          - Macrobiotus hufelandi + - - - 
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Graf č. 4: Změny teplot v lokalitě č. 3 

 

Tab. č. 4: Výskyt organismů v lokalitě č. 3 
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4. 5 Výsledky odběrů na lokalitě č. 4 

 

1. odběr - 17. 2. 2013 

 

1) Čas odběru:   9 hodin 19 minut 

2) Hloubka:    10 m 

3) Hydrostatický tlak:  100 kPa 

4) Teplota vody:   2 
O
C 

5) Teplota vzduchu:   -1
 O

C 

6) Substrát:     nánosy bahna na dně 

 

7) Určené organismy:  Asterionella formosa - třída Rozsivky 

  (Bacillaryophyceae) 

                                     Fragilaria crotonensis - třída Rozsivky 

    (Bacillaryophyceae) 

                                    Lepidoderma squamatum - třída Břichobrvky 

                  (Gastrotricha), kmen 

                 Hlísti 

          (Nemathelminthes) 

                                     Synchaeta - rod, kmen Viřníci (Rotatoria) 
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2. odběr - 19. 5. 2013 

 

1) Čas odběru:   8 hodin 57 minut 

2) Hloubka:    10 m 

3) Hydrostatický tlak:  100 kPa 

4) Teplota vody:   7 
O
C 

5) Teplota vzduchu:   15
 O

C 

6) Substrát:    nánosy bahna na dně 

 

7) Určené organismy:  Fragilaria crotonensis - třída Rozsivky 

   (Bacillaryophyceae) 

                                      Frustulia sp. - třída Rozsivky (Bacillaryophyceae) 

 

 

3. odběr - 1. 8 2013 

 

1) Čas odběru:   9 hodin 17 minut 

2) Hloubka:    10 m 

3) Hydrostatický tlak:  100 kPa 

4) Teplota vody:   10
 O

C 

5) Teplota vzduchu:   26 
O
C  

6) Substrát:    nánosy bahna na dně 

 

7) Určené organismy:  Cyclops strenuus - buchanka obecná, podtřída 

               Klanonožci (Copepoda) 

                                     Fragilaria crotonensis - třída Rozsivky 

          (Bacillaryophyceae) 

                                     Keratella quadrata - hrotenka, kmen Viřníci 

                 (Rotatoria)  

                                     Ostracoda - podtřída Lasturnatky 

                                     Pinnularia sp. - třída Rozsivky (Bacillaryophyceae) 
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Výsledky: 
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ORGANISMY 
ÚNOR KVĚTEN SRPEN 

Výskyt Výskyt Výskyt 

KORÝŠI - Cyclops strenuus - - + 

                - Ostracoda - - + 

ROZSIVKY - Asterionella formosa + - - 

                     - Fragilaria crotonensis + + + 

                     - Frustulia sp. - + - 

                     - Pinnularia sp. - - + 

VIŘNÍCI - Keratella quadrata - - + 

                 - Synchaeta + - - 

JINÉ - Lepidoderma squamatum + - - 

Tab. č. 5: Výskyt organismů v lokalitě č. 4 

 

Graf č. 5: Změny teplot v lokalitě č. 4 
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4. 6 Výsledky odběrů na lokalitě č. 5 

 

1. odběr - 9. 12. 2012 

 

1) Čas odběru:   -  

2) Hloubka:    6 m 

3) Hydrostatický tlak:  60 kPa 

4) Teplota vody:   6 
O
C 

5) Teplota vzduchu:   -12 
O
C 

6) Substrát:    PLÁŽ - nánosy na břidlici 

 

7) Určené organismy:  Synchaeta - rod, kmen Viřníci (Rotatoria) 

 

 

2. odběr - 9. 2. 2013 

 

1) Čas odběru:   9 hodin 49 minut 

2) Hloubka:    6 m 

3) Hydrostatický tlak:   60 kPa 

4) Teplota vody:    2 
O
C 

5) Teplota vzduchu:   - 4 
O
C 

6) Substrát:    PLÁŽ - nánosy na břidlici 

 

7) Určené organismy:  Fragilaria crotonensis - třída Rozsivky 

                                                      (Bacillaryophyceae) 

                                     Frustulia sp. - třída Rozsivky (Bacillaryophyceae) 

                                     Nematodes - háďátko, kmen Hlísti 

                (Nemathelminthes)   
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3. odběr - 3. 3. 2013 

 

1) Čas odběru:   9 hodin 23 minuty 

2) Hloubka:    6 m 

3) Hydrostatický tlak:  60 kPa 

4) Teplota vody:   3 
O
C 

5) Teplota vzduchu:   -1 
O
C 

6) Substrát:    PLÁŽ - nánosy na břidlici 

 

7) Určené organismy:  Fragilaria crotonensis - třída Rozsivky 

   (Bacillaryophyceae) 

                                     

 

4. odběr - 7. 4. 2013 

 

1) Čas odběru:   9 hodin 57 minut 

2) Hloubka:    6 m 

3) Hydrostatický tlak:  60 kPa 

4) Teplota vody:   2 
O
C 

5) Teplota vzduchu:   0 
O
C 

6) Substrát:    PLÁŽ - nánosy na břidlici 

 

7) Určené organismy:  Closterium sp. -  rod Vřetenovka, třída Spájivky  

    (Zygnematophyceae) 

                                     Corynoneura celeripes - larva, čeleď pakomárovití 

            (Chironomidae)  

                                     Fragilaria crotonensis - třída Rozsivky 

                 (Bacillaryophyceae) 

                                     Chydorus sphaericus - čočkovec obecný, rod 

                                                                                   Čočkovec 
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Keratella quadrata - hrotenka, kmen Viřníci 

                  (Rotatoria) 

 

 

5. odběr - 5. 5. 2013 

  

1) Čas odběru:   9 hodin 22 minuty 

2) Hloubka:    6 m 

3) Hydrostatický tlak:  60 kPa 

4) Teplota vody:   7 
O
C 

5) Teplota vzduchu:   10 
O
C 

6) Substrát:    PLÁŽ - nánosy na břidlici 

 

7) Určené organismy:  Fragilaria crotonensis - třída Rozsivky 

    (Bacillaryophyceae) 

                                     Frustulia sp. - třída Rozsivky (Bacillaryophyceae) 

                                     Nematodes - háďátko, kmen Hlísti 

                (Nemathelminthes)  

                                     Máloštětinatý červ - rod Nais 

                                     Ostracoda - podtřída Lasturnatky 

 

 

6. odběr - 8. 6. 2013 

 

1) Čas odběru:   8 hodin 59 minut 

2) Hloubka:    6 m 

3) Hydrostatický tlak:  60 kPa 

4) Teplota vody:   10 
O
C 

5) Teplota vzduchu:   15 
O
C 

6) Substrát:    PLÁŽ - nánosy na břidlici 
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7) Určené organismy:  Frustulia sp. - třída Rozsivky (Bacillaryophyceae) 

                                     Navicula - třída Rozsivky (Bacillaryophyceae) 

                                     Nematodes - háďátko, kmen Hlísti 

                (Nemathelminthes) 

                                     Stylonychia mytilus - slávinka obecná, kmen 

                                                                                Nálevnícici (Ciliophora) 

                                     Euglena viridis - krásnoočko zelené, třída 

           Krásnoočka (Euglenoidea)  

 

 

7. odběr - 29. 9. 2013 

 

1) Čas odběru:   9 hodin 43 minuty 

2) Hloubka:    6 m 

3) Hydrostatický tlak:  60 kPa 

4) Teplota vody:    13 
O
C 

5) Teplota vzduchu:   5 
O
C 

6) Substrát:    PLÁŽ - nánosy na břidlici 

 

7) Určené organismy:  Closterium sp. - rod vřetenovka, třída Spájivky 

         (Zygnematophyceae) 

                                     Conochilus unicornis - válivka, kmen Viřníci 

  (Rotatoria)  

                                     Fragilaria crotonensis - třída Rozsivky 

                            (Bacillaryophyceae) 

                                     Frustulia sp. - třída Rozsivky (Bacillaryophyceae) 

                                     Nematodes - háďátko, kmen Hlísti 

                (Nemathelminthes) 

                                     Pinnularia sp. - třída Rozsivky (Bacillaryophyceae) 

                                     Synchaeta - rod, kmen Viřníci (Rotatoria) 
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8. odběr - 17. 11. 2013 

 

1) Čas odběru:   9 hodin 31 minut 

2) Hloubka:    6 m 

3) Hydrostatický tlak:  60 kPa 

4) Teplota vody:   9 
O
C 

5) Teplota vzduchu:   1 
O
C 

6) Substrát:    PLÁŽ - nánosy na břidlici 

 

7) Určené organismy:  Asterionella formosa - třída Rozsivky 

  (Bacillaryophyceae) 

                                     Closterium sp. - rod Vřetenovka, třída Spájivky 

         (Zygnematophyceae) 

                                     Fragilaria crotonensis - třída Rozsivky 

   (Bacillaryophyceae) 

                                     Frustulia sp. - třída Rozsivky (Bacillaryophyceae) 

                                     Máloštětinatý červ - rod Nais 

                                     Nematodes - háďátko, kmen Hlísti 

          (Nemathelminthes) 
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9. odběr - 26. 12. 2013 

 

1) Čas odběru:   8 hodin 57 minut 

2) Hloubka:    6 m 

3) Hydrostatický tlak:  60 kPa 

4) Teplota vody:   4 
O
C 

5) Teplota vzduchu:   10 
O
C 

6) Substrát:    PLÁŽ - nánosy na břidlici 

 

7) Určené organismy:  Fragilaria crotonensis - třída Rozsivky 

    (Bacillaryophyceae) 

                                     Frustulia sp. - třída Rozsivky (Bacillaryophyceae) 

                                     Keratella stipiata - hrotenka, kmen Viřníci 

       (Rotatoria)  

                                     Pinnularia sp. - třída Rozsivky (Bacillaryophyceae) 

 

 

Výsledky: 

 

 

Tab. č. 6: Výskyt živočichů v lokalitě č. 5 
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Graf č. 6: Změny teplot v lokalitě č. 5 
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5 Závěr 

Celkem bylo pořízeno 827 fotografií a 158 videí. Z těchto záznamů byly 

rozpoznány, určeny a dále zařazeny organismy na 269 fotografiích a 96 videích. 

Bylo provedeno 20 odběrů a prozkoumáno 37 vzorků, spotřebováno 185 sklíček 

(krycích a podložních) a bylo zjištěno 30 druhů organismů. Odběry byly 

prováděny od prosince 2012 do prosince 2013. Pro časovou náročnost nebylo 

možné určit všechny organismy neúplné, poškozené či vzájemně překryté. 

 

Jako nejbohatší lokalita se projevila PLÁŽ (6 m) - 17 druhů. Následovaly 

sestupně: 30 m (nánosy na dně) -  15 druhů, 20 m STODOLA - 14 druhů, 14 m 

BŘÍZA - 10 druhů, 10 m LISTÍ - 9 druhů a 20 m (nánosy na dně) - 9 druhů. 

 

Druhově nejbohatší se staly skupiny organismů ROZSIVKY a KORÝŠI, které se 

vyskytovaly na všech stanovištích. Organismem vyskytujícím se celoročně na 

všech stanovištích byla rozsivka Fragilaria crotonensis. Na všech se vyskytovali 

Korýši, ale ani jeden z jejich druhů se neopakoval ve všech lokalitách současně 

(viz tab. č. 1 - 6).  Jediný zde nalezený zástupce z kmene Hlístů (háďátko  

- Nematodes) se objevil opakovaně na všech lokalitách, vyjma lokality č. 4. 

Zástupci prvoků se vyskytovali v lokalitách č. 1, č. 2 - B a č. 5. Jednotlivé druhy 

kmene Viřníků se nacházeli ve všech lokalitách, kromě lokality č. 2 - A. Jejich 

společným druhem byl viřník Keratella quadrata.  

Sinice Aphanizomenon a Planktothrix se vyskytovaly pouze v lokalitě č. 1. 

Řasa rodu Closterium sp. byla nalezena v lokalitách č. 1, č. 2 - A i B a v lokalitě  

č. 5. 

 

Ostatní nalezené organismy byly nacházeny nepravidelně. Macrobiotus hufelandi 

pouze v lokalitě č. 1 a č. 3. Lepidoderma squamatum v lokalitě č. 3 a č. 4. 

Pakomáři Corynoneura celeripes v lokalitě č. 5 a rod Tanytarsus v lokalitě  

č. 2- B - každý jen jednou. Máloštětinatý červ rodu Nais se vyskytl v lokalitě č. 2 - 

B a v č. 5. 
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Výskyt organismů v různých lokalitách se pravděpodobně liší dle vzrůstající 

teploty vody. Tyto vztahy budou předmětem dalšího monitoringu, který navazuje 

na moji práci a probíhá již od ledna 2014.  

Přesto, že v lokalitě č. 1 a č. 2 - B byl výskyt organismů se vzrůstající teplotou 

celkově nižší a rozdílný v závislosti na ročním období, v ostatních lokalitách se 

výskyt organismů se vzrůstající teplotou mírně navýšil (viz tab. č. 1 - 6 ). 

 

Vzhledem k získanému počtu vzorků na jednotlivých lokalitách by bylo vhodné 

dlouhodobé sledování výskytu jednotlivých druhů a jejich množství. 

 

Fotodokumentace k této práci bude sloužit jako výukový materiál pro základní a 

střední školy. Některé snímky a videa již byly s úspěchem využity v hodinách 

biologie a praktických cvičeních na naší škole. 

 

Fotografie a videa s neurčenými organismy mohou být poskytnuty k bližšímu 

prozkoumání dalším zájemcům, např.: studentům vysokých škol zaměřených na 

biologii. 
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Obr. č. 7: Letecký snímek lomu 

Obr. č. 8: Letecký snímek lomu (čísla s označením zobrazují 

                lokality odběru) 
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Obr. č. 9: Lom ze severu 

Obr. č. 10: Lom ze severní části s haldami břidlice 

Obr. č. 11: Jížní část lomu, pohled z východní strany 
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Obr. č. 12: Pohled z jihu, z východní strany (lom v zimě) 

Obr. č. 13 : Pohled z jihu (lom na jaře) 

Obr. č. 14: Nově vytěžená část lomu 
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Obr. č. 15: Plastové, očíslované lahvičky se vzorky 

Obr. č. 16: Vzorek na Petriho misce 

Obr. č. 17: Preparát na podložním sklíčku, na něm krycí sklíčko  

                   a vedle kapátko 
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Obr. č. 18: Prohlížení vzorků  

Obr. č. 19: LCD mikroskop BRESSER s vloženým preparátem  
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Tab. č. 7: Výskyt organismů v lokalitě č. 1 

Tab. č. 8: Výskyt organismů na lokalitě č. 2 - A 
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Tab. č. 9: Výskyt organismů na lokalitě č. 2 - B 

Tab. č. 10: Výskyt organismů na lokalitě č. 3 

Tab. č. 11: Výskyt organismů na lokalitě č. 4 
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Tabulka č. 12:  Výskyt organismů na lokalitě č. 5 
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Obr. č.  20 – Asterionella formosa , 17. 2. 2013, lokalita č. 4, obr. č. 140  

Obr. č. 21 – Fragilaria crotonensis, 16. 3. 2013,  

                    lokalita č. 2 - A, obr. č. 221  
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Obr. č. 22 – Pinnularia sp., 21. 4. . 2013, lokalita č. 1, obr. č. 286  

Obr. č. 23 – Cyclops strenuus - vajíčka, 5. 5. 2013, lokalita č. 3, obr. č. 376  

Obr. č. 24 – Closterium sp., 15. 6. 2013, lokalita č. 2 - A, obr. č. 35  
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Obr: č. 25 – Keratella quadrata, 1. 8. 2013, lokalita č. 4, obr. č. 24  

Obr. č. 26 – Alona rectangula, 17. 11. 2013, lokalita č. 3, obr. č. 17  


