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1. Ekologie 
1.1 Definice ekologie a její členění 
 Ekologie, ekologický výrobek, ekologické zemědělství, ekologické myšlení, 
ekologická iniciativa, ekologické je dnes kde co. Co však je ekologie? 
Ekologie je především věda. Věda velmi mladá a dynamicky se rozvíjející.. 
  Jako první použil v roce 1866 výraz ekologie německý přírodovědec Ernst Haeckel, 
který také vyslovil její prvou definici: „Ekologie je věda o vzájemných vztazích organismů 
k jejich anorganickému a organickému prostředí, zvláště o jejich přátelských a nepřátelských 
vztazích k těm rostlinám a živočichům, s nimiž přicházejí do styku.“  

Název vědní disciplíny „ekologie“ je složeninou dvou slov řeckého (oikos = domov, 
obydlí - přeneseně prostředí a latinského logos = slovo-přeneseně věda, nauka) 

V průběhu druhé poloviny dvacátého století přinesli autoři další definice. 
Podle E. P. Oduma (1977) je ekologie studium struktury a funkce přírody. 
Nejvýstižnější a nejsrozumitelnější je definice R. Brewera (1994), podle které 

ekologie je studium vzájemných vztahů organismů a jejich prostředí. 
Ekologie je tedy nauka o vztazích mezi organismy a prostředím. 
Organismus je živý otevřený ohraničený systém a prostředí je všechno to, s čím 

organismus přichází do styku. Prostředí je souhrn živých (biotických) a neživých 
(abiotických) složek (faktorů, podmínek), které umožňují organismu na určitém místě žít, 
vyvíjet se a rozmnožovat. 
 Ze základních vlastností vyplývajících z definice organismu se ekologie především 
zajímá o otevřenost organismu jako systému. Otevřeností systému rozumíme skutečnost,že 
každý organismus jako soustava je v neustálém kontaktu se svým okolím tj. prostředím a stále 
od okolí něco dostává (potravu, kyslík, teplo, informace atd.) a současně prostředí něco 
odevzdává (zplodiny metabolismu, teplo, oxid uhličitý, vodu atd.)  

Ekologie je teoretická vědní disciplína, která se zabývá organismy v různých stupních 
vývoje a jejich vztahy k prostředí. 
Oblasti studia současné ekologie jsou dnes především: 

• Tolerance organismů k prostředí a adaptace na ně 
• Struktury a funkce populací a společenstev a jejich dynamika 
• Látkové koloběhy a tok energie ekosystému 
• Produktivita živých systémů, jejich struktur 
• Rozklad živé hmoty 
• Vliv člověka na biosféru a živé organismy 

 
Dělení ekologie. 
Ekologii dělíme na obecnou ekologii a speciální ekologii.  
Tu pak podle organismů na dělíme na 

• ekologii mikroorganismů 
• ekologii hub 
• ekologii rostlin  
• ekologii živočichů 
• ekologii člověka 

a podle prostředí na ekologii souše (lesa, pouště, krajiny atd.), ekologii sladkovodní, 
brakických vod, ekologii moří a oceánů. 
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Podle taxonomických skupin: 
• ekologie hmyzu 
• ekologie ryb 
• ekologie ptáků 
• ekologie savců 
• ekologie obojživelníků 
• ekologie plazů atd. 

Speciální ekologické discipliny jsou například hydrobiologie (ekologie vodních prostředí) 
nebo pedologie (ekologie půdních prostředí) či parazitologie. 
 
Další členění ekologie: 
 
Autekologie je ekologie jednotlivých druhů. Předmětem jejího studia jsou především limity 
přizpůsobení, vliv prostředí na výskyt adaptací, chování, rozšíření, biologické rytmy aj. 
u zkoumaného druhu. Například ekologie pstruha obecného. Druhem rozumíme soubor 
jedinců se stejnými základními vlastnostmi, kteří se mezi sebou plodně pohlavně rozmnožují. 
 
Demekologie jako ekologie populací se zabývá abundancí(početností), 
distribucí(rozdělením), strukturou, natalitou(porodností), mortalitou(úmrtností), růstem, 
dynamikou a jinými vlastnostmi a charakteristikami populací a jejich změnami v závislosti na 
prostředí. Populací rozumíme soubor jedinců téhož druhu žijících na tomtéž místě. 
Demekologie člověka je označována jako demografie. 
 
Synekologie je ekologie společenstev(biocenóz). Studuje jejich složení a strukturu, koloběh 
látek a tok energie v ekosystémech, produktivitu ekosystémů, vliv člověka a další. 
 
Ekologie vychází s poznatků jiných biologických i nebiologických disciplín, rozvíjí je 
a využívá ve vlastním výzkumu. Z biologických disciplin to jsou morfologie, fyziologie, 
etologie, biogeografie, fylogeneze, genetika, molekulární biologie a další. Z nebiologických 
disciplin pak to jsou matematika, fyzika, chemie, biochemie, meteorologie, geografie, 
geologie atd. 
 

1.2 Základní ekologické pojmy 
 
 Pro potřeby dalšího studia ekologie je potřeba si osvojit následující základní 
ekologické pojmy. 
 
 Organismus-jedinec-individuum je živá,otevřená, ohraničená soustava.  
 Pod pojmem soustava-systém rozumíme celek tvořený jednotlivými, vzájemně 
funkčně propojenými částmi(subsystémy), které nemohou existovat odděleně. Například 
trávicí soustava bez oběhové, dýchací atd. Uspořádání tohoto systému je hierarchické tj. 
stupňovité. Základním stupněm je buňka. 
 Ohraničenost organismu je prostorová a časová. Organismus – jedinec má nějaký tvar, 
velikost, vyděluje se z prostoru. Existence jedince v čase je ohraničena délkou jeho života. 
 Otevřenost organismu jsme již probrali výše. 
 Poslední z definice organismu tj. to, že je živý nelze jednoduše definovat. Obvykle za 
živou považujeme takovou soustavu, která splňuje určité vlastnosti. Tyto vlastnosti jsou 
společné všem organismům. Většinou sem řadíme stejné chemické složení, jak 
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prvkové(biogenní prvky), tak látkové(organické sloučeniny), metabolismus, uspořádanost, 
pohyb, dráždivost, rozmnožování, dědičnost, vývoj a adaptabilitu(přizpůsobivost)  
 Populace je soubor jedinců téhož druhu žijících na tomtéž místě v tomtéž čase.. 
 Společenstvo – cenóza – biocenóza je soubor populací různých druhů obývajících 
určité prostředí. 
  Obvykle rozlišujeme společenstvo rostlin – fytocenózu, společenstvo živočichů – 
zoocenózu, společenstvo hub – mykocenózu eventuálně bakteriocenózu určitého místa např. 
rybníka.  
 Prostředí jsme již definovali jako souhrn podmínek (složek, faktorů) umožňujících 
danému organismu žít na určitém místě, vyvíjet se a rozmnožovat. Můžeme rozlišit a 
definovat různá prostředí. Často se hovoří o přírodním prostředí, což je člověkem nenarušené 
nebo jen velmi málo pozměněné prostředí původních částí přírody(lužní les, horská louka, 
severská tundra ...) 
 
Velmi frekventované je slovní spojení životní prostředí. Podle definice UNESCO 
(1967):„Životní prostředí je ta část světa, se kterou je člověk ve vzájemné interakci, tj. kterou 
používá, ovlivňuje a které se přizpůsobuje“. V dnešním globalizovaném člověkem 
ovlivněném světě je vlastně každé prostředí prostředím životním. 
Prostředí rozdělujeme na  

• vodní (akvatické) 
• suchozemské (terestrické) 
• obojživelné (amfibické) 
• půdní (půdní voda nebo vzduch) a  
• těla organismů. 

Životní prostor pro organismy lze vymezit více pojmy. 
Monotop je prostředí osídlené jedincem určitého druhu. Například klec s kanárem. 
Demotop představuje prostředí obývané celou populací určitého druhu. 
Biotop je prostředí osídlené společenstvem – biocenózou. Biotop je soubor veškerých 

neživých a živých činitelů, které ve vzájemném působení vytvářejí životní prostředí určitého 
jedince, druhu, populace, společenstva. Biotop je takové místní prostředí, které splňuje nároky 
charakteristické pro druhy rostlin a živočichů (Zákon na ochranu přírody a krajiny ČNR č. 
114/92Sb. ). 

Ekotopem rozumíme souhrn abiotických faktorů bez ohledu na organismy a jejich 
biocenózy. Jedná se tedy o abiotickou složku biotopu. 
 Životní prostor  je nejčastěji označován jako biotop, což je soubor podmínek 
prostředí, které organismu vyhovují, ale ten se tam nemusí nutně vyskytovat. Například 
biotopy věčného sněhu a ledu Arktidy a Antarktidy jsou velmi podobné, avšak lední medvědi 
obývají výhradně Arktidu a naopak tučňáci jsou doma v Antarktidě. Proč tomu tak je 
objasňuje již Charles Darwin tvrzením, že organismy žijí tam, kde se vyvinuly. Medvědi 
obecně obývají severní polokouli Země a naopak tučňáci zase jižní. 
 Pokud organismus na určitém místě skutečně žije je to pak jeho lokalita (naleziště, 
stanoviště) nebo místo výskytu a můžeme ho na mapě lokalizovat geograficky a topograficky. 

Lokalita  je tedy stanoviště, přesně určené místo, kde se jedinec určitého vyskytuje 
nebo tu byl nalezen.  

Dalším pojmem je areál. Areál je ta část zemského povrchu, v níž se vyskytuje určitý 
druh event. rod, čeleď organismu. Hranice areálu jsou obvykle dány klimatickými, půdními 
a biotickými podmínkami. 
Areál je v podstatě souhrn všech lokalit, kde se určitý druh vyskytuje a žije. 
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Pokud je areál určitého druhu rozsáhlý zahrnující například celý kontinent i více, pak 
takový organismus označujeme jako kosmopolitní (moucha domácí, člověk rozumný, krysa 
potkan, …) 
 Naopak je-li areál malý, v rozsahu třeba jen v řádu hektarů, pak zde žijící organismus, 
který se tak vyskytuje jen na jednom místě na světě nazýváme endemit. To jsou například 
vačnatci v Austrálii a nebo u nás třeba motýl jasoň červenooký štramberský Parnassius apollo 
strambergensis, žijící ještě nedávno na svazích kopce Kotouč na Štramberku jako na jediném 
místě na světě.Byl vyhuben ve třicátých létech 20. století.  
Dnes je zde znovu vysazen, ale už nepůvodní podruh.  
 Areál není neměnný, může se zužovat nebo rozšiřovat nebo tříštit. Tříštěním areálu 
vznikají relikty.  

Relikt  je zbytek druhu žijící na území, ve kterém přetrval původní biotop po změně 
původních podmínek a tím také původního areálu. Nejznámější v našich podmínkách střední 
Evropy jsou glaciální relikty. Glaciál – doba ledová v Evropě skončila před zhruba 12 000 až 
10 000 léty. 

Zbytky areálu z té doby přetrvaly v chladných oblastech našich hor, například 
v hlubokých zastíněných údolích Krkonoš a Jeseníků. Zbytek prostředí po době ledové je 
obýván relikty, pozůstatky, organismy, které tu zůstaly po změně původního areálu. Jako 
příklad rostlin jsou to ostružiník moruška, koniklec jarní, bříza zakrslá a z živočichů třeba 
myšivka horská, datlík tříprstý,slavík modráček tundrový, ... 
 Při označování organismů podle prostředí, ve kterém žijí, používáme ekologické 
názvosloví podle typu prostředí. Například:  

Terikolní označuje organismus žijící v půdě, v zemi (krtek). Silvikolní jsou lesní 
organismy. Arenikolní jsou obyvatelé písků, například larvy mravkolva. Agrikolní najdeme 
na polích-hraboš polní. Ripikolní obývají břehy řek nebo strmé stěny pískoven-břehule říční 
nebo ledňáček říční. Petrikolní oblibují skály-lišejník mapovník zeměpisný a jiné druhy 
lišejníků. Limnikolní je škeble rybničná, nitěnka větší a další druhy žijící v bahně. Sfagnikolní 
je obyvatel rašelinišť-klikva žoravina, vlochyně obecná atd. Kortikolní jsou larvy lýkožroutů 
žijící v kůře stromů. Nidikolní obývají hnízda jiných živočichů například roztoči jako 
příživníci v ptačích hnízdech. Kavernikolní osidlují nejrůznější dutiny.Lignikolní žijí ve 
dřevě, jako červotoč umrlčí nebo tesařík černošpičký. 

    
Obr. č. 1 tesařík černošpičký Stenurella melanura - foto autor  
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Další důležité pojmy. 
Geobiocenóza je odvozena od biocenózy a představuje souhrn ekotopu a biocenózy. 
Geobiocenózami je tvořen povrch Země. 
 
Ekosystém je základní funkční jednotkou přírody. Definic ekosystému je mnoho. My 
použijme definici ze zákona ČNR na ochranu přírody a krajiny z roku 1992 tj. zákona 
č. 114/92 sbírky, podle které je ekosystém funkční soustava živých a neživých složek 
životního prostředí, jež jsou navzájem spojeny výměnou látek, tokem energie 
a předáváním informací a které se vzájemně ovlivňují a vyvíjejí v ur čitém prostoru 
a čase. 
Živé a neživé složky z předchozí definice označujeme jako ekologické faktory 
a rozlišujeme:  
a) živé = biotické, což jsou ostatní organismy obklopující organismus, jehož ekologie nás 
zajímá a zahrnují především vztahy mezi organismy vnitrodruhové, mezidruhové a trofické 
(potravní). Důležité jsou v současnosti antropogenní (tj. lidmi tvořené) ekologické 
faktory.  
b) neživé = abiotické, to jsou fyzikální a chemické vlastnosti prostředí a nejsou podmíněny 
činností organismů. 
Abiotické podmínky dále dělíme na klimatické, edafické (půdní) a hydrické (vodní).Tyto 
složky jsou proměnné a mění se v prostoru a čase.  
Změny jsou podle stupně cykličnosti: 

• periodické, pravidelné a cyklické. Jejich příčinami jsou pohyby planety a projevují 
se střídáním ročních období, střídáním dne a noci nebo slapovými jevy. Na tyto změny 
se organismy adaptují formou biorytmů, což jsou pravidelně se opakující činnosti 
a děje jako línání srsti na podzim a na jaře; pelichání peří u ptáků, spánek 
a bdění,rozmnožovací cykly, … 

• neperiodické = nepravidelné. Tyto změny bývají často katastrofické. Jsou náhlé, 
nečekané a organismus na ně není připraven a často hyne. Například povodeň, 
střetnutí Země s asteroidem nebo použití pesticidů v zemědělství. 

Působení ekologických faktorů na organismy z evolučního hlediska může být 
• morfoplastické – změní se tvar jejich těla nebo orgánu. 
• fyzioplastické – změny se týkají metabolismu a fungování organismů. 
• etoplastické – ovlivňující chování živočichů.  

 
 Ekologické faktory obvykle mají svou určitou hodnotu (měřitelné rozměry). Pěkně je 
to pozorovatelné třeba v případě teploty vody a jejího vlivu na existenci vodních organismů. 
Například u pstruha obecného formy potoční se s teplotou vody zvyšuje jeho aktivita, ale jen 
do určité hranice.Nad 15 °C se jeho aktivita zase snižuje; při 20 °C je málo aktivní; při 21 °C 
vyplouvá k hladině a nepřijímá potravu a při teplotě vody nad 21 °C hyne. 

Tuto závislost označujeme jako ekologickou valenci tj. ekologickou přizpůsobivost.  
Ekologická valence (Hesse, 1924): „Ekologická valence druhu je určena vzdáleností 

mezi minimem a maximem působení ekologického faktoru“. 
Jinak řečeno je ekologická valence druhu vůči ekologickým faktorům 

přizpůsobování se organismů k určitému rozpětí hodnot všech ekologických faktorů. 
V našem konkrétním případě nejde o přímou závislost na teplotě vody, ale o obsah 

kyslíku ve vodě v závislosti na její teplotě. Ve studené vodě je větší obsah rozpuštěného 
kyslíku a se zvyšující se teplotou obsah kyslíku klesá. Pro srovnání je v grafu vyznačena 
ekologická valence další naší běžné ryby kapra obecného ke stejnému ekologického faktoru tj. 
teplotě vody. Vidíme, že rozpětí hodnot minimální a maximální teploty je podstatně širší než 
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u pstruha. Minimem rozumíme nejnižší hodnotu ekologického faktoru pro její příznivý vliv na 
organismus. Čili v našem případě na aktivitu ryb. Maximem pak nejvyšší hodnotu teploty 
vody, při níž je ještě pozorovatelná aktivita ryb. Po překročení obou hodnot lze ještě určit 
letální(smrtelné) hodnoty teploty vody pro oba zde uvedené organismy. U obou druhu ryb lze 
vypozorovat, že grafem rozpětí hodnot ekologického faktoru je Gausova křivka normálního 
rozdělení. Souhrnem rozpětí všech ekologických faktorů je určená celková ekologická 
valence organismů daného druhu k prostředí.  

U kapra je vzdálenost minima a maxima široká a takové organismy označujeme jako 
euryvalentní nebo, pokud máme na mysli ekologickou valenci vtaženou k prostředí 
uvedeného druhu, pak používáme označení euryekní. Tyto euryvalentní druhy organismů 
jsou často kosmopolitní (vyskytují se po celém světě). 

Druhou možností je úzká ekologická valence, kdy jsou organismy málo tolerantní vůči 
rozpětí hodnot ekologických faktorů. Takové organismy označujeme jako stenovalentní nebo 
stenoekní. 
 

  
Obr. č. 3 Pstruh obecný forma potoční Salmo trutta morfa fario - foto autor 

 
 

Obr. č. 2 Ekologická valence - kresba autor 
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  Stenovalentní k určitému faktoru bývají endemité, kteří mají specifické nároky na 
přežití. Pokud chceme vyjádřit valenci k určitému faktoru například teplotě, můžeme použít 
jeho označení. V případě teploty tedy eurytermní nebo stenotermní. 
 Ekologické valence čili přizpůsobivosti rostlin k chemickým složkám půdního 
prostředí si už v 19. století povšiml německý fyziolog Justus von Liebig. a formuloval tzv. 
Liebigův zákon minima (1840): „růst rostlin je limitován prvkem, který je v minimu “. 
 Toto pravidlo platí obecně pro jakýkoli organismus a ekologický faktor. Existence 
organismů je limitována tím ekologickým faktorem, který je v minimu nebo maximu své 
hodnoty. Pokud kterýkoli faktor překročí nebo nedosáhne maximální nebo minimální 
hodnoty, potom zde organismus nežije, popřípadě hyne. Jinými slovy „Organismus jak tak 
silný jako nejslabší článek v řetězci jeho ekologických nároků“ 
 Další pravidlo, vztahující se k ekologické valenci je Shelfordův zákon tolerance 
(1913): „Každý druh toleruje ur čité rozpětí libovolného faktoru a nejlépe v prostředí 
prospívá, působí-li vlivy v rozsahu optimálních hodnot“. 
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2. Biosféra 
2.1 Abiotické složky biosféry.  

Biosféra jako živý obal země je ekosystém zahrnující všechny organismy (biotu) 
a jimi oživený prostor zemského povrchu (prostředí). Biosféra je nejširší ekosystém, vlastně 
ekosystém všech ekosystémů. Mocnost biosféry je asi 20 km. Její hranice jsou dány 
ekologickou valencí živých systémů a život v biosféře není rozložen rovnoměrně. Horní 
hranice se pohybuje v polárních oblastech do osmi km. V rovníkové oblasti to je až 18 km. 

Z hlediska abiotických faktorů tj. fyzikálně-chemických vlastností prostředí biosféry 
rozlišujeme: 

• Záření jako základní zdroj energie  
• Litosféru s pedosférou . Litosféra je kamenný obal Země s oživenou svrchní částí 

půdou čili pedosférou. 
• Atmosféru. Vzdušný obal Země 
• Hydrosféru. Vodní obal Země, rozlišený na moře a sladkou vodu. 

 

2.1.1 Záření 
 Záření je pro ekosystém biosféry životně důležité, je to rozhodující zdroj energie pro 
biocenózy.Většina tj. 99,98 % záření vyskytujícího se na Zemi pochází z vesmíru, především 
ze Slunce. Pouze 0,02 % vyzařuje sama Země.  

Kolmo k povrchu atmosféry dopadá na každý metr čtvereční 1,388 kJ energie za 
sekundu tj. solární sluneční konstanta 
 
Záření můžeme rozlišit podle vlnové délky:  
  kratší než 3 nm = ionizující (radioaktivní) záření 
  3 nm – 390 nm = ultrafialové záření (UV záření) 
  390 nm – 800 nm = viditelné světlo 
  800 nm – 4000 nm = infračervené záření 
 

Ionizující záření zahrnuje kosmické a radioaktivní záření o vlnové délce menší než 
3 nm, Toto na Zemi málo se vyskytující záření je pro drtivou většinu organismů smrtelné 
(letální). Naštěstí kosmické záření je odkláněno magnetosférou. 

Magnetosféra je magnetickým polem Země. Země se chová jako obrovitý magnet 
zřejmě v důsledku nestejné rychlosti otáčení vnějšího a vnitřního jádra planety. Známa je 
zajímavá skutečnost, že severní a jižní magnetický pól nesouhlasí se zemskými póly a 
odchylka(magnetická deklinace) se v průběhu času mění. V současnosti se zvětšuje, jak 
severní magnetický pól putuje k jihu a jižní naopak. Pokud by tento trend pokračoval 
a magnetické póly překročily obratníky, zesláblo by magnetické pole natolik, že kosmické 
záření by dosáhlo povrchu Země. Důsledky by pro většinu současných druhů organismů byly 
katastrofální. V minulosti k tomuto jevu pravděpodobně podle některých autorů došlo. 
Dokládají to různě zmagnetizované částice některých magmatických hornin.  
 Další záření jsou korpuskulární (alfa, beta), vlnové (gama), rentgenové a paprsky X. 
Jejich působení je pro biotu(živé organismy) rovněž nepříznivé. Organismy buď rovnou 
usmrcuje nebo brzdí mitózu, je mutagenní a karcinogenní. Původ tohoto záření je přirozený 
rozpad radioaktivních prvků v zemské kůře (uran, radon). Země tak vytváří přirozené 
radioaktivní pozadí, na které jsou ovšem organismy adaptované. Působením člověka se 
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radioaktivní pozadí zvyšuje. Zdroje zvyšování radioaktivního pozadí jsou používány v mnoha 
oblastech lidské činnosti. Jedná se užívání různých zdrojů záření v medicíně či 
defektoskopii(rentgenu) v průmyslu a jaderné energetice, o jaderných zbraních nemluvě. 
  
Ultrafialové (UV) záření pochází ze Slunce a na Zemi dopadá jen zčásti. Rozlišujeme  
 krátké = tvrdé  UV od vlnové délky 3nm do vlnové délky 260nm. Toto krátkovlnné 
UV záření má podobné letální účinky jako ionizující záření. Naštěstí ani ono na Zemi 
nedopadá. Je pohlcováno při vzniku ozónu O3 tzv. ozónosférou ve výšce 25 km nad zemským 
povrchem Ozón je zapáchající plyn vznikající při elektrických výbojích v atmosféře (C. F. 
Schönbein 1840). Devadesát procent je ho ve stratosféře, z toho asi 3/4 ve výšce 15–30 km 
nad povrchem planety. Zbytek připadá na tzv. přízemní ozón. 

Vznik ozonosféry je v geologické historii Země poměrně nedávnou, ale v mnohém 
ohledu zcela zásadní událostí. Datujeme jej na přelom siluru a devonu, čili dvou útvarů 
z konce starších prvohor neboli paleozoika. Pro připomenutí paleozoikum jsou geologickou 
érou datovanou před 580 milióny lety a končící před 220 milióny lety. Členíme je na kratší 
geologická období tzv. útvary. Kambrium, ordovik silur, devon tvoří starší a karbon s permem 
mladší prvohory. V siluru a devonu se v atmosféře nahromadilo tolik kyslíku, že z něj mohla 
vzniknout dostatečně silná ozonosféra. Ta pak mohla účinně bránit pronikání tvrdého 
ultrafialového záření na povrch planety. Tím byl splněn důležitý vnější předpoklad pro 
přechod života z vody na souš. Právě z doby siluru a devonu jsou známy prvé zkameněliny 
suchozemských forem vyšších cévnatých rostlin( např. Psilophyton nebo Rhynia) a živočichů 

V současnosti, ale zažíváme opačné situace. Na některých místech atmosféry dochází 
trvale a jinde opakovaně k zeslabování ozónové vrstvy, a tak tam, kde není ozónosféra 
dostatečně silná, proniká krátké UV záření až na povrch Země. Taková zeslabení ochranné 
vrstvy ozónu označujeme jako ozónové díry. (Ozonová díra je označení pro drastický úbytek 
celkového ozónu, pozorovaný poprvé v Antarktidě v porovnání s koncem 70. let dvacátého 
století). 

Dnes se už vyskytují trvale nad jižním pólem a kromě Antarktidy zasahuje podle 
ročních období až nad Jižní Ameriku a Austrálii. Důsledkem je pak statisticky významné 
zvýšené riziko výskytu rakoviny kůže a poškození oční sítnice nejen u člověka, ale třeba 
i u ovcí pasoucích se na svazích And nebo jižním pobřeží Austrálie. Vyhlášené australské 
pláže na pobřeží Pacifiku zejí mezi desátou hodinou dopolední a patnáctou hodinou 
prázdnotou. Lidé si uvědomují riziko a zbytečně se nevystavují slunečnímu záření v době, kdy 
je množství jeho UV složky nejvyšší.  

V posledním období se ozonová díra ustálila i nad severním zemským pólem 
a i v Evropě, potažmo v České republice, stále častěji nastávají epizody výskytu zeslabení 
ozonosféry. Jejich zvýšený výskyt zaznamenáváme především zjara a na počátku léta.  

Ozónovou vrstvu nad územím naší republikou monitoruje od padesátých let dvacátého 
století Solární a ozónová observatoř v Hradci Králové. Měření se provádí spektrofotometrem 
a je uváděno v Dobsonových jednotkách (DU). Dobsonova jednotka udává celkové množství 
O3 ve svislém sloupci o základně 1 cm2. Jednomu stu DU odpovídá při normálním tlaku 
a teplotě 298 K (24,85 stupňů Celsia) vrstva O3 o tloušťce 1 mm. Každý den se porovnává 
naměřená hodnota v vypočteným průměrem pro tento den a v případě především poklesu se 
informuje veřejnost prostřednictvím médií. Lidé by se v uvedených dnech měli vyvarovat 
nadměrnému slunění a používat sluneční brýle s UV filtrem.  

Rozložení koncentrace ozónu je nad planetou nerovnoměrné i geograficky. Od minim 
v oblasti rovníku (cca 250 DU) rostou koncentrace k maximům na 60º z.š. (cca 400 DU). 
Odtud pak následuje pokles k pólům a jak již bylo konstatováno je koncentrace v Arktidě 
vyšší než v Antarktidě.  
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Příčinou poškození ozonosféry jsou nejčastěji lehké halogenované uhlovodíky 
(zejména metan CH4 a etan C2H6), v nichž je vodík nahrazen atomy fluoru F a chloru Cl 
(chlorofluorouhlovodíky – CFC) jinak řečeno freony nebo hydrochlorofluorouhlovodíky – 
HCFC) eventuálně atomy bromu Br (bromované uhlovodíky, též halony). 

Tyto plyny nebo lehce těkavé kapaliny jsou nehořlavé, nejedovaté, chemická netečné a 
dlouho byly považovány za ekologicky nezávadné. Jejich vlastnosti způsobily ve druhé 
polovině dvacátého století prudký nárůst jejich produkce a použití. Používaly se a ještě dosud 
používají jako hnací plyny ve sprejích, chladiva v chladících zařízeních, nadouvadla 
v různých pěnách nebo jako čistící a odmašťovací prostředky atd. Přesto, že řada státu 
produkci těchto plynů omezila stále jsou jejich emise na cestě do stratosféry a i kdybychom 
okamžitě přestali freony a ostatní inertní plyny používat, ještě řadu let budou v atmosféře 
rozkládat ozón.  
 
Další UV záření je 

• dlouhé neboli měkké, což je záření o vlnové délce 260–390 nm. Také toto záření je 
letální, ovšem jen pro mikroorganismy, především viry a bakterie. Této vlastnosti měkkého 
ultrafialového záření se využívá při dezinfekci například místností. Tuto schopnost slunečního 
záření znaly už naše prababičky a využívaly ji při sušení a současně dezinfekci prádla 
vystaveného Slunci. U člověka vyvolává zvýšení pigmentace pokožky a podporuje tvorbu 
vitaminu D. U vyšších rostlin brzdí růst a vede k jejich zakrňování. 

Viditelné světlo neboli bílé světlo je jediné, které vidíme a zároveň je téměř jediným 
zdrojem energie pro biosféru . Spektrální barvy v různých vlnových délek mají různé barvy. 
Od 390 nm do 450 nm je barva fialová, 460 nm až 480 nm je modrá, 490 nm až 530 nm je 
zelená, 550 nm až 580 nm je žlutá, 590 nm až 640 nm je oranžová a 650 nm až 800 nm je 
spektrální barva červená.Bílé světlo je fotosynteticky aktivní a při fotosyntéze jej nejlépe 
využívají pigmenty chlorofylu A pigment P680 a pigment P700. Čísla označují vlnovou délku 
viditelného světla. Znamená to, nejúčinnější pro fotosyntézu je červená spektrální barva. 
Fotosyntetická asimilace, zkráceně fotosyntéza, je rozhodující systém biochemických reakcí, 
jehož výsledkem je produkce organické hmoty tj. biomasy. Biomasa přitom vzniká 
z anorganických látek oxidu uhličitého a vody. Základním produktem tohoto procesu je 
glukóza a jako vedlejší produkt se do atmosféry uvolňuje kyslík. Světlo je v primární fázi 
fotosyntézy zdrojem energie pro průběh reakcí. Energie světelná se přitom prostřednictvím 
chlorofylu přeměňuje na energii chemickou. Bez tohoto procesu by současná biosféra 
neexistovala a ani by v současné podobě nikdy nevznikla. 
 Z uvedené charakteristiky fotosyntézy vyplývá nutná existence chlorofylu 
v organismech. Schopnost fotosyntézy tak mají rostliny, sinice a chromofyty. 
 

Podle potřeby světla u rostlin rozlišujeme adaptace rostlin na záření. 
Heliofyty  neboli slunobytné jsou světlomilné rostliny, vyžadující stoprocentní 

osvětlení. Najdeme je na výslunných místech a jsou to pouštní, stepní, tundrové, horské nebo 
rostliny ruderálních stanovišť. Další jsou vodní se vzplývavými listy nebo i polní plevele. 
Příklady mohou být borovice lesní nebo slunečnice roční. 

Heliosciofyty snáší stoprocentní ozářenost i v případě potřeby relativně značné 
zastínění. Často to jsou travinné a lesní byliny. Jako například ječmen myší, šalvěj luční nebo 
srha laločnatá či čistec přímý. 
 Sciofyty neboli stínobytné jsou rostliny, rostoucí jen na zastíněných místech. Pěknými 
příklady jsou hrachor jarní, věsenka nachová, kapraď samec, ploník obecný nebo podbílek 
šupinatý.  
 Adaptacemi na nedostatek osvětlení je liánovitý vzrůst třeba chmele otáčivého nebo 
epifytismus tropických orchidejí. Dalším důsledkem je růst a postavení listů na stonku, který 
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vytváří listovou mozaiku, tak aby se světlo dostalo na každý list.. Ty ještě mohou být 
rozlišené morfologicky i anatomicky na slunné a stinné. 
 
 Podle potřeby světla lze rozdělit i živočichy.  

Pro mnoho z nich je světlo nezbytné pro jejich aktivitu a orientaci. U většiny se proto 
vyvinula specializovaná čidla fotoreceptory pro vnímaní světla eventuálně i barev. Už 
u prvoků se setkáme se stigmou, světločivnou skvrnou, organelou pro příjem světla. 
S pokrokem ve vývoji živočichů se pak zdokonalují zrakové orgány. Od jednotlivých 
fotoreceptorů po celém povrchu těla u žížal, přes ploché, jamkovité, váčkovité oči až k oku 
komorovému u obratlovců nebo oku složenému u členovců. 
 Podle období aktivity rozlišujeme živočichy.  

Denní – s denní aktivitou. Ti jsou dobře přizpůsobení světlu a mají dobře vyvinuté 
většinou i barevné vidění. Je to většina ptáků (pěvci, hrabaví, dravci) ze savců jsou to třeba 
vyšší primáti včetně člověka.  

Noční – s noční aktivitou, kteří jsou přizpůsobeni životu ve tmě. Snížené intenzitě 
světla jsou uzpůsobené oči třeba sov nebo poloopic lemurů. Případně zrak nahrazuje sluch 
nebo jsou přizpůsobeni jinak např. echolokace netopýrů. Netopýři za letu vydávají ultrazvuk 
a z jeho odrazu od okolního prostředí jsou schopni se orientovat i bez zraku.  

Soumrační jsou živočichové aktivní ve dvou částech dne za soumraku a za svítání. 
Jsou to šelmy jako liška obecná nebo třeba kopytníci-srnec obecný. 
 Jako adaptace na nedostatek světla v extrémních podmínkách můžeme označit 
temnostní formy živočichů. Tito mají většinou málo vyvinuté nebo žádné zrakové orgány. 
Většinu života tráví v úplné tmě (krtek obecný). Častou adaptací na tmu je redukce nebo 
vymizení pigmentu (macarát jeskynní) nebo změny ve vlastnostech tělního pokryvu jako 
u bezkrunýřky slepé. Bezkrunýřka slepá (Bathynella natans) je drobný korýš obývající 
podzemní vody jeskyní a hlubokých studní. Žije ve tmě, je zcela průsvitný, bez 
chitinizovaného krunýře a slepý. Pro živočichy žijící v trvalé temnotě je rovněž typická ztráta 
periodicity a biorytmu rozmnožování. 
 
 Zvláštní kapitolou jsou temnostní formy rostlin. 

Světlo rostliny limituje. Pokud se rostliny ocitnou bez světla, snaží se k němu dostat. 
Při zatemnění začne rostlinám velmi rychle růst stonek. Rychle rostoucí stonek akceleruje 
první a druhou fázi růstu tj.embryonální, při níž meristém produkuje nové buňky a především 
druhou prodlužovací. V prodlužovací fázi růstu dochází k vakuolizaci nově vzniklých buněk, 
ty se plní vodou, vzniká v nich centrální vakuola a buňky se enormně prodlužují a zvětšují. 
Stonek je bledý, chabý, tenký a vodnatý. Takový stonek označujeme jako etiolizovaný 
a uvedený proces jako etiolizaci. Při etiolizaci nedostatečně probíhá třetí diferenciační fáze 
růstu, a to znamená, že rychle rostoucí rostliny kromě stonku mají ostatní orgány (listy) 
zakrnělé. Cílem překotného růstu etiolizovaného stonku je dostat se na světlo. Pokud se to 
povede, světlo zbrzdí růst a rostlina má dostatek času pro vývin všech orgánů. Etiolizaci 
můžeme v praxi pozorovat například u uskladněných hlíz brambor v temném skladišti na jaře.  
 
 Fotoperiodicita tj. střídání světla ve dne a tmy v noci vyplývá z planetárních pohybu 
Země a u rostlin i živočichů vyvolává odezvy, které označujeme jako fotoperiodismus.  
Rostliny podle něj rozlišujeme na:  

• krátkodenní, které vytváří květy, semena a plody v době, kdy je krátký den. V našich 
klimatických podmínkách mírného pásma se jedná o rostliny jarní a podzimní. Ty 
kvetou při délce osvitu 12 hodin a méně. Je to třeba sněženka podsněžník nebo typická 
podzimní rostlina krátkého dne chryzantéma, pocházející z Číny a Japonska. Většina 
krátkodenních rostlin jsou rostliny tropické.   
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• dlouhodenní rostliny kvetou pokud je délka dne větší než dvanáct hodin. Jsou to 
okrasné letničky a nebo hospodářské plodiny jako obilniny například pšenice setá 
nebo žito seté či třeba lilek brambor nebo rajče. 

• neutrální, které kvetou kdykoli od jara do zimy bez ohledu na délku dne a noci. Jsou 
to sedmikrásky chudobky nebo pampelišky.  

V praxi fotoperiodismus rostlin využíváme třeba u ředkve seté ředkvičky. Ředkvičku, 
původně rostlinu dlouhého dne, sázíme na jaře a na podzim, kdy v důsledku krátkého dne 
tvoří a ukládá zásobní látky v kořenech v nepříznivých podmínkách. V příznivých by kvetla.
  

U živočichů se planetární pohyby uplatňují při formování biorytmů. Biorytmy jsou 
pravidelně se opakující životní projevy. Například je to rozmnožování, stěhování, vytváření 
zásoby tuku, přepeřování, zimní spánek, pelichání a línání. Nejvíce na světle závislá 
periodicita u živočichů mírného pásma. V tropech je časovačem biorytmů teplota a nebo 
vlhkost. 

Fotoperiodismy živočichů označujeme jako fotismus a patří sem například sezónní 
tahy ptáků, ryb, shromažďování zásob nebo zimní spánek. 

Cirkadiánní  (z latinského circa diem což znamená přibližně denní) jsou střídání 
spojená s dnem a nocí. V této souvislosti, jak jsme už poznali, rozlišujeme živočichy s denním 
životem, nočním životem, soumračné a arytmické (indiferentní). Podle aktivity a klidové fáze 
pak: 

• monofázické (s jedním obdobím klidu-spánek a jedním obdobím aktivity bdění) – 
člověk, denní a noční hmyz, ptáci, savci (aktivní ve dne nebo v noci) 

• difázické (soumračné) – hlodavci (sysel, myšivky), soumračný hmyz (aktivní ráno 
a večer) 

• polyfázické – myšovití (až 19x denně spánek – aktivita) 
Lunární  přibližně 28 denní cyklus můžeme nápadně pozorovat u tichomořského 
mnohoštětinatce palolo zeleného (Eunice viridis).Žije v korálových útesech teplého pásma 
Tichého oceánu a jeho rozmnožovací cyklus je přesně ovládán fázemi Měsíce. V říjnu 
a v listopadu vyplavou oddělené zadní části naplněné pohlavními buňkami na hladinu moře. 
Zadeček jim pak postupně znovu dorůstá. 
 
 Infra červené záření je poslední ekologicky významné záření. Stejně jako 
předcházející i toto pochází ze Slunce a organismy jej vnímají termoreceptory jako teplo  
Vlnová délka tohoto záření je od 800 do 4 000 nm. Ohřívá povrch planety tj. pedosféru, 
litosféru, rostlinný kryt a voda na povrchu planety. Od nich se pak ohřívá atmosféra na 
v průměru příjemných 15 °C.    
 
 Globální oteplování planety 
  V poslední době dochází k růstu průměrné teploty. Tento jev lze kromě statistických 
metod dokladovat z globálního pohledu například prokazatelným úbytkem kontinentálních 
a horských ledovců Už dnes některé z alpských ledovců by nepřečkaly léto, pokud by je 
člověk nezakrýval ochrannýmí foliemi.  
 Za důkazem oteplování klimatu nemusíme chodit do Alp. Ploštici ruměnici pospolnou, 
kterou dnes můžeme najít běžně na Ostravsku, bychom zde ještě před tříceti léty marně 
hledali. Severní hranice rozšíření této teplomilné ploštice na Moravě v osumdesátých létech 
dvacátého století byla o 150 km jižněji tj. okolo Hodonína.  
 Příčiny globálního oteplování klimatu jsou dnes velmi široce diskutovány. Jednou 
z příčin by mohla být souvislost se střídáním glaciálu (dob ledových) a interglaciálů (dob 
meziledových). V průběhu kenozoika (třetihor a čtvrtohor) na Zemi už bylo nejméně 10 dob 
ledových, jejich periodicita je kolem 40 000 let. Nyní se nacházíme v období meziledovém 
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interglaciálu, přibližně 10 000 let po poslední době ledové. Země by se tedy ještě mohla dál 
oteplovat.  

Ovšem jako nejpravděpodobnější příčina se jeví tzv. skleníkový efekt. Tepelné záření 
o vlnové délce nad 3000 nm neproniká sklem a podobně se v atmosféře chovají některé 
plyny.Uvedený tepelný jev označujeme jako skleníkový efekt. Více se o něm, a o jeho 
důsledcích, dozvíme v kapitole o atmosféře. 
 Teplota a především její změny vyvolávají u organismů řadu ekologických adaptací. 
Obecně lze organismy podle ekologické valence rozdělit na stenotermní organismy – 
s úzkou tolerancí na změny teploty a eurytermní organismy – s širokou tolerancí na změnu 
teploty. 
 
 Živočichové vytváří ve vztahu k teplotě termobiologické typy.  

Exotermní = poikilotermní = ektotermní jsou živočichové s proměnlivou tělesnou 
teplotou, kteří nedokáží udržet svou stálou tělesnou teplotu. Teplota jejich těla je tedy závislá 
na teplotě okolního prostředí. Patří sem všichni bezobratlí a z obratlovců kruhoústí, paryby, 
ryby, obojživelníci a plazi. S klesající teplotou klesá i jejich aktivita, když klesne pod letální 
minimum, hynou. Tak například většina zástupců u nás žijících druhů hmyzu na podzim 
umírá a přežívají jen jejich odolná stádia vývojová stadia (vajíčka, kukly) někdy, u některých 
druhů, v chráněných místech, přežijí i imága – dospělci. 
 Druhou skupinou jsou živočichové endotermní = homoiotermní. Ti dokáží sami 
regulovat svou tělesnou teplotu tak, aby minimálně kolísala pouze v určitém omezeném 
intervalu hodnot. Termoregulačními mechanismy se endotermní živočich přizpůsobuje 
změnám teplot okolního prostředí. Mezi tyto tzv. teplokrevné živočichy patří ptáci a savci. 
Jejich tělesná teplota nezávisí na okolním prostředí. Ptáci mají tělesnou teplotu 40–41 °C 
a savci 36–37 °C.  
 Živočichové se stálou tělesnou teplotou ji mohou v určitých mezích regulovat. 
Termoregulační mechanismy jsou fyziologické a etologické. Termogeneze čili tvorba tepla se 
realizuje metabolismem v orgánech s jeho intenzivním průběhem tzv. teplotních jádrech. 
Hlavními zdroji tepla jsou játra a ostatní vnitřní orgány. Další tvorba tepla se uskutečňuje 
svalovou činností.  
 Pokud vyvstává potřeba snižování tělesné teploty, dojde ke zvýšení průtoku krve kůží 
a okrajovými částmi těla. Zvýší se vypařování vody povrchu těla pocením nebo třeba ze slin 
jazyka a dutiny ústní.  
 Regulaci tělesné teploty ovlivňuje i chování živočichů, jako vyhledávání míst 
s příslušnou teplotou (sem lze zařadit i migrace např. tahy ptáků), dále změny polohy a držení 
těla („odvětrávání“ zvedáním křídel u slepice nebo máváním uší u slonů). Může to být 
i sociální chování, kdy se zvířata zahřívají navzájem. 

Zvláštním mechanismem ochrany před nízkou teplotou okolí je hibernace – pravý 
zimní spánek homoiotermů. Někteří živočichové mírného pásma na podzim upadají do stavu 
letargie a strnulosti. Životní funkce klesají na minimum. Srdeční činnost se zpomalí až 
stonásobně a rovněž silně poklesne i frekvence dýchání. Současně se sníží tělesná teplota. 
Signálem pro nástup hibernace je déle trvající pokles okolní teploty. Mezi pravé hibernanty 
patří ježek západní i východní, sysel obecný, plch velký nebo zahradní. Nepravým zimním 
spáčům jako jsou medvěd hnědý nebo jezevec lesní se v průběhu zimního spánku teplota těla 
nesnižuje. Důležitý předpoklad pro úspěšné jarní probuzení je pro hibernanty nutnost získat 
do podzimu dostatečnou zásobu tuku. Například pro ježka je limitující hmotnost před usnutím 
alespoň 500–650 gramů.  

Další varianta ochrany před nepříznivým vlivem tentokrát vysoké teploty a také sucha 
je estivace. Je to obdoba hibernace, ale následkem vysoké teploty prostředí a sucha. 
Vyskytuje se u pouštních druhů živočichů. Příkladem estivanta je pouštní tarbík egyptský.  
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Ekologická pravidla pro homoiotermní živočichy. 

Pro endotermní živočichy bylo v souvislosti s teplotou vysloveno několik 
ekologických pravidel 
 

 1. BERGMANOVO PRAVIDLO – velikost a hmotnost těla je vyšší u příbuzných 
živočichů v chladnějších oblastech, než v teplejších. (tučňáci – čím blíže rovníku tím menší). 
Tučňák císařský žijící v Antarktidě má hmotnost 34 kg a výšku 120 cm, naproti tomu tučňák 
galapážský váží jen 2,5 kg a měří 50 cm. Podobná srovnání lze nalézt u medvědů (polární x 
baribal) neb lišek (polární x obecná). 
  

 2. ALLENOVO PRAVIDLO – okrajové části těla (uši, zobáky, ocasy, končetiny…) 
jsou u živočichů v chladných oblastech kratší a celé jejich tělo je zavalitější, mají hustší a 
delší srst. Příklad je zase u lišek, kde můžeme srovnat uvedené znaky u severské lišky polární, 
středoevropské lišky obecné a saharského fenka berberského. Nápadná je třeba velikost uší tří 
jmenovaných šelem.  
 

   liška polární          liška obecná      fenek berberský 
   

Obr. č. 4 Allenovo pravidlo u lišek – kresba autor 
  

3. GLOGEROVO PRAVIDLO – v teplejších oblastech jsou živočichové tmavší. Polární 
medvěd lední je bílý nebo nažloutlý, naproti tomu mnohem jižněji žijící medvěd 
baribal je černý. Podobně polární liška je bílá a liška obecná rezavá. Podstatně tmavší 
jsou tygři pralesa jihu Asie(sumatránský) než tygři Sibiře (ussurijský). 

  
Rostliny a teplota 

Většina rostlin mírného pásma je eurytermní se širokou amplitudou mezi minimem a 
maximem. Teplotní rozpětí –5° C až +55° C je vegetační a označuje letální hranice. Teploty 
+20° C až +25° C představují pro většinu našich rostlin optimum. Teplotní hranice pro 
reprodukci u nás se rozmnožujících rostlin jsou mezi +5 až + 40° C. 

U některých rostlin a sinic nacházíme teplotní extrémy blíže sebe a tyto stenotermní 
organismy můžeme označit jako termofyty  – teplobytné, jako například řasy horkých 
pramenů žijící při teplotě 60–70° C, psychrofyty – chladnobytné a kryofyty  – rostoucí na 
sněhu a ledu (Chlamydomonas nivalis, což je sinice rostoucí a zbarvující sníh a led na 
sněžných polích Arktidy).  
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Zvláštním typem jsou xerotermofyty, které vyžadují vysokou teplotu a nízkou 
vlhkost. Jsou to pouštní a polopouštní druhy. Některé rostliny mohou vyžadovat velký rozdíl 
teplot mezi dnem a v noci, třeba stepní tráva kavyl vousy Ivanovy 10–15°C. 
 Na závěr této kapitoly si můžeme shrnout sumu záření dopadající na Zemi 
v procentech solární konstanty: 
 9 % solární konstanty dopadající na planetu představuje ultrafialové UV záření, které 
proniká na povrch od vlnové délky 260 po 380 nm, jak víme, kratší vlnové délky jsou 
pohlcovány ozonosférou. Na horách tj. ve vyšších nadmořských výškách je UV záření vyšší 
než v nížinách 

45 % představuje viditelné světlo o vlnových délkách 380 až 800 nm.Tento díl záření 
je fotosyntetický aktivní a z hlediska produktivity a samotné existence většiny ekosystému 
nepostradatelné. 

46 % je zbývající infračervené záření o vlnové délce 800 a více nanometrů. Je to 
základní zdroj tepelné energie pro biosféru. 

2.1.2 Atmosféra 
 (atmos – pára, sphaira – koule, obal) je plynný obal Země Představuje nejsvrchnější 
obal planety a členíme ho na 

• troposféru – do 12 km (proudění, počasí), 
• stratosféra – 12-80 km (ozonosféra) 
• ionosféra – 80–800 km (elektricky vodivé vrstvy) 
• exosféra – nad 800 km (ionizace, meziplanetární prostor) 

Obývaná organismy je jen nejspodnější vrstva troposféra.. 
Z hlediska ekologie nás zajímá působení jednotlivých složek atmosféry na organismy. 

Tyto ekologické faktory lze rozlišit na chemické a fyzikální. 
 
Chemické složení atmosféry 
 Plynný obal Země je tvořený zvláštní směsí plynů – vzduchem.Jeho celková hmotnost 
je 5,157.1018 kg, přičemž rozložení hmotnosti je z 50 % do 5–6 km, 90 % do 16 km a 99 % do 
30 km. Z uvedeného rozložení vyplývá, že hustota atmosféry směrem vzhůru od povrchu 
klesá. 
 Hlavní plynné složky atmosféry v suchém čistém vzduchu jsou dusík, kyslík, oxid 
uhličitý, argon a ostatní vzácné neboli stopové plyny. Důležitou součásti vzduchu jsou vodní 
páry a v poslední době ostře sledované atmosférické aerosoly a ostatní emise a imise (plynné, 
pevné a tekuté příměsi ve vzduchu). 

Dusík – N2 – (78,084% objemový podíl) s přibližně 78 % je nejobjemnější služkou 
vzduchu. Plynný dusík je netečný inertní plyn, který se do atmosféry uvolňuje z magmatu. 
Dnes především z vulkanické činnosti v zemské kůře. Přesto, že je to biogenní prvek 
a potřebují ho všechny organismy, vzdušný dusík není téměř žádný organismus schopný 
využít. Vyjímkou jsou pouze některé druhy bakterií tzv. vázači dusíku. Známe jsou například 
hlízkovité bakterie rodu Rhizobium, které žijí v symbióze s kořeny bobovitých rostlin nebo 
některé druhy sinic, žijících ve vodě rýžovišť.  
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Obr. č. 5 sója luštinatá Glycine max (hlízky na kořenech s Rhizobiem) – foto autor 

 
   Kyslík – O2 je s necelými 21 % (20,946% objemový podíl) druhým nejvíce 
zastoupeným plynem v atmosféře. Plynný kyslík je silně reaktivní plyn, a proto v prvotní 
atmosféře Země chyběl. Současná kyslíkatá atmosféra vznikala velmi dlouho a je důsledkem 
fotosyntézy. Při fotosyntéze vodních fotoautotrofů se kyslík uvolňuje z vody a uniká do 
ovzduší. Složení vzduchu je tedy z velké části výsledkem činnosti fotoautotrofních a ostatních 
organismů.  
 Prapůvodní atmosféra byla složena z plynů a par uniklých z taveniny hornin- 
magmatu, který před více než čtyřmi miliardami let tvořil žhavotekutý povrch mladé 
utvářející se planety Takový prvotní plynný obal ani nemohl kyslík obsahovat. Ten totiž jako 
silně reaktivní plyn okamžitě reagoval s ostatními prvky za vzniku oxidů. Prvotní atmosféra 
tak vedle dusíku a ostatních netečných inertních plynů obsahovala sirovodík, fosforovodík, 
kyanovodík, vodík, metan, páry amoniaku a vody, ale neobsahovala kyslík. Místo něj byl 
hojně zastoupen v atmosféře i dnes existující oxid uhličitý – CO2. 
 Plynný obal posléze vychladl a na stále ještě horký povrch planety začaly dopadat prvé 
kapky kondenzované vody a dalších sloučenin. Po nějaké době se na ochlazeném povrchu 
udržely a později z nich vznikl oceán. 
 Z nejstarších nalezených mikrofosilií – zkamenělin, jejichž stáří je odhadováno na více 
než 3,5 miliardy let, lze usuzovat, že život na Zemi existuje velmi dlouho.Obvyklé odhady 
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jsou 3,8 miliardy let. Nejstarší mikrofosilie jsou překvapivě podobné dnešním sinicím. Je 
zřejmé, že tyto sinice, žijící ve vodě, svou fotosyntézou vytvářely stále větší a větší množství 
kyslíku. Ten ve vodě nejprve zoxidoval železo (vznikaly oxidy železa, dnes těžené jako 
železné rudy) a pak se začal uvolňovat do atmosféry. Následná „devastace“ atmosféry 
kyslíkem změnila poměr kyslíku a oxidu uhličitého. Jejím následkem dále bylo vyhynutí 
drtivé většiny anaerobní organismů. 
 Kyslík ovšem přinesl nové možnosti a způsoby uvolnění energie v buňkách. Tím 
způsobem je biologická oxidace, využívající kyslík v Krebsově cyklu a dýchacím řetězci. 
Chemická energie se uvolňuje, při tomto způsobu (při „spalování“ oxidaci glukózy na CO2 + 
H2O), v mitochondriích eukaryotických buněk. 
 Zbývá odpovědět kam se poděl přebytek oxidu uhličitého z původní atmosféry. 

CO2 se relativně dobře rozpouští ve vodě, kde vytváří kyselinu uhličitou H2CO3 a 
následně uhličitany, a právě to je ideální materiál ke stavbě schránek, skořápek a koster 
mnoha vodních organismů. Schránky z uhličitanu vápenatého jsou běžným způsobem ochrany 
a opory těl sinic, prvoků, houbovců, žahavců a dalších organismů. Po smrti těchto organismů 
schránky klesají na dno moří a oceánů, kde se tak ukládají do vrstev. V průběhu miliard let, 
tak činností organismů na celém světě, vznikly mohutné vrstvy sedimentárních organogenních 
hornin a nerostů vápenců a kalcitu. Základem těchto hornin jsou uhličitany a původně vlastně 
plyn oxid uhličitý. 
 
Oxid uhli čitý – CO2 je v atmosféře zastoupen 0,037 %. Uvedený údaj o objemovém podílu 
plynu pochází z měření meteorologické observatoře na vrcholu hory Mauna Kea na Havaji. 
Observatoř v nadmořské výšce 3397 m je na nejjižnějším místě Havajských ostrovů na 
severním úbočí sopky Mauna Kea (4205 m). Vrcholek sopky Mauna Kea má unikátní 
podmínky pro astronomická a meteorologická pozorování. Vzhledem absenci těžkého 
průmyslu na Havaji je hora tisíce kilometrů vzdálena od nejbližších znečišťovatelů ovzduší, 
a tak je tu průzračný vzduch. Přesto i zde je obsah CO2 vyšší než dosud uváděly učebnice 
ekologie (0,03 %). Je to jeden z důkazů o zvyšování množství tohoto plynu atmosféře, 
 Oxid uhličitý je primárně nepostradatelný pro fotoautotrofní organismy jako jediný 
zdroj základního biogenního prvku uhlíku pro fotosyntézu. Kysličník neboli oxid uhličitý je 
spotřebováván při fotosyntéze . Jeho doplňování do atmosféry se děje sopečnou činností 
a dále oxidací uhlíku z organických sloučenin. To znamená dýcháním, ale také kvašením, 
tlením, hnitím a především pak hořením. Právě hoření, spalování všech paliv a zvláště 
fosilních je zdrojem nadbytečného oxidu uhličitého. Nadbytečný oxid uhličitý je jeden ze 
skleníkových plynů, které vytváří tzv. skleníkový efekt. Tento přírodní jev přispívá 
k udržování teplot vhodných pro život. Pojem skleníkový efekt se užívá podle podobnosti 
vlastností skla ve skleníku a zemské atmosféry. Záření slunce prochází sklem dovnitř, kde je 
rostlinami a půdou uvnitř skleníku pohlcováno. Avšak tepelné záření vycházející z rostlin 
a půdy je pohlcováno sklem a zpětně vráceno do skleníku. Sklo tedy funguje jako „poklička“, 
která pomáhá udržet ve skleníku teplo. 
 Plyny dusík a kyslík, které tvoří převážnou většinu atmosféry (99 %), záření ani 
nepohlcují ani nevysílají. Některé plyny v atmosféře však mají schopnost pohlcovat tepelné 
infračervené záření, které vyzařuje povrch Země. Vodní pára, oxid uhličitý a některé další 
plyny určitou část tohoto záření pohlcují. Tyto plyny působí tedy na vyzařování jako částečná 
„poklička“ a způsobují rozdíl asi 21°C mezi skutečnou a průměrnou povrchovou teplotou na 
Zemi. Ta se, jak víme pohybuje asi kolem 15 °C . Kdyby atmosféra obsahovala jen kyslík 
a dusík byla průměrná teplota –6 °C. Tento účinek označujeme jako přirozený skleníkový 
efekt a je jednou z podmínek existence života na Zemi.  
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 O zvýšeném skleníkovém účinku mluvíme v případě navýšení účinku způsobeného 
plyny přítomnými v atmosféře vlivem činnosti lidí, jako je třeba odlesňování a především už 
zmíněné spalování fosilních paliv.  

K nejdůležitějším skleníkovým plynům, jejichž koncentrace se zvyšuje vlivem 
lidských aktivit, patří oxid uhličitý, metan a oxid dusný. 
  
Oxid uhli čitý  

(CO2) je jedním z hlavních nositelů, jejichž pomocí se v přírodě přenáší uhlík mezi 
mnoha přirozenými zdroji uhlíku (např.: biosféra – odumřelá biomasa, oceán). Suchozemské 
a oceánské zdroje uhlíku jsou mnohem větší než je jeho množství v atmosféře. Uvolnění 
pouhých 2 % oxidu uhličitého uloženého v oceánech by množství atmosférického CO2 
zdvojnásobilo.  
 
Metan  

(CH4) je hlavní složkou zemního plynu. V bažinatých oblastech, kde se rozkládá 
organický materiál, probublává k povrchu. Podle údajů z vrtných jader ledovců se 
koncentrace CH4 více než zdvojnásobila a stoupá v průměru o 1 % ročně. Přestože je 
koncentrace metanu v atmosféře mnohem menší než koncentrace oxidu uhličitého (175krát), 
není jeho skleníkový účinek zanedbatelný. Je to proto, že efekt způsobený molekulami 
metanu je přibližně 7,5krát větší než efekt způsobený molekulami oxidu uhličitého. Dalšími 
nezanedbatelnými producenty tohoto plynu jsou hospodářská zvířata. Především chov krav a 
býků tura domácího ve velkochovech ve Spojených státech amerických nebo v Argentině či 
na Novém Zélandu.  
 
Oxid dusný  

(N2O) je v atmosféře zastoupen v menším množství (6,7krát méně než metan) a ročně 
stoupá o 0,25 %. Přídavné zdroje, přispívající ke zvyšování jeho obsahu, jsou podle 
současných měření automobily. Životnost v ovzduší je relativně dlouhá – okolo 120 let – tedy 
nejvíce z uvedených plynů. 
 

Lidstvo si uvedený globální problém naštěstí uvědomuje a jedním z opatření ke 
snížení emisí je tzv. Kjótský protokol, který ukládá zúčastněným státům snížení emisí 
skleníkových plynů o 5,2 %.  
 Objem skleníkových plynů, které mezi lety 1990 až 2006 do ovzduší vypustila Česká 
republika, klesl podle zprávy Evropské komise za rok 2007 asi o čtvrtinu. V celé Evropské 
unii to v tomto období bylo 7,7 procenta. Avšak Česká republika má čtvrtý nejvyšší objem 
emisí oxidu uhličitého (CO2) v EU v přepočtu na jednoho obyvatele. Za rok 2006 připadá 
v České republice 14,5 tuny oxidu uhličitého na obyvatele. Nelichotivé první místo v tomto 
případě připadá Lucembursku, kde je to téměř 30 tun, na druhém místě je Irsko a na třetím 
Finsko. Nejméně emisí v přepočtu na obyvatele připadá na Lotyšsko, je to pět tun. V roce 
1990 činil objem emisí za Českou republiku 194,2 milionu tun oxidu uhličitého, v roce 2006, 
z kterého má Evropská komise poslední údaje, to bylo 148,2 milionu tun. 
Pokud by pokračovalo zvyšování průměrné teploty, mělo by to katastrofické důsledky 
například ve zvýšení hladiny světového oceánu. Příčiny tohoto již probíhajícího jevu jsou 
tající ledovce.  
 

Vzácné plyny argon – Ar – 0,934 %, neon, krypton a xenon jsou inertní plyny bez 
přímého ekologického vlivu. 

Vodní pára je složkou atmosféry s měnícím se objemovým zastoupením od 0 do 
maximálně do 4 % objemu (průměr je 2,6 %) na úkor dalších plynných složek. Kromě toho, 
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že jako skleníkový plyn se podílí na pohlcování dlouhovlnného záření, je jejím hlavním 
významem udržování oběhu vody v biosféře. 

Další stopové plyny jako metan, oxid dusný a oxid siřičitý a dále pevné i kapalné 
částice jsou obvykle označovány jako emise případně imise. Rozdíl mezi emisí a imisí je 
v době výskytu těchto látek v atmosféře a jejich působení na organismy. O emisích hovoříme 
v okamžiku, kdy se do atmosféry dostávají. Jsou do ní emitovány (vydávány).  

Imise je označení pro nečistoty v atmosféře, v době, kdy zpětně působí z atmosféry na 
prostředí a organismy, Jsou to vlastně emise, ale mohou být pobytem ve vzduchu pozměněny, 
třeba vzájemnými interakcemi, a pak je jejich účinek odlišný od původní emise. Například 
oxid siřičitý reaguje s atmosferickou vodou za vzniku kyseliny siřičité až sírové. Oxid siřičitý 
je tedy původcem okyselování prostředí. Z atmosféry je pak vymýván dešti. Takovéto kyselé 
deště byly příčinou značného snížení pH půdy a vody v řekách a jezerech v Evropě a Severní 
Americe ve druhé polovině 20. století. Velmi postižené byly u nás v té době například 
Krkonoše nebo Krušné hory. Zvláště v Krušných horách došlo ke značné likvidaci smrkových 
porostů. Ušetřeny nebyly ani ostatní horské lesy, včetně Beskyd a Jeseníků. Velmi citlivé na 
kyselé prostředí jsou jehličnany, především smrk ztepilý a jedle bělokorá, u nichž dochází 
k předčasnému opadu jehlic. Normálně tyto specificky stavěné listy vytrvávají na větvích šest 
let. Působením oxidu siřičitého se tato doba zkracuje a stromy pak přicházejí o listy už ve 
druhém, nebo třetím roce. Po předčasném opadu jehličí, stromy odumírají. Ještě menší 
ekologickou valenci čili toleranci vůči uvedenému oxidu mají lišejníky. Označujeme je proto 
za bioindikátory čistoty ovzduší. Není to dávno, kdy celá Ostrava byla lišejníkovou pustinou. 
Dnes již zde zase najdeme nejen kórové, ale i lupenité stélky těchto podvojných organismů.  

Zdroje oxidu siřičitého jsou především fosilní paliva, jako je uhlí a ropa, ale i uvolňuje 
se i hořením biomasy. Oxid siřičitý vzniká hořením síry, kterou tato paliva často obsahují. 

Nejčastějšími pevnými emisemi a imisemi je v poslední době tzv. polétavý prach. Jeho 
nejvyšší koncentrace se nejvíce vyskytují na Ostravsku a Karvinsku. 
 
Fyzikální vlastnosti atmosféry 
 
Hustota 
Atmosféra je velmi řídká(1,58 kg/m3), což způsobuje, že zde trvale nežijí žádné organismy. 
Nicméně existují organismy, které se přesto v tomto médiu dokáží i velmi dlouhou dobu 
udržet.  
 
Jsou to  

• velmi malé, drobné a lehké organismy, které se vznášejí ve vzduchu, nadnášeny 
vzestupnými proudy. Tyto organismy označujeme jako aeroplankton a tvoří ho 
například spory bakterií, cysty prvoků a jiné mikroskopické organismy, dále pak 
pylová zrna, výtrusy hub a výtrusných rostlin, drobný hmyz, … 

• létající organismy. Schopnost aktivního letu je vyvinuta u hmyzu a z obratlovců 
u ptáků a letounů. V podstatě existují dva základní typy křídel. Samostatně vyvinutá 
křídla, která jsou vlastně vychlípeninami pokožky. Tento typ má hmyz. Křídla souvisí 
s vnější kostrou. Jsou blanitá a živočich nepřišel o žádnou, již existující končetinu. 

Další variantou jsou přeměněné končetiny. Zde se jedná o obětování přední končetiny pro 
vytvoření křídla. Takový typ křídel mají ptáci a letouni. Existuje řada různých forem 
a velikostí křídel. V minulosti měla křídla až 7 metrů (létající ptakoještěři - pterosauři 
z mezozoika), v současnosti maximálně 3,5 metru u ptáků (albatros stěhovavý nebo kondor 
velký). 
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Atmosférický tlak 
Atmosférický tlak je důsledek hmotností vzduchu . Je dán výškou sloupce vzduchu 

nad povrchem určitého místa. Z toho je zřejmé, že za normálních podmínek je nejvyšší tlak na 
rovníku na hladině světového oceánu a čím výše vystoupíme do hor je tlak nižší (menší 
sloupec vzduchu).  
 Ekologické adaptace na rozdílný atmosférický tlak můžeme pozorovat u některých 
obratlovců v souvislosti fyziologii dýchání. Pro tyto živočichy je atmosférický tlak nezbytný 
pro mechaniku dýchání. Nádech je vlastně umožněn vyrovnáváním tlaku v plících s tlakem 
atmosférickým. Pokud je atmosférický tlak příliš nízký nedostává se do plic a následně do 
krve dostatek kyslíku a to limituje výskyt organismů jen do určitých nadmořských výšek. 
Vysokohorské druhy se na nízký tlak adaptovaly tím, že se jim zvýšil počet červených 
krvinek, a tím zlepšila jejich schopnost vázat a transportovat kyslík.  

Například v Tibetu mají lidé, žijící na tamní náhorní plošině ve výšce 4 000 m nad 
mořem, o 2 miliony více červených krvinek v jednom milimetru krychlovém krve než 
obyvatelé střední Evropy. Podobně je tomu třeba u lam žijících ve vysokohorském prostředí 
And a jejich příbuznými velbloudy z asijské poušti Gobi. Lamy mají v krvi rovněž více 
erytrocytů než velbloudi. Tato adaptace je dočasná, pokud takový organismus přesídlí do 
malých nadmořských výšek dojde postupně k poklesu erytrocytů na běžnou hodnotu. 
 
Proudění vzduchu 

Proudění vzduchu je způsobováno rozdíly tlaků a teplot vzdušných mas a otáčením 
planety. Rozlišujeme vítr, což je horizontální proudění vzduchu rovnoběžně s povrchem 
a konvekční proudy. To je vertikální (svislé, kolmé na povrch ) proudění vzduchu vyvolané 
rozdíly teplot vzduchu nad různě teplými povrchy krajiny, jako jsou vodní plochy, skalnaté 
povrchy, porosty vegetace. 

Ekologicky významné je využití této vlastnosti atmosféry organismy pro:  
• záměrné rozšiřování neboli anemochorii semen a plodu či výtrusů. Příkladem jsou 

různá létací zařízení podporující co nejdelší dolet od rodičovské rostliny jako křídla 
nažek javorů, jilmů, jasanů a třeba semen smrků nebo chmýr nažek pampelišek 
a nebo semen vrb a topolů.  

 
Obr. č. 6 javor mleč Acer platanoides (anemochorie) – foto autor 
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Obr. č. 7 lípa velkolistá Tilia platyphyllos (anemochorie) – foto autor 

 
 

Další záměrné využití proudění je anemofilie neboli větrosnubnost čili opylování 
prostřednictvím větru. 

• nezáměrné rozšiřování. Příliš silné nebo trvalé proudění může způsobit nežádoucí 
odnos celých organismů nebo jejich rozmnožovacích částic. 

U některých ostrovních nebo horských druhů hmyzu se můžeme setkat se zajímavou 
morfologickou adaptací zvanou apterismus . To je záměrná ztráta křídel. Pokud by je hmyz 
měl a použil je v místech, kde vane trvale silný vítr, pak by se takto vzlétli jedinci už nevrátili 
zpět. 
 U rostlin najdeme v souvislosti se silným působením větru tzv. vlajkové formy korun 
stromů. Koruna stromu je vlivem častých, silných a ze stejného směru vanoucích větrů 
tvarována po směru větru jako vlající vlajka. Na návětrné straně a po stranách koruny jsou 
větve krátké nebo žádné a dlouhé větve jsou na straně závětrné. Nejčastěji najdeme u nás 
takové morfoplastické adaptace u smrků ve vrcholových partiích vysokých hor (Krkonoše, 
Jeseníky). 
 Nemalý význam má působení větru na neživou složku biosféry. Větrná eroze neboli 
koraze mění abiotické složky prostředí. Tato tzv. eolická činnost větru  se rušivě nebo 
tvořivě projevuje na místech, kde není vegetační kryt. To jsou pouště, buď horké, kde je 
větrem hnán písek nebo studené, kdy stejně působí na povrch Země krystaly ledu a sníh. 
Činnost větru je rušivá (odnos), ale i tvořivá(navátí materiálu jinam). Částice hnané větrem 
způsobují obrušování povrchu krajiny, a tak vznikají skalní hřiby, brány nebo hrance. Rušivou 
činností větru u nás je především odnos vrchního materiálu z rozoraných polí. Tím přichází 
zemědělci o ornici a vyvátý materiál je pak nejčastěji spláchnut vodou do řek a pak ukládán 
do přehradních jezer. Za nějakou dobu tak hrozí postupné zanesené všech přehradních nádrží.  
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 2.1.3 Litosféra s pedosférou 
 Litosféra je kamenný obal Země tvořený horninami a nerosty. Samotná litosféra se na 
povrchu Země vykytuje jen v extrémních oblastech jako jsou písečné nebo kamenné pouště 
a dále skalnaté povrchy vysokých hor. Většinou je vlastně horninový obal zakrytý půdou 
tj.pedosférou. 
 Pedosféra či půdní obal (půda) je nejsvrchnější část zemské kůry, která vzniká 
zvětráváním podloží tzv. matečné horniny tj. litosféry. Na vzniku se podílí půdotvorní 
činitelé, což je podloží a utváření jeho povrchu, rostlinstvo a půdní společenstvo tzv. edafon, 
podnebí a člověk. 
Složení půdy jako ekosystému 

Půda je tvořena částí anorganickou abiotickou a částí organickou biotickou neživou 
(humusem) a živou (fytoedafon, zooedafon, kořeny vyšších rostlin). 

Anorganická složka zahrnuje pevnou, tekutou a plynnou fázi. 
Pevnou jsou půdní částice vznikající zvětráváním matečné horniny což bývá jíl, písek, 

spraš nebo drť. Půdní kostru neboli drť tvoří pevné neživé části větší než 2 mm a ostatní jsou 
jemnozemě se zrny menšími než 2 mm. Rozlišujeme hrubý písek 2–0,2 mm, jemný písek  
0,2–0,02 mm, hrubý jíl 0,02–0,002 mm, jemný jíl 0,002 mm a méně. Velikost půdních částic 
ovlivňuje velikost pórů mezi nimi a tím také množství vody a plynů v půdě. Velké částice 
mají půdy lehké, ve kterých je málo vody a jsou vzdušné. Naopak malé částice mají půdy 
těžké s velkým obsahem vody a malým množstvím vzduchu. Mezi nimi jsou pak půdy střední 
s optimálním množstvím vody a půdního vzduchu. 
 Kapalná tekutá složka půdu je půdní roztok. Ten tvoří voda a v ní rozpuštěné 
minerální látky pocházející z matečné horniny. Podpovrchová voda v půdě je zčásti voda 
vázaná na zrna půdy tzv. hygroskopická voda, která díky adhezi a adsorpci pevně lne 
k povrchu pevných částic a síla vazby je příliš velká a tato voda je pro organismy 
nevyužitelná nebo jen zčásti využitelná. Kapilární voda vzlíná vzhůru v pórech malého 
průměru a je nejlépe přijímána kořeny rostlin. Další je gravitační voda, která stéká z povrchu 
po srážkách a hromadí se ve spodních podzemních vodách. Tato podzemní spodní voda sytí 
prameny řek. 
 Půdní atmosféra je směsí stejných plynů, které tvoří běžný nadzemní plynný obal 
Země. Je zdrojem kyslíku pro kořeny rostlin a ostatní aerobní organismy. 
 Organická složka půdy je rozdělena na mrtvou a živou. Mrtvou tvoří organické látky 
v rozkladu, které označujeme jako humus. 
 Humus tvořený mrtvou organickou hmotou ovlivňuje teplotu, vlhkost, vodní 
a vzdušný režim v půdě. Ovlivňuje pH půdy a umožňuje koloběh živin. Obsah humusu určuje 
úrodnost půd. Čím více jemného sladkého humusu je v půdě, tím je půda úrodnější. Tvorba 
humusu je, kromě jiného, podmíněna činností destruentů čili rozkládačů organické hmoty 
mrtvých těl a exkrementů na povrchu půdy a přímo v ní.  
 Živá složka půdy zahrnuje kořenové systémy vyšších rostlin a edafon. 
Půdní biocenóza neboli edafon, je tvořena bakterio, myko a fytoedafonem, který je 
představován bakteriemi, houbami, sinicemi řasami. Druhou části je zooedafon obsahující 
prvoky a živočichy. Ze živočichů především ploštěnce, hlísty, kroužkovce, měkkýše, 
pavoukovce, hmyz a rovněž obratlovce. Ten rozdělujeme na: 

• permanentní – geobiontní (krtek, chvostoskoci, žížaly) všechna stadia žijí trvale 
v půdě; 

• temporální –geofilní (larvy, např. ponravy chroustů) v půdě jsou jen některá stadia;  
• periodičtí – geoxenní (hmyz a obratlovci, např. křeček) opouští půdu a vrací se do ní. 
Význam edafonu jako půdotvorného činitele spočívá v mechanickém drcení organických 

zbytků a jejich promíchávání s ostatními součástmi půdy. Umožňuje mineralizace mrtvé 
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hmoty a rozklad látek jako je celulóza, chitin, lignin, kreatin. Činností edafonu probíhá 
humifikace a mineralizace organických látek v půdě. Na humifikaci čili tvorbě humusu se 
především podílí houby a na mineralizaci mikroorganismy, především bakterie. 
 

 2.1.4 Hydrosféra 
Hydrosféra je vodní obal Země. Země je vodní planeta, téměř tři čtvrtiny jejího 

povrchu jsou pokryty vodou . Je to 361,18 miliónu km2 což je 70,8 % z celého povrchu Země, 
který činí 510,3 miliónu km2. Ovšem tato voda je slaná a pro suchozemské organismy je 
primárně nepoužitelná. Sladká voda z celkového množství vody na planetě představuje jen 
necelé 3 %. Dvě třetiny z ní vázaná v ledovcích a věčném sněhu. Pro suchozemské 
a sladkovodní organismy je využitelné necelé 1 %. Naštěstí je voda v neustálém oběhu. Tento 
tzv. hydrologický cyklus je způsoben sluneční energií a rozlišujeme dva malý a velký oběh. 
Malý vodní oběh je nad oceánem. Voda se slunečním teplem z povrchu oceánu vypaří 
a v atmosféře se přemění na mraky. Ochlazením ve vyšších výškách zkondenzuje a dopadá 
pak zpět na hladinu oceánu. Naštěstí současně existuje ještě velký oběh vody. Voda se 
vypařuje nad oceánem a vzniklé mraky jsou odnášeny nad pevninu, kde voda kondenzuje a 
nad pevninou prší. Déšť dopadá na vegetaci, která část pohltí a část po ní steče na půdu. Po 
povrchu půdy část stéká(povrchová tekoucí voda) a část se vsakuje(podzemní spodní voda). 
 Po povrchu za vydatného deště neusměrněně odtéká jako ron. Při silných deštích se 
vytváří vodní erozí ronové rýhy. Viz obrázek č. 8. Ronové rýhy vznikají především na 
místech bez vegetačního krytu.  

 
Další možností je usměrněný odtok. 

Vznikají vodoteče, což jsou prameny, potoky a 
řeky. Vodní toky jsou napájeny vodou, která se 
vsakuje při dešti do půdy. Tato gravitační voda 
protéká propustnými vrstvami sedimentárních 
(usazených) hornin až na nepropustné podloží. 
Zde se hromadí a podle reliéfu krajiny znovu 
vytéká na povrch. Spodní podzemní puklinová 
a průlinová voda tak sytí prameny potoků a 
řek. Puklinová voda protéká puklinami 
v horninách a průlinová voda zvodňuje vrstvy 
propustných hornin jako jsou štěrky a písky. 
Řekami i podzemím se voda vrací zpět do moří 
a oceánů . 
 

 
  Fyzikální a chemické vlastnosti vody 
 Koheze čili soudržnost a adheze čili přilnavost. Spolupůsobení těchto dvou vlastností 
vytváří povrchové napětí na rozhraní mezi vzduchem a vodou. Povrchová blanka vodní 
hladiny je o něco pevnější než okolní voda a umožňuje existenci organismů na tomto rozhraní 
s atmosférou. Najdeme zde pleuston a neuston. Pleuston je společenstvo organismů žijících na 
povrchu vodní hladiny jako jsou ploštice vodoměrky a bruslařky. Neuston představuje 
biocenózu organismů žijících přímo v povrchové blance. Jsou to prvoci nebo jednobuněčné 
řasy a sinice.  
 Hustota je měrná hmotnost vody. Ve srovnání s atmosférou je přibližně 775krát vyšší 
než měrná hmotnost vzduchu. Díky takové hustotě je vhodná k trvalému obydlení a je také 
trvale osídlena nepřeberným množstvím organismů.  

Obr. č.8 ronové rýhy – foto autor 
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 Hustota vody je ovlivňována její teplotou. Jeden litr vody má hmotnost jeden kilogram 
právě při teplotě 3,98 °C, jen tehdy je hustota vody 1 g/cm3 . Tato fyzikální anomálie vody 
znamená, že nejtěžší voda má teplotu necelých 4 °C. Hustota vodního prostředí ovlivňuje tvar 
a stavbu těla včetně pohybových orgánů vodních živočichů.Ti díky nadlehčování vodou mají 
jednodušší opěrné soustavy a větší těla než živočichové suchozemští. Ve vodě tak žijí největší 
organismy jako plejtvák obrovský (Sibbaldus musculus) dorůstající délky 30 m a hmotnosti 
100 tun nebo o 5 m kratší, ale o 10 tun těžší velryba grónská (Balaena mysticetus). 
Z bezobratlých to je třeba krakatice hlubinná (Architeuthis dux) s délkou 18m nebo třeba 
metrový humr evropský (Homarus vulgaris). 
 Morfologickou adaptací na hustotu vodního prostředí je hydrodynamický tvar těla. 
Proudovitý tvar těla živočichů rychle plovoucích ve vodě je překvapivě podobný u zcela 
nepříbuzných druhů. Pro srovnání mohou sloužit tvary těl ryb třeba pstruha nebo jesetera 
s tvarem žraloka jako paryby a třeba delfína nebo kosatky jako savců. Jedná se příklad 
konvergence (sbíhání) vývojových linií. Cílem takové adaptace je co nejsnadnější proplouvání 
vodou.  
 Dalším zajímavým ekologickým jevem je cirkulace a stagnace vod v hlubokých 
sladkovodních jezerech . Je důsledkem teplotní anomálie vody a periodického střídání teplot 
vody v průběhu roku .  
 Na jaře taje led na hladině a voda se ohřívá. Jakmile dosáhne 4 °C stane se těžší než 
chladnější voda pod ní a začne klesat ke dnu, tím vytlačí chladnější vodu k hladině a ta se zase 
ohřeje. Celá tato cirkulace ustane v okamžiku, kdy bude mít veškerá voda v nádrži teplotu 
4 °C. Voda se tak rovnoměrně promíchá a okysličí.  
 V následujícím létě se voda prohřívá od hladiny jen do určité hloubky. Na hladině 
může dosahovat teplotu 25 °C. Nehluboko pod hladinou v hloubce jednoho až dvou metru 
teplota prudce klesá o deset i více stupňů. Této vrstvě říkáme termoklina neboli skočná vrstva. 
Vrstva vody nad ní se označuje jako epilimnion a vrstva pod ní je hypolimnion. Směrem ke 
dnu teplota klesá až na 4 °C. Tento stav označujeme jako letní stagnace.  
 Na podzim se voda na hladině ochlazuje, až její teplota poklesne na 4 °C začne klesat 
ke dnu a k hladině se tak dostává teplejší voda z větších hloubek. Probíhá tak podzimní 
cirkulace a voda se v celé nádrži znovu promíchá. 

V zimě voda na hladině se ochladí až na 0 °C a zamrzne. Od ledu na hladině směrem 
ke dnu bude teplota vzrůstat na 4 °C. Následuje zimní stagnace. 
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Obr. č. 9 Cirkulace a stagnace stojatých vod – kresba autor 
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 Salinita neboli slanost je dána množstvím rozpuštěných solí ve vodě a je určována 
polohou a podkladem vodního biotopu. Sladkovodní biotopy kolísají mezi 0,05 ‰ až 0,4 ‰ 
rozpuštěných látek a tzv. sladká voda obsahuje především soli kyseliny uhličité tj. uhličitany. 
Sladkovodní organismy se musí vyrovnávat s hypotonickým prostředím osmoregulačními 
mechanismy. 
 Mořské biotopy obsahují v průměru 35 ‰ rozpuštěných solí, to znamená, že v každé 
litru mořské vody je rozpuštěno 35 gramů především chloridových solí. Nejvíce je zastoupen 
chlorid sodný tj. NaCl, což je známá sůl kuchyňská neboli nerost halit. Prostředí pro mořské 
organismy je izotonické nebo hypertonické. Izotonické prostředí má stejnou koncentraci 
roztoku jako koncentrace roztoků uvnitř buněk organismu. Hypertonické prostředí má 
koncentraci roztoku vyšší. 
 Organismy podle vztahu k salinitě rozdělujeme na stenohalinní tj. s úzkou 
ekologickou valencí na salinitu vody. Stenohalinní vůči hypotonickému prostředí sladké vody 
je většina sladkovodních druhů ryb. Sladká voda se osmoticky neustále dostává do jejich 
buněk celým povrchem těla. Přebytečnou vodu ryby vylučují v podobě velkého množství 
řídké málo koncentrované moči. Vlastně sladkovodní ryby do vody neustále močí a současně 
vůbec nepolykají okolní vodu tj. nepijí. Naopak mořské druhy ryb žijící v hypertonickém 
prostředí vodu osmoticky ztrácí a proto mořskou vodu neustále pijí a téměř nemočí. Moči 
vytváří jen málo a je silně koncentrovaná. Navíc přebytečné soli vylučují kožními žlázami.  
 Euryhalinní  tj. se širokou ekologickou valencí na salinitu jsou organismy obývající 
brakické(smíšené) vody při ústí velkých řek. Z ryb to jsou například jeseteři.  
 Zajímavou ekologickou adaptací na salinitu mají tažné druhy ryb. Jsou cyklicky 
holeuryhalinní. To znamená, že část života tráví ve sladké a část ve slané vodě. 

Rozlišujeme tažné migratórní ryby anadromní – rozmnožují (třou) se ve sladké vodě, 
ale dospívají ve slané (lososi) a katadromní – žijí ve sladké vodě a ve slané se rozmnožují 
(úhoři). 

Anadromní lososi obecní(Salmo salar) i další začínají svůj život ve sladké vodě. 
Dospělí lososi se rozmnožují v horních tocích řek. V minulosti jejich tření probíhalo 
i v horních tocích a přítocích Vltavy, Labe nebo Odry. Po tření dospělí lososi většinou samci 
obvykle umírají a z nakladených jiker se po čase líhne další generace. Mladí lososi tzv.strdlice 
se po jednom až dvou létech vydávají do moře a zde, evropští v severním Atlantiku, žijí jeden 
až tři roky. Pak vyhledávají ústí řek, kterými připluli do moře, a vydávají se proti proudu zpět 
na místa, kde se vylíhli. Řídí se při tom chemismem vody. Celý cyklus se pak opakuje. 
Jikernačky-lososí samice se vracejí 2 až 5-krát, samci obvykle jen jednou. Migrace lososa 
obecného do českých řek ustala v prvé polovině dvacátého století. Zapříčinilo to značné 
znečištění řek a množství příčných staveb jezů a přehrad bez funkčních rybích přechodů. 
V roce 2000 se podařilo ve spoluprácí Německou republikou spustit program repatriace 
lososa do České republiky. Cílem celé akce bylo navrátit lososa do naší přírody. Předpoklady 
pro to byly na řece Labi. Labe je díky pomoci Německa plně průchodné až po Ústí nad 
Labem. Konkrétně po zdymadlo ve Střekově. Po dostavbě a zprovoznění čistíren odpadních 
vod je i kvalita vody pro lososa vyhovující. V roce 2000 byly dovezeny ze Švédska jikry a po 
vylíhnutí v líhních v Severních Čechách a příhraničním Německu, byl vysazen první plůdek 
lososa do přítoků Labe, především do řek Kamenice a Ploučnice. Od podzimu 2001 se v Labi 
a jmenovaných přítocích začali pravidelně objevovat dospělí lososi. Celá akce se zdařila a dál 
pokračuje.  
 Spolu s lososy se v Labi začíná znovu objevovat úhoř. Přesněji malí sklovitě 
vyhlížející ještě nevybarvení úhoříci nazýváni monté. Úhoř říční(Anguilla anguilla) je 
katadromní ryba. Dospělí úhoři se rozmnožují v Sargasovém moři v Atlantiku nedaleko 
Mexického zálivu. Po výtěru hynou a z nakladených jiker se líhnou průsvitné larvy 
označované jako leptocephalus a ty jsou unášeny Golfským proudem k Evropě. Cesta jim trvá 
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3–4 roky a za tu dobu uplavou 7 000 km. Shromažďují se u ústí řek v brakické vodě a dál do 
nich postupují proti proudu jen samice, jako malí úhoři monté (asi 10 cm velcí). Tyto samice 
putují až k pramenným oblastem, kde dospějí což trvá až 4 roky). Samci zůstávají v mořích 
a čekají až se po 4–6 letech vrátí samice zpět do moře a pak se spolu vracejí proti Golfskému 
proudu zpět do Sargasového moře, kde vytřou se a hynou. Cesta na trdliště jim trvá asi jeden 
a půl roku a jejím průběhu nepřijímají potravu. 
 Vzhledem k neprostupnosti řek jim rybáři pomáhají dostat se do pramenných oblastí. 
V ústí řek je odlovováno monté a letecky převezeno do vnitrozemí, kde se vysadí do řek 
a přehradních jezer. Je zajímavé, že pokud to jsou samci, mění se na samice. Pohlaví zřejmě 
u nich ovlivňuje salinita vody. 
Tlak vody nebo také hydrostatický tlak je způsoben masou vody nad ponořeným objektem. 
S hloubkou roste na každých 10 m se zvyšuje o 1 kilopond (1 kp =1 kg / 1 cm2 ) Organismy 
podle v vztahu k hydrostatickému tlaku jsou stenobatické (nesnáší změny tlaku vody) 
a eurybatické (snáší dobře změny tlaku vody).  
 Pokud mají tělní dutiny naplněny plyny, pak jsou stenobatické, neboť plyny jsou 
stlačitelné . Z tohoto důvodu hrozí při rychlém vynořování u ryb s plynovým měchýřem nebo 
u ptáků a savců prudké rozpínání stlačených plynů a to i v krvi. Mohou v ní vznikat bublinky 
plynů a nastane plynová embolie. Bublinky mohou ucpávat drobné cévy a působit vážné 
poruchy zdraví i smrt. 
 Jestliže jsou tělní dutiny organismu vyplněné tekutinou, pak jsou tyto organismy 
eurybatické. Tekutiny nejsou stlačitelné, a tak je okolní hydrostatický tlak tolik neohrožuje. 
Například prvoci odolávají tlakům až 500 kp. 

Viskozita vody je vnitřní tření kapalin. Viskozita vytváří odpor proti organismu, který 
se v ní pohybuje. V porovnání se vzduchem je viskozita vody stokrát vyšší a vodní prostředí 
klade pohybu organismu mnohem větší odpor. Viskozita je ovlivněna teplotou. Při snižování 
teploty se viskozita zvyšuje.  
 Tato skutečnost se projevuje u planktonních živočichů perlooček hrotnatek tzv. 
cyklomorfózou. Plankton je společenstvo drobných organismů vznášejících se ve vodním 
sloupci. Vznášení jim umožňují různé mechanismy. Nízká specifická hmotnost blížící se 
hustotě vody, dutiny v těle vyplněné plyny nebo oleji, aktivní vzestupný pohyb a relativně 
velký povrch těla vzhledem k hmotnosti. Právě poslední uvedený mechanismus uplatňují 
korýši hrotnatky při zmiňované cyklomorfóze. V létě, kdy je voda v nádržích teplá a má 
nízkou viskozitu, mají hrotnatky na hlavě dlouhé přilbovité výrůstky a i další tělní výrůstky 
jsou dlouhé. V chladných obdobích roku mají další generace perlooček hlavy krátké a kulaté. 
Celkově jsou jejich tělní výběžky v chladné vodě kratší a celé tělo je větší. V chladné vodě je 
viskozita větší a hrotnatky i bez většího povrchu těla klesají pomaleji.   
 

 
Obr. č. 10 cyklomorfóza hrotnatky jezerní Daphnia cucullata zimní forma(vlevo) a letní forma 

– kresba autor 
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Světelný režim vod. Světlo pronikající do vody má především vliv na průběh 
fotosyntézy. Ovlivňuje dále migrace živočichů a jejich reprodukční cykly, rychlost růstu aj. 

Světlo pronikající vodním sloupcem mění svoje vlastnosti. Se stoupající hloubkou 
klesá intenzita a to již odrazem na hladině. Zde závisí na výšce Slunce a na povrchu hladiny. 
U nás v naší zeměpisné šířce se odráží v létě v průměru asi 2 %, v zimě asi 14 % dopadajícího 
světla. Dalšími faktory je rozptyl na anorganických i organických částicích i organismech 
vznášejících se ve vodách a eventuální zastínění listy rostlin. Dále se mění se spektrální 
složení. Kvalita světla se směrem ke dnu vlivem rozdílné absorbce jednotlivých složek světla 
mění. Do největších hloubek nejsnáze proniká střední část spektra (tj. zelená, žlutá). Díky 
tomu dochází u řas k adaptaci na využití těch složek světla, které převládají v různých 
hloubkách. Nejhlouběji (až 400m) se vyskytují ruduchy, jejichž pomocné pigmenty 
(fykocyanin a fykoerytrin) jim umožňují využívat právě střední část spektra. 

Svrchní prosvětlená vrstva vody v nádržích se nazývá eufotická a končí tzv. 
kompenzačním bodem. To je hloubka, ve které se vlivem úbytku světla vyrovnává intezita 
fotosyntézy s dýcháním. Vrstva pod eufotickou vrstvou se nazývá afotická tj. tmavá. 
Kompenzační bod se pohybuje řádově v hloubkách desítek centimetrů až metrů. V čisté 
mořské vodě asi 200 m. Ve vnitrozemských vodách jsou časté zákaly eufotická vrstva zde 
může sahat jen několik centimetrů pod hladinu.  

Průhlednost je další vlastností vody.Chemicky čistá voda je čirá a zcela průhledná. 
V přirozeném prostředí je její průhlednost snižována množstvím rozpuštěných látek a zákalem 
– turbiditou. Zákal tvoří částice rozptýlené ve vodním sloupci vlivem dešťů, splachů, 
zvířením kalů ze dna, vlivem rozvoje organismů (vegetační zákal) nebo činnosti různých 
organismů (přerývání dna rybami) vč. člověka. Déletrvající silný zákal může mít negativní 
vlivy pro organismy. Např. sníženou schopnost orientace v prostředí nebo zanášení filtračních 
aparátů a žaber. 

Vegetační zákaly jsou vyvolány rozvojem bakterií (bakterioplankton) nebo řas 
(fytoplankton) a mohou sloužit jako zdroj potravy. Jejich zbarvení je nečastěji zelené. 
Bakterioplankton je tvořen sinicemi a při větším rozvoji druhů Aphanizomenon, Anabaena a 
Microcystis způsobuje kvetení vody. Anorganické zákaly zapříčiněné jílovitými, písčitými a 
jinými částicemi zbarvují vodu různými odstíny žluté a hnědé barvy.  

Průhlednost vody zjišťuje se pomocí Secchiho desky. To je kruhová deska o průměru 
30 cm rozdělená na čtyři bíločerné kvadranty upevněna uprostřed na kalibrované šňůře. 
Desku ponořujeme tak dlouho, dokud je viditelná. Průhlednost se tak stanovuje 
v centimetrech, decimetrech nebo v metrech. Pohybuje se ve vnitrozemských nádržích v létě 
v nížinných rybnících od několika dm až po 7m v horských jezerech v období podzimní 
cirkulace. 

Barva čisté vody je v silné vrstě modrá a mění se stoupajícím obsahem rozpuštěných 
huminových látek přes zelenou do hnědé. 
 Teplota je limitující faktor vodního prostředí. Má výrazný vliv na fyzikálně chemické 
vlastnosti vody (např. rozpustnost plynů, hustotu, viskozitu).Vodní prostředí je teplotně 
relativně stabilní. To je dáno vysokým měrným skupenským teplem, vysokým latentním 
teplem výparu, vysokým skupenským teplem tání. 

Teplotní ekologická valence rozděluje organismy na eurytermní jako štika obecná 
(Esox lucius) nebo okoun říční (Perca fluviatilis) a kapr obecný (Cyprinus carpio), kteří snáší 
teploty 0° C až 30° C a stenotermní pstruh obecný forma potoční (Salmo trutta morpha fario), 
který má letální teplotu 21° C. 
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Sladkovodní ekosystémy 
V dalším textu se budeme zabývat jen sladkovodními ekosystémy. Ty rozdělujeme na 

vody tekoucí a stojaté.  
Vody stojaté neboli lenitické jsou představovány různými druhy nádrží. 

Nádrž dělíme na pelagiál, což je oblast volné vody obývána planktonem a nektonem. 
Její horní, prosvětlená eufotická vrstva, je zpravidla shodná s epilimnionem. Dolní vrstva 
s nedostatkem světla afotická je hypolimnion a mezi nimi je skočná vrstva, termoklina, kterou 
také označujeme metalimnion.  

Další oblastí nádrže je bentál . Bentál je dno nádrže osídlené bentosem.  
Litorál  je příbřežní prosvětlené pásmo stojatých vod. Charakter a rozsah je dán 

morfologií nádrže a propustností vody pro světlo a odpovídá epilimnionu. Litorál představuje 
přechod mezi vodním a suchozemským ekosystémem. Tato oblast je nejvíce osídlena 
organismy a najdeme zde řadu různých druhů. Je tu vysoká biodiverzita tj. druhová pestrost. 
Obecně takový přechod mezi ekosystémy označujeme jako ekoton. 

V přirozených mělkých nádržích chybí obvykle málo oživená hlubinná oblast tzv. 
profundál . 

Důležitou oblastí vodní nádrže je samozřejmě hladina. Najdeme tu organismy 
povrchové blanky neuston a na hladině pleuston. 

Sladkovodní organismy tedy tvoří ve vodě různá společenstva  
Podle způsobu života a výskytu rozlišujeme společenstvo dna bentos. To jsou 

organismy poutané ke dnu například nitěnka obecná (Tubifex tubifex) nebo korýši jako rak 
bahenní (Astacus leptodactylus). Další biocenózou vodního prostředí je perifyton. Ten tvoří 
nárosty na dně a ponořených objektech. Nejvíce jej tvoří řasy a sinice v oblasti litorálu. 

Už dříve zmiňovaný plankton je souborem ve vodě se volně vznášejících drobných 
organismů. Ty jsou závislé na proudu, který je unáší. V tekoucích vodách se proto téměř 
nevyskytuje.Obvykle rozlišujeme rostlinný fytoplankton a živočišný zooplankton. Najdeme 
ho litorálu a pelagiálu. 

Nekton je představován skupinou aktivně plovoucích organismů nezávislých na 
proudu. Jsou to hlavně ryby, ale třeba i pulci obojživelníků nebo plovoucí larvy vodního 
hmyzu. 

Poslední dvě,které jsme už dříve definovali, jsou neuston a pleuston žijící v a na 
povrchové blance vody.  

Další rozlišení vodních organismů je základní ekologické třídění na fotoautotrofní 
producenty organické hmoty biomasy a kyslíku. Jsou to řasy, rozsivky, sinice a vodní 
cévnaté rostliny. Další jsou heterotrofní konzumenti této biomasy. Především jsou zastoupeni 
různými druhy měkkýšů, vodního hmyzu, korýši a rybami. Destruenti jsou rozkládači mrtvé 
biomasy a ve vodě je představují vodní baktérie a houby. 

Rostliny, chromista a fotosyntetizující bakterie jako primární producenty ve vodním 
prostředí lze podle velikosti dělit na mikrofyta - zelené řasy, sinice a rozsivky. Tito důležití 
primární producenti jsou složkami fytoplanktonu, perifytonu a bentosu.  

Druhou skupinu, označovanou makrofyta, tvoří většinou vyšší rostliny, ale i mechy, 
parožnatky, chaluhy, ruduchy a zelené řasy. 
 Dělení podle polohy rostlinných orgánů: 
Hydrofyty  – vlastní vodní rostliny jsou submerzní a natantní. 

Submerzní jsou zcela ponořené rostliny s fotosyntetizujícími orgány pod hladinou 
jsou stenoekní. Často mají redukované kořeny a cévní svazky. Příjem vody, minerálních látek, 
plynů je celým povrchem. Mají tenkou epidermis a jemnou kutikulu. Povrch je často 
zvětšován členěním listů. Většinou jim chybí průduchy a aerenchym (provzdušňovací pletivo) 
mají i ve stoncích a řapících listů. Příklad takové rostliny volně se vznášející ve vodě je 
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okřehek trojbrázdý (Lemna trisulca) a zakořeněné stolístek klasnatý (Myriophyllum 
spicatum). 

Natantní jsou rostliny splývavé s fotosyntetizujícími orgány na hladině nebo těsně 
nad ní. Kořenují ve dně, ale listy mají na hladině. Listy jsou zpravidla nedělené, okrouhlé, 
vyztužené sklerenchymem, kryté kutikulou a voskovými vrstvami. Jsou to lekníny Nymphaea, 
stulíky Nuphar, nepukalky Salvinia nebo rdesno obojživelné Polygonum amphibium. 
Helofyty – To jsou vynořené čili emerzní bahenní rostliny s oddenkem kořenujícím 
v bahnitém dně a fotosyntetizujícími orgány ve vzdušném prostředí. Jsou podobné 
suchozemským. Příkladem mohou být rákos obecný Phragmites communis, orobinec 
úzkolistý a širokolistý Tygha angustifolia a Tygha latifolia nebo puškvorec obecný Acorus 
calamus. 

Obr. č. 11 kotvice plovoucí Trapa natans (natantní hydrofyt)– foto autor 
 
Nádrže rozdělujeme na uzavřené bezodtokové a průtočné. Uzavřené nádrže jsou 

přirozené (jezera, tůně, slepá ramena) a umělé (studny, zatopené lomy, důlní propadliny atd.). 
Zdrojem vody je pro ně déšť nebo spodní vody. Průtočné přirozené jsou třeba nádrže za 
bobřími hrázemi. Umělé jsou všechny rybníky a přehradní jezera.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Obr. č. 12 oblasti stojatých vod – kresba autor 



 33 

Typy nádrží  
 

Oligotrofní  nádrže jsou naplněné čistou vodou s malou produkcí organické hmoty 
v epilimniu. Jsou obvykle hluboké s dostatkem kyslíku. Žije v nich mnoho stenooxybiontních 
na kyslík náročných živočichů v pelagiálu i bentálu. Roční přírůstek sedimentů je malý. Jsou 
to například horská ledovcová jezera - plesa. 

Eutrofní  jsou mělčí v létě prohřívané nádrže s velkou produkce organické hmoty 
v eufotické vrstvě vody.Na dno padá velké množství odumírajícího planktonu, který spolu se 
zvýšeným přísunem organické hmoty z bohaté vegetace litorálu podporuje tvorbu hnijícího 
aerobního a anaerobního bahna (gyttja). Častý je nedostatek kyslíku v profundálu, který 
v zimě a v létě u dna vytváří kyslíkový deficit. Z tohoto důvodu v bentálu žijí pouze 
euryoxybiontní na kyslík nenároční živočichové (larvy pakomárů Chironomus plumosus, 
komárů Culex nebo koreter Chaoborus). 
 

Vody tekoucí neboli lotické jsou představovány řekami a jinými vodními toky. 
Vyznačují se otevřeností, přísunem látek přítokem z okolí a jejich ztrátami odtokem. 
Rozlišujeme zde úseky rychle proudící (torrentilní) a pomalu tekoucí (fluviatilní). 
Charakteristickým znakem toků je jednosměrné proudění, které ovlivňuje fyzikální 
a chemické faktory vody a působí na všechny organismy morfoplasticky, fyzioplasticky 
a etoplasticky. Vodní tok rozdělujeme z geografického hlediska na horní, střední a dolní tok. 
Horní tok zahrnuje pramennou oblast a tu část toku označovanou jako horský potok nebo 
bystřina. Proudění je zde torrentilní a převažuje vodní eroze rušivá tj. odnos materiálu. Údolí 
má tvar písmene „V“ a tok je víceméně přímý.  

Střední tok se vyznačuje střídáním proudění torrentilního s fluviatilním. Údolí řeky se 
zahlubuje a její koryto začíná zatáčet meandrovat. Tvar údolí je neckovitý. Eroze je rušivá 
a tvořivá současně. Při větších průtocích voda unáší větší množství materiálu a ten se pak 
ukládá ve formě štěrkových nánosů. Vznikají říční terasy a řeka teče ve vlastních nánosech.  

Dolní tok se vyznačuje pomalým fluviatilním prouděním. Řeka unáší množství 
jemnějších částic a vytváří značné vrstvy usazenin. Údolí je široce neckovitě otevřené 
a koryto meandruje a oddělováním meandrů od hlavního toku vytváří slepá nebo mrtvá 
ramena. Větvením koryta se mohou vytvářet i vnitřní delty.  

Rychlost proudu vodního toku se mění podle spádu podkladu, po kterém voda teče. 
Rychlost proudění asi 120 cm/s se vyskytuje nečastěji v horním toku a koryto má kamenité 
dno. Úseky se štěrkovitým dnem ukazují na zpomalení rychlosti proudění asi na 40 cm/s 
a vyskytují se v ještě i v horní časti středního toku. Ve středním toku je průměrná rychlost 
proudění asi 20 cm/s a na dně najdeme středně hrubý písek. Dolní tok teče pomalu, rychlost 
proudění je asi 10 cm/s a dno koryta je bahnité. Proudění v průběhu toku střídá peřejnaté 
úseky – lotické úseky s málo proudivými – lenitickými úseky. Rychlost vody závisí mj. na 
spádu, charakteru dna, tvaru koryta. Nejvyšší je v tzv. proudnici v určité hloubce pod 
hladinou, nižší při hladině a březích. 
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Obr. č. 12 ritrál Moravice nad Žimrovicemi – pásmo lipanové – foto autor 
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Ekologické členění toku 
První části prameniště, které zahrnuje pramen krenal a pramennou stružku 

hypokrenal. 
Pramen tvoří přechod mezi podzemními a povrchovými vodami, má nízkou, stálou 

teplotu, málo kyslíku. Objevují se v něm druhy z podzemí (blešivec studniční Niphargus 
aquilex) i nižších úseků toku (blešivec potoční Gammarus fossarum).Pramenná stružka má 
obvykle málo vody a s teplotu blízkou teplotě pramene. 

Podélně rozdělujeme tok do dvou hlavních systémů ritrál  a potamál, které lze 
vymezit průměrnou teplotou vody. 

Ritrál tvoří úsek toku od prameniště po tu část toku, kde průměrné měsíční teploty 
nepřesahují 20 °C. Maximální teploty vody v létě nepřesahují 21 °C. Typický je obvykle 
vysoký obsah kyslíku a převážně kamenité až štěrkovité dno. Osídlení je chladnomilnými a na 
kyslík náročnými organismy, které jsou tvarem těla přizpůsobené proudu (jepice potoční 
Ecdyonurus venosus, vranka obecná Cottus gobio).V nektonu převládají lososovité ryby 
pstruzi a lipani. Pravý plankton chybí. Přes adaptace k vyšší rychlosti proudu vodu dochází ke 
strhávání organismů a jejich transportu po proudu níže. Tento posun vyrovnáván migrací proti 
proudu, buď díky pozitivní rheotaxi (pohyb proti proudu) nebo tzv. rekolonizačními lety 
samic. Tato oblast toku zahrnuje dvě tzv. biologická rybná pásma. Pásmo pstruhové 
a lipanové a odpovídá hornímu a horní části středního toku řeky 

Rybná pásma jsou čtyři a toto rozdělení zavedl v 19. století český zoolog Antonín Frič 
(1832–1913). Další jsou parmové a cejnové. Ta najdeme v další části toku. Ten se nazývá 
potamál. 

 
Obr. č. 13 Potamál Odra v Polance nad Odrou – pásmo cejnové – foto autor 
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Potamál představuje tu část toku, ve které teploty vody v létě přesahují 21° C a kde 
může docházet ke kyslíkovým deficitům, proudění je pomalejší a dno obvykle písčité až 
bahnité. Žijí zde eurytermní až teplomilné druhy (jepice obecná Ephemera vulgata nebo 
měkkýš zubovec Theodoxus). Nekton je tvořen hlavně kaprovitými rybami (parma obecná 
Barbus barbus, cejn velký Abramis brama). Ve fluviatilních úsecích je hojný tzv. 
potamoplankton tvořen mnoha druhy vířníků, perlooček a buchanek. Parmové pásmo 
potamálu odpovídá střednímu toku a cejnové dolnímu toku řeky. Ritrál tj. pstruhové 
a lipanové pásmo na řece Odře je od pramene po město Odry. Parmové pásmo na Odře končí 
u Studénky a až k Bohumínu se jedná o pásmo cejnové. Na některých řekách může cejnové 
pásmo chybět. Například na Ostravici nebo Moravici jej nenajdeme. Tyto řeky ústí do Odry 
respektive Opavy už v parmovém pásmu.  
 
Biotopy a společenstva tekoucích vod. 

Pojmem reopelagiál označujeme volnou tekoucí vodu. Všechny živé i neživé 
mikroskopické částice unášené vodou nazýváme seston. V pomalu tekoucích vodách se může 
vytvářet a udržet pravý říční plankton potamoplankton. Samozřejmostí je nekton 
představovaný rybami, kterých je v našich řekách více než šedesát druhů. Zvláštností 
lotických biotopů je drift , což jsou proudem unášené bentické organismy 

Stejně jako v nádržích je povrchová vrstva dna (řádově cm) označována jako bentál. 
Životní společenstvo tohoto ekotopu je reobentos, představovaný zoobentosem, fytobentosem 
a bakteriálními nárosty. 

Tekoucí voda vyžaduje adaptace zde žijících organismů na proudění. 
Adaptace rostlin na proudění.  

Vláknité řasy a sinice se přichycují pomocí rhizoidů a používají různé způsoby 
ukotvení. 

Vyšší rostliny samozřejmě kořenují a mají různé tvarové a velikostní odchylky oproti 
druhům ze stojatých vod. 

 
Obr. č. 14 lakušník vzplývavý Batrachium fluvitans – foto autor 

 
Adaptace živočichů na proudění.  

Tělo živočich může být opatřeno háčky, výrůstky, přísavkami na různých místech jako 
larvy proudomilek (Liponeura). Jiná možnost je lepení pomocí byssových vláken jako 
slávička (Dreissena) nebo tvar těla kámomila (Ancylus). Někteří staví sítě jako larvy chrostíku 
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(Hydropsyche), jiní mají závaží v podobě schránek. Další neopouští úkryty a jiní překonávají 
proud díky hydrodynamickému tvaru těla. 

Ekologicky zajímavé jsou některé neobvyklé vodní ekosystémy. Například v CHKO 
Poodří i jinde se vyskytují periodické (astatické) vody. Jedná se především o dočasné tůně 
vytvářející se v prohlubních v lužních lesích okolo řek (Odry). Tyto vodní nádrže vznikají při 
jarních záplavách po tání sněhu, po vydatných deštích nebo při zvýšení podzemní vody. 
Osídlují je živočichové s krátkým generačním cyklem jako perloočky hrotnatky Daphnia 
a kaluženky Moina, vířníci, hlístice, brouci, pakomárci Dasyhelea, pakomáři Metriocnemus 
a komáři Culex. Zajímavé jsou ohrožené jarní druhy jako žábronožka sněžní (Siphonophanes 
grubei) nebo listonoh jarní (Lepidurus apus), které v periodických tůních najdeme ihned po 
rozmrznutí ledu. Obyvatelé těchto ekosystému jsou adaptováni k vyschnutí i vymrznutí jejich 
biotopů. 
 

 2.2 Biotické složky  
Biotické neboli živé složky biosféry jsou představovány organismy žijícími v určitém 

prostředí.  
Podle potravních vztahů mezi organismy rozlišujeme dva základní způsoby výživy tj. 

získávání energie autotrofní  a heterotrofní. Autotrofové jsou fotosyntetizující nebo 
chemosyntetizující bakterie, chromista a rostliny. Heterotrofové jsou nuceni přijímat 
organické látky z prostředí a jsou buď biofágové, kteří se živí živými těly nebo jejich částmi 
jiných organismů nebo nekrofágové. Pokud konzumují rostliny, říkáme jim fytofágové 
(býložravci) a pokud živočichy jsou to zoofágové (masožravci nebo parazité). Nekrofágy, 
kteří se živí mrtvou organickou hmotou, dělíme na makrofágy a mikrofágy . Makrofágové 
jsou mrchožraví živočichové jako hyeny nebo hrobaříci a mikrofágové se živí osmotrofně a 
jsou to saprofytické houby a bakterie. 
 

2.2.1 Populace  
Další vztahy (bližší nebo volnější) mezi organismy se vytvářejí v každé biocenóze 

mezi jedinci jedné populace nebo mezi jednotlivými populacemi téhož druhu. Těm říkáme 
vnitrodruhové homotypické vztahy. Druhý typ vztahů vzniká i mezi jedinci a populacemi 
různých druhů. To jsou mezidruhové heterotypické vztahy. Připomeňme si, že populace je 
skupina jedinců (všech vývojových stádií) téhož druhu žijících v určité prostoru. Příslušníci 
stejné populace mezi sebou vytváří vnitrodruhové vztahy vzájemně prospěšné (synergistické) 
nebo konkurenční (antagonistické). 
 Vzájemně prospěšné (synergistické) vztahy převažují většinou při středních hustotách 
populace a zajišťují rozmnožování a přežívání druhů. Projevují se synchronizací pohlavní 
aktivity a soužitím živočichů v období reprodukce. Vedou ke vzniku skupin. 
 Skupina vzniká buď zákonitě nebo nahodile. Zákonitě vzniklé skupiny označujeme 
jako society a nahodilé jako agregace. Society dělíme na reprodukční a mimoreprodukční. 
Reprodukční jsou rodičovský pár, rodina a příbuzenská skupina. Rodina bývá rodičovská tj. 
rodiče a potomci, mateřská – matka s mláďaty, otcovská – otec s mláďaty nebo sourozenecká, 
která je tvořena jen mláďaty. Příbuzenská skupina je rodinou rodin. Jsou to třeba smečky psů 
hyenovitých nebo tlupy šimpanzů. Zvláštní mateřská rodina je obligátní společenstvo např. 
včel medonosných nebo čmeláků zemních. Mimoreprodukční society jsou lovné nebo potulné 
skupiny. Smečka vlků v zimě nebo hejno špačků při jarním nebo podzimním tahu.  
Příznivý vliv skupiny je ve zvýšení bezpečnosti jedinců, zrychlení jejich metabolismu, 
zpomalení růstu, prodloužení života a třeba společném lovu a nacházení potravy. Uvnitř 
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societ se vytváří hierarchické stupňovité vztahy. Hierarchie se projevuje nadřazeným a 
podřízeným chováním a přispívá k větší životaschopnosti celé skupiny.  
 Konkurenční (antagonistické) vztahy se vytváří jako regulační mechanismy. Jedinci 
mají podobné nároky na prostředí a jeho využití, proto při vysokých hustotách populace 
dochází ke stresovým situacím, což je hlavní mechanismus zajišťující regulaci početnosti 
zpětnou vazbou na únosnou míru. Nejčastější je vnitrodruhová kompetice neboli konkurence. 
Jejím důsledkem je rozptyl příslušníků populace ve větším prostoru nebo také ovlivnění 
rychlosti růstu rostlin.  

Teritoriální chování živočichů je projevem územní konkurence mezi jedinci téhož 
druhu. Teritoriální živočich rozlišuje domovský okrsek (home range), který nehájí, naopak 
sdílí společně s ostatními a teritorium (uvnitř okrsku), které hájí vůči konkurentům. Příkladem 
je sýkora koňadra. Její hnízdní teritorium má průměr 15 m a samec jej hájí proti ostatním. 
Prakticky to znamená, že pokud chcete mít na zahradě dvě budky pro sýkory, musíte je 
pověsit dál než 15 m od sebe.  
 
 

 
 

Obr. č.15 teritoria a domovské okrsky – kresba autor 
 

Populace je otevřený živý systém schopný autoregulace, který má podstatné vlastnosti 
společné s jedinci, kteří ji tvoří (roste, udržuje se, stárne, vymírá) a specifické skupinové 
prostorové uspořádání - rozptyl, hustotu, natalitu, mortalitu, složení, šíření a stěhování, růst a 
jeho změny. 
 
Prostorové uspořádání populace 

čili rozptyl, rozmístění neboli disperse může být rovnoměrný . V přírodě se vyskytuje 
výjimečně. Znamená, že jedinci jsou od sebe vzdáleni pravidelně stejně. Může být dán buď 
prostředím, tak rostou keře v poušti, u nichž rozsáhlý kořenový systém a kompetice vytváří 
pravidelné rozestupy nebo družností, jak tomu je u hnízd racků na společných hnízdištích. 
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 Jinak je vytváří člověk při vysazování stromů a rostlin v lesnické, sadovnické 
a zemědělské praxi.  

Další možností je rozmístění náhodné. Podobně jako v předchozím případě je 
v přírodě vzácné. Můžeme se s nim setkat v uniformním prostředí. Například skupina larev 
brouka potemníka moučného v pytli s moukou. 

Poslední a nejčastější možností je nerovnoměrně shloučené či agregované 
prostorové uspořádání. Jedinci vytváří v prostoru nahodile, v závislosti na stanovištích nebo 
zdrojích, větší nebo menší skupiny.  
 
 

 
 

Obr. č.16 disperze neboli rozptyl – kresba autor 
 
Hustota neboli densita populace 

Je nejčastěji určována jako abundance, což je počet jedinců na jednotku plochy či 
prostoru. Lze ji také vyjadřovat jako biomasu. To je hmotnost těl na jednotku plochy či 
prostoru. 

Zjištění hustoty, jako celkového počtu jedinců v určitém prostoru, sčítáním je obvykle 
pracné a mnohdy i neproveditelné. Můžeme jej provést třeba u rybníka, který vypustíme a 
všechny kapry spočítáme nebo zvážíme. Ovšem těžko to dokážeme u kaprů žijících v řece. 
Proto používáme například opakovaný odchyt značkovaných jedinců (z podílu značkovaných 
a neznačkovaných jedinců v úlovku vypočteme velikost populace – Lincolnův index). 

Další možností je vzorkování - pravidelný odběr ze známého objemu, plochy, 
jednotky.Zde je nutné znát disperzi organismů. Můžeme použít opakovaný sběr na stejné 
ploše. Tak získáváme stále menší sběr a po vynesení do grafu můžeme usoudit jaká je 
skutečná densita populace druhu v dané lokalitě. 
 
Natalita  

neboli množivost nebo porodnost je dána přírůstkem nových jedinců v populaci za 
jednotku času. Počet nových jedinců je zásadní pro hodnocení růstu populace. Fyziologická 
maximální množivost je označována jako biotický potenciál druhu. 

Mortalita  je označení pro počet uhynulých jedinců v populaci za jednotku času. 
Poměr mezi natalitou a mortalitou významně ovlivňuje růst populace. 
 
Šíření a stěhování populací. 

Rostliny se šíří pasivně šířením diaspor. Možností jsou anemochorie (šíření větrem), 
hydrochorie (vodou), zoochorie (živočichy), antropochorie(člověkem)… 
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Diaspora je jakýkoliv oddělený orgán nebo část orgánu, schopný vyrůst v novou 
rostlinu. Může být generativní (např. semeno, výtrus) nebo vegetativní (části stonků nebo 
oddenků s adventivními pupeny, kořeny, cibule…). 

Živočichové jsou povětšinou aktivně pohybliví. Rozlišujeme imigraci, což je 
přistěhování z jiného místa na nové. Příkladem může být imigrace hrdličky zahradní 
Streptopelia decaocto v průběhu druhé poloviny 19. a prvé poloviny 20. století z Asie do 
Evropy. Imigrací dochází k rozšiřování areálů tzv. expanzi. Může být přirozená nebo 
provedena člověkem. Pokud je záměrná hovoříme o introdukci. Introdukována je řada 
kulturních zemědělských plodin např. lilek brambor Solanum tuberosum. Pokud se jedná o 
nezáměrné zavlečení druhu hovoříme o invazi. Invazívní rostlinami jsou třeba křídlatky nebo 
bolševník či netýkavka málokvětá nebo žláznatá.  

 
 

Obr. č.17 netýkavka málokvětá Impatiens parviflora - foto autor 
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Obr. č.18 netýkavka žláznatá Impatiens glandulifera - foto autor 
 

Další stěhování je emigrace čili vystěhování mimo uvažované plochy populace. 
Zajímavá je irupce, což je hromadná emigrace z oblasti přemnožení i mimo areál rozšíření 
druhu. Známe ji u sarančat stěhovavých nebo lumíku norských nebo sibiřských.  

Třetím typem stěhování je migrace neboli stěhování se zpětným návratem. Zpravidla 
se jedná o pravidelné, směrované přesuny jako jsou tahy ptáků, ryb nebo velkých 
přežvýkavců. Příčinami migrací je potrava (američtí bizoni), rozmnožování (želvy, úhoři,) 
nebo klima (tahy ptáků). 
 
Struktura, složení populací 

je pohlavní a věková. Pohlavní složení udává poměr samců a samic. Geneticky je 
stanoven poměr 50:50 čili polovina samců a polovina samic. Ve skutečnosti převažují 
většinou samice. U drobných hlodavců například myší to může být až 6:1. Podobně je to 
u některých druhů ptáků, kde nápadnější a větší samci bývají častější kořistí predátorů.  

Věková struktura udává relativní počet jedinců v jednotlivých věkových třídách. 
Rozlišujeme prereproduktivní věk, reproduktivní věk, postreproduktivní věk. Jejich 
zastoupení v různých populacích názorně ukazují věkové pyramidy na obrázku č.19. 
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Obr. č.19 pyramidy věkového složení populace - kresba autor 
 
 
Růst populace  

je určen mírou růstu populace a počtem jejich jedinců a může být kladný (populace 
roste) nulový (populace stagnuje) a záporný(populace vymírá). Růst je určován poměrem 
mezi natalitou a mortalitou a imigrací a emigrací.  

Rychlost růstu je odvozena od koeficientu r  a K . Koeficient r je specifická růstová 
rychlost populace v daných podmínkách 

Přírůstek populace za jednotku času je určován specifickou rychlostí populace r . 
Ve vyvážené populaci nabývá hodnoty r max – biotický - maximální reprodukční potenciál. 
Křivka růstu populace je typu J – po zlogaritmování jde o lineární závislost, směrnice přímky 
je hodnota r. 

V přírodě se r  snižuje vlivem limitujících faktorů – rozdíl mezi rmax a r  aktuálním je 
měřítkem limitujícího vlivu prostředí. 

Při uplatnění limitujících faktorů je růst nejprve pozvolný, pak rychlý, dále se vlivem 
limitujícího vlivu zpomaluje a blíží se k horní asymptotě, která představuje nosnou kapacitu 
prostředí K, což je maximální možná hustota jedinců. 

Křivka tvar je tvaru písmene S a říkáme ji sigmoidní. 
Podle koeficientů r  a K  jsou rozlišovány dva základní typy organismů. 
Typ r - stratég, jehož populace mají vysoký reprodukční potenciál a rychlý vývoj. 

Jedná se o obvykle malé organismy, adapatibilní a osidlující nově vzniklé biotopy. Příkladem 
jsou třeba hlodavci. 

Druhý typ K - stratég má obvykle pomalý vývoj, je větší a má nízký reprodukční 
potenciál. Jsou to členové stabilizovaných ekosystémů. Velcí kopytníci a primáti, včetně 
člověka. 
 
Dynamikou populace  

nazýváme kolísání početnosti populace v čase. Rozlišujeme oscilace a fluktuace. 
Oscilací rozumíme změny abundance v průběhu roku (např. u hmyzu v mírném pásmu) 
a fluktuací kolísání víceleté (hraboši). 
 
Mezidruhové heterotypické vztahy jsou vztahy mezi populacemi různých druhu, které se 
setkávají v prostředí biotopu.  
 
V tabulce jsou uvedeny nejčastější vztahy (interakce) a jejich příznivý +, nepříznivý – nebo 
neutrální 0 vliv na jednu a druhou populaci. 
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Typ interakce populace jsou v kontaktu  populace nejsou v kontaktu 
          reakce druhu A reakce druhu B      reakce druhu A reakce druhu B 
Neutralismus  0   0    0  0 
Protokoperace +   +    0  0 
Komensalismus 0   +    0  - 
Mutualismus  +        +    -  - 
Amensalismus 0   -    0  0 
Kompetice  0   0                 -  - 
Predace  +   -     -  + 
Parazitismus  +   -     -  + 
   
 
 U komensalismu je druh A komenzál a druh B hostitel, u amensalismu je druh A 
amenzál a druh B inhibitor, u predace je druh A predátor a druh B kořist a u parazitismu je 
druh A parazit a druh B hostitel. 
 
Ekologická nika 

Každý druh zaujímá v prostředí určitý prostor a plní určitou funkci. Tento prostor 
a funkce druhu se označuje jako ekologická nika. Název nika pochází z řečtiny a znamená 
výklenek ve zdi, do něhož se stavěla soška bohyně vítězství Niké.  

Ekologická nika je specifické prostředí, které umožňuje přežití určitému druhu. Je to 
pozice organismu, kterou zaujímá v prostředí ve vztahu k jeho podmínkám, které na něj 
působí a ke zdrojům, které využívá. Velikost niky je limitována podmínkami působení faktorů 
prostředí, např. kompetice a predace obvykle vedou ke zmenšení niky. Mutualismus vede ke 
zvětšení niky. 

Jestliže jsou niky dvou druhů zcela odlišné, pak se jedná o prvý typ interakce z výše 
uvedené tabulky – neutralismus. Například výskyt veverky obecné a ježka západního ve 
stejném lese.  

Protokooperace je soužití dvou druhů, které není závazné. Jak vyplývá z tabulky oba 
druhy z něj mají prospěch. Příkladem je kolektivní hnízdění vodních ptáků nebo těsnější tzv. 
aliance ptáků s velkými kopytníky. Kopytníci prochází porostem a plaší hmyz, ke kterému 
pak mají ptáci snazší přístup. Ptáci tak odstraňují i obtížné parazity kopytníků.  

Komensalismus je interakce dvou druhů, která je zčásti závazná pro komenzála tj. 
příživníka. Pro něj je kontakt pozitivní, ale pro hostitelský druh je bez pozitivního či 
negativního významu. Například to jsou roztoči v hnízdech ptáků nebo švábi ve skladištích. 

Posledním pozitivním vztahem v tabulce je mutualismus. Jedná se o vzájemný 
pozitivní vztah dvou jedinců různých druhů, jehož výsledek je společný prospěch obou 
partnerů. Mutualismus může mít formu symbiózy, kdy organismy žijí společně v těsném 
svazku. Například podvojné organismy lišejníky jsou trvalým spojením řasy (sinice) 
a lichenizované houby.  

Podobně symbiotickým mutualismem je mykorhiza tj. soužití houby s kořeny stromů 
například kozák habrový a habr obecný.  
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Obr. č.20 kozák habrový Leccinum carpini - foto autor 

 
Mutualismem je vztah opylovačů a jimi opylovaných rostlin nebo přenos semen různými 
živočichy atd. 

 
Obr. č.21 kolotočník ozdobný Telekia speciosa a babočka admirál Vanessa atalanta - foto 

autor 
  

Amensalismus je prvý z negativních vztahů ve shora uvedené tabulce. Jedná se 
interakci dvou druhů, z nichž jeden (inhibitor) negativně působí na druhý druh (amenzál) tím, 
že svými produkty metabolismu zpomaluje jeho růst, rozmnožování nebo působí smrtelně 
i když sám není touto interakcí dotčen. Některé houby a anktinomycety (inhibitory) produkují 
antibiotika, které ničí bakterie a jiné mikroorganismy (amenzálové). Jiný příklad jsou řasy a 
sinice (Microcystis aeruginosa, Anabeana flos-aquae, Aphanizomenon flos-aquae) vylučující 
látky inhibující ryby. Podobně potlačuje růst okolních rostlin jed vylučovaný kořeny 
trnovníku akátu (Robinia psedaccacia).  
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Mezidruhová kompetice neboli konkurence nastává mezi dvěma různými druhy se 

stejnou ekologickou nikou. Pokud se druhy společně nevyskytují, nijak se neprojevuje. Pokud 
mají stejný výskyt, pak vede buď k vyhynutí jednoho druhu nebo ke speciaci tj. vzniku 
nového druhu s odlišnými nároky na prostředí. Mnoho příkladů najdeme v Austrálii. Člověk 
sem introdukoval mnoho zvířat a ta začala ostře konkurovat původním vačnatcům. 
Nejznámější je případ klokanů a králíku. Stejná ekologická nika, ale r  – strategie 
a nepřítomnost predátorů nebo parazitů způsobila ohromnou expanzi králíku na úkor klokanů. 
 
 Predace je konzumace jednoho organismu (kořisti) druhým (predátorem, 
kořistníkem). Kořist je v živém stavu. Interakce je jednostranně prospěšná pro predátora. 
Příkladů je celá řada: liška a králík nebo káně a hraboš.  
 

Poslední interakcí je parazitismus. Parazit ze vztahu s hostitelem profituje, kdežto 
hostitel strádá. Jde tedy o obdobu predace. Výsledné působení obou těchto interakcí vede 
k regulaci početnosti populace druhého druhu tj. hostitele nebo kořisti. Ovšem parazit svého 
hostitele obvykle neusmrcuje. Rozdíly rovněž vyniknou při porovnání predátora a parazita. 
Predátor je větší než kořist, jeho populace je menší a není specializovaný na jednu kořist. 
Parazit je obvykle menší než hostitel, ale na jednom hostiteli může parazitovat více parazitů. 
Parazité jsou specializováni na určitého hostitele. Příkladem parazita a hostitele jsou 
tasemnice a obratlovci, motolice a savci, lumčíci a motýli atd.  
 

2.2.2 Biocenózy 
Biocenózu neboli společenstvo jsme si definovali jako soubor populací různých druhů 

v jednom prostoru biotopů. Druhová skladba společenstva v jedné oblasti je dána historickým 
vývojem a klimatem. Biocenóza je otevřený systém z hlediska toku energie i počtu druhů.  
Rozlišujeme přirozená společenstva člověkem nenarušená - v blízkosti Ostravy jsou to třeba 
lužní lesy, vodní společenstvo řeky Odry v neregulovaných úsecích nebo její pobřežní 
porosty. 

Většinou se ovšem setkáváme se společenstvy člověk ovlivněnými nebo přímo 
vytvořenými. Taková antropogenní společenstva jsou pole, kulturní lesy a louky, staveniště, 
odvaly a výsypky atd. Dělí se na agrocenózy a technocenózy. 

V přirozených biocenózách čím jsou podmínky rozmanitější, tím je společenstvo 
tvořeno větším počtem druhů s méně početnými populacemi. Má vysokou biodiverzitu tj. 
druhovou pestrost.  

V agrocenózách je společenstvo tvořeno menším počtem druhů s početnějšími 
populacemi. Extrémem jsou zemědělské monokultury, např. kukuřičná pole. Taková 
společenstva jsou nestabilní a snadno se hroutí. Mohou existovat jen díky činnosti a péči 
člověka.  

Některé druhy jsou hojně zastoupené a tvoří dominanty ekologického společenstva. 
Většinou to jsou v suchozemských biocenózách vyšší rostliny. Například smrk ve smrkovém 
lese nebo lipnicovité rostliny na louce.  

Společenstva lze členit na menší celky, které mají vlastní rostlinné i živočišné 
zastoupení. Rozlišujeme vertikální a horizontální členění.  

Vertikální členění například lesa je na patra, které jsou osídleny různými cenózami. 
Obvykle rozlišíme mechové (přízemní) patro, dále bylinné, keřové a stromové patro. 

Horizontální členění stejného lesa se vytváří například mezerami mezi korunami 
stromů, kde jsou ekologicky odlišná různě osluněná místa.  
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Další dělení společenstev podle systematického zařazení organismů je umělé, ale 
umožňuje nám společenstva poznávat a studovat. Rozlišujeme fytocenózy, ornitocenózy, 
malakocenózy (měkkýši), ichtyocenózy nebo insecticenózy. 

Společenstva se mění v čase a tyto změny ve společenstvech jsou periodické 
krátkodobé jako cyklus denní (hlavně u živočichů – denní, noční, soumračné druhy). Dále 
měsíční a roční . V závislosti na ročním období hovoříme třeba v lužním lese o aspektu 
společenstva předjarním, kdy dominuje v bylinném patře kvetoucí sněženka podsněžník, 
jarním - česnek medvědí, letním – lilie zlatohlavá atd. 

Dlouhodobé neperiodické změny společenstva (i tisíce let) nazýváme sukcese neboli 
ekologické nahrazování či štafeta. 

Primární sukcese začíná osídlováním neživého a neosídleného prostředí jako jsou 
obnažené skály nebo vychladlá láva. Nejprve přichází euryvalentní r-stratégové. Ti jsou pak 
nahrazováni stenovalentnějšími K - stratégy a sukcesí vznikají stále složitější společenstvo. 

Sekundární sukcese probíhá na stanovištích, kdy byl přerušen přirozený vývoj 
přírodním nebo lidským zásahem (požárem, důlní činností – výsypky haldy.Vývoj zde nejde 
od začátku, půda totiž obsahuje diaspory, eventuálně některé organismy přežily. 

Progresívní sukcesí se jednodušší struktura biocenózy vyvíjí ve složitější a směřuje 
k závěrečnému vrcholnému stádiu zvanému klimax. 

Klimaxových biocenóz je u nás málo, snad některé naše pralesy (třeba Mionši 
v Beskydech). Klimax charakterizuje vysoká biodiverzita a značný počet mezidruhových 
vztahů. Klimaxová biocenóza je v homeostáze má vyrovnanou druhovou skladbu a úbytek 
a vstup nových druhů je minimální. 
 

2.2.3 Biomy 
Biom je společenstvo velké oblasti Země se stejným podkladem a makroklimatem. 

Typické jsou určité dominantní druhy a biodiverzita. 
 
Přehled biomů: 
 

1. Tropické deštné lesy jsou rozšířeny v rovníkových oblastech Střední a Jižní 
Ameriky, Afriky a Jihovýchodní Asie. Tyto lesy mají mnoho vegetačních pater a vysokou 
biodiverzitu. Například na 1 ha připadá až 140 druhů dřevin (u nás sotva 10). Je zde až devět 
desetin veškerých druhů vegetace na Zemi. Teplota neklesá v průběhu roku pod 18 °C, denní i 
roční rozkyv je malý. Množství srážek je vysoké (2 000–4 000 mm, ale i více) a jsou 
rozloženy rovnoměrně. Vysoká je i vlhkost vzduchu. Hustý patrový porost propouští 
k povrchu půdy jen velmi málo světla. Běžné jsou epifyty se silnou kutikulou a nádržkami na 
dešťovou vodu, jako jsou bromeliacae (ananasovité) – bromelie, nebo tilandsie. Časté jsou 
orchideacae (orchideje) – Catlea, Dendrobium. 

Stromy mají kořeny u kmene široké deskovité náběhy. Nejčastější čeledi jsou 
bobovité, vavřínovité, myrtovité, morušovité, trubačovité, brčálovité, palmy, stromovité 
kapradiny a liány. Zajímavá je kaulyflorie (vyrůstání květů přímo na kmeni a silných větvích 
např. kakaovník). Z hospodářsky významných rostlin zde jsou zázvor obecný, rýže, 
banánovník, ananas pravý, skořicovník pravý, hřebíčkovec, vanilka pravá, pimentovník pravý 
(nové koření), pepřovník, chinovník, kaučukovník aj. Pro dřevo se zde těží santal bílý (bílé, 
voňavé), ebenovník (černé a tvrdé) a mahagon nebo ratan skalní (lodyhy na ratanový 
nábytek). 
 

2. Porosty mangrove jsou porosty křovin, výjimečně stromů na mělkém mořském 
pobřeží či u ústí velkých řek do přibližně 33° jižní i severní zeměpisné šířky. V extrémních 
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podmínkách vznikají druhově chudá (cca 20 druhů) společenstva. Jsou to stanoviště 
s vysokou salinitou a výrazným kolísáním hladiny vody (dřeviny mívají vzdušné kořeny – 
chůdovité, deskovité, prutovité výrůstky rostoucí vzhůru pro zásobení kyslíkem). Bahnitá 
a písčitá půda má vliv hlavně na mladé rostliny. Semena často klíčí už na rostlině a tvoří 
dlouhý hypokotyl s ostrou špičkou, která se po dopadu snadno uchytí v bahnitém podkladu. 
 

3. Savany tvoří přechod mezi tropickými lesy a pouštěmi. Od rovníku ubývá srážek 
a získávají sezónní charakter. Lesy se postupně rozvolňují a mizí epifyty a liány. Rostou zde 
dřeviny rodu mimosa a acacia, které mají jako obranu proti býložravcům trny. Tyto dřeviny 
opadávají nedostatkem srážek. Zajímavé jsou láhvové stromy, které uchovávají vodu 
v dužnatých pletivech kmenů (například rod Brachychiton). Časté jsou sukulenty jako 
sukulentní pryšce a v Americe kaktusy (např. rody Mamilarie, Astrofytum, Ferokaktus, 
Rebountia). 
 

4. Pouště a polopouště jsou extrémní biomy s celoročním nedostatkem vláhy, kdy 
prší jednou během několika let. Vzdušná vlhkost je přijímána celým povrchem těla a pro 
zvýšení plochy se vytváří výrůstky a chlupy tzv. emergence. Rostliny velice rychle obnovují 
kořenový systém. Časté jsou efemerofyty s krátkou vegetační dobou. Biodiverzita je nízká. 

Největší pouští je africká Sahara na jihu stejného kontinentu je to Kalahari nebo 
Namib. V Asii najdeme poušť Gobi a v Americe je to třeba Atakama nebo Nevada. Střed 
Austrálie vyplňuje velká australská poušť. 
 

5. Stále zelené lesy subtropické s tuhými listy se vytváří v přímořském klimatu 
v evropském středomoří, ale i v Kalifornii a Jižní Africe.Najdeme tu rod Laurus vavřín 
pravý(Laurus nobilis), Laurus kanariensis vavřín kanárský, dub korkový (Quercus suber), 
dub cesmínovitý (Quercus ilex), nebo borovici přímořskou (Pinus pinaster). Často jsou tyto 
lesy poškozeny a nahrazovány křovinami. 
 

6. Stepi se vyznačují rozvojem bylinného patra a absencí stromů a keřů pro nedostatek 
srážek. Ve východní Evropě a Asii jsou označovány jako celiny a podobně jako americké 
prérie jsou často přeměněno na kulturní step. Typický je rod Stipa (kavyl) a rod Poa (lipnice, 
kostřava, ovsík). V severní Americe se stepi nazývají prérie a rostou tu rody Opuncia a jiné 
sukulenty. S přibývání srážek zde roste Buchloes – bizoní tráva. V Jižní Americe se stepi 
jmenují pampy. 
 

7. Lesy mírného pásma mají období klidu, kdy probíhá na podzim opad starých a na 
jaře růst nových listů. Tvoří dominantní typ vegetace západní Evropy, směrem na východ se 
vytrácí. U nás jsou nahrazeny kulturními smrčinami. Původní lesy jsou bukové a dubohabrové 
nebo jedlobukové. 
 

8. Jehličnaté lesy jsou vymezeny teplotními podmínkami. Jižní hranice jehličnatých 
lesů je dána průměrnými měsíčními teplotami 10° C a více po alespoň 3 měsíce. Severní 
hranice jehličnatých lesů je určena průměrnou měsíční teplotou 10° C a více stupňů aspoň 
1 měsíc. V našich oblastech se jedná o nadmořské výšky od 800 metrů. 
 

9. Tundra je poslední biom před věčným sněhem a ledem. Přechod tvoří lesotundra. 
V tundře je minimální výskyt dřevin a pokud se vyskytnou jsou zakrslé (břízy, vrby). Běžné 
jsou odolné byliny a lišejníky. Celé území pokrývá permafrost čili v ěčně zmrzlá půda sahající 
až do hloubky 100 m. Rostliny nízkého vzrůstu mají drobné květy (bílé, žluté) a jejích opylení 
a šíření semen je většinou větrem (hmyzosprašných velmi málo). 
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3 Ekosystém 
Ekosystém je základní funkční jednotka přírody. Je to funkční soustava živých 

a neživých složek životního prostředí, jež jsou navzájem spojeny výměnou látek, tokem 
energie a předáváním informací a které se vzájemně ovlivňují a vyvíjejí v ur čitém 
prostoru a čase. Ekosystémem je například les, vřesoviště, řeka, tůň, moře i celá biosféra 
nebo třeba akvárium či klec s kanárem. Ekosystémem je jakýkoliv homogenní úsek biosféry. 

Obvykle v něm rozlišujeme část živou, část neživou, organické, anorganické složky, 
rostlinné, živočišné části, mikroorganismy, edafické faktory, fytocenózy, zoocenózy 
mykocenózy.  
 
Obecné schéma ekosystému je  

 a) neživá složka čili biotop nebo ekotop zahrnující anorganické složky v oběhu, 
organické látky na rozhraní mezi živou a neživou přírodou (humus nebo ve vodě detrit) a 
klimatický režim. 

 b) živá biotická složka. To jsou producenti, konzumenti a destruenti. Producenti jsou 
autotrofové produkující fotosyntézou biomasu vlastních těl a současně navíc produkují kyslík, 
jako zplodinu fotosyntézy. Konzumenti, jako heterotrofové, jsou prvého a vyšších řádů. 
Konzumují-li producenty tj. rostliny označujeme je jako herbivory-býložravce. Konzumují-li 
herbivory jsou konzumenty 2. a vyšších řádů. Jsou buď karnivorní(masožraví) nebo 
omnivorní(všežraví). Destruenti jsou vlastně také konzumenty, ovšem jako mikrofágové 
(houby a saprofytické bakterie) konzumují mrtvou biomasu těl organismů a jejich zbytků. 
Svou činností organickou hmotu rozkládají na původní minerální látky, které jsou jako živiny 
zase zpřístupněny producentům(rostlinám). 
 

3.1 Rozdělení ekosystém ů.  
Ekosystémy jsou suchozemské, ve kterých jsou primárními producenty především 

vyšší rostliny a vodní, kde jsou producenty fotosyntetizující bakterie, chromista a nižší 
rostliny – řasy. 

Přirozené ekosystémy jsou samy schopné sebeřízení a sebeobnovování. Jejich 
biocenózy směřují ke klimaxu. Probíhá v nich přirozená ekologická sukcese a udržuje se 
stabilita. Vyznačují se vysokou biodiverzitou a složitými potravními vztahy. V současnosti 
jsou velmi vzácné a často ohrožené činností člověka. Nejrozsáhlejší suchozemské klimaxové 
tropické i jehličnaté lesy jsou káceny pro dřevo a zakládání zemědělských plantáží.  

Většina ekosystémů jsou dnes umělé, člověkem buď přímo vytvořené nebo 
pozměněné. Nejsou obvykle schopny sebeobnovování a jsou nestabilní. Existují jen díky péči 
člověka. Je nutné je udržovat, dodávat jim energii a obnovovat je. Jsou to zemědělsky 
a lesnicky obdělávané plochy a sídelní ekosystémy-města a ostatní obce.     
  

3.2 Produktivita ekosystému 
Produktivita  je schopnost organismů vytvářet určité množství biomasy nebo přeměnit 

určité množství energie za určité období na biomasu. (u zemědělců je množství produktu 
označováno jako výnos). Produkce pak představuje množství vytvořené biomasy nebo 
přeměny energie za jednotku času na jednotku plochy. Obvykle se udává tunách sušiny na 
hektar plochy nebo v kJ na 1 m2 za rok.  

Základním zdrojem energie pro ekosystém je světelné záření Slunce. Z celkového 
množství záření dopadajícího na Zemi je pro fotosyntézu využito jen asi 1 %. 
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Přeměnou této energie se fotosyntézou vytváří hrubá primární produkce  – vytvoření 
veškeré biomasy nebo energie na jednotku času na jednotku plochy či prostoru. Primární 
hrubá produkce zahrnuje čistou primární produkci  a energii potřebnou pro život 
producentů. Čistá primární produkce se rovná hrubé produkci mínus hmota a energie 
potřebná pro vytvoření vlastních těl producentů (rostlin) a zabezpečení pochodů, které 
biomasu vytvářela.  
 

 
Obr. č. 22 produktivita ekosystému - kresba autor 

 
 

Čistá primární produkce zahrnuje čistou produkci – produkce autotrofních 
producentů čili jejich vlastní těla, sekundární produkci – produkce článků následujících za 
autotrofy čili biomasu těl konzumentů a destruentů po odečtení množství energie nutné pro 
život konzumentů a destruentů. V přírodních ekosystémech je čistá produkce nízká. Je zde 
spousta potravních úrovní různých konzenentů a tak jsou všechny zdroje využity. V umělých 
ekosystémech polí se naopak snažíme čistou produkci(výnos) všemožně zvýšit. Především 
použitím dodatkové energie vynaložené na obdělávání, hnojení a tlumení sekundární 
produkce tj. hubení škůdců a potlačení nemocí rostlin. Rozdíly v produktivitě mezi 
jednotlivými ekosystémy jsou obrovské. Odhadovaná roční primární produkce pouští je 837,7 
kJ/m2 a tropických deštných pralesů je stokrát vyšší 83 770 kJ/m2. Intenzívně obdělávána 
půda má roční primární produkci 50 240 kJ/m2. 

3.3 Tok energie  
Ekosystémy neustále přijímají energii slunečního záření a proměňují ji na energii 

chemických vazeb v biomase za současné tvorby tepla. Tepelná energie uvolňována při 
biochemických dějích v organismech (dýchání, kvašení atd.) představuje ztráty energie 
z ekosystému, a proto je potřeba ji neustále dodávat. Energie tedy ekosystémem vlastně 
protéká. Tento tok energie a současně koloběh látek se uskutečňuje prostřednictvím tzv. 
potravních řetězců. 

Potravní řetězce mají zpravidla 4–5 článků, které představují trofické úrovně neboli 
potravní stupně:  
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1. rostliny - producenti 
2. býložravci – konzumenti 1. řádu 
3. požírači býložravců - konzumenti 2. řádu 
4. požírači masožravců - konzumenti 3. (a vyšších) řádu. 
Řetězec konzumentů masožravců (karnivorů) může být dlouhý a na jeho konci stojí šelma, 

dravec nebo člověk – konzument všech konzumentů.  
Základní typy potravních řetězců jsou pastevně-kořistnický, detritický a parazitický. 

Pastevně-kořistnický bývá spíše dlouhý. Příkladem mohou být následující dvě varianty: 
 
jetel luční ( primární producent) – hraboš polní (primární konzument, býložravý herbivor) – 
lasice kolčava (sekundární konzument, karnivor) – výr velký (terciární konzument, karnivor),  
nebo 
sinice (fytoplankton) – perloočka (zooplankton) – plotice obecná – štika obecná – člověk. 
 

Detritický (dekompoziční) řetězec je spíš krátký a tvoří jej nekrofágové 
a saprofágové(např. četné druhy hmyzu a drobných korýšů). Začíná odumřelou hmotou 
(primárních producentů, herbivorů a odpadní hmotou jejich produktů), bývá různě dlouhý a 
končí organismy(mikrofágy houbami a bakteriemi) rozkládajícími odpadní složky na 
nejjednodušší minerální látky, které jsou opět využívány primárními producenty – rostlinami. 

Velikost těl destruentů se v jednotlivých trofických úrovních zmenšuje a jejich 
početnost se zvyšuje. Detritický řetězec bývá mohutnější; prochází jím až 100krát více 
biomasy než pastevně-kořistnickým. 

Posledním a nejkratším je parazitický řetězec. Ten zahrnuje obvykle dva, ale někdy 
tři články. Je to hostitel, jehož tělo je zdrojem energie, a parazit, dále to případně může být 
parazit parazita – hyperparazit. Velikost těl parazitů se podobně jako v předchozím 
detritickém řetězcem v jednotlivých trofických úrovních zmenšuje a jejich početnost se 
zvyšuje. Množství energie protékající parazitickým řetězcem je nepatrné. 
  
Trofická pyramida. 

Potravní řetězce nevyjadřují množství jimi procházející energie ani kolujících látek.  
To umožňuje tzv. potravní pyramida. Množství energie vstupující do ekosystému 

v podobě slunečního záření je fotosyntézou zabudováno do biomasy rostlinných těl. Takto 
vázaná energie je rostlinami poskytnuta býložravcům v další trofické úrovni a těla býložravců 
zase poskytnou energii další úrovni konzumentů. Množství energie a látek přecházejících 
z jednoho potravního stupně na vyšší činí jen asi 10 %. Vytváří se tak potravní pyramida, jejíž 
základnu tvoří anorganický svět ekosystému. Na něm stojí producenti a následují konzumenti 
stále vyšších řádů. Pro ilustraci si představme, že 100 tun na poli vypěstované pšenice uživí 
10 tun kuřat a ta mohou uživit 1 tunu lidí. Je zřejmé, že čím vyšší je počet stupňů tím méně 
energie přijde k vyšším konzumentům (100 tun pšenice použité k výrobě mouky na chléb a 
pečivo uživí 10 tun lidí). 
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Obr. č.23 potravní pyramida - kresba autor 

 

4. Ochrana ekosystémů. 
Území naší republiky patří do palearktické zoogeografické oblasti a před začátkem 

kolonizace člověkem ve starověku bylo většinou pokryto lesy mírného pásma. Od středověku 
začalo masivní kácení původních lesu a jejich přeměna na zemědělsky využitelnou půdu. 
Vznikala zemědělská krajina s poli a loukami. Později došlo k rozvoji průmyslu a další část 
přírody ustoupila průmyslové a městské krajině. Postupně se původní přirozené ekosystémy 
přeměnily na umělé nebo člověkem ovlivněné.  
 Dnes tvoří plocha zemědělské půdy více než polovinu území (55 %), třetina rozlohy 
státu pak připadá na převážně kulturní smrkové a smíšené lesy. Na území České republiky je 
evidován výskyt více než 30 tisíc živočišných druhů a přes 2 tisíce cévnatých rostlin.  

Česká republika se svou polohou v srdci Evropy vyznačuje na relativně malé rozloze 
pestrým přírodním prostředím. Nalezneme tu horské oblasti s jehličnatými lesy, horskými 
loukami i vrchovišti, krasové oblasti s jeskyněmi, skalními stepmi a lesostepmi, pískovcová 
skalní města s přirozenými bory, hluboká údolí řek se skalnatými srázy a suťovými lesy, 
rozsáhlé rybniční oblasti, listnaté lesy v nižších a středních polohách a mnoho dalších typů 
prostředí. Tuto pestrost současné české krajiny utvářel svou dlouhodobou činností i člověk, 
který tak podstatně přispěl ke zvýšení její biologické rozmanitosti.  

4.1 Ochrana p řírody a krajiny v České republice 
Ochrana současných ekosystémů přírodního a životního prostředí v České republice se 

odvíjí od právní ochrany přírody. Ochrana přírody je včleněna v Ústavě ČR a v listině 
základních práv a svobod. Pro ochranu přírody máme i zvláštní zákon. Je to už zmiňovaný 

konzu
menti 

Producenti – zelené 
rostliny 

Anorganická základna ekosystému 
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Zákon o ochraně přírody a krajiny ČNR č. 114/1992 Sb. Úkolem tohoto zákona je přispět 
k udržení a obnově přírodní rovnováhy v krajině, k ochraně rozmanitostí forem života, 
přírodních hodnot a krás a k šetrnému hospodaření s přírodními zdroji. 
 Je to základní právní předpis v ochraně ekosystémů. Jeho filozofií je ochrana všech 
složek ekosystému. To znamená, že tímto zákonem jsou chráněny všechny organismy před 
vyhubením a všechny složky ekosystému před zničením. Neznamená to například v případě 
rostlin, že bychom si žádnou nemohli utrhnout nebo, že bychom si nemohli vodou z potoka 
zalít zahrádku. Leda, že by ta rostlina byla jedna z posledních svého druhu nebo odběrem 
vody z potoka by tento vyschl. Podle zákona jsou všechny druhy rostliny a živočichů 
chráněny před zničením, poškozováním, sběrem či odchytem, který vede nebo by mohl vést 
k ohrožení těchto druhů na bytí nebo k jejich degeneraci, k narušení rozmnožovacích 
schopností druhů, zániku populace druhů nebo zničení ekosystému, jehož jsou součásti. Při 
porušení těchto podmínek ochrany je orgán ochrany přírody oprávněn zakázat nebo omezit 
rušivou činnost.  

U některých druhů organismů je známo, že jejich abundance (početnost) je natolik 
nízká, že je ohrožena jejich existence v ekosystémech. Tyto druhy zákon definuje, jako 
zvláště chráněné a rozděluje je do tří kategorií. 
 

a) kriticky ohrožené 
b) silně ohrožené 
c) ohrožené 

 
Seznam a stupeň ohrožení zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů stanoví prováděcí 

vyhláška k tomuto zákonu. Jedná se o vyhlášku ministerstva životního prostředí č. 395/1992 
Sb. ve znění vyhlášky 175/ 2006. Zmiňovaná vyhláška prohlašuje za druhy kriticky 
ohrožené například tyto rostliny cévnaté: 

Hořec tečkovaný - Gentiana punctata 
Jazyk jelení - Phyllitis scolopendrium 
Kandík psí zub - Erythronium dens-canis 
Koniklec jarní - Pulsatilla vernalis 
Kotvice plovoucí - Trapa natans 
Lýkovec vonný - Daphne cneorum 
Nepukalka plovoucí - Salvinia natans 
 
houby:Hřib královský - Boletus regius 
  

Mezi druhy silně ohrožených rostlin cévnatých jsou zařazeny například: 
 
Hvozdík pyšný - Dianthus superbus 
Jalovec obecný nízký - Juniperus communis subsp. alpina 
Koniklec luční - Pulsatilla pratensis 
Kruštík bahenní - Epipactis palustris 
Ladoňka dvoulistá - Scilla bifolia 
Leknín bělostný - Nymphaea candida 
Leknín bílý - Nymphaea alba 
Rosnatka okrouhlolistá - Drosera rotundifolia 
Střevíčník pantoflíček - Cypripedium calceolus 
Tis červený - Taxus baccata 
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Vstavač obecný - Orchis morio 
 

Mezi silně ohrožené houby patří třeba 
Klouzek žlutavý - Suillus flavidus 
 

Mezi kriticky ohrožené druhy živočichů patří mimo jiné tito bezobratlí (Avertebrata) 
 
Jasoň červenooký - Parnassius apollo 
Jasoň dymnivkový - Parnassius mnemosyne 
Listonoh jarní - Lepidurus apus 
Listonoh letní - Triops cancriformis 
Kudlanka nábožná - Mantis religiosa 
Perlorodka říční - Margaritana margaritifera 
Rak kamenáč - Astacus torrentium 
Rak říční - Astacus fluviatilis 
Velevrub malířský - Unio pictorum 
Žábronožky - Anostraca spp. 

a obratlovci (Vertebrata) 

Ryby (Pisces) a Kruhoústí (Cyclostomata) 
Mihule potoční - Lampetra planeri 
Sekavčík horský - Sabanejewia aurata 

Obojživelníci (Amphibia) 
Blatnice skvrnitá - Pelobates fuscus 
Čolek velký - Triturus cristatus 
Ropucha krátkonohá - Bufo calamita 
Skokan menší - Rana lessonae 
Skokan skřehotavý - Rana ridibunda 

Plazi (Reptilia) 
Ještěrka zelená - Lacerta viridis 
Užovka stromová - Elaphe longissima 
Zmije obecná - Vipera berus 
Želva bahenní - Emys orbicularis 

Ptáci (Aves) 
Jeřáb popelavý - Grus grus 
Orel skalní - Aquilla chrysaetus 
Puštík bělavý - Strix uralensis 
Raroh velký - Falco cherrug 
Slavík modráček tundrový - Luscinia svecica svecica 
Sokol stěhovavý - Falco peregrinus 
Tetřev hlušec - Tetrao urogallus 
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Savci (Mammalia) 
Bobr evropský - Castor fiber 
Sysel obecný - Citellus citellus 
Vlk - Canis lupus 

Mezi druhy silně ohroženými jsou například 
 
Bezobratlí (Avertebrata) 
Martináč hrušňový - Saturnia pyri 
Škeble rybničná - Anodonta cygnea 
 

Obratlovci (Vertebrata) 
 
Ryby (Pisces) a Kruhoústí (Cyclostomata) 
Ouklejka pruhovaná - Alburnoides bipunctata 
 

Obojživelníci (Amphibia) 
Čolek obecný - Triturus vulgaris 
Mlok skvrnitý - Salamandra salamandra 
Rosnička zelená - Hyla arborea 
Skokan štíhlý - Rana dalmatina 
Skokan zelený - Rana kl. esculenta 

Plazi (Reptilia) 
Ještěrka obecná - Lacerta agilis 
Slepýš křehký - Anguis fragilis 
Užovka podplamatá - Natrix tesselata 

Ptáci (Aves) 
Čáp černý - Ciconia nigra  

Kavka obecná - Corvus monedula 
Křepelka polní - Coturnix coturnix 
Ledňáček říční - Alcedo atthis 
Moták lužní - Circus pygargus 
Ostříž lesní - Falco subbuteo 
Sova pálená - Tyto alba 
Sýček obecný - Athene noctua 
Žluva hajní - Oriolus oriolus 

Savci (Mammalia) 
Los evropský - Alces alces 
Rys ostrovid - Lynx lynx 
Vydra říční - Lutra lutra 
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Obr. č.24 Vstup do CHKO Poodří Polanka nad Odrou – foto autor 

 
Podobně jsou v zákoně zavedena zvláště chráněná území . Jsou to území přírodovědecky 

či esteticky velmi významná nebo jedinečná a člení se na kategorie. Jsou to 
 

a) národní parky 
b) chráněné krajinné oblasti, 
c) národní přírodní rezervace, 
d) přírodní rezervace, 
e) árodní přírodní památky, 
f) přírodní památky.  

 
Podle rozlohy a stupně ochrany rozlišujeme velkoplošná (národní parky, chráněné 

krajinné oblasti) a máloplošná (národní přírodní rezervace, přírodní rezervace, národní 
přírodní památky, přírodní památky).  

Národní parky jsou rozsáhlá území, jedinečná v národním či mezinárodním měřítku, 
jejichž značnou část zaujímají přirozené nebo lidskou činností málo ovlivněné ekosystémy, 
v nichž rostliny, živočichové a neživá příroda mají mimořádný vědecký a výchovný význam. 
Veškeré využití národních parků musí být podřízeno zachování a zlepšení přírodních poměrů 
a musí být v souladu s vědeckými a výchovnými cíli sledovanými jejich vyhlášením. V České 
republice jsou národní parky (NP) NP Šumava, Krkonošský NP, NP Podyjí a NP České 
Švýcarsko.  

Chráněné krajinné oblasti (CHKO) jsou rozsáhlá území s harmonicky utvářenou krajinou, 
charakteristicky vyvinutým reliéfem, významným podílem přirozených ekosystémů lesních 
a trvalých travních porostů, s hojným zastoupením dřevin, popřípadě s dochovanými 
památkami historického osídlení. 

Hospodářské využívání těchto území se provádí podle zón odstupňované ochrany tak, aby 
se udržoval a zlepšoval jejich přírodní stav a byly zachovány a vytvářeny optimální 
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ekologické funkce těchto území. Rekreační využití je přípustné, pokud nepoškozuje přírodní 
hodnoty chráněných krajinných oblastí.  

Chráněných krajinných oblastí je u nás více než dvacet. Přímo do Ostravy zasahuje část 
CHKO Poodří.  

 
 

Obr. č.25 CHKO Poodří rybník Velký Budní v Polance nad Odrou – foto autor 
 

Součástí NP nebo CHKO bývají máloplošná chráněná území. Například národní 
přírodní rezervace Praděd je součástí CHKO Jeseníky stejně jako národní přírodní rezervace 
Polanecká niva je jednou z nejcennějších částí CHKO Poodří. V CHKO Poodří najdeme 
i přírodní rezervaci Polanecký les a v blízkosti Ostravy-Poruby mimo CHKO Poodří ve 
Svinově najdeme přírodní rezervaci Přemyšov. 

Národní přírodní rezervace jsou menší území mimořádných přírodních hodnot, kde 
jsou na přirozený reliéf s typickou geologickou stavbou vázány ekosystémy významné 
a jedinečné v národním či mezinárodním měřítku. Využívání národní přírodní rezervace je 
možné jen v případě, že se jím uchová či zlepší dosavadní stav přírodního prostředí. 
Přírodní rezervace pak představují menší území soustředěných přírodních hodnot se 
zastoupením ekosystémů typických a významných pro příslušnou geografickou oblast.  
 Národní přírodní památka je přírodní útvar menší rozlohy, zejména geologický či 
geomorfologický útvar, naleziště nerostů nebo vzácných či ohrožených druhů v částech 
ekosystémů, s národním nebo mezinárodním ekologickým, vědeckým či estetickým 
významem, a to i takový, který vedle přírody formoval svou činností člověk. Takovou 
památkou je v Ostravě-Petřkovicích vrch Landek nad řekou Odrou s přirozeným výchozem 
černouhelné sloje a doloženým pravěkým osídlením.  
 Přírodní památkou je útvar s oblastním významem. V Ostravě je to například přírodní 
památka Turkov, který se rozkládá mezi Porubou, Martinovem a Třebovicemi.  
 

Ochrana ekosystému České republiky v rámci Evropy je součásti systému NATURA 
2000 – soustava chráněných území evropského významu. 

Česká krajina je nejen malebná na pohled, ale zároveň je i prostředím pro výskyt 
mnoha vzácných druhů rostlin a živočichů, jejichž význam přesahuje hranice České 
republiky. 

Natura 2000 je soustava chráněných území, které vytvářejí na svém území podle 
jednotných principů všechny státy Evropské unie. Cílem této soustavy je zabezpečit ochranu 
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těch druhů živočichů, rostlin a typů přírodních stanovišť, které jsou z evropského pohledu 
nejcennější, nejvíce ohrožené, vzácné či omezené svým výskytem jen na určitou oblast 
(endemické). Vytvoření soustavy Natura 2000 ukládají dva nejdůležitější právní předpisy EU 
na ochranu přírody: směrnice 79/409/EHS o ochraně volně žijících ptáků („směrnice o 
ptácích“) a směrnice 92/43/EHS o ochraně přírodních stanovišť, volně žijících živočichů a 
planě rostoucích rostlin („směrnice o stanovištích“). Směrnice ve svých přílohách 
vyjmenovávají, pro které druhy rostlin, živočichů a typy přírodních stanovišť mají být lokality 
soustavy Natura 2000 vymezeny. Požadavky obou směrnic byly začleněny do zákona 
č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny ve znění zákona č. 218/2004 Sb. Podle směrnice o 
ptácích jsou vyhlašovány ptačí oblasti - PO (v originále Special Protection Areas – SPA) a 
podle směrnice o stanovištích evropsky významné lokality – EVL (v originále Sites of 
Community Importace - SCI). Společně tvoří tyto dva typy lokalit soustavu Natura 2000. 

V lokalitách soustavy Natura 2000 jsou zakázány jen takové činnosti, které mají 
negativní vliv na výskyt předmětů ochrany. Proto také veškeré plány a projekty, které 
nějakým způsobem mohou významně ovlivnit evropsky významné lokality nebo ptačí oblasti, 
podléhají samostatnému posuzování vlivů projektů z hlediska zachování předmětu ochrany. 
 

 V České republice je v současné době pět biosférických rezervací, které byly 
vyhlášeny celosvětově UNESCO v rámci výzkumného programu „Člověk a biosféra“. Jsou to 
Krkonoše, Třeboňsko, Šumava, Křivoklátsko a Pálava. Všechny jsou současně i ptačími 
oblastmi v rámci Natura 2000. Tak dochází k propojování národních, evropských 
a celosvětových snah o co nejlepší ochranu významných ekosystémů.  

5. Závěr  
Největší význam pro efektivní ochranu ekosystému má a v budoucnu bude mít stále 

dokonalejší poznání dějů a vzájemných vztahů mezi organismy a prostředím. Především 
poznání vlastního vztahu a postoje člověka k přírodě. Každý z nás jsme součástí nějakého 
ekosystému a měli bychom přispívat k dosažení klimaxového stavu jeho biocenózy.  
 
 
 

Ve Staré Vsi nad Ondřejnicí 
         22.7.2008 

             Vladimír Pavlosek 
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