


• molekulární struktura (vodíkové můstky, polarita)

• hustota

• viskozita

• teplo

• povrchové napětí

• adheze a koheze

• proudění



• Proč se zabývat teplotou vody?

• řídí biologické děje (růst, přežívání, reprodukci, kompetici, ...), 

distribuci organismů, ...



4°C

• nejvyšší hustota je při teplotě 3,94°C

• důsledek: jinak teplá voda než 4°C je lehčí

• nejlehčí je led (viz minulá lekce)
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• nejdůležitějším zdrojem tepla je sluneční záření

• tepelné záření se dotýká zejména horních vrstev vody

• konvekce (vedení tepla)

Výsledkem jsou prohřáté horní vrstvy a studené hlubší: proces má své 

zákonitosti a sezónní průběh.

Důsledkem je různé rozvrstvení vodních mas.

Teplotní rozvrstvení rozliší/rozvrství i další parametry/vlastnosti – mluvíme 

o stratifikaci vod.
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= pravděpodobnost, že stratifikované jezero zůstane stratifikované

= síla potřebná k promíchání vodního sloupce

Příklady:

epilimnion 8°C, hypolimnion 4°C: malé rozdíly v hustotách

epi 22°C, hypo 7°C: silná stratifikace

epi 30°C, hypo 28°C: rozdíl teplot malý, ale silná stratifikace!

tzv. destratifikace kombinací ochlazování vody a působení větru

• vliv morfologie na míru nebo 

rychlost destratifikace



1. Amiktická jezera: trvale zamrzlá jezera bez mixie (Antarktida, Arktida, 

vysoké hory)

2. Holomiktická jezera: míchání celého vodního sloupce

3. Meromiktická jezera: míchání části vodního sloupce (nejčastěji kvůli 

přítomnosti solí v hlubších vrstvách = vysoká hustota vody nebo 

zcela chráněná před větrem)



• rozdělení podle frekvence míchání:

1. Monomiktická jezera – míchání 1x ročně, teplá a studená 

monomiktická jezera

• teplá m. j.: míchání v zimě, ochlazení blízko 4°C, ale bez zámrzu

• studená m. j.: polární jezera, v létě rozmrznou a zamíchají se, 

nedosáhnou 4°C

2. Dimiktická jezera – míchání 2x ročně (na jaře a na podzim), typická 

pro naše zeměpisné šířky (obecně pro mírná pásma obou polokoulí)

3. Polymiktická jezera – míchání několikrát ročně, teplá a studená 

polymiktická jezera
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• chemicky stratifikovaná jezera

• monimo- vs. mixolimnion

• chemoklina

• původ monimolimnia: krenogenní meromixe (slané prameny na dně 

jezera), ektogenní (průnik mořské vody do pobřežních jezer), 

biogenní (dekompozice látek u velmi hlubokých jezer)
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• Světlo je zdrojem energie pro fotosyntézu

• Sluneční záření ohřívá vodu (= dodává vodě energii)

• Některé organismy se orientují zrakem (zooplankton, predátoři)



• nestejné rozložení na Zemi

• atmosféra něco odráží zpátky do vesmíru, část je rozptýlena a část 

absorbována kyslíkem, ozónem, CO2, vodní párou a oblačností

• tzv. „aktivní plyny“ zabraňují pronikání světla oběma směry 

(skleníkové plyny)

• vlna (vlnová délka λ) vs. kvantum (energie, fotony)

• čím větší vlnová délka tím nižší energie



• globální sluneční 

záření: celkově 

přibližně 300-

3000 nm

• 1 až 5% záření 

tvoří UV

• 47% PhAR (390-

770 nm)

• maximum 400-

500 nm (modrá 

oblast)

• 48% infračervené 

= hlavní zdroj 

tepla





dopadající

světlo
odražené

světlo

rozptýlené

světlo

• podíl odraženého 

světla závisí na úhlu 

Slunce nad obzorem 

a podílu rozptýlené 

složky

• rozptýlená složka je 

dána hlavně 

oblačností

• jakou teplotu 

očekáváte u tmavých 

vod?



• různé vlnové délky pronikají do vody různě (nejhlouběji modrá 

část spektra)

• vrstva 1 metru vody absorbuje 65% červeného světla jen 1% 

zeleného



Eufotická = trofogenní vrstva (produkce > respirace)

Afotická = trofolytická vrstva (produkce < respirace)



kompenzační bod

Eufotická = trofogenní vrstva (produkce > respirace)

Afotická = trofolytická vrstva (produkce < respirace)









• Skutečná - dána rozpuštěnými látkami

• Zdánlivá - skutečná + posun daný okolím (odraz) nebo částicemi ve 

vodě, znečištěním, atd.

• u čistých a hlubokých přírodních vod je barva modrá

• rozpuštěné huminové látky – odstíny hnědé

• organogenní zbarvení – žlutozelené až zelené

• suspendované látky z povodí – různě zakalená barva, někdy mléčně 

bílá až hnědá

• standardně se zjišťuje v polovině hloubky průhlednosti (viz dále)

• přesné měření: stupnice platiny (roztoky solí Pt)



• množství světla pronikajícího vodním sloupcem

• je snižována zákalem (= turbiditou) způsobeným rozptýlenými 

částicemi (jílové partikule, vegetační zákal)

• měříme Secchiho deskou

• hodnoty v cm (rybníky) až desítky metrů (čistá jezera)

• první orientační informace o produkci a množství fytoplanktonu (řas a 

sinic)

• 2x zeu = tloušťka eufotické vrstvy



činitelé pohybu: vítr, tepelná výměna, gravitace



• povrchová vlna



• seiche

• vítr

• přehrady

• narušení 

termokliny a 

metalimnia

• důsledek: 

nabohacování

horních vrstev 

o živiny


