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Anotace 

Předkládaná bakalářská práce pojednává o současných trendech ve výzkumu toxických 

látek produkovaných sinicemi. V práci jsou popsány dosud získané poznatky o účelu 

produkovaných toxinů pro sinice samé. Za jakých podmínek toxiny ovlivňují své okolí 

včetně živých organismů. Možnosti jejich využití v biotechnologiích. Práce obecně 

charakterizuje sinice, kde se vyskytují, jejich význam a vliv na životní prostředí. Dále jsou 

zde uvedeny možné techniky zabraňující hromadnému vzniku sinic a platná legislativa pro 

danou problematiku.  
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Annotation 

The presented bachelor thesis deals with current trends in research of toxic substances 

produced by cyanobacteria. The thesis describes acquired knowledge so far about the 

purpose of the toxins produced for cyanobacteria itself. Under what circumstances toxins 

affect their environment, including living organisms. Possibility of their use in 

biotechnology. The document is generally characterized by cyanobacteria, where they 

occur, their significance and impact on the environment. The document further features 

possible techniques to prevent mass of cyanobacteria and describe the valid legislation. 
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1 ÚVOD A CÍL BAKALÁŘSKÉ PRÁCE 

Problematika hromadného rozvoje cyanobakterií a jimi produkovaných 

cyanotoxinů postihuje vodní plochy ve vnitrozemí i příbřežní vody v mořích a oceánech po 

celém světě. Znečištění cyanotoxiny postihuje vodu sloužící k zásobování pitnou vodou 

lidské populace a hospodářských zvířat, zavlažování zemědělských plodin, rybolovu 

a v neposlední řadě i k rekreačním účelům. [1] K intoxikaci cyanotoxiny může docházet 

několika způsoby. Požitím kontaminované vody či potravou, vdechnutím a kontaktem 

s pokožkou při pracovní činnosti či rekreaci. Již jsou zaznamenány případy popisující 

nepříznivé účinky působení cyanotoxinů akutně či chronicky na živé organismy. Patří mezi 

ně dermatologické, respirační a gastrointestinální účinky. [2] 

Sinice si však vyžadují naší pozornost nejen pro tvorbu cyanotoxinů, ale jejich 

působení má vliv na složení a funkce ekosystémů. V průběhu svého růstu vyvolávají 

změnu chemismu vody, především její hodnoty pH. Tímto významně omezují růst svých 

konkurentů a predátorů, tedy vodních řas a zooplanktonu. Každým rokem na konci 

vegetačního období dochází ve vodě k bakteriálnímu rozkladu biomasy sinic. U hladiny lze 

pozorovat nevzhledné zelené shluky, takzvané vodní květy sinic. Při rozkladu biomasy 

sinic bakterie spotřebují kyslík obsažený ve vodě a tím v krajním případě dochází k úhynu 

vodních organismů včetně ryb. [3] 

Cílem bakalářské práce je zmapovat a představit aktuální výzkum a vývoj i 

příklady z praxe v oblasti cyanobakterií, metod detekce cyanotoxinů, mechanismů toxicity 

cyanotoxinů, technologických možností omezení masového rozvoje cyanobakterií a 

likvidace cyanotoxinů, na základě studia dostupné literatury publikované renomovanými 

autory z České republiky i ze zahraničí.  
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2 CYANOBAKTERIE 

Cyanobakterie, cyanophyta, cyanoprokaryota či sinice jsou platnými ekvivalenty 

názvu mikroorganismů používaných dle vědeckého oboru pozorovatele [4]. V předložené 

práci jsem se přiklonil k jednotnému názvu cyanobakterie, který budu nadále používat. 

Cyanobakterie patří do skupiny organismů, které byly označovány jako nižší 

rostliny, s jejichž vývojem je spojována nejstarší historie života na planetě Zemi. Ještě před 

několika desítkami let byly cyanobakterie považovány pouze za neurčitou směs na začátku 

rostlinného či živočišného systému. Teprve s příchodem elektronové mikroskopie 

a později i metody molekulární systematiky, bylo prokázáno, jak složité jsou vývojové 

vztahy mezi skupinami organismů. Ve starší literatuře byly cyanobakterie mylně řazeny 

mezi prvoky (Protozoa). Dle taxonomické klasifikace jsou cyanobakterie zařazeny do čtyř 

řádů podle stavby stélky a přítomnosti specializovaných buněk (heterocytů).  

Imperium: Prokarya (Prokaryota), 

Říše: Bakterie (Bacteria), 

Oddělení: Sinice - Cyanobakteria (Cyanophyta, Cyanoprokaryota), 

Třída: Cyanophyceae, 

Řád: Chroococcales, Oscillatoriales, Nostocales, Stigonematales. [5] 

Odhadem se předpokládá, že na Zemi žije 40 000 - 60 000 druhů cyanobakterií a řas. 

V České republice je odhadem 7 000 druhů cyanobakterií a řas. [6] Do současné doby bylo 

popsáno přibližně sto třicet rodů cyanobakterií s několika tisíci morfotypy [7]. Hlavní rody 

zástupců cyanobakterií, které mají svým působením bezprostřední vliv na své okolí, jsou:  

 Rod Microcystis, který je hlavním zástupcem populace vodního květu. Dle druhu se 

velikost buňky pohybuje od 3 - 10 μm. [8] Buňky jsou malé kulovité, před dělením 

dorůstají do původního tvaru. Sliz je bezbarvý. [9] Cyanobakterie se sdružují do 

mikro či makroskopických slizových kolonií vytvářející práškovitý vodní květ. Rodu 

Microcystis chybí možnost fixace plynného dusíku. K pohybu ve vodním sloupci 

používá tzv. aerotopy. Důležitá část životního cyklu probíhá na dně v sedimentech ve 

stádiu fyziologických cyst. [8] 
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 Rod Anabaena má modrozelená nevětvená vlákna obklopená řídkým slizem. Buňky 

jsou veliké 2 - 14 μm. [10] Buňky jsou válečkovité, netvoří řetízková vlákna. 

Koncové buňky jsou odlišné od ostatních buněk [9]. 

 Rod Aphanizomenon patří mezi vláknité cyanobakterie vodního květu. Nejznámější 

druh Aphanizomenon flos-aquae tvoří snopkovité kolonie dlouhé až 1 cm.  

 Rod Planktothrix má modrozelená až načervenalá vláka. Buňky jsou veliké 4 - 5 μm. 

Mezi buňkami nejsou slizové můstky. Žije ve fytoplanktonu stojatých vod. 

V posledních letech nahrazuje dříve hodně se vyskytující rod Aphanizomenon. [10] 

 Rod Cylindrospermopsis se vyskytuje převážně v tropických oblastech. Na našem 

území je zastoupen invazivním druhem Cylindrospermopsis raciborskii. Vlákna 

jsou přímá nebo prohnutá, nevětvená, jsou bez slizových obalů. Délka vláken 

bývá 250 – 1 500 μm. [3] 

 Rod Nostoc má modrozelená nevětvená vlákna. Buňky jsou kulovité nebo oválné 

o velikosti 2 - 14 μm. Tvoří slizovité kolonie v mělkých vodách tůní, na vlhké půdě 

a mezi mechorosty. Žijí také v symbióze s jinými organismy. [10] 

Buňky cyanobakterií jsou tvořeny pevnou vícevrstevnou buněčnou stěnou a řadí 

se tak mezi gramnegativní bakterie. Vnější buněčný obal tvoří slizová vrstva tvořená 

z lipopolysacharidů. [9] U některých cyanobakterií tvoří nápadný homogenní nebo 

vrstevnatý, někdy i zbarvený obal buňky. Pevná složka buněčné stěny je složena 

z peptidoglykanu a je uložena mezi dvojici lipoproteinových membrán. V buněčné stěně 

jsou vytvořeny transportní kanály obsahující protein porin, které umožňují difusi iontů 

nebo malých molekul. [7] 

Na rozdíl od eukaryotních buněk nemají cyanobakterie buněčné jádro ani buněčné 

organely. Chybí jim tedy chloroplasty, mitochondrie a diktyozomy (rozptýlená forma Golgiho 

aparátu). Buňka cyanobakterie se ve světelném mikroskopu dá rozlišit na povrchovou 

výrazněji zbarvenou chromatoplazmu (obsahuje velké množství fotosyntetických barviv) 

s převahou fotosyntetických membrán a na vnitřní oblast centroplazmu s převahou 

cytoplazmy, DNA (deoxyribonukleová kyselina) a ribozomů. V centroplazmě je uložena velká 

kruhová DNA, která je uspořádána v četných smyčkách připevněných k plazmatické 

membráně a stejně jako u bakterií nejsou vlákna DNA vzájemně spojena. [5] 
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Cyanobakterie jsou autotrofní organismy, jejichž zdrojem je sluneční světlo. 

Hlavní částí fotosyntetického systému jsou specializované membrány tylakoidy obsahující 

chlorofyl. [7] V tylakoidu jsou umístěny proteinové komplexy fotosystému I a II, kde se 

světelná energie mění v energii chemickou. Oxygenní fotosyntéza probíhá za fotolýzy 

vody, pří které je uvolňován kyslík jako vedlejší produkt. Na povrchu tylakoidu jsou 

rozmístěny fykobilizomy umožňující optimální využití světla. Cyanobakterie byly 

u počátku vývoje tohoto druhu fotosyntézy, který vedl ke vzniku kyslíkové atmosféry. 

Pokud se cyanobakterie v důsledku promísení vody dostanou do hlubší anaerobní vody, 

jsou schopny se přeorientovat na anaerobní fotosyntézu. Cyanobakterie rodu Phormidium 

rostoucí v sedimentech na dně využívá k anaerobní fotosyntéze sulfan. [5] 

Možnost vznášení planktonních cyanobakterií ve vodním prostředí zajišťují 

aerotopy. Ty obsahují plynové měchýřky, jejichž stěny jsou z proteinových molekul a jsou 

propustné pro plyny, které jsou rozpustné ve vodním prostředí. Tím je snížena specifická 

hmotnost buňky. Kromě cyanobakterií je tato schopnost pozorována pouze u některých 

bakterií. [7] 

Podobně jako některé bakterie, mají i cyanobakterie schopnost vázat plynný dusík 

a enzymu nitrogenasy syntetizovat amonné sloučeniny. Fixace probíhá v heterocytech. Proces 

nastává pouze v anaerobním prostředí. [5] Chemickou přeměnou vzdušného dusíku (N2) na 

dusičnany (NO3
-) se tak dusík stává dostupný pro ostatní živé organismy, které dusík potřebují 

k výrobě bílkovin. K uvolnění tohoto dusíku nastává po odumření cyanobakterií. [11] 

Cyanobakterie se rozmnožují nepohlavně za pomoci dělení buněk a větvení 

vláken. Dělení buňky probíhá tvorbou příčné přepážky, která se postupně uzavírá podobně 

jako irisová clona. V jednoduchém případě se buňka dělí na dvě dceřiné buňky. Některé 

rody cyanobakterií se však dělí ve dvou nebo ve třech vzájemně kolmých rovinách. [7]  

Provedená vědecká studie vyvrací odhadovanou dobu 3,5 miliard let jako počátek 

výskytu cyanobakterií na Zemi. Přítomnost prekambrických cyanobakterií v sedimentárních 

rohovcích v oblasti Pilbara (Austrálie), kde se nachází nejlépe zachovalé horniny podávající 

ucelený pohled na období Archaika (3,8 - 2,5 miliard let), nebyla prokázána. [12] Prokazatelné 

fosilie cyanobakterií pochází z období mezi 2 - 0,9 miliardami let. Prekambrické cyanobakterie 

jsou dobře zachovalé ve fosilních stromatolitech. To jsou vrstevnaté horniny ve tvaru kup nebo 

velkých bochníků, které vznikaly dlouhodobým růstem cyanobakterií. Prekambrické 
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cyanobakterie jsou morfologicky identické se současnými cyanobakteriemi. V období mezi 

2,5 - 0,6 miliardami let byly cyanobakterie dominujícími fototrofy na Zemi a pozvolně 

vytvářely kyslíkovou atmosféru. [7] 

Cyanobakterie vynikají schopností přežívat v podmínkách, ve kterých eukaryotní 

organismy nepřežijí. Příkladem jsou vulkanicky aktivní oblasti, sirné prameny, slaná jezera 

čí solární zátoky Mrtvého moře s kombinací nepříznivých faktorů, vysoká teplota vody, 

vysoká koncentrace rozpuštěných solí, hraniční hodnoty pH. Jsou známy i lokality 

s vysokou koncentrací kyseliny sírové (H2 SO4), kde pH může dosahovat až hodnoty 0,05. 

V příliš kyselém prostředí cyanobakterie nerostou, největší druhové pestrosti lze pozorovat 

v prostředí s pH = 4,0 - 6,0 a vyšší. Růst cyanobakterie rodu Leptolyngbya byl pozorován 

v alkalických vodách s pH = 13,5. Prostředí s vysokou koncentrací rozpuštěných solí 

převyšující 200 ‰ osídlil druh vláknité cyanobakterie Microcoleus chthonoplastes, který si 

osmoregulaci zajišťuje produkcí osmoticky aktivních látek. [5] 

Cyanobakterie se adaptovaly na pobyt i v opačných klimatických extrémech. 

V poušti Negev (Izrael), kde teplota povrchu hornin dosahuje až 60 ºC a jediný zdroj vody 

je formou kondenzace vodních par, cyanobakterie přežívají na spodních stranách 

průsvitných křemenů nebo v dutinách hornin. U cyanobakterií byla prokázána tolerance 

k vysokým teplotám na hranici 70 ºC. Naopak v polárních oblastech cyanobakterie rostou 

mezi krystaly ledu nebo tvoří povlaky na dnech antarktických jezer. Tyto povlaky dosahují 

tloušťky až 90 cm. V polárním prostředí jsou cyanobakterie hlavním zdrojem dusíku 

a uhlíku v letních měsících. [5] 

Častou složku soužití dvou či více mikroorganismů představují cyanobakterie 

samé nebo v podobě chloroplastů. Ve vnitrobuněčných nebo jiných symbiózách poskytují 

cyanobakterie svému hostiteli především dusíkaté živiny, pomáhají také s fixací oxidu 

uhličitého. Rody cyanobakterií Nostoc, Calothrix, Scytonema a Fischerella působí jako 

fotobiont v asociaci s houbou v lišejnících. Podobné symbiotické interakce byly 

pozorovány u mořských centrických rozsivek Rhizosolenia a mořských obrněnek 

Ornithocercus s vláknitou cyanobakterií Richelia s bazálním heterocytem. Také rostliny 

využívají symbiózu s cyanobakteriemi. Například vodní kapradina Azolla má ve svých 

pletivech cyanobakterie Nostoc. [7] 
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Proti škodlivému ultrafialovému (UV) záření si cyanobakterie osvojily více druhů 

ochrany. Ve slizovém obalu na povrchu buňky je ukládáno barvivo scytonemin, které 

odfiltruje UV záření působením karotenů a xantofylů (β-karoten, kantaxantin 

a myxoxantofyl). Scytonemin vzniká kondenzací aminokyseliny tryptofanu a fenylpropranu. 

Endolitické druhy se UV záření brání cíleným vyhledáváním zastíněných míst. [5] 

Ze součtu dosavadních poznatků vyplývá, že cyanobakterie jsou schopny přežívat 

v nejrůznějších podmínkách. Jsou schopny přijímat organické látky jako heterotrofní 

bakterie či využít k životu světlo a minerální živiny podobně jako rostliny. Tento fakt je 

velice nepříznivý v souvislosti se snahou o potlačení a regulaci jejich výskytu. [4] 

2.1 Výskyt  

Cyanobakterie žijí převážně v symbióze s řasami jako autotrofní složka 

společenstev ve vodním prostředí souhrnně označována jako fytoplankton. Z taxonomického 

pohledu jsou cyanobakterie prokaryota a řasy eukaryota. Jejich výskyt je dán charakterem 

biotopu a ročního období. Rozmístění fytoplanktonu ve vodním sloupci není stejnorodé, 

některé druhy se vyskytují hojněji u hladiny a jiné u dna. Tato vertikální stratifikace se dále 

mění se světelnou intenzitou. Fytoplankton se přesouvá do oblastí s příznivým obsahem 

kyslíku a vhodnou hodnotou pH. V hlubokých nádržích se tedy nachází většina 

fytoplanktonu u hladiny (epilimnion). Spodní oblast vody (hypolimnion) bývá oživena málo. 

Voda je zde chladná, tmavá, bez přístupu kyslíku. Dochází zde k rozkladu organické hmoty. 

Také se zde rozpouštějí sloučeniny fosforu, železa a manganu. [6] 

Vodní prostředí se dá horizontálně členit na prostor volné vody tzv. pelegiál, který 

se dále dělí na epilimnion oblast směrem k hladině a hypolimnion oblast směrem ke dnu. 

Oblast dna je nazývána bentál. Z Obrázku 1, kde je znázorněno období letní stratifikace, je 

vidět mělká část, kde světlo proniká až na dno, která je označována jako litorál a volná 

voda tzv. pelegiál. Eufotická oblast s fotosyntézou sahá až po kompenzační hladinu, pod ní 

již fotosyntéza neprobíhá. U hlubokých nádrží se ustaví skočná vrstva (metalimnion), která 

nádrž rozdělí na míchaný epilimnion s fytoplanktonem a na chladný a živinami bohatší 

hypolimnion. Povrchová vrstvička je oživena neustonem. Nárosty tvoří bentos na 

kamenech, rostlinách a sedimentu. Volně mezi makrofyty vegetuje metafyton. [13]  
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Obrázek 1: Období letní stratifikace ve vodním sloupci [13] 

Cyanobakterie lze dělit dle obývaného biotopu tekoucí a stojaté vody na: 

 Fytoplanktonní - drobné planktonní organismy vytvářejí opticky homogenní 

suspenzi nazývanou vegetační zbarvení či vegetační zákal vody. Produkční strategie 

těchto druhů je založena na maximální růstové rychlosti, aby odolávala predačnímu 

vlivu zooplanktonu. [14]  

 Perifytonní - druhy tvoří nárosty na ponořených rostlinách, kamenech a jiných 

substrátech [13]. 

 Bentické - druhy obývají dna a pokrývají je souvislou vrstvou. Podmínkou pro 

přežití je přístup světla pro fotosyntézu. K podkladu jsou přichyceny pomocí slizu. 

Zástupcem je rod Phormidium. [13] Vláknité bentické cyanobakterie a rozsivky se 

mohou chovat obdobně jako cyanobakterie vodního květu a při hromadném rozšíření 

se mohou vznést k hladině v podobě zelených koberců. Bentické cyanobakterie 

neobsahují plynové měchýřky (aerotopy) a u hladiny se drží díky fotosyntetické 

produkci bublinek kyslíku přechodně zachycených mezi vlákny bentického 

společenstva. Kyslík pozvolně uniká do atmosféry, aniž by došlo k okysličení 

vodního sloupce. [14] 

 Vodní květ - ve vodním prostředí způsobují postupné změny složení fytoplanktonu. 

Při vzniku vodního květu přebírají dominanci koloniální a vláknité druky 
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cyanobakterií [14]. V České republice je od roku 1994 prováděn celostátní 

monitoring vodního květu (VKS). Dominantní cyanobakterií je rod Microcystis. 

Dalšími často nalézanými rody jsou vláknité typy Anabaena, Aphanizomenon 

a Planktothrix. V posledních letech se také objevují nálezy rodu Woronichinia. [8] 

Cyanobakterie ale nesetrvávají jen v jediném biotopu. Během svého životního cyklu 

se pohybují ve vodním sloupci (viz Obrázek 2). Na jaře a na podzim dochází k cirkulaci vody, 

živiny se dostávají ode dna do vodního sloupce, teplota vody se vyrovnává. V létě se ustavuje 

skočná vrstva rozdělující vodní sloupec na míchaný epilimnion a stagnující hypolimnion. 

V zimě je na hladině led a u dna konstantní teplota 4 ºC. [13]  

 

Obrázek 2: Cirkulace vody dle ročních období [13] 

Na jaře a v brzkém létě stoupají k hladině. V této době probíhá rozmnožování 

populace prostřednictvím dělení buněk. Část populace přesto může zůstávat u dna po 

zbytek roku a postupně doplňovat kolonii u hladiny. Na podzim se naopak cyanobakterie 

vracejí přezimovat zpět na vodní dno v podobě tzv. cyst. K pohybu ve vodním sloupci 

napomáhají cyanobakteriím aerotopy, které se naplní plyny a tím se změní hustota buňky 

od hustoty vnějšího prostředí. K přechodům mezi biotopy dochází souhrou mnoha faktorů. 

Způsob výživy kolonií je mixotrofní. Část životního cyklu ve vodním sloupci získávají 
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energii fotosyntézou, kdežto v sedimentu kam neprochází světlo, získávají energii 

z organických látek. [8] 

2.2 Eutrofizační procesy 

Příčiny celosvětové expanze cyanobakterií jsou spojovány se změnami obsahu 

chemických látek a charakteru jejich fyzikálně chemických parametrů ve vodním prostředí. 

Jak již bylo uvedeno, nárůst přísunu živin potřebných pro rozvoj fytoplanktonu je 

označován jako proces eutrofizace. [15] 

Eutrofizace se projevuje převážně ve stojatých vodách, kde dochází k nárůstu 

minerálních živin (nutrientů), především sloučenin fosforu a dusíku. Dle původu znečištění 

lze rozlišit dva typy eutrofizace přirozenou a antropogenní. [16] 

Přirozená eutrofizace je nezvratný proces způsobený přítomností sloučenin 

fosforu a dusíku pocházejících z půdy a dnových sedimentů a z rozkladu odumřelých 

vodních organismů. Také je nazývána jako stárnutí či degradace jezer. [17] 

Indukovaná (antropogenní) eutrofizace je naopak výsledkem civilizačních 

procesů. Vzestup průmyslové produkce a spotřeby domácností ve 20. století způsobil zvýšený 

přísun biogenních prvků, především fosforu a dusíku. [17] Podle Evropské agentury pro 

životní prostředí jsou hlavním zdrojem fosforu komunální a průmyslové odpadní vody 

vypouštěné do vodotečí.  V případě dusíku jsou hlavním zdrojem splachy vyluhovaných živin 

z hnojených zemědělských pozemků. Důležitá je i atmosférická depozice dusíku tvořená 

zplodinami ze spalování. [18] 

Dusík (N) je fytoplanktonem přijímán v podobě amonných iontů, nitritu a nitrátu. 

[15] Fixace se uskutečňuje za anaerobních podmínek v heterocytech. Schopnost fixace 

i vzdušného dusíku mají zejména planktonní nebo meroplanktonní cyanobakterie rodů 

Anabaena, Aphanizomenon a Trichodesmium. [13] 

Fosfor (P) se vyskytuje ve vodném prostředí ve formě fosforečnanů. Přestože 

cyanobakterie potřebují k expanzi méně fosforu než dusíku, je fosfor limitujícím činitelem. 

Důležitý je i jejich vzájemný poměr. Optimální poměr N:P pro cyanobakterie je 10 - 6 

molekul N na jednu molekulu P. Například zelené řasy mají optimální poměr N:P 16 - 23 

molekul N na jednu molekulu P. Průměrná koncentrace fosforu v českých nádržích je 
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kolem 25 μg P 1-1. V případě eutrofizované či hypertrofované vodě se koncentrace fosforu 

pohybuje nad 50 μg P 1-1. [15] 

V limnologii jsou typizovány vody dle úživnosti (trofie). Dle stupně úživnosti lze 

vodu klasifikovat podle obsahu živin následovně (řazeno od nejchudší na obsah živin): 

oligotrofní, mezotrofní, eutrofní, hypertrofní (viz Tabulka 1). V praxi se lze tedy setkat 

s případy přeměny vody z oligotrofních až na eutrofizované, či přechod z eutrofizovaných 

na hypertrofované. [15] 

Tabulka 1: Klasifikace stojatých vod dle úživnosti [14] 

Úživnost 

Celkový P  

mg l-1 

Chlorofyl-a  

μg 1-1  

Průhlednost  

m 

průměr průměr max. průměr max. 

Oligotrofie < 0,010 < 2,5 < 8 > 6 > 3 

Mezotrofie 0,010 - 0,035 2,5 - 8 8 - 25 3 - 6 1,5 - 3 

Eutrofie 0,035 - 0,100 8 - 25  25 - 75 1,5 - 3 0,7 - 1,5 

Hypertrofie > 0,100 > 25 > 75 < 1,5 < 0,7 

K dalším parametrům, které mohou mít vliv na proces eutrofizace, patří například 

obsah oxidu uhličitého a s tím související hodnota pH, ale také teploty a s tím související 

teplotní stratifikace a v neposlední řadě také sluneční záření. 

Oxid uhličitý (CO2) se vyskytuje v povrchové vodě ve více formách, a sice jako 

nedisociované molekuly CO2, ionty HCO3
- a CO3

2- a také H2CO3. S nárůstem hodnoty pH 

vody klesá také obsah CO2 ve vodě [15]. 

Hodnota pH vody je obecně zvyšována také při fotosyntéze fytoplanktonu. 

Cyanobakterie dominují při hodnotě pH 5,7 – 9,0 [14].   

Teplota má rovněž vliv na rozvoj cyanobakterií. K aktivaci hibernujících kolonií 

dochází při teplotě vody okolo 10 ºC. Expanze cyanobakterií byly pozorovány již při 

teplotách vody okolo 17 ºC. Optimální teplota vody pro expanzi vodního květu je udávána 

v rozmezí 25 - 35 ºC.  

Sluneční záření - cyanobakterie oproti jiným druhům fytoplanktonu dokáží ke 

své expanzi využít i nízkou světelnou intenzitu. Cyanobakterie tak dokáží žít ve stínu 

ostatního fytoplanktonu. Naopak rody cyanobakterií vytvářející vodní květ snáší i vyšší 

koncentrace světelné intenzity. [15] 
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2.3 Toxické účinky 

Cyanobakterie produkují široké spektrum látek, kterými ovlivňují své okolí: 

organické kyseliny, peptidy, oligosacharidy, vitamíny, atraktanty, hormony, enzymy, 

antibiotika, polysacharidy a toxiny [19]. Produkce těchto látek cyanobakteriemi negativně 

ovlivňuje nejen chuť a pach vody, ale má vliv i na biologické a toxické procesy, které 

vážně komplikují využívání vody pro vodárenské či rekreační účely [20]. 

Cyanobakteriemi produkované toxické látky jsou nazývány cyanotoxiny. 

V posledních letech jsou cyanotoxiny intenzivně studovány výzkumníky po celém světě. 

Mezi celosvětově významné vědecké instituty patří i zástupci České republiky: Centrum pro 

cyanobakterie a jejich toxiny, Botanický ústav AV ČR, Brno či Fykologická laboratoř na 

katedře botaniky Přírodovědecké fakulty JU v Českých Budějovicích. Které mají ve 

výzkumu cyanobakterií mnoholetou praxi a podílejí se na realizaci mezinárodních projektů. 

I přes intenzivní výzkum však stále není objasněno proč cyanobakterie 

cyanotoxiny produkují a jaká je přirozená ekologická či fyziologická funkce těchto 

sloučenin. Nejčastější hypotézy připisují cyanotoxinům strukturní funkci, účast 

v metabolických procesech, roli v příjmu a uskladnění živin, funkci obranných molekul 

proti predátorům nebo úlohu signálních molekul při chemické komunikaci mezi organismy 

v rámci jednoho druhu či s jinými druhy cyanobakterií. Jiná teorie vychází z předpokladu, 

že některé cyanotoxiny jsou produkovány přímo za účelem potlačení rozvoje konkurujících 

autotrofních organismů. Není zcela objasněno proč v eutrofizovaných vodách dochází tak 

často k naprosté a dlouhotrvající dominanci cyanobakterií na úkor ostatních vodních 

autotrofů (skrytěnek, řas a vyšší vodní vegetace), jejichž rozvoj by měl být zvýšeným 

množstvím živin taktéž podporován. Z výsledků reálných pozorování je patrná každoroční 

rychlá sukcese společenstev, jejímž konečným výsledkem je drastické snížení druhové 

diverzity fytoplanktonu a převládnutí vodního květu cyanobakterií rodu Microcystis. [20] 

Cílené působení toxiny za účelem potlačení konkurentů se nazývá alelopatie, což 

je přímé nebo nepřímé, prospěšné nebo škodlivé působení rostlin, hub, řas, bakterií na jiné 

rostliny, houby, řasy či bakterie prostřednictvím chemických sloučenin uvolňovaných do 

prostředí [19]. 
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Velké množství těchto alelopatických látek bylo izolováno z bentických 

cyanobakterií, jejichž účinek spočívá v narušení procesů oxygenní fotosyntézy. Jsou tedy 

selektivně toxické pro fotosyntetizující organismy. Projevy alelopatie byly zaznamenány 

i v případě planktonních cyanobakterií. Ty představují především nejvýznamnější producenty 

cyanotoxinů jako jsou microcystiny, anatoxiny, saxitoxiny a cylindrospermopsiny. Tyto 

sloučeniny jsou vysoce toxické pro obratlovce. [20] Microcystiny nepatří mezi extrémně 

jedovaté jedy, jak vyplývá z Tabulky 2, kde je uvedeno srovnání přírodních toxinů, ale jeho 

nebezpečí spočívá v množství microcystinu obsaženém v povrchové vodě [4]. 

Tabulka 2: Srovnání toxicity přírodních toxinů [4] 

Toxin Zdroj Skupina LD50* 

Aphanotoxin Aphanizomenon flos-aquae cyanobakterie 10 

Anatoxin-A Anabaena flos-aquae cyanobakterie 20 

Microcystin-LR Microcystis aeruginosa cyanobakterie 43 

Nodularin Nodularia spumigena cyanobakterie 50 

Botulin Clostridium botulinum bakterie 0,00003 

Tetan Clostridium tetani bakterie 0,0001 

α-cobratoxin Naja naja had 20 

Kurare Chondrodendron tomentosum rostlina 500 

Strychnin Strychnos nux-vomica rostlina 2 000 

Vysvětlivky: * LD50 mg kg-1 živé hmotnosti při intraperitoneální injektací myší 

V současné době jsou uznávány dvě různé metody členění cyanotoxinů dle: 

 chemické struktury, 

 biologické aktivity. 

Dělení dle chemické struktury cyanotoxinů: 

 alkaloidy, 

 cyklické a lineární peptidy, 

 lipopolysacharidy. 

Dělení dle metod biodetekce (biologické aktivity): 

 hepatotoxiny - vliv na metabolickou aktivitu jater, 

 neurotoxiny - vliv na nervový systém, 
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 imunotoxiny a imunomodulanty - vliv na imunní reakci člověka, a to 

jak imunodeficienci, tedy sníženou obranyschopnost, tak i expresi alergií, 

až vznik závažnějších autoimunních chorob, ekzantemy, alergické rýmy 

a slzení, edémy, záchvaty spastické dušnosti atd., 

 mutageny a genotoxiny - s vysokou potencí stimulovat 2. a 3. fázi,  

 embryotoxiny - jejichž vliv byl prokázán nejen na plodnost, vitalitu 

a mortalitu embryí a larev ryb a vodních obratlovců, ale i na lidský plod, 

kde jsou na epidemiologické úrovni prokázány vlivy na potratovost, 

vývoj plodu, mentální tělesné defekty atd., 

 cytotoxiny, lipopolysacharidy - působící střevní problémy, tedy průjmy 

a zvracení, bolesti dutiny břišní, 

 dermatotoxiny - kontaktní dermatitidy, vyrážky, puchýřky, záněty 

spojivek a další problémy stimulované imunomodulanty. [4] 

Přehled nejvýznamnějších cyanotoxinů a jejich mechanizmy účinku jsou uvedeny 

v následující Tabulce 3. 
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Tabulka 3: Přehled nejvýznamnějších cyanotoxinů [8] 

Toxin Struktura 
Strukturní 

varianty 
Hlavní producenti LD50* Toxicita 

Mechanizmus 

účinku 

microcystin cyklické heptapeptidy 84 

Anabaena, Microcystis, 

Oscillatoria (Planktothrix), 

Nostoc, Nodularia, 

Anabaenopsis, Hapalosiphon 

50 - 1 200 

hepatotoxicita, 

nádorově promoční 

aktivita, indukce 

oxidativního stresu aj. 

inhibice 

proteinfosfatasy 1 a 

2A 

nodularin cyklické pentapeptidy 7 Nodularia spumigena aj. 50 - 2 000 

hepatotoxicita, 

nádorově promoční 

aktivita 

inhibice 

proteinfosfatasy 1, 

2A a 3 

anatoxin alkaloidy 2 

Anabaena, Oscillatoria 

(Planktothrix), 

Aphanizomenon, 

Microcystis, 

Cylindrospermum 

200 - 250 neurotoxicita 

agonisté v 

nikotinových 

acetylcholinových 

receptorech 

anatoxin-a(S) 
Methyl fosfo- ester             

N-hydroxy- guaninu 
1 

Anabaena flos-aquae, 

Anabaena lemmermannii 
20 neurotoxicita 

inhibice 

acetylcholinesterasy 

saxitoxiny 
karbamátové 

alkaloidy 
19 

Aphanizomenon, Anabaena, 

Lyngbya,  

Cylindrospermopsis 

10 neurotoxicita 
blokace sodíkových 

kanálů v axonech 

cylindrospermopsin guanidinový alkaloid 2 

Cylindrospermopsis 

raciborskii, Umezakia 

natans, Aphanizomenon 

ovalisporium 

200** 

cytotoxicita, nejvíce 

postižena játra a 

ledviny 

aktivace 

proteinkinasy C 

lyngbyatoxin 
modifikovaný 

cyklický dipeptid 
1 Lyngbya majuscula 

 

dermatotoxicita, 

nádorově promoční 

aktivita 

aktivace 

proteinkinasy C 

lipopolysacharidy   
 

součást buněčné stěny všech 

cyanobakterií  
dráždivé účinky   

Vysvětlivky: * LD50 pro myš, intraperitoneální injekce 

       ** LD50 po 5 - 6 dnech pro myš, intraperitoneální injekce
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2.3.1 Vliv cyanobakterií na rostliny a živočichy 

Rostliny, řasy a cyanobakterie jsou ovlivňovány alelopatickými účinky 

cyanotoxinů. Mnoho řas a cyanobakterií produkuje různé typy těkavých organických 

sloučenin. [19] Vědeckých studií na tuto problematiku je však relativně málo. Laboratorně 

byly prokázány inhibiční efekty u řasy Chlorella pyrenoidosa za přítomnosti geosminu nebo 

geranylaktonů. Také cylindrospermopsin prokazatelně negativně působí na klíčení a růst 

u hořčice bílé (Sinapsis alba) a klíčivost pilových zrn tabáku virginského (Nicotiana tabacum). 

V laboratorních podmínkách byly účinky cyanotoxinů pozorovány až při vysokých 

koncentracích, které se v přirozeném prostředí zpravidla nevyskytují. [14] 

Bezobratlí živočichové, přirození predátoři cyanobakterií, jsou vystaveni 

účinkům cyanotoxinů, jako ochranných repelentních látek cyanobakterií [19]. Řada 

vědeckých studií ukazuje velikou variabilitu v citlivosti různých druhů bezobratlých 

živočichů vůči cyanotoxinům. Tak se odolnější druhy zooplanktonu stávají dominantními. 

Naopak zooplankton upřednostní spásání netoxických druhů cyanobakterií a tím napomáhá 

k dominanci toxickým druhům. [14] Ačkoli byly popsány různorodé účinky cyanotoxinů 

(letalita, reprodukční toxicita, snížený příjem potravy, zhoršené trávení a histologické 

změny), zdá se, že bezobratlí jsou vůči cyanotoxinům rezistentnější než obratlovci. [20] 

Ryby a obojživelníci jsou působení cyanobakterií vystavovány dlouhodobě 

vzhledem ke svému způsobu života. Nejnebezpečnější situace nastává, když biomasa 

vodního květu odumírá, buňky cyanobakterií se rozpadají a do vody se ve velkém 

množství uvolňují cyanotoxiny. Současně dochází k poklesu kyslíku ve vodním prostředí 

z důvodu degradace biomasy. Laboratorní výzkumy ukazují, že cyanotoxiny se 

u exponovaných ryb vyskytují především v játrech, ale i ve svalovině, mozku a gonádách. 

Cyanotoxiny ovlivňují detoxifikační a antioxidační enzymy a další parametry v rybách. 

Hematologické ukazatele (koncentrace hemoglobinu, množství albuminu, pokles hladiny 

glukosy, vzrůst laktosy či elektrolytů), imunologické ukazatele (snížení počtu bílých 

krvinek, především T-lymfocytů a nezralých granulocytů, pokles fagocytární aktivity), 

markéry poškození orgánů v těle (enzymy, bilirubin). [14]  

V roce 2009 byl proveden terénní monitoring pěti moravských lokalit s cílem 

kontroly cyanotoxinů ve tkáních ryb získaných z přirozeného prostředí. Vyšší koncentrace 
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microcystinů byly detekovány v hepatopankreatu, ve svalovině byly koncentrace řádově 

nižší nebo byly pod limitem detekce. Koncentrace microcystinů byly závislé na 

dominantních druzích cyanobakterií, na koncentracích toxinů ve vodě, ale i na typu vodní 

nádrže. Ve vodárenských nádržích záleží na místě odběru, neboť biomasa může být 

sfoukaná v zátokách a ryby se v těchto místech nemusí zdržovat. Porovnáním koncentrace 

microcystinů v rybách ze stejné lokality, je patrné, že nejvyšší koncentrace se nacházejí 

v hepatopankreatu ryb dravých, zejména čeledi okounovitých, okouna říčního (Perca 

fluviatilis) a candáta obecného (Sander lucioperca). V rámci vyplavovacího experimentu 

bylo prokázáno, že microcystiny jsou ze svaloviny vyplaveny do dvou týdnů pobytu ryb ve 

vodě bez cyanobakterií, rovněž koncentrace v hepatopankreatu se významně snižují. 

Vyhodnocením indexu nebezpečí (hazard index, HI - koncentrace microcystinů ve tkáni 

vynásobená hmotností konzumované tkáně a dělená tolerovaným denním příjmem 

stanoveným WHO na 40 ng kg-1 a den) pro maximální koncentraci ve 100 g svaloviny 

tolstolobika bílého (Hypophthalmichthys molitrix) a pro 70 kg konzumenta, vychází HI 

rovno jedné, tedy minimální riziko. Pro kapra obecného (Cyprinus carpio) byl HI vždy pod 

jednu. Celkově lze shrnout, že zjištěné koncentrace microcystinů ve tkáních 

kontrolovaných ryb byly nízké a jejich konzumace nepředstavuje zdravotní riziko. [21] 

Vodní ptactvo nebylo dosud intenzivně studováno. Existují celosvětově 

zdokumentované případy úhynu ptactva, ale vliv cyanotoxinů je brán pouze jako jedna 

z možných příčin úmrtí. [14]  

V roce 2007 bylo českými výzkumníky provedeno experimentální ověření 

toxicity biomasy cyanobakterií v desetidenním (akutním) a třicetidenním (subchronickém) 

testu na křepelce japonské (Coturnix japonica). Nejvyšší podávané dávky biomasy 

cyanobakterií korespondovaly s nejvyššími koncentracemi dostupnými v přírodním 

prostředí. Během pokusu nedošlo k úmrtí ani zvířata nevykazovala žádné klinické 

příznaky. Po ukončení experimentu a eutanázii zvířat byla provedena analýza obsahu 

microcystinů a vyšetření parametrů oxidativního stresu. Histopatologickým vyšetřením 

byly zjištěny změny v jaterním parenchymu a vakuolární degenerace germinativního 

epitelu varlat. Elektronmikroskopicky byly zjištěny subcelulární změny jaterních buněk 

(hepatocytů). Biochemickým vyšetřením ve skupině zvířat přijímajících nejvyšší dávku 

cyanotoxinů byla průkazně zjištěna zvýšená aktivita laktát dehydrogenázy a pokles hladiny 

glukosy. Důležité je také zmínit, že na úmrtnosti volně žijícího vodního ptactva se 
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pravděpodobně podílí souběžné působení vícero vlivů, například emise těžkých kovů 

a patogenní mikroorganismy. [22] 

2.3.2 Vliv cyanobakterií na člověka 

V procesu hodnocení zdravotních rizik cyanotoxinů se dle standardních metodik 

vyhodnocuje míra expozice stanovením koncentrací cyanotoxinů v prostředí a v potravě. 

Současně bylo třeba stanovit bezpečnou denní dávku (TDI - tolerovaný denní příjem). 

Porovnáním aktuální dávky a TDI se vypočte koeficient nebezpečnosti HI, který v případě 

HI > 1 indikuje významné riziko. [14] Světová zdravotnická organizace (WHO) definovala 

hodnotu TDI microcystinu-LR pro člověka na 0,04 μg kg-1 živé váhy a den se zohledněním 

celkového faktoru nejistoty 1 000. Z hodnoty TDI byla odvozena doporučená maximální 

koncentrace microcystinu-LR v pitné vodě na 1 μg l-1. [23] Tento limit pro pitnou vodu byl 

implementován do vyhlášky č. 293/2006 Sb., kterou se mění vyhláška č. 252/2004 Sb., 

kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah 

kontroly pitné vody, ve znění vyhlášky č. 187/2005 Sb. [24]. 

Riziko z expozice pitnou vodou představují koncentrace microcystinu-LR nad 

1 μg l-1. Pravidelný monitoring vodních nádrží v České republice dokládá, že v surové 

neupravené vodě je limit koncentrace microcystinů překročen jen zřídka a to s maximem 

do 17 μg l-1 (Tabulka 4). Maximální koncentrace microcystinů jsou nacházeny v různých 

letech na různých lokalitách. Je tedy potřeba provádět pravidelný monitoring. 

Tabulka 4: Koncentrace microcystinů ve vodárenských nádržích ČR[14] 

Rok 2004 2005 2006 2007 2008 celkem 

počet lokalit 52 46 68 111 89 366 

minimum μg l-1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

průměr μg l-1 0,46 0,93 0,60 0,64 0,27 0,55 

maximum μg l-1 9,18 17,27 6,76 10,59 5,05 17,27 

Při dodržování správných technologických postupů v úpravě pitné vody lze 

eliminovat možná zdravotní rizika [14]. Cyanotoxiny byly detekovány v pitné vodě všech 

průmyslově a ekonomicky rozvinutých zemích. Ve Spojených státech nedávné laboratorní 

testy hotové pitné vody z dvaceti čtyř vodáren prokázali přítomnost microcystinu-LR 

v 75 % vzorků. Koncentrace byly na velmi nízké úrovni > 0,002 μg l-1. Pouze jeden vzorek 



 Miroslav Škarohlíd: Negativní vliv cyanobakterií na živé organismy 

2014  18 

obsahoval koncentrace nepřijatelné pro lidskou spotřebu 7,8 μg l-1. Z toho vyplývá, že ne 

vždy se vodárenskými technologiemi podaří toxicitu v pitné vodě odstranit. [25] 

Riziko z rekreační expozice je založeno na odhadu příjmu microcystinů při 

náhodném polknutí vody kontaminované toxickou biomasou při koupání a vodních 

sportech. Dle metodiky US EPA byl stanoven výpočet zdravotního rizika, který ukazuje na 

velmi významné zdravotní riziko zejména u dětí. Tento výpočet ukázal, že při vysokých 

hladinách microcystinů v biomase dosahuje koeficient nebezpečnosti HI > 10. To se může 

projevovat i dermálními a alergickými reakcemi na těle koupajících se osob. [14] 

Epidemiologické a laboratorní studie dokládají, že tyto symptomy nezpůsobují přímo 

microcystiny, ale dosud neidentifikované sloučeniny cyanobakteriálního původu [4].  

Kvalitu vody ke koupání hodnotí na základě obsahu cyanobakterií v mililitru vody 

vyhláška 238/2011 Sb. o stanovení hygienických požadavků na koupaliště, sauny 

a hygienické limity písku v pískovištích venkovních hracích ploch [26]. Je obtížné 

odhadnout rozsah případů zdravotních potíží způsobených cyanotoxiny. K akutním 

otravám dochází vzácně.  

Potíže s identifikací toxinů spočívá v jejich krátkém poločasu rozpadu či 

koncentraci v orgánech. V případě microcystinu-LR se 67 % toxinu koncentruje v játrech 

během 60 min, takže je obtížné zjistit jeho přítomnost krevními testy. Prokazatelné otravy 

cyanotoxiny (u domácích a divokých zvířat) byly potvrzeny mikroskopickým vyšetřením 

stolice s obsahem biomasy cyanobakterií. [25] 

Riziko z expozice potravinami je v České republice minimální. V ČR spotřeba ryb 

dlouhodobě stagnuje. Spotřeba sladkovodních ryb včetně úlovku sportovních rybářů činí 

1,4 kg na osobu a rok. Konzumace ryb je převážně v období Vánoc, kdy biomasa 

cyanobakterií není rozvinuta. Nejvíce exponovanou skupinou obyvatel tak mohou být 

sportovní rybáři. [3] Naopak v zahraničí již jsou vědecky podložené případy úmrtí 

a poškození zdraví prostřednictvím intoxikované potravy. U rybářů od čínského jezera 

Chaohu bylo indikováno poškození jater způsobené chronickou expozicí microcystinů. [27]  
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3 CYANOBAKTERIE V LEGISLATIVĚ  

Na platnou legislativu dotýkající se popisované problematiky výskytu a působení 

cyanobakterií a cyanotoxinů se dá nahlížet z více úhlů pohledu. Na legislativu, která 

předchází výskytu cyanobakterií zákazem či omezením vypouštět látky podporující růst 

cyanobakterií do půdy a do vodního prostředí včetně požadavků na technologické 

parametry zařízení na sběr, přepravu, úpravu a skladování těchto látek. Dále na legislativu, 

která vymezuje a ukládá oblasti a četnost monitoringu vodního prostředí. Z pohledu 

ústředních orgánů České republiky jsou to Ministerstvo zdravotnictví, Ministerstvo 

životního prostředí a Ministerstvo zemědělství. 

3.1 Legislativa v zahraničí 

Legislativa většiny vyspělých zemí přijala doporučení Světové zdravotnické 

organizace z roku 1998 na stanovení hygienického limitu pro pitné vody u microcystinu LR 

na hranici 1,0 μg l-1. [23] Austrálie, Kanada, Španělsko, Brazílie a další státy mají ve svých 

legislativách zakotveny ještě maximální přípustné koncentrace pro nodularin, anatoxiny, 

saxitoxin, cylindrospermopsin a PSP produkované cyanobakteriemi. [4] 

 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/60/ES, kterou se stanoví rámec pro 

činnost Společenství v oblasti vodní politiky 

Účel této Rámcové směrnice je stanovit sjednocující rámec pro ochranu 

a vodohospodářské využití vnitrozemských povrchových vod, brakických vod, pobřežních 

vod a podzemních vod. Zabránit dalšímu zhoršování aktuálního stavu. Podpořit trvale 

udržitelné užívání vod založené na dlouhodobé ochraně dosažitelných vodních zdrojů 

prostřednictvím zvýšené ochrany prostřednictvím specifických opatření pro cílené 

snižování vypouštění, emisí a úniků prioritních látek a zastavení nebo postupné odstranění 

vypouštění, emisí a úniků prioritních nebezpečných látek. Zajistí cílené snižování 

znečištění podzemních vod a zabrání jejich dalšímu znečišťování, a přispěje ke zmírnění 

účinků povodní a období sucha. [28] 

 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/7/ES o řízení jakosti vod ke 

koupání a o zrušení směrnice 76/160/EHE [29] 

 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 98/83/ES o jakosti vody, určené k lidské 

spotřebě [30] 
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3.2 Legislativa ČR 

Legislativa České republiky týkající se hygieny vody je obsažena především 

v zákoně č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví a ve znění jeho pozdějších změn a 

změně některých souvisejících zákonů, s ním souvisejících vyhlášek č. 238/2011 Sb. o 

stanovení hygienických požadavků na koupaliště, sauny a hygienické limity písku v 

pískovištích venkovních hracích ploch a č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické 

požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody. Tyto předpisy 

zahrnují požadavky evropských směrnic pro pitnou a koupací vodu 98/83/ES a 2006/7/ES. 

[31] 

Legislativa týkající se ochrany a využití povrchových a podzemních vod je 

obsažena v zákoně č. 254/2001 Sb. o vodách a změně některých zákonů (vodní zákon), č. 

274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřeb u a o změně některých 

zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích). 

Cyanotoxiny se zabývá i vyhláška č. 474/2002 Sb., kterou se provádí zákon č. 

281/2002 Sb., o některých opatřeních souvisejících se zákazem bakteriologických 

(biologických) a toxinových zbraní a o změně živnostenského zákona. V příloze vyhlášky 

jsou uvedeny čtyři toxiny řas a cyanobakterií, tetrodotoxin, saxitoxin, anatoxin a 

microcystin.  

 Zákon č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví a o změně některých 

souvisejících zákonů 

Zákon definuje vodu a výrobky přicházející do přímého styku s vodou, chemické 

přípravky a vodárenské technologie, koupaliště a sauny. Zákon stanoví hygienické 

požadavky na vodu, povinnosti osob při kontrole pitné vody, podmínky dodávky pitné 

vody, úpravu vody a vodárenské technologie. Zákon ukládá oprávnění a povinnosti 

orgánům ochrany veřejného zdraví, a povinnosti kontrolovaných osob. Zákon stanoví 

úkoly pro krajské hygienické stanice na úseku řízení jakosti vod ke koupání v přírodních 

koupalištích a dalších povrchových vodách. [32] 
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 Vyhláška č. 238/2011 Sb. o stanovení hygienických požadavků na koupaliště, 

sauny a hygienické limity písku v pískovištích venkovních hracích ploch 

Vyhláška stanoví obecná pravidla monitorování jakosti vody, četnost 

monitorování, posuzování a klasifikaci mikrobiologických rozborů. Vyhláška posuzuje 

výskyt cyanobakterií a překročení stanovených limitů se posuzuje dle tabulky, která je 

přílohou vyhlášky (Tabulka 5). [26] 

Tabulka 5: Ukazatele a jejich limitní hodnoty pro přírodní koupaliště se zvýšeným rizikem vzniku masového rozvoje 

cyanobakterií [26] 

Ukazatel Jednotka I. stupeň II. stupeň III. stupeň Vysvětlivky 

1a sinice buňky ml-1 20 000 100 000 250 000 1,5 

1b sinice mm3 l-1 2 10 20 1,5 

2 chlorofyl-a μg l-1 10 50 100 2,5 

3 vodní květ stupeň     2 3 

4 mikroskopický obraz         4 

Vysvětlivky:  

1) Stačí vyjádření pouze jedním způsobem (buňky ml-1 nebo jako buněčný objem). Je-li nutné 

zahuštění vzorku, provádí se membránovou filtrací. Stanovení se provádí podle ČSN 75 7717. 

2) Stanovení se provádí podle ČSN ISO 10260 (75 75757). Pokud je stanovení chlorofylu-a 

provedeno pomocí metody, která umožňuje odlišení sinic od řas (fluorometrie, HPLC), není nutno 

provádět mikroskopickou kvantifikaci sinic a postačí stanovení ukazatele „Mikroskopický obraz“. 

3) Stanovení se provádí při odběru vzorku podle ČSN 75 7717. 

4) Ukazatel „Mikroskopický obraz“ obsahuje slovní popis, ve kterém jsou uvedeny především 

dominantní taxony sinic, dále dominantní zástupci fytoplanktonu a jakékoli další informace, které 

mohou přispět k interpretaci výsledků. 

5) Limity pro III. stupeň se týkají sinic, které netvoří výrazné vodní květy (typicky Planktothrix 

agardhii). Pokud jsou dominantní druhy nanoplanktonní vláknité sinice (typicky z rodů 

Pseudanabaena, Limnothrix) je nutno stanovit sinice jako objemovou biomasu (ukazatel 1b). 

 Vyhláška č. 293/2006 Sb., kterou se mění vyhláška č. 252/2004 Sb., kterou se 

stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly 

pitné vody, ve znění vyhlášky č. 187/2005 Sb. 

Vyhláška stanovuje sledování pitné vody upravené z povrchové vody v období, 

kdy lze očekávat zvýšený výskyt cyanobakterií. Ukládá sledování cyanobakterií ve 

vodárenském zdroji pomocí vhodných metod za použití vhodného biotestu ke zjištění, zda 

přítomné cyanobakterie obsahují cyanotoxiny. Případně stanovit toxiny přímo z biomasy 

cyanobakterií nebo ze surové vody. Ukládá zaujmout vhodná opatření pro odstranění 
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toxinů z upravované vody. Například změnou odběrového horizontu s nižší koncentrací 

cyanobakterií, či k odstavení vodárenského zdroje. Hygienický limit pro pitné vody 

u microcystinu-LR je 1,0 μg l-1. Tolerovaný denní příjem TDI 0,04 μg kg-1. [24] 

 Zákon č. 254/2001 Sb. o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon) 

Zákon chrání povrchové a podzemní vody, stanoví podmínky pro hospodárné 

využívání vodních zdrojů a pro zachování i zlepšení jakosti povrchových a podzemních 

vod. Zákon upravuje právní vztahy k povrchovým a podzemním vodám, vztahy fyzických 

a právnických osob k využívání povrchových a podzemních vod, jakož i vztahy 

k pozemkům a stavbám, s nimiž výskyt těchto vod přímo souvisí, a to v zájmu zajištění 

trvale udržitelného užívání těchto vod, bezpečnosti vodních děl a ochrany před účinky 

povodní a sucha. [33] 

 Zákon č. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu 

a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích) 

Zákon upravuje vztahy vznikající při rozvoji, výstavbě a provozu vodovodů 

a kanalizací sloužících veřejné potřebě, jakož i působnost orgánů územních 

samosprávných celků a správních úřadů na tomto úseku [34]. 

 Nařízení vlády č. 61/2003 Sb. o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění 

povrchových vod a odpadních vod, náležitostech povolení k vypouštění odpadních 

vod do vod povrchových a do kanalizací a o citlivých oblastech  

Nařízení stanoví ukazatele a hodnoty přípustného znečištění povrchových vod, 

hodnoty přípustného znečištění odpadních vod, ukazatele a hodnoty přípustného znečištění 

povrchových vod, které jsou vhodné pro život a reprodukci původních druhů ryb a dalších 

vodních živočichů. Nařízení předkládá náležitosti a podmínky povolení k vypouštění 

odpadních vod do vod povrchových a kanalizace. [35] 

 Vyhláška č. 474/2002 Sb., kterou se provádí zákon č. 281/2002 Sb., o některých 

opatřeních souvisejících se zákazem bakteriologických (biologických) a toxinových 

zbraní a o změně živnostenského zákona 

V příloze vyhlášky jsou uvedeny 4 toxiny řas a cyanobakterií, tetrodotoxin, 

saxitoxin, anatoxin a microcystin [36]. Dle vyjádření docenta Maršálka je pro orgány státní 

správy nemožné v praxi postupovat dle vyhlášky, a v letních měsících kdy se cyanotoxiny 

vyskytují na většině vodních ploch, zabránit k přístupu těchto potencionálně nebezpečných 
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látek. Také se tato vyhláška negativně dotýká výzkumníků studující tyto látky, zvýšením 

nároků na ostrahu těchto látek při jejich přechovávání. [4]  

 Vyhláška č. 381/2001 Sb., kterou se stanoví Katalog odpadů, Seznam 

nebezpečných odpadů a seznamy odpadů a států pro účely vývozu, dovozu a 

tranzitu odpadů a postup při udělování souhlasu k vývozu, dovozu a tranzitu 

odpadů (Katalog odpadů) 

Tato vyhláška, která definuje zákon č. 185/2001 Sb. o odpadech a o změně 

některých dalších zákonů, cyanobakterie ani jejich toxiny přímo neuvádí [37].   
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4 METODY STANOVENÍ CYANOTOXINŮ 

Jak již bylo uvedeno, za nejvýznamnější cyanotoxiny z hlediska možných 

zdravotních rizik jsou považovány varianty microcystinů. Podle dostupných informací je 

nyní známo osmdesát čtyři jejich strukturních variant. Nejčastěji se liší různými 

aminokyselinami X a Y v pozicích 2 a 4 a také demethylací aminokyselin v pozicích 3 a 7. 

V názvu je tedy uveden dvoupísmenkový kód. V případě microcystinu-LR jde tedy 

o leucin (L) a arginin (R). [8] 

V laboratořích se hodnoty microcystinů stanoví na základě dvou metod: HPLC-

DAD a ELISA.  

HPLC-DAD je metoda na bázi vysokoúčinné kapalinové chromatografie na 

reversní fázi s využitím detektoru s diodovým polem. Umožňuje selektivní identifikaci 

a stanovení jednotlivých strukturních variant microcystinů na základě shody retenčních 

časů a UV absorpčních spekter se standardy microcystinů. V současné době je možná 

identifikace pěti strukturních variant LR, LF, LW, RR, YR a také příbuzného cyanotoxinu 

nodularinu. [8] 

ELISA je metoda na bázi imunochemického stanovení microcystinů, která 

k indikaci využívá protilátek vyvinutých proti microcystinu-LR. Neumožňuje ale selektivní 

stanovení microcystinů, ale pouze celkovou koncentraci ve vzorku. Výhodou metody 

ELISA je vysoká citlivost, jejíž detekční limit se pohybuje kolem stovek ng l-1. Není proto 

nutné koncentrovat velké objemy vzorků. [8] Metoda ELISA je rychlejší, jednodušší 

a mnohem levnější než metoda HPLC [3]. 

Vzorky určené pro laboratorní analýzu se získávají z následujících matric: 

 voda  

o množství vzorku:  

 pro HPLC stanovení 0,5 - 1,5 l vody, 

 pro ELISA stanovení 15 - 50 ml vody. 

o vzorkovnice - skleněné nebo plastové zkumavky či láhve, nedoporučují 

se PP nádoby z důvodů možné sorpce microcystinů. 

o uchování a konzervace vzorku - vzorek se uchovává/transportuje 

v chladu a temnu, do laboratoře musí být dopraven do 48 h od odběru. 
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 biomasa cyanobakterií 

o  množství vzorku - alespoň 20 mg sušiny cyanobakterií, 

o vzorkovnice - skleněné nebo plastové zkumavky či lahvičky, pro 

rostliny PE sáčky, 

o uchování a konzervace vzorku - vzorek se uchovává/transportuje 

v chladu a temnu, pro skladování nad 24 h je třeba zamražení na -18 ºC, 

 živočišné tkáně  

o množství vzorku - alespoň 400 mg čerstvé tkáně, 

o vzorkovnice - skleněné nebo plastové zkumavky či lahvičky, PE sáčky, 

o uchování a konzervace vzorku - co nejdříve zamrazit na teplotu -18 ºC, 

transportovat na ledu. 

 sedimenty  

o množství vzorku - alespoň 2 g sušiny sedimentu, 

o vzorkovnice - skleněné nebo plastové zkumavky či lahvičky, PE sáčky, 

o uchování a konzervace vzorku - co nejdříve zamrazit na teplotu -18 ºC, 

transportovat na ledu. [8] 
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5 METODY ODSTRANĚNÍ CYANOBAKTERIÍ 

Každé povodí má svá specifika a stejně tak každá vodní nádrž je originálním 

systémem složeným ze vzájemně propojených subsystémů. Proto je potřebné stanovit 

konkrétní řešení pro konkrétní lokalitu na základě objektivního monitoringu lokality 

s využitím hydrologických, ekologických a limnologických souvislostí. Jednorázové či 

lokální zásahy nepřináší dlouhodobý pozitivní efekt. Také snaha o zlepšení pouze 

konkrétního parametru často vede ke zhoršení parametrů ostatních. Jen vhodná kombinace 

optimálních řešení povede k obnově rovnováhy fytoplanktonu s vhodným poměrem 

cyanobakterií. [38]  

5.1 Preventivní metody odstranění 

Prevence přísunu živin do vodních nádrží často bývá odsuzována jako pouze 

teoretická a ekonomicky neefektivní řešení. Je ale nutné nahlížet na tuto problematiku 

v širších souvislostech. Například změnou určitých postupů a prostředků lze redukovat 

přísun živin do odpadní vody. Zavedení bezfosfátových pracích a mycích prostředků na 

spotřebitelský trh má přímý vliv na snížení množství odstraňovaného fosforu v ČOV. 

Prevence se jeví z hlediska dlouhodobých efektů a nákladů jako levnější a efektivnější 

řešení než pozdější nápravná opatření. [15] 

Klíčovým faktorem pro snížení trofie povrchové vody a rozvoje cyanobakterií je 

snížení přísunu fosforu do povrchových vod z bodových a difusních zdrojů živin.  

Bodové zdroje převážně z komunální a průmyslové odpadní vody představují 

celosvětově nejvýznamnější zdroj fosforu. [14] Fosfor v odpadní vodě může být ve formě 

organických sloučenin a anorganických sloučenin (polyfosforečnanů a orthofosforečnanů). 

Je třeba zajistit, aby u surové odpadní vody bylo zajištěno její čištění před vstupem do 

vodních nádrží, buď v centrálních čistírnách odpadních vod (ČOV), nebo v domovních 

mechanicko-biologických čistírnách.  

U čištěných odpadních vod je vhodné proces čištění složit z více stupňů. 

Primárním procesem se odstraní fosfor vázaný na usaditelné látky (5 - 15 % z celkového P 

v přítoku). Biologickým stupněm je fosfor využit na mikrobiální syntézu materiálu nových 

buněk (10 - 30 % P v přítoku). Vložením anaerobního stupně čištění, ve kterém vznikají 
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snadno rozložitelné mastné kyseliny a dochází k uvolňování fosforečnanů, lze dosáhnout 

zvýšeného biologického odstraňování fosforu bez přidání chemikálií (60 – 90 % P 

v přítoku). [8] 

Difusní zdroje jsou rozptýlené zdroje živin, jejichž přísun je podmíněn 

množstvím dešťových srážek vymývajících fosfor z erodované orné půdy. Intenzita 

působení difusních zdrojů se tedy mění v závislosti na ročním období. [14] Pro sanaci 

difusních zdrojů živin je vhodné využít přírodní prvky, které pomohou zadržet transport 

živin zasakováním vody do půdy. K tomu lze využít zatravňování orných půd, vytváření 

mokřadů, vegetačních pásů, sedimentačních přednádrží či obnova poříční vegetace. Je také 

potřeba součinnosti mnoha resortů hospodářské činnosti. V zemědělství lze využít 

pěstování krycích plodin a meziplodin, polní práce provádět ve směru po vrstevnici, 

vhodně zvolená aplikace, množství a forma organických hnojiv. V lesnictví upřednostnit 

těžbu výběrem, před plošnou těžbou. Ve městech a obcích upřednostnit možnost 

zasakování vody volbou porézních povrchů před centralizovaným odvodem do kanalizací 

atd. Vliv využití krajiny na odtok a zasakování srážek znázorňuje Tabulka 6. [15] 

Tabulka 6: Vliv využití krajiny na odtok a zasakování srážek [15] 

Typ 
Povrchový odtok  

% 

Zasakování  

% 

les 10 - 20 80 - 90 

orná půda 50 - 60 40 - 50 

louky 20 - 30 70 - 80 

malé obce 55 - 70 30 - 45 

5.2 Metoda odstranění cyanobakterií z vodní hladiny 

Pokud dojde k expanzi cyanobakterií a na hladině se vytvoří shluky kolonií ve 

formě vodního květu, hrozí koncem vegetačního období bakteriální rozklad biomasy 

cyanobakterií, které často vede k náhlému vyčerpání kyslíku z vodního prostředí. Možným 

opatřením je sběr biomasy z povrchu vodní hladiny speciální technologií umístěné na 

vodním plavidle. Zařízení pro separaci biomasy tvoří nekonečný sítový pás, který filtruje 

směs nasávané vody a biomasy z povrchu vodní hladiny. Separovaná biomasa padá ze síta 

po skluzu do plastového kontejneru. Vyfiltrovanou vodu je možné ošetřit elektrokoagulací 

či jinou fyzikální metodou, pro eliminaci cyanobakterií prošlých mechanickým sítem. 

Kontejner s biomasou je na břehu vyložen a převezen k ekologické likvidaci. Tato metoda 
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ale pomáhá řešit pouze následky nikoliv příčiny vzniku expanze cyanobakterií. Metoda je 

pouze na mechanické bázi a tak nepředstavuje možné riziko jako chemické metody. [39] 

Dle písemného sdělení Ing. Palčíka ze společnosti ASIO, spol. s.r.o., která 

se technologií separace biomasy zabývá, bylo odborem životního prostředí Krajského 

úřadu Jihomoravského kraje doporučeno zařadit biomasu dle katalogu odpadů do třídy 

16 1004 Vodné koncentráty neuvedené pod číslem 16 1003. A toto zohlednit při přepravě a 

likvidaci separované biomasy. 

Biomasa cyanobakterií obsahuje řadu biologicky aktivních látek, pachů, pachutí 

a toxinů, a tak není vhodné využít mokrou biomasu pro hnojení rostlin. Vhodným řešením 

je kompostování, kdy se biomasa díky bakteriálnímu rozkladu postupně rozloží.  

Odstraněná biomasa také může být použita jako příměs v komunálních spalovnách. [8]  

5.3 Metody odstranění cyanobakterií ve vodním sloupci 

Na obsah dostupných živin a biomasu cyanobakterií ve vodním sloupci nad 

sedimenty dna lze působit vícero způsoby.  

5.3.1 Vysrážení fosforu z vodního sloupce 

Ke snížení dostupnosti fosforu pro cyanobakterie lze použít aplikaci látek, které 

váží fosfor a tím jej deaktivují. Tato látky mohou být aplikovány z hladiny speciální lodí 

plující po celé ploše vodní nádrže (Obrázek 3), nebo dávkovány do přítoku vodní nádrže. 

Kromě vázání fosforu působí některé látky i jako koagulant cyanobakterií plovoucích ve 

vodním sloupci. Srážení fosforu se obvykle provádí v době, kdy je obsažen v maximální 

míře, obvykle od pozdního podzimu do časného jara. Vhodné je docílit redukci fosforu pod 

30 - 40 μg 1-1. Preparáty s vysráženým fosforem klesají ke dnu, kde mohou dále vázat 

fosfor i z povrchu sedimentu. [15] Praktické aplikace jsou prováděny těmito preparáty: 

Sloučeniny hliníku jako síran hlinitý (Al2(SO4)3) a polyaluminium chlorid 

(Aln(OH)mCl3m-n, obchodní název PAX-18) jsou dnes v České republice nejčastěji 

používanými preparáty. Síran hlinitý je často používán i jako koagulační činidlo při úpravě 

pitné vody s efektivní koncentrací okolo 40 mg l-1. PAX-18 je také častým koagulantem 

v úpravnách pitných vod. Někdy je používán i v kombinaci s přídavkem železa za vzniku 

železito-hlinitého síranu. Po aplikaci do vody se anorganický fosforečnan (PO4
3-) váže, 
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buď přímo na hliník, nebo se absorbuje na vločky vzniklého hydroxidu hlinitého 

(AL(OH)3). Vločky s adsorbovaným fosforečnanem pak klesají vodním sloupcem až do 

sedimentů.  

Al(OH)3 + PO4
3- → AlPO4 + 3OH- 

Al(OH)3 + PO4
3- → Al(OH)3 ~ PO4

3- 

 

Obrázek 3: Schématické znázornění aplikací chemikálií do vodní nádrže [40] 

Výhodou aplikace hlinitých sloučenin na rozdíl od použití železitých sloučenin je, 

že pro redukci nerozpustného Al3+ na rozpustný Al2+ je potřeba nízký redoxní potenciál, 

což zajistí, že se fosfor ze sedimentů během  anoxie neuvolní. Riziko může představovat 

změna hodnoty pH vody. Při pH pod hodnotu 5,5 dochází k prudkému zvýšení 

rozpustnosti sloučenin hliníku za vzniku iontů Al3+, které jsou toxické pro vodní 

organismy. U pH nad hodnotu 8,5 se zase tvoří toxický Al(OH)4
-. Aplikace tedy není 

vhodná pro nádrže s nízkou nebo střední alkalitou (< 100 mg CaCO3 l
-1), které mají nižší 

pufrační kapacitu a tak snáze podléhají změně hodnoty pH. [3] 
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Sloučeniny železa jako chlorid a síran železitý (FeCl3 a Fe2(SO4)3), chlorid 

železnatý (FeCl2) nejlépe adsorbují anorganický fosforečnan. Žádné významné vazby 

s organickým fosforem nebyly pozorovány. Po klesnutí sloučenin do sedimentu i nadále 

dochází k adsorpci fosforu. Ve srovnání se sloučeninami hliníku jsou vazby fosforu na 

železo citlivé na změnu redoxního potenciálu, to může vyvolat zpětné uvolňování fosforu 

působením sulfanu v anoxických podmínkách u dna nádrží. Aplikaci je tedy potřebné 

kombinovat s dalším ošetření sedimentu. Riziko představuje vysoká acidita železitých 

sloučenin, je tedy vhodné zmírnit pokles hodnoty pH přidáním vápna. [15] 

FeO(OH) + H3PO4 → FePO4 + 2 H2O 

FeO(OH) + PO4
3- → FeO(OH) ~ PO4

3-(aq) 

Vápno a jeho sloučeniny jako uhličitan vápenatý (CaCO3) a hydroxid vápenatý 

(Ca(OH)2, hašené vápno) se využívají k adsorpci fosfátu na nerozpustné Ca-PO4 komplexy. 

Nejvyšší účinnosti je dosaženo při pH vody nad hodnotou 9,0. Riziko ale představuje 

následné navýšení hodnoty pH vody, které může mít negativní vliv na bezobratlé 

živočichy. Rozsah zvýšení hodnoty pH závisí na pufrační kapacitě nádrže. V nádržích 

s tvrdou vodou se pH udrží pod hodnotu 10,0, ale v nádržích s měkkou vodou hrozí 

navýšení pH až na hodnotu 11,0 a to již má negativní dopad na většinu organismů. [15] 

10 CaCO3 + 6 HPO4
2- + 2 H2O → Ca10(PO4)6(OH)2 + 10 HCO3

- 

Jílové materiály jako bentonity, zeolity, modifikované jíly a kaolíny mají také 

schopnost adsorbovat fosforečnany. Podobně jako síran hlinitý mohou i tyto materiály 

působit jako koagulant na cyanobakterie plovoucí ve vodním sloupci. Tyto materiály jsou 

vhodné i pro překrytí sedimentu, kde vytváří aktivní bariéru proti uvolňování fosforu. 

Jílové minerály se dají využít surové nebo extrudované, což zvyšuje sorpční kapacitu. [8] 

5.3.2 Algicidní a algistatické prostředky 

Aplikace toxických látek přírodního či chemického původu je technologicky 

nenáročný způsob omezení rozvoje řas a cyanobakterií. Z pohledu cyanobakterií jsou tyto 

látky nazývány jako cyanocidní a cyanostatické. Cyanocidní látky cyanobakterie přímo 

zabíjejí a tím snižují jejich počet ve vodě. Cyanostatické látky, často přírodního původu, 

pouze zabraňují dalšímu růstu a jejich aplikace je vhodná před začátkem sezóny jako 

preventivní opatření. I v případě cyanocidních látek je nejefektivnější doba aplikace na 
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počátku sezóny, kdy jsou cyanobakterie zesláblé po přezimování a přijímají nejvíce látek 

ze svého okolí. Aplikací cyanocidních látek v období již plně rozvinuté biomasy 

cyanobakterií hrozí radikální navýšení cyanotoxinů ve vodním prostředí z důvodu vylití 

obsahu poškozených buněk. Také hrozí vznik anoxického prostředí vyvolané bakteriálním 

rozkladem hromadně uhynulých organismů. Anorganické cyanocidní látky často fungují na 

principu toxicity těžkých kovů (měď, zinek, stříbro), nebo jde o vysoce reaktivní, oxidující 

látky. [8] Mezi cyanocidní látky patří: 

 Síran měďnatý nazývaný též modrá skalice (CuSO4 5H2O) je nejvíce používaný 

algicid, jehož využití k likvidaci řas a cyanobakterií je známo již desítky let. Měď 

působí vytěsněním Mg2+ v molekule chlorofylu a ten tím ztratí fotosyntetickou 

funkci. Na cyanobakterie již působí koncentrace 25 - 1 000 μg l-1 Cu2+ v závislosti na 

fyzikálně-chemických parametrech vody. Rizikem je akumulace iontů mědi 

v sedimentech.  

 Sloučeniny stříbra nohou být v kombinaci s mědí. Algicid CA 350 s poměrem 

300 μg Cu2+:50 μg Ag+. Úspěšně působí i na plovoucí rozvinutou biomasu, navíc 

baktericidní účinek tlumí rozklad biomasy a nedochází tak k nárazovému poklesu 

kyslíku ve vodním prostředí. Citlivost vodních organismů včetně ryb je na stříbro 

větší než na měď. U dusičnanu stříbrného (AgNO3) je udávaná limitní dávka 

0,04 mg l-1.  

 Chlornan sodný (NaOCl) je pro cyanobakterie 2× toxičtější než pro ryby. Pro 

nepříznivé účinky na přírodní prostředí je použití chlóru prováděno pouze při úpravě 

pitné a bazénové vody. [15] 

Dalšími zkoušenými anorganickými látkami byl manganistan draselný (KMnO4) 

jehož účinná koncentrace je 1 - 3 mg l-1 má však pro řadu nepříznivých vedlejších účinků. 

Peroxid vodíku (H2O2) sice nevnáší těžké kovy do vodního prostředí, ale ve vodě se během 

několika hodin rozloží, a proto má velmi krátkodobý účinek. [8] 

Organické algicidní látky jsou založeny na inhibici fotosyntézy řas a rostlin, jejich 

přednost spočívá v biologickém rozkladu do několika dnů. Jako jedny z nejefektivnějších 

cyanocidních látek jsou přípravky na bázi přírodních enzymů. Laboratorně testovány jsou 

také účinky antibiotik či ftalocyaninové preparáty, které vykazují různě stupně toxicity 

vůči cyanobakteriím. Mezi nejznámější patří: 



 Miroslav Škarohlíd: Negativní vliv cyanobakterií na živé organismy 

2014  32 

 Algipropre je biologicky odbouratelný algicid 2. generace modrozeleného zbarvení 

bez zápachu s pH = 7,5 a dávkováním 25 ml na 100 l vody. Směs obsahuje 

dimethylaziridin (C4H9N), síran hlinitý (Al2(SO4)3), chlorid sodný (NaCl) 

a potravinářská barviva.  

 AlgiStop je biologicky odbouratelný algicid 2. generace bílého zbarvení bez zápachu 

s pH = 10,0 a dávkováním 10 ml na 1 000 l vody. Směs obsahuje enzymy, surfaktanů 

a oligobiogenní látky. [41] 

Uvažováno bylo také o možném využití alternativních přírodních látek. 

Laboratorní testy prokázaly toxické účinky rozkládajícího se opadu dubu letního, javoru či 

jírovce. Potencionální cyanocidní sloučeniny byly extrahovány z mnoha druhů živočichů, 

rostlin, bakterií a řas. Příkladem je sláma z ječmene, která má prokazatelné algicidní 

účinky. Účinek ječné slámy patrně způsobují oxidované fenolické sloučeniny, mastné 

kyseliny, fenol či volné kyslíkové radikály vznikající při rozkladu slámy. [8] 

5.3.3 Úprava epilimnické a hypolimnické vody 

V letním období se v hlubokých vodárenských nádržích vlivem teplotní 

stratifikace rozdělí vrstvy vody ve vodním sloupci na epilimnion u hladiny a hypolimnion 

u dna oddělené skočnou vrstvou (metalimnion) [16]. Úpravou těchto vodních vrstev může 

být cíleně působeno na stav biomasy cyanobakterií. Může se jednat o celkové promísení 

těchto vrstev, tedy destratifikaci, pomocí vypouštění bublin stlačeného vzduchu ze dna 

nádrže či přečerpávání vody, které vyvolají vertikální proudění. Vhodnějším řešením je 

však působit pouze na jednotlivé vrstvy vodního sloupce bez narušení stratifikace. 

Nedochází tak k vynášení sedimentovaných živin k hladině a naopak nedochází ke zvýšení 

teploty vody v oblasti dna, které by mohly přinést negativní dopad na vodní ekosystém. 

Jednotlivé vodní vrstvy se mohou z vodní nádrže odpouštět a tím je možné regulovat 

teplotu vody, obsah živin, biomasy cyanobakterií nebo vody s nízkým obsahem kyslíku. 

To ale také nese možná rizika pro ekosystém za vodní nádrží. [15]. 

Epilimnion je vrstva vody u hladiny dosahuje solárním ohřevem vyšších teplot 

a fotosyntetickou činností je obohacena kyslíkem [16]. Cyanobakterie reagují na teplotu 

vody, jak bylo prokázáno v souvislosti s teplými a chladnými léty v průběhu let. 

Odpouštěním vody z této vrstvy může dojít k celkovému snížení teploty a tím ke stagnaci 

rozvoje cyanobakterií [15].  
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Vhodnou metodou je také promísení epilimnické vrstvy pomocí plovoucích 

čerpadel, které mohou být na solární pohon (Obrázek 4). Principem zařízení je čerpání 

hlubší vody k hladině a následné radiální vypouštění do všech směrů, které aktivuje 

cirkulaci vody až do vzdálenosti 5 m a do hloubky 1,5 m od zařízení. Tímto je dosahováno 

snížení teploty povrchové vody o 2 ºC do vzdálenosti 3 m a hloubky 1 m od zařízení. Také 

má docházet k odnesení fotosyntetizujících cyanobakterií z dosahu světla do hlubší vody.  

 

Obrázek 4: Schéma solárního přístroje na promísení epilimnické vrstvy [42] 

Provedeným měřením účinku těchto zařízení pracujících na vodní nádrži Falling 

Creek ve Virginii (USA) byl prokázán omezený spíše lokální účinek, který ale nedokáže 

pokrýt celou vodní plochu. V případě zamezení fotosyntézy by bylo potřeba zanést 

cyanobakterie do hloubky 4 m, ale účinnost byla pouze do hloubky 2,8 m. Byl doporučen 

další vývoj tohoto zařízení pro zefektivnění jeho výkonu. [42] 

Hypolimnion je vrstva vody u dna je bohatá na živiny. Fosfor se zde kumuluje 

vlivem usazování organického materiálu z horních vrstev a také uvolňováním ze sedimentů 

vlivem anoxických podmínek u dna. Kromě již zmíněné metody odpouštění vody se pro 

úpravu hypolimnické vody používá provzdušnění (tzv. aerace) nebo vtlačování kyslíku 

(oxygenace). Zlepšení kyslíkových poměrů má vliv na pokles koncentrací fosforu, dusíku, 

železa a manganu. Také se zlepší organoleptické vlastnosti vody a dostupnost pro ryby 

citlivé na nedostatek kyslíku. 

Aerátory hypolimnia jsou konstruovány s více způsoby okysličování. Některé typy 

nasávají vodu nade dnem, dopraví ji k provzdušňovací jednotce a obohacenou o kyslík ji 
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vracejí do hypolimnia, Jiné typy nasávají okysličenou vodu v epilimniu a dopravují ji do 

hypolimnia, tato metoda je použita na Brněnské přehradě (Obrázek 5). [15]  

 

Obrázek 5: Schéma dvou variant aerátoru hypolimnia [39] 

Na jezeře Serraia v alpské oblasti severní Itálie byl proveden výzkum vlivu 

aeračního zařízení. V jezeře s průměrnou hloubkou 7 m je umístěno potrubí s dvaceti 

čtyřmi tryskami rozmístěnými ve tvaru osmihranu, kterými je vstřikována okysličená voda. 

Bylo prokázáno snížení rozdílu teploty mezi horní a spodní vrstvou vody na 9 ºC. Tím 

hrozí vznik předčasné destratifikace vodní nádrže. Opatřením může být regulace intenzity 

vstřikování dle aktuálních klimatických podmínek a také zkrácení sezónního cyklu se 

startem až v červnu, aby se v jezeře stačila vytvořit přirozená teplotní stratifikace. [43] 

5.4 Metody odstranění cyanobakterií ze dna 

Inokulum cyanobakterií dlouhodobě přežívá v sedimentech vodních nádrží. 

Sedimenty jsou také významným reakčním prvkem v koloběhu fosforu. Zvýšené 

uvolňování živin ze sedimentů nastává vlivem chemických a biochemických procesů, 

v případě stratifikované vodní nádrže se nade dnem vytváří anoxické prostředí. [15] Za 
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anaerobních podmínek dochází k rozkladu organické hmoty redukcí síranů. Sírany (SO4
2-) 

působí jako oxidační činidlo a jsou redukovány za vzniku sulfanu (H2S). Sulfan reaguje 

s hydroxidy a fosforečnany trojmocného železa (FeO(OH) a FePO4) za vzniku sulfidu 

železnatého (FeS) a fosforečnanů. [17] 

2 CH2O + SO4
2- + 2 H+ → H2S + 2 CO2 + 2 H2O 

2 FeO(OH) + 3 H2S → 2 FeS + S + 4 H2O 

2 FePO4 + 3 H2S → 2 FeS + 2 PO4
3- + S + 6 H+ 

K ukládání organického sedimentu dochází často jen v určitých místech vodní 

nádrže, před započetím sanačních prací je třeba analýzou odebraných vzorků zmapovat 

rozložení sedimentů, jejich mocnost a stanovit koncentrace živin a případných 

kontaminantů. [15] 

RIPLOX je patentovaná metoda chemického ošetření sedimentů kombinující 

aplikaci dusičnanu vápenatého (Ca(NO3)2) a chloridu železitého (FeCl3). Dusičnan 

vápenatý zvyšuje redoxní potenciál a dvojmocné železo (FeS) se oxiduje na trojmocné 

železo (FeO(OH)) za vzniku síry. V této formě železo opět váže fosfor za vzniku 

fosforečnanu železitého (FePO4), který je ve vodě nerozpustný. Při reakci se ze sedimentu 

uvolňují bublinky dusíku. Aplikace probíhá pozvolna několik týdnů v závislosti na 

struktuře a mocnosti sedimentu. Chemikálie mohou být vstřikovány do sedimentu pomocí 

zařízení podobnému branám na vláčení taženým po povrchu sedimentu. [8] 

Překrývání sedimentů je alternativa k technicky náročné a finančně nákladné 

těžbě sedimentů. Metoda je především využívána k sanaci sedimentů kontaminovaných 

kovy a toxickými organickými látkami. Překrývání sedimentu probíhá ve dvou vrstvách. 

Horní mechanická bariéra tvořená pískem, štěrkem či nekontaminovaným sedimentem 

o síle 20 - 40 cm. Spodní aktivní bariéra bývá tvořena uhličitanem vápenatým (CaCO3), 

zeolity, modifikovanými jíly nebo modifikovanými deriváty kaolínu a to buď volně ložené 

nebo ve formě geotextilie. [15] Čínská laboratorní studie posuzující vliv použitých 

materiálů v aktivní bariéře na schopnost zadržení fosforu a amonného kationtu (NH4
+) 

prokázala nejvyšší účinnost při kombinaci vápence a zeolitu ošetřeném chloridem 

vápenatým (CaCl2). Kdy zvýšená koncentrace iontů Ca2+ reaguje s fosforem za vzniku 

fosforečnanu vápenatého (Ca3(PO4)2). Při zjištěném uvolňování fosforu 8,49 mg m-2 den-1 
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ze sedimentu by aplikace 25,4 kg m-2 vápence a 12,7 kg m-2 zeolitu účinně adsorbovala 

fosfor po dobu 136 let. [44] 

Těžba sedimentů je efektivní metoda omezení obsahu živin v eutrofizované 

vodní nádrži. Redukce vnitřní zásoby fosforu v nádrži je zajištěna odstraněním svrchní 

vrstvy sedimentů bohaté na fosfor a odkrytím spodní vrstvy dna, která má vyšší kapacitu 

pro další vázání fosforu. Také je spolu se sedimentem odstraněno inokulum cyanobakterií, 

které je v sedimentu trvale přítomné. Metodu odstranění sedimentů je vhodné použít pro 

mělké vodní nádrže, ve kterých dochází k tak mocnému ukládání sedimentů, že je již 

podstatně snižována kapacita objemu nádrže. [8]  

Před samotnou těžbou je proveden chemický rozbor sedimentů, kterým se určí 

možnosti následného zpracování sedimentu. Rozborem je stanoven obsah těžkých kovů, 

polychlorovaných bifenylů, ropných produktů, herbicidů, pesticidů a dalších polutantů 

podle charakteru povodí a potenciálních zdrojů znečištění. [4] Odstraněný sediment je 

zvodnělý (v případě těžby odsáváním obsahuje sušina pouze 10 - 15 % sedimentu), proto 

se sediment ukládá do usazovacích nádrží, kde vysychá. Také lze k sušení sedimentu 

využít kalolis. [15] Přístupem vzduchu k odstraňovanému sedimentu dochází oxidací 

k celkovému okyselení a pH sedimentu může časem klesnout i o dvě jednotky. Odstraněný 

sediment je třeba dostatečně separovat od čištěné nádrže, aby nedocházelo ke zpětnému 

splachování živin a kontaminantů do nádrže. Deponie (místo k ukládání zeminy) na živiny 

bohatého sedimentu jsou rychle porůstány plevely, které se šíří do okolí. [4] 

Pokud složení sedimentu odpovídá normám pro zemědělství či zahradnictví, je 

sediment po vysušení využit přímo pro přihnojování půdy nebo jako příměs 

v zahradnických substrátech. Byla již použita i metoda přímé aplikace zvodnělého 

sedimentu na polích, bez potřeby sušení sedimentu v usazovací nádrži. [15] 

Kontaminované sedimenty jsou nejdříve zbaveny hrubých nečistot na vibračním 

zařízení, dále se akumulují v homogenizačních nádržích. Z nádrží jsou sedimenty dávkovány 

do vysokorychlostních odstředivek, kde dojde k oddělení pevné a kapalné složky sedimentů. 

Takto zpracovaný sediment je transportován do místa konečného uložení. [45] 

Těžbu sedimentu lze technologicky zajistit dvěma způsoby: 

Vyhrnování a bagrování se provádí u nádrží, které lze bezpečně vypustit, aniž by 

došlo k narušení statiky staveb (hráz, okolní budovy, atd.). V České republice je převážná 
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většina rybníků uzpůsobena k vypouštění. Samotná těžba sedimentů se provádí těžkou 

mechanizací (buldozery a bagry) a na místo deponie je sediment převážen nákladními auty. 

Takto těžený sediment není tak naředěný vodou a následné zpracování je snazší. [4] 

Odsávání sedimentu je prováděno plovoucím sacím bagrem. Není tak potřeba 

vypouštět vodní nádrž. Při těžbě není přerušen provoz nádrže a transport odtěženého 

sedimentu pomocí potrubí do vzdálenosti stovek metrů není hlučný. Tato metoda je tak 

šetrnější k životnímu prostředí. [4] 

Sací bagr je pontonová loď, která odsává sediment pomocí sací hlavy zavěšené na 

nosném rameni (Obrázek 6). Sací bagr je schopen těžby i v mělkých nádržích či v nádržích 

se svažujícím se dnem. Řídící jednotka automaticky upravuje polohu a rychlost bagru, 

polohu sací hlavy a průtok odsávaného sedimentu. Sací hlava o šířce 1,2 m se zabudovaným 

čerpadlem odsává sediment rychlostí 2 m3 min-1. Pomocí přídavných čerpadel tak lze 

sediment transportovat na kilometrové vzdálenosti s několikametrovým převýšením. Sací 

hlava byla navržena tak, aby umožnila odstranění sedimentu požadované tloušťky, bylo 

sníženo množství nasávané vody se sedimentem a nedocházelo ke zvíření sedimentu 

v nádrži. Tím se předejde možnému zhoršení kvality vody a zvýšené spotřebě kyslíku. 

Odsávaný sediment je možné kontinuálně upravovat příměsí chemikálií a dekontaminantů 

(látky odbourávající ropné produkty).  

Již v devadesátých letech bylo ze dna rybníku Vajgar (Jindřichův Hradec) 

odtěženo metodou odsávání 330 000 m3 sedimentu. Metodou odsávání sedimentů byly 

čištěny i rybníky v Telči a Kamencové jezero v Chomutově. V posledních letech je tato 

metoda využívána na Ostravsku k těžbě uhelného kalu zpracovávaného v koksovnách. [46] 
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Obrázek 6: Schématické znázornění pohybu sacího bagru. [46]  

Vysvětlivky: 1 - pontonový člun; 2 - kabina; 3 - nosné rameno; 4 - sací hlava; 5 - kalová hadice;       

6 - manipulační lana 

5.5 Odstranění cyanobakterií vodárenskými procesy 

I přes snahu provádět preventivní opatření proti rozvoji cyanobakterií jsou výsledky 

nedostatečné. Proto je potřeba vyvíjet bezpečné metody pro odstranění biomasy cyanobakterií 

a jejich toxinů z vodních nádrží a řek, které slouží jako zdroje pitné vody. [41] V surové 

i upravované vodě jsou cyanobakterie původci organoleptických závad. Zbarvení vody 

přechází do odstínů od modré, šedozelené, žluté až po krvavě červenou. Zápach vody 
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přechází od travnatého, kořenovitého, plísňovitého, řeřichovitého až po hnilobný. Pachuť 

vody bývá nasládlá. [9]  

Nelze obecně stanovit technologie na odstranění cyanobakterií a jejich 

cyanotoxinů, protože každý vodárenský zdroj má svá konkrétní specifika. Konkrétní 

úpravárenskou technologii lze stanovit pouze na základě konkrétních analýz o množství 

cyanotoxinů v surové vodě a následně v upravené vodě po průchodu jednotlivými 

technologiemi. [41] V legislativě ČR je sledován pouze microcystin-LR, ale již nyní je 

známo osmdesát čtyři variant microcystinů lišících se svou toxicitou [8]. 

Vhodná úpravárenská technologie musí být schopna odstranit celé buňky 

cyanobakterií bez jejich poškození, aby nedošlo k vylití buněčného obsahu s množstvím 

organických sloučenin do upravované vody. Ve vodě rozpuštěné cyanotoxiny se mnohem 

náročněji odstraňují. 

Pro první separační stupeň na odstranění celých buněk se osvědčila flotace 

rozpuštěným vzduchem. Další stupně úpravy jsou zaměřeny na snížení koncentrace 

rozpuštěných cyanotoxinů. Vhodnými technologiemi jsou ozonizace a filtrace přes aktivní 

uhlí. Klasické úpravárenské technologie jako dvoustupňové ÚV ošetření vody je v případě 

cyanotoxinů neúčinné. Úprava vody chlorací působí na cyanotoxiny jen v určitých 

případech. Také úprava vody koagulací, sedimentací a filtrací mají minimální vliv na 

snížení koncentrace cyanotoxinů jak dokládá Tabulka 7. [8] 

Tabulka 7: Analýza microcystinů v průběhu jednotlivých procesů výroby pitné vody na úpravně vody v roce 2003 [8] 

Vzorek 

Suma 

microcystinů 

(microcystin-LR) 

(dle HPLC)  

μg l-1 

Suma 

microcystinů  

(dle ELISA)  

μg l-1 

Odstranění 

(dle ELISA) 

% 

povrchová voda 15,25 (9,31) 8,58 
 

ÚV, surová voda 8,08 (5,44) 8,55 
 

ÚV, po koagulaci / sedimentaci 
 

7,87 8 

ÚV, po filtraci 
 

6,72 14,6 

ÚV, po ozonizaci 
 

0,5 92,6 

ÚV, po aktivním uhlí n.d. (n.d.)* n.d. - < LOD** 91,3 

Poznámky: * n.d. - microcystiny nedetekovány; ** LOD - mez detekce, tzn. < 150 ng/l 
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Flotace rozpuštěným vzduchem bývá zkráceně označována jako DAF. Jedná se 

o separační metodu, při které se cyanobakterie spojují s mikrobublinkami vzduchu a jsou 

vynášeny k hladině, kde vytvářejí pěnu. Plovoucí kalová pěna je následně separována 

hydraulicky či mechanicky. [47] K zajištění účinné flotace je potřeba nejprve cyanobakterie 

upravit tzv. agregovat pomocí koagulační a flokulační fáze, kdy jsou cyanobakterie za pomocí 

koagulantu ze surové vody vysráženy do větších částic (min. 10 µm) s minimálním či žádným 

povrchovým nábojem. Jako koagulant se pro tyto účely používá síran hlinitý, síran železitý, 

chlorid železitý a přídavné předpolymerované koagulanty. Důležitým faktorem je i určení 

správného množství koagulantu. U následné flotace je důležitým faktorem charakter 

vzlínajících se bublin. Ten se upravuje recirkulačním poměrem.  

Provedenými testy s cílem prověřit účinnost DAF oproti klasické sedimentační 

technologii bylo stanoveno, že oba úpravárenské postupy mohou odstraňovat 

cyanobakterie, ale technologie DAF prokázala velmi vysokou účinnost. Bylo odstraněno 

93 - 98 % chlorofylu-a (vyjádření množství cyanobakterií prostřednictvím koncentrace 

fotosyntetických pigmentů) při 8 % recirkulačním poměru a nižší spotřebou koagulantu. 

DAF tedy má i nižší provozní náklady. [48] Schéma flotace je uvedeno na Obrázku 7. 

 

Obrázek 7: Schéma modelové poloprovozní flotační jednotky [47] 
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Ozonizace je technologie využívající ozonu (O3) jako silného oxidačního činidla 

pro úpravu chuťových a vzhledových vlastností pitné vody. Ozon byl pro své vysoké 

baktericidní a virocidní schopnosti používán k desinfekci již před desítkami let. Ozonizace 

nepřidává do upravované vody žádné vedlejší složky a tak nemá vliv na minerální složení 

vody. Nevznikají rovněž žádné škodlivé vedlejší produkty jako v případě chlorace. Proces 

čištění je také rychlejší oproti úpravě vody UV zářením a oxidem titaničitým (TiO2).  

Pro potřeby likvidace cyanotoxinů je nutné, aby technologický stupeň s ozonizací 

byl zařazen až po flotaci, aby již z upravované voda byly separovány neporušené buňky 

cyanobakterií. Ozonizace s přímou molekulární reakcí ozonu a nepřímou reakcí 

hydroxylových radikálů naruší buněčnou membránu stěny a dojde tak k vylití buněčného 

obsahu včetně toxinů. Microcystiny rozpuštěné v upravované vodě zničí ozon oxidací 

dvojných vazeb aminových skupin. [49]  

Ve srovnávacím testu konvenčních a pokročilých oxidačních procesů byla ozonizace 

stanovena jako nejvhodnější metoda likvidace microcystinů pro svou rychlost, účinnost a 

relativně nízkým provozním nákladům [50]. Princip ozonizace zobrazuje Obrázek 8. Vzdušný 

kyslík je přes sušičku vzduchu vháněn do generátoru, kde se elektrickým výbojem štěpí 

molekuly kyslíku na atomy a následnou reakcí jsou vytvořeny molekuly ozonu. Ten je poté 

směšován s vodou kde probíhají čistící reakce a přebytečný ozon je následně odstraněn. [51] 

 

Obrázek 8: Schéma úpravy bazénové vody ozonizací [51] 
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Filtrace aktivním uhlím je technologie využívající porézní vlastnost uhlíku 

s nadprůměrnou velikostí vnitřního povrchu (400 - 1 500 m2 g-1). Vnitřní povrch je tvořen 

soustavou transportních pórů (makropóry > 50 nm, mesopóry 2 - 50 nm) a mikropórů 

(< 2 nm). Transportními póry jsou přepravovány molekuly organických či anorganických látek 

k mikropórům, kde jsou ukládány (adsorbovány). Adsorpční schopnost uhlíku stoupá se 

vzrůstající molekulovou hmotností, polaritou molekul, počtem dvojných vazeb a funkčních 

skupin adsorbované látky. Aktivní uhlí se vyrábí z černého a hnědého uhlí, dřeva či 

kokosových skořápek. Pro vodárenskou technologii je nejvhodnější použít aktivní uhlí 

vyrobené z černého uhlí pro vhodný poměr transportních pórů a mikropórů. Při kontinuální 

úpravě pitné vody je nejčastěji použita granulovaná (zrněná) forma aktivního uhlí (GAC) a při 

jednorázovém odstranění organických polutantů se používá forma prášková (PAC). Potřebný 

objem aktivního uhlí se stanoví dle průtoku upravované vody a odhadu vhodné kontaktní doby 

sorpce. Kontaktní doby pro různé typy polutantů v případě aglomerovaného aktivního uhlí 

znázorňuje Tabulka 8. Životnost aktivního uhlí se dá opakovaně prodloužit reaktivací 

(specializovaná tepelná úprava) a tak snížit provozní náklady. [52]  

Tabulka 8: Kontaktní doba a životnost aktivního uhlí řady Filtrasorb výrobce Chemviron Carbon [52] 

Polutant 
Kontaktní doba  

min 

Životnost  

rok 

zlepšování organoleptických vlastností  6 - 12 2 - 4 

odstraňování pesticidů 10 - 15 1 - 3 

odstraňování humnových látek a trihalomethanů  15 - 30 1,5 - 3 

odstraňování chlorovaných uhlovodíků 10 - 20 0,5 - 1,5 

dechlorace 4 - 8 1 - 2 

Většina provedených studií na adsorpci cyanotoxinů byla zaměřena na microcystiny. 

Testy prokázaly, že microcystin-LR s odhadovaným průměrem 3 nm je absorbován 

v mesopórech. Kromě velikosti pórů absorbentu mají vliv na adsorpci microcystinu-LR 

i chemické vlastnosti povrchu aktivního uhlí, které jsou dány použitou technologií při jeho 

výrobě. V upravované vodě s neutrální hodnotou pH se microcystin-LR lépe absorbuje 

v absorbentu s vyšším povrchovým pH v důsledku snížení iontové interakce nebo změny 

v molekulární formě toxinu. Ve studii vlivu iontové síly na adsorpci čtyř druhů microcystinů 

(LR, LY, LW a LF) se okázalo, že K+ nemá vliv na adsorpci  microcystinu-LR, ale u ostatních 

microcystinů adsorpci zvyšuje. Ca2+ zlepšuje kinetickou i adsorpční kapacitu microcystinu-LR. 

Chemismus upravované vody tedy ovlivňuje adsorpci toxinů. [53]  
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6 MOŽNÉ VYUŽITÍ CYANOBAKTERIÍ 

Cyanobakterie a jejich metabolity představují významný biotechnologický 

potenciál. Na celém světě probíhá neustálý výzkum a vývoj umožňující průmyslové využití 

cyanobakterií napříč všemi průmyslovými odvětvími. Cyanobakterie mohou být využity 

samostatně nebo jako společenství s řasami a bakteriemi dle požadovaného způsobu 

využití. [54] 

Cílenou kultivací cyanobakterií v řízených podmínkách lze získat perspektivní 

biologické pesticidy, selektivní cytostatika či virocidní látky. Nejčastěji jsou 

z cyanobakterií izolovány cytotoxiny a depsipeptidy, které mohou mít v případě rodu 

Nostoc i protinádorové účinky. Farmaceutické společnosti vyvíjí z těchto metabolitů 

selektivní cytostatika využitelná v onkologii pro léčbu nádorových onemocnění. Vyvíjeny 

jsou také virocidní látky působící proti Herpes simplex viru nebo HIV. [19] 

Druh vláknité cyanobakterie Spirulina platensis (Arthrospira) je pěstován ve 

velkokapacitních kultivačních zařízeních jako zdroj proteinů s vysokým obsahem 60 – 70 % 

v sušině. Lyofilizovaná sušina je dietetickým potravním doplňkem, doporučovaným pro 

lehkou stravitelnost, obsah karotenů a vitamínů A, B1, B2, B3, B6, B9, B 12, C, D a E. Ze všech 

známých zdrojů vitamínu B12 ho právě Spirulina obsahuje nejvíce. Vyráběné preparáty se 

využívají jako příměsi do krmných směsí pro pěstovaná zvířata. Pozdější výzkum však odhalil 

i možné negativní účinky při užívání a bude nutné provést další testy pro ověření nezávadnosti 

těchto potravinových preparátů. 

Spirulina a další druhy cyanobakterií  jsou také využívány jako zdroj netoxických 

barviv pro potravinářský a oděvní průmysl. Jako barvivo jsou využity fykobiliproteiny, 

zejména modrý fykocyanin. Fykocyanin působí jako přirozený fluorochrom využívaný ve 

fluorescenční i konfokální mikroskopii ke sledování buněčných metabolických procesů. 

V mnoha případech výhodně nahrazuje radionuklidy. [5] 

Vláknité rody Oscillatoria, Gleocapsa a Spirulina nacházejí uplatnění jako 

ekologická a ekonomicky nenáročná technologie k odstranění těžkých kovů z odpadní 

vody. Soli těžkých kovů jsou rozpustné ve vodě a tvoří vodné roztoky, proto nemohou být 

odděleny běžnými fyzikálními separačními postupy. Biosorpce je schopnost poutat 

a koncentrovat kovové ionty pomocí metabolicky neaktivní biomasy. Schopnost poutat 
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ionty závisí na elektronové afinitě mezi ionty a vazebnými místy na molekulární struktuře 

buněčné stěny. Kationty kovů jsou schopné projít přes plazmatickou membránu do nitra 

buňky, kde jsou ukládány v polyfosforečnanových úložištích. Cyanobakterie vykazují větší 

povrchovou plochu než jiné testované mikroorganismy. Biosorbent je dodáván ve formě 

preparátu z vysušené a tepelně upravené biomasy. Biosorpce byla úspěšně testována i se 

živými cyanobakteriemi. [55] 

Pro biologickou výrobu vodíku jsou vyvíjeny procesy, které také využívají 

cyanobakterie. Vodík je v současné době využíván v chemickém a rafinérském průmyslu 

především pro výrobu methanolu a amoniaku. V blízké budoucnosti bude vodík využíván 

jako alternativní palivo pro dopravní prostředky a jeho spotřeba vzroste. V současné době 

převládá výroba vodíku z fosilních paliv. V řadě zemí probíhá intenzívní výzkum a vývoj 

metod získávání vodíku cenově přijatelnými technologiemi. Jednou z možných metod 

výroby vodíku je nepřímá biofotolýza, kdy cyanobakterie procesem hydrogenázy 

i nitrogenasy produkují z vody molekuly vodíku. [56] 

Adaptabilitou cyanobakterií byli také inspirováni vědci oboru planetárního 

inženýrství. Národní úřad pro letectví a kosmonautiku (NASA) zpracoval projekt 

terraformingu planety Mars, který představuje hypotetický soubor procesů umožňující na 

povrchu Marsu vytvořit podmínky pro život člověka obdobně jako na Zemi. Endolitické druhy 

cyanobakterií osidlující skalní útvary v Antarktidě, kde jsou podmínky pro život srovnatelné 

s Marsem (průměrná roční teplota - 15 ºC, sucho způsobené vymrzlou vodou a půl roku tma), 

by byly vhodnými kolonizátory. Cyanobakterie by tak produkcí kyslíku a fixací oxidu 

uhličitého v průběhu desítek milionů let vytvořily dýchatelnou atmosféru. [57] 
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7 ZÁVĚR 

Studiem dostupných pramenů uvedených v této práci jsem dospěl k těmto 

závěrům. 

Aniž bychom si to uvědomovali, s cyanobakteriemi a jejich produkty přicházíme 

denně do styku. Nelze opomenout významnou roli cyanobakterií při vzniku života na Zemi 

i důležitou úlohu jako primárních producentů ve vodních ekosystémech. V posledních 

desetiletích vstupují cyanobakterie do popředí zájmu společnosti pro své negativní 

působení na své okolí včetně člověka, způsobené nadměrným rozšířením toxických druhů 

vlivem převážně antropogenních změn v jejich obývaném prostředí. 

Tato problematika hygienického, epidemiologického a toxikologického významu 

je sledována z vícera hledisek. Z hlediska toxikologického je výzkum zaměřen na určování 

nových druhů toxinů a jejich účinků na člověka. Z hlediska technologického jsou vyvíjeny 

postupy pro účinné odstranění toxinů z vodárenských procesů. Z hlediska ekologického 

jsou studovány možnosti omezení rozvoje cyanobakterií. 

V současnosti již jsou známy metody, techniky a prostředky vedoucích k omezení 

masového rozvoje populací cyanobakterií a eliminaci cyanotoxinů v pitné vodě. Z praxe je 

však známo, že jednostranně zaměřené postupy a metody se mnohdy míjí účinkem. Pro 

dlouhodobé zlepšení stavu vodních nádrží je zapotřebí použít komplexní kombinaci 

opatření optimalizovaných na konkrétní lokalitu, kterému musí předcházet průzkum dané 

lokality.  

Také ekonomicky bývá výhodnější eliminovat příčiny vzniku zhoršení kvality 

vody preventivními opatřeními než provoz následné technologie na úpravu vody. To ale 

vyžaduje aktivní spolupráci výzkumných ústavů, státní správy a producentů znečištění.  

Budoucnost cyanobakterií spočívá ve významném biotechnologickém potenciálu. 

Neustálý vědecký výzkum otevírá široké možnosti komerčního využití produktů 

z cyanobakterií a jejich metabolitů. 
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