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Anotace  

V předložené práci je vypracován přehled nejvíce se vyskytujících mikroorganismů ve 

vodním prostředí. V první části je popsán vodní ekosystém a specifické vlivy a vztahy 

mezi jednotlivými mikroorganismy. Jsou zde zaznamenány nejdůležitější přirozené 

pochody ve vodním prostředí, na kterých se tyto mikroskopické organismy přímo 

podílejí. Pozornost je dále věnována pozitivním a negativním vlivům těchto 

mikroorganismů na vodní prostředí a zejména život v něm. Jsou popsány nejznámější 

patogeny u bakterií, paraziti u plísní a jsou zmíněny nejdůležitější zástupci řas a sinic a 

jejich toxiny. Jako hlavní problém je zde řešen negativní vliv těchto mikroorganismů na 

člověka a vodní organismy. Na závěr práce jsou popsány důsledky přemnožení těchto 

mikroorganismů (např. eutrofizace) vlivem znečištění.  

 

Klíčová slova: Mikroorganismus, vodní ekosystém, patogen, parazit, toxin, eutrofizace, 

vodní prostředí 

 

 

Summary 

Presented thesis is oriented on the occurrence of the most common microorganisms in 

water environment. In the first part the water ecosystem is described together with 

specific influences and relations between particular microorganisms. The most 

important natural processes in the water environment that are directly affected by these 

microorganisms are mentioned. Moreover, the attention is given to the positive and 

negative influences of these microorganisms on the water environment and life in it. 

The next part gives an introduction to the best known bacteria pathogens, mould 

parasites, and in addition the most important representatives of algae, anabaena and 

their toxins.  Main focus is given to the negative influences of these microorganisms on 

human and water organisms. Finally, the consequences of the over-reproducing of these 

microorganisms (such as eutrofisation) due to the pollution are described. 

 

Keywords: Microorganism, water ecosystem, pathogen, parasite, toxin, water 

environment 
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1 ÚVOD 
 

Voda vždy byla, je a bude nezastupitelnou složkou na světě. Mořská voda pokrývá 

70,8% zemského povrchu a voda sladká pokrývá pouhé 2% z důvodu, že nádrže a toky 

na pevnině mají často malou hloubku. Již z této skutečnosti vyplívá, že sladká voda je 

velmi vzácná a s přibývajícím počtem obyvatel a s rostoucím průmyslem je její spotřeba 

čím dál tím větší. Vznik a existence sladkých vod jak povrchových tak podpovrchových 

je plně závislé na atmosférických srážkách a koloběhu vody v biosféře. Voda je 

nedílnou součástí živých organismů a to již od mikroskopických organismů až po ty 

nejvyšší včetně lidí. Mimo to, že je voda nedílnou součástí živých organismů tvoří také 

pro velké množství z těchto organismů vhodné prostředí pro život. Takovéto soustavě 

organismů ale i soustavě abiotických složek vyskytujících se ve vodě říkáme vodní 

ekosystém. Vodní ekosystém je velmi významný již pro své vzájemné působení a tím 

udržování rovnováhy ve vodním prostředí. Důležitými zástupci jednotlivých složek 

vodního ekosystému jsou hlavně zelené rostliny a mikroorganismy jako jsou řasy, 

sinice: (fytoplankton), bakterie a mikroskopické houby, které jsou také nedílnou 

součástí samočisticího procesu. Vodu v životním prostředí nalezneme v mnoha 

skupenstvích je to skupenství kapalné, tuhé (led) a plynné. Voda má také velmi důležité 

vlastnosti. Například hustota vody, ta hraje velkou roly pro přežití vodních organizmů 

v zimním období. V našich klimatických podmínkách vodní nádrže promrzají do 

hloubky kolem 20-30 cm jen zřídka hlouběji. Hustota ledu je 0,92g.cm-3, tím je 

omezeno konvenční a horizontální proudění vody a tím ochlazování vrstev vodního 

sloupce ve větších hloubkách. Teplota v těchto hloubkách je přibližně 4 oC. Další 

důležitou vlastností je viskozita vody neboli vnitřní tření, které odpovídá síle potřebné 

k posunu 1 kg hmoty za 1s o 1m v určitém médiu. Vodní viskozita je 100x větší než 

viskozita vzduchu a je velmi ovlivňována teplotou. To má ve vodním prostředí velký 

biologický význam především pro vznášející se a plovoucí organismy. Také kinetická 

viskozita, která je dána poměrem mezi viskozitou a hustotou má veliký vliv na pohyb 

organismů ve vodě. V teplých vodách se organismus pohybuje snadněji, ale také klesá 

rychleji než ve vodě studené. Velmi důležitým faktorem pro život organismů ve vodě je 

pH. Organismy a hlavně mikroorganismy žijící ve vodním prostředí mají rozdílné 

podmínky pro život. Například pH se může pro jednotlivé zástupce pohybovat až 
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v rozmezí např. od pH 4,5 až po pH 11. Mikroorganismy jsou takovou mírou 

významné, že svým působením výrazně ovlivňují průhlednost a barvu vody. Mají 

důležitou roli v rozkladu odumřelých organismů a v přeměně složitějších látek na  látky 

jednodušší. Na druhou stranu jejich přemnožení může způsobit např. eutrofizací a tímto 

spojený vodní květ, který negativně ovlivňuje vodní ekosystém a způsobuje až úhyn 

organismů žijících v takto postižených vodách.  
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CÍL PRÁCE 

 

Cílem mé práce je zhodnotit a popsat všeobecné účinky jednotlivých mikroorganismů. 

Na pozitivní a negativní účinky mikroskopických organismů má silný vliv znečišťování 

vodního prostředí lidskou populací, a proto je důležité zhodnotit do jaké míry může 

tento vliv znečištění, a následné účinky mikroorganismů, negativně působit jak na lidi, 

tak na ostatní organismy. Ovšem některé mikroorganismy mohou mít fatální účinky na 

člověka i bez podpory znečištění a jsou tím nebezpečnější, že se jako takové mohou 

vyskytovat i ve vodách dá se říci čistých a před jejich účinkem nevarují vnější viditelné 

znaky jako je zabarvení hladiny nebo pach. Jejich výskyt je tak naprosto přirozený a 

závisí zejména na postiženém jedinci a jeho zdravotním stavu jaký vliv na něj tento 

mikroorganismus bude mít.  
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2 Vodní ekosystém 
  

Vodní ekosystém se skládá z 6 základních skupin. Za prvé jsou to anorganické látky, 

které jsou zapojeny do koloběhu látek jako např: 

• H2O (voda)  

• N (dusík) 

•  P (fosfor) 

• K (draslík) 

 Za druhé to jsou organické látky např: 

• Bílkoviny  

• Cukry  

• Tuky 

Třetí skupinou je klimatický režim, kterým se rozumí 

• Teplota  

• Sluneční záření 

• Srážky   

• Jiné fyzikální faktory 

 Za čtvrté jsou to producenti, autotrofní organismy, hlavně zelené rostliny. Ty jsou 

důležité pro svou schopnost vytvářet živiny z jednoduchých látek. Pátou skupinou jsou 

makrokonzumenty. Jsou to heterotrofní organismy, které se živí jinými organismy, nebo 

rozmělňuji organickou hmotu. Do poslední tedy do šesté skupiny řadíme velmi důležité 

mikrokonzumenty, což jsou heterotrofní organismy, které jsou schopny rozkládat složité 

sloučeniny mrtvé protoplazmy (dekompozice), dále vstřebávají některé z rozkládaných 

produktů a uvolňují neústrojné živiny až látky anorganické, které jsou dále vstřebávány 

zelenými rostlinami jako první článek potravního řetězce. Řadíme zde hlavně bakterie a 

houby. První tři složky zde uváděné můžeme zařadit pod jednu skupinu a to abiotickou 

a poslední tři zase jako složky tvořící biomasu. [3, 6] 
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2.1 Biocenóza vod 

 

Biocenóza je soubor organismů, mezi kterými fungují vzájemné vnitřní vztahy. Tyto 

organismy žijí většinou v souborech ve společném prostoru. Biocenózu vod ovlivňují 

ekofyziologické faktory, hlavně faktory biotické, fyzikální a chemické. Jedná se 

zejména o hustotu, charakter vodního prostředí a vertikální stratifikaci biotických 

faktorů, která má vliv na osídlování biotopů. Biocenóza vod (hlavně stojatých) se 

vertikálně rozčleňuje na: 

• Pelagiál, což je prostor volné vody 

• Bentál, což je oblast dna  

Organizmy vyskytující se v Pelagiální vrstvě se vznášejí ve volné vodě, nebo plavou ve 

svrchních vrstvách vody. V těchto vrstvách se nachází i fytoplankton do nichž patří i 

zvláštní skupina a to sinice (Cyanobekterie). Dále také skrýtěnky, obrněnky a zelení 

bičíkovci. Na hladině, která je chráněna před vlivem větru se může vytvořit blanka 

tvořena monokulturou určitého organismu. Fytoplankton má vliv i na ostatní složky 

biocenózy, což se projevuje hlavně ve svrchních vrstvách vody. Slouží také jako 

podklad jiným organismům. Pro fytoplankton je typická vertikální migrace, která je 

z velké části řízená intenzitou světla. Příkladem jsou některé druhy řas, které se 

nevyskytují ve vrstvě u hladiny ale ve vrstvě spodnější kvůli ochraně jejich 

fotosyntetického aparátu. [1, 3] 

3 Bakterie – základní rozdělení, výskyt ve vodním 
prostředí a vliv na živé organismy 

 
Bakterie jsou drobné prokaryotické mikroorganismy. Jsou jednou z nejrozšířenějších 

skupin organismů na světě. V jednom mililitru sladké vody je přibližně jeden milion 

bakterií. Bakterie se mohou dělit podle velikosti a tvaru bakteriální buňky a to na 

kulovité bakterie.viz (tab.č.1), tyčinkovité bakterie viz (tab č.2) a ostatní viz (tab č.3). 

Jejich velikost se pohybuje v rozmezí 1µm až 5µm délky a 0,2 μm až 1μm šířka. 

Metabolismus bakteriální buňky je několikanásobně rychlejší. Tyto buňky se mohou 

rozmnožovat příčným dělením, pučením, pomocí konidií a hormogonií. Velké množství 
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bakteriálních buněk je nepohyblivých tedy pasivních. Existují také druhy, které se 

vyznačují aktivním pohybem a to za pomoci jednoho nebo více bičíků. [5]  

 

 

Tabulka č. 1: Kulovité bakterie [5,8] 

Kulovité bakterie, (koky) Výskyt Vznik dělením podle 

diplokoky dvojice jedné roviny 

tetrády čtverce jedné roviny 

streptokoky řetízky jedné roviny 

stafylokoky hroznovité útvary 
dvou a tří rovin 

nepravidelně 

 

 
osmičlenné shluky tří rovin pravidelně 

 

Tabulka č. 2: Tyčinkovité bakterie[5,8] 

Tyčinkovité bakterie Výskyt 

válcovité rovné Baktérium, Bacilus 

rohlíčkovitě zahnuté Vibrio 

spirálovitě stočené a a neohebné Spirillum 

spirálovité se závity a ohebné Spirochéta 

 

Tabulka č. 3: Ostatní tvary bakterií [5,8] 

Jiné 

vřetenovitá tyčinka

monotricha 

kyjovitý 

 

 

 



Andrea Váňová: Mikroorganismy ve vodním prostředí 

2008/2009  14 

 
obr.č.1: Tvary a typy bakterií [8] 

 

3.1 Systematické rozdělení bakterií 

 

Bakterie se nejčastěji rozdělují dle stavby jejich buněčné stěny a to na bakterie 

grampozitivní (Firmicutes) a bakterie gramnegativní (Gracilicutes). Toto oddělení 

vzniklo na základě barvitelnosti buněk anilinovými barvivi, krystalovou violetí a 

safraninem. U gramnegativních bakterií se buňka zbarví červeně a u grampozitivních 

bakterií se buňka zbarví fialově.  
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3.2 Výskyt ve vodním prostředí 

 

Bakterie se mohou vyskytovat v různých skupenstvích vody. Největší množství bakterií 

se vyskytují v pramenitých vodách a mořích, velmi málo v horských a podhorských 

tocích. Nacházejí se hlavně ve vodách, kde je zvýšený obsah organických látek, kde se 

bakterie vodní obdobně jako půdní bakterie starají o mineralizaci vody. Jsou nezbytnou 

součástí procesu samočištění vody. Některé druhy se mohou stát parazity jiných 

organismů. Existence bakterií je také možná ve velmi extrémních podmínkách, které 

zaručuje např. vysoký tlak, vysoká a nízká teplota a vysoká koncentrace soli. Existují 

druhy, které se specializují na prostředí, ve kterém by jiné organismy přežily jen s těží 

např. vroucí vody nebo sopečná jezera. Nedávno objevená bakterie Candidatus 

chloracidobacterium thermophilum je dokonce první objevenou bakterií na světě, která 

je schopna transformovat světlo na chemickou energii a produkuje chlorofyl. [27] 

Pro vodní bakterie jsou jedny z důležitých faktorů pro život hlavně vlhkost, 

hydrostatický tlak a osmotický tlak. Pokud voda obsahuje průmyslové odpadní a 

splaškové vody, jde o vodu zdravotně závadnou. Taková voda je původcem přenášení 

bakteriálních nákaz alimentární cestou (tj. voda infikována patogenními bakteriemi, 

vylučovanými organismem stolicí). 

 

3.3 Nejvýznamnější zástupci bakterií a jejich vliv na živé 
organismy 

 

Vybrala jsem nejznámější zástupce bakterií vyskytující se ve vodním prostředí. 

 

3.3.1 Aeromonas hydrophila 
 
Kmen: Proteobacteria 

Třída: Gammaproteobacteria 

Řád: Aeromonadales 

Čleď: Aeromonadaceae 



Andrea Váňová: Mikroorganismy ve vodním prostředí 

2008/2009  16 

Rod: Aeromonas 

Druh: Aeromonas hydrophila 

 

Je to gramnegativní rovná tyčinkovitá bakterie, pohyblivá. Velikost buňky je1-3,5x0,3-

1μm. Je fakultativně anaerobní, chemoorganotrofní, optimální kultivační hodnota je 28 

°C. Tvoří plyn z glukozy, idol, acetoil, arginin a lyzin dekarboxylázi. Vyskytuje se jak 

ve slané, sladké, braktické (mírně slaná voda), chlorované i nechlorované vodě tak i ve 

vodě odpadní. Může být patogenní pro savce, ryby, obojživelníky a žáby. Je vysoce 

rezistentní vůči chloru a mrazu. [11, 12] 

 

3.3.2 Vliv Aeromonas hydrophilana na člověka 
 
U lidí způsobuje infekci prostřednictvím otevřené rány, kontaminované vody nebo jídla.  

U zdravých osob způsobuje zánět žaludku a tenkého střeva u osob s poškozenou 

imunitou způsobuje infekci krve a různé malignity. Aeromonas hydrophila se může 

rozšířit po celém těle a vyvolat infekce. Zvláště rizikovou skupinou jsou osoby trpící 

leukémií, karcinomem, cirhózou a osoby podstupující chemoterapii. [13] 

 

3.3.3 Escherisia coli  
 
Kmen: Proteobacteria 

Třída: Gammaproteobacteria 

Řád: Enterobacteriales 

Čeleď: Enterobacteriaceae 

Rod: Escherichia 

Druh: Echerichia coli 

 

E. coli je fakultativně anaerobní tyčinkovitá bakterie s bičíkem. Tato bakterie žije 

v tlustém střevě teplokrevných živočichů, její přítomnost ve střevě je nezbytná pro 

správný průběh trávicích procesů a vytváří pro nás vitamín K. E. coli je důležitým 

indikátorem fekálií ve vodě, je využívaná také jako pomocná složka při výrobě HM 

inzulínu (humanního inzulínu). Tato bakterie má 240 sérotypů. 
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3.3.4 Vliv Escherichia coli na člověka 
 
Máme dva typy onemocnění v trávicím traktu nebo mimo něj. Rozlišujeme 

extraintestinální - močové cesty, infekce ran a intestinální-průjmy. V zažívacím traktu 

jsou různé mechanismy patogenity, ty rozlišujeme dle kmenu: 

• Enteropatogenní - netvoří enterotoxiny, způsobuje novorozenecké průjmy, které 

napadají epitel střev (tenké střevo). 

• Enterotoxigenní - průjmy, kolonizace tenkého střeva původem je z tropů do 

Evropy se dostal pomocí cestovatelů a to zejména z Balkánu, Jižní Ameriky 

nebo z Asie. 

• Enteroinvasivní - pronikají nejen do buněk sliznic, ve kterých se následně 

pomnoží. 

• Eneterohemorhagické - jsou to kmeny produkující zvláště aktivní cytotoxin tzv. 

verotoxin. Způsobují těžké infekce, průjem krevní výrony v ledvinách a 

sliznicích a velmi často také smrt. Oslabenou skupinou jsou hlavně děti a 

senioři. Zdrojem nákazy je zejména maso hovězího dobytka, u kterého ale 

nemusí způsobovat onemocnění. Mohou to být také saláty, mošty a 

kontaminovaná voda. 

Léčba u všech typů je většinou pomocí antibiotik nebo dezinfekce střev. Nutná je 

dehydratace. [7, 16, 17] 

 

 
obr. č. 2: Escherichia coli [15] 
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3.3.5 Legionella Pneumophylis 
 
Kmen: Proteobacteria 

Třída: Gammaproteobacteria 

Řád: Legionellales 

Čleď: Legionellaceae 

Rod: Legionella 

Druh: Legionella pneumophylis 

 

Legionella pneumophylis je bakterie, která žije ve vodách povrchových, pitných i 

průmyslových. V největších koncentracích ji však nalezneme ve vodě v chladících 

věžích, která má teplotu 36°C což je pro tuto bakterii ideální. V přírodě se množí 

v buňkách prvoků. Bylo již popsáno 55 druhů Legionell. Dva druhy dokonce z vod 

Moravy. Pojmenovány byly jako Legionella moravica a Legionella brunensis. Je to 

gramnegativní štíhlá tyčka, pohyblivá, netvoří spory, často tvoří vlákna. 

Charakteristické pro tento rod je rozvětvení mastné kyseliny ve stěně. Ideální teplota 

pro růst je 25-43°C při 50°C již nerostou, štěpí želatinu a tvoří hnědý pigment. Ke 

svému růstu vyžaduje přítomnost L-cysteinu a železitých solí.[7] 

 

3.3.6 Vliv Legionella pneumophylis na člověka 
 
 Rod Legionella je původcem smrtelného onemocnění a to hlavně onemocnění plícní 

(respirační) cestou. Toxiny produkované touto bakterií jsou hemolysin, cytotoxin, 

endotoxin, proteázy, lipázy, DNAzy a fosfatázy. Velký problém pro nás představuje 

hlavně druh Legionella pneumophylis, která díky své odolnosti proti chloru není 

odstraňována v úpravnách pitné vody. Takto snadno prochází sítí potrubí domovních 

rozvodů, kde se vlivem vlhka a tepla množí a kolonizuje celé rozvody. Infikovat se lze 

vdechnutím aerosolů kontaminované vody a to při sprchování, použitím klimatizace, 

zvlhčovačů vzduchu ale také i díky vodním fontánám. Rozlišujeme 2 typy onemocnění 

způsobeném druhem L.P. Prvním je Legionářská Legioneloza. U tohoto onemocnění je 

inkubační doba 2-10 dní. Příznaky jsou: bolesti hlavy, suchý kašel, zvýšená teplota, 

pneumonie, zvracení průjem, bolesti na prsou a stavy zmatenosti. Známá léčba je látkou 

Erytromycin. Druhým onemocněním je Pontiacká  Legioneloza (Pontia fever). Příznaky 
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této nemoci jsou: horečka, zimnice, bolesti hlavy, plíce nejsou postiženy spontánní 

uzdravení. Legioneloza není přenosná z člověka na člověka, riziko onemocnění vzniká 

při vstupu velké dávky inhalační cestou anebo u rizikové skupiny lidí s nižší imunitou. 

Jedním z nejlepších řešení jak zabránit výskytu a množení této bakterie je kontinuální 

dávkování ClO2(chlordioxid). Chlordioxid je oranžovo-žlutá chemikálie, která se 

používá zředěná k dezinfekci pitné vody podle evropské normy DIN EN 12671. [23,24] 

 

 

obr. č.3: Legionella pneumophylis [25] 

 

3.3.7 Roseomonas gilardii 
 
Kmen: Proteobacteria 

Třída: Alphaproteobacteria 

Řád: Rhizobiales 

Čleď: Methylobacteriaceae 

Rod: Roseomonas 

Druh: Roseomonas gilardii 

 

Gramnegativní koloidní tyčinkovitá bakterie může tvořit krátké řetízky. Velikost buňky 

je 1-2μm, má jeden bičík. Je to aerobní, chemoorganotrofní bakterie jejíž optimální 

kultivační teplota je 25-30 oC. Vyskytuje se v pitné vodě, pro člověka je patogenní, 

především při oslabení organismu. [28] 
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3.3.8 Vliv Roseomonas gilardii na člověka  
 
R. gilardii je méně častý ale velice významný oportunní patogen. Je nejčastěji izolován 

z krve a to z 88%, u ostatních infekcí to bylo 16% dýchací potíže, infekce ran nebo 

kostní choroby z 8%, peritonitida z 8% a bolest břicha z 8%.  

 

3.3.9 Vibrio vulnificus 
 
Kmen: proteobacteria 

Třída: Gammaproteobacteria 

Řád: Vibrionales 

Čeleď: Vibrionaceae 

Rod:Vibrio 

Druh: Vibrio vulnificus 

 

Vibrio vulnificus je gramnegativní, pohyblivá, tyčinkovitá bakterie. Tato bakterie se 

vyskytuje v ústí řek braktických a pobřežních vodách. Vibrio fulnificus je původce 

onemocnění ryb (vibriozy). Nachází se v Mexickém zálivu, na pobřeží atlantiku a na 

západním pobřeží USA. [33, 34] 

 

3.3.10 Vliv Vibrio vulnificus na člověka 
 
V. vulnificus vyvolává onemocnění hlavně u osob, které konzumují syrové mořské 

plody, hlavně ustřice a měkkýše kontaminované touto bakterií a to hlavně v teplých 

vodách. U zdravých osob způsobuje zvracení, průjmy a bolesti břicha infekce je 

většinou akutní a nejsou dlouhodobé následky. U osob s onemocněním jater dochází 

tzv. primární infekci krve tedy k infikaci krevního řečiště a dochází k těžkému 

onemocnění, které doprovází horečka, zimnice, pokles tlaku, puchýře a kožní léze, 

septický šok a popř. smrt. Zvláště rizikovou skupinou jsou lidé s jaterní chorobou, 

hemochromatozou, diabetes, žaludeční potíže, onemocnění ledvin, nádorové 

onemocnění, poruchy imunity včetně HIV a dlouhodobé užívání steroidů. U otevřených 

ran v kontaktu s teplou infikovanou vodou dochází k tvorbě kožních vředů 

(Gastroenteridy). Dosud není znám případ přenosu nákazy z člověka na člověka. [34, 36] 
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obr. č. 4: Vibrio vulnificus [35] 

 

3.3.11 Vibrio cholerae 
 
Kmen: Proteobacteria 

Třída: Gammaproteobacteria 

Řád: Vibrionales 

Čeleď: Vibrionaceae 

Rod: Vibrio 

Druh: Vibrio cholerae 

 

Je to gramnegativní bakterie, krátká občas zakřivená tyčka, pohyblivá s bičíky. Její růst 

stimuluje NaCl. Roste i při pH 10, tvoří mnoho lipáz, amyláz, chitináz, DNáz, některé 

mořské druhy tvoří i luciferázu (enzym, který uvolňuje krátkovlnné záření a tím 

způsobuje světélkování). 

 

3.3.12 Vliv Vibrio cholerae na člověka 
 
Co se týče patogenity je neinvazivní a toxikogenní. Faktory patogenity jsou: enterotoxin 

choleragen- ten působí jako aktivátor edenylatcyklázy-akumulace cAMP tzn. že Cl 

ionty s vodou jsou transportovány do stěny tenkého střeva následně je zablokován 

transport Na a tím vznikají typické vodnaté průjmy. Za tvorbu choleragenu může přímo 

V. cholera, které překonává kyselé pH žaludku, dále prostupuje do tenkého střeva, kde 
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se váže na enterocyty a tím tvoří choleragen. Mucináza je enzym usnadňující prostup 

bakterie hlenovou vrstvou. [31,32] 

 

 

obr. č. 5 Vibrio cholerae [20] 

 

4 Mikromycety (Mikroskopické vláknité houby, plísně) 
a jejich vliv na živé organismy 

 

Mikromycety neboli plísně jsou vícebuňečné, eukaryotní, pokročile heterotrofní, 

parazitické nebo saprofytické mikroorganismy. Rozmnožují se nepohlavně i pohlavně 

ale vznik nového jedince umožňuje i částečka jakékoli části jejich těla (mycelia). Ve 

formě spor ale také trvale jako buňky se vyskytují ve velkém množství v povrchových, 

podpovrchových i podzemních vodách. Velké množství najdeme i v odpadních vodách, 

kde rozkládají fekálie a jiné odpady bohaté na organické látky. Jsou to aerobní 

organismy to znamená, že pro svůj životní cyklus a pro své funkce potřebují dostatek 

kyslíku z toho důvodu je jejich zastoupení nejvíce pozorovatelné v horních vrstvách 
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toku. Mikromycety mají vliv na chuťové a pachové vlastnosti vody. Při přenosu vodou 

mohou být také významným zdrojem kontaminace potravin. Pro velké množství 

mikromycet je vhodným prostředím pro existenci v podstatě jakákoli org. látka 

živočišného či rostlinného původu např. živočišné zbytky ponořené ve vodě nebo 

rostliny jakéhokoli druhu. Některé se ovšem specializují na určitý zdroj uhlíku a dusíku. 

Tyto skupiny jsou většinou parazitické. Velké množství mikromycet není striktně 

vodních ale ze svého přirozeného prostředí kterým je např. půda se do vody dostávají 

splavením, pomocí větru nebo jako součást organického zbytku. I když tento druhotný 

vstup do vody není tak významný většina takto dodaných mikromycet se za vhodných 

podmínek může kratší dobu rozvíjet. Ovšem mikromycety mají jako ostatní 

mikroorganismy i svůj nezanedbatelný vliv na přírodní pochody ve vodním prostředí. 

Spolu s bakteriemi se účastní odbourávání organických látek a to primárně u látek těžko 

rozložitelných. [2] 

 

4.1 Vliv mikromycet na člověka 

 

Některé druhy této rozsáhlé skupiny organismů mohou produkovat toxické sekundární 

metabolity-mykotoxíny. Vodou mohou být přenášeny parazitické druhy, které 

vyvolávají kožní onemocnění anebo při inhalaci jejich spór způsobují různé alergické 

reakce dýchacích cest. 

Říše: Chromista 

Oddělení: Oomycota 

Třída: Oomycetes 

Podtřída: Saprolegniomycetidae 

Řád: Saprolegniales 
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Řád: Saprolegniáles je patogenní plíseň na rybách, rostlinách a jiných organismech. 

Mycelium tvoří husté hyfy, zoospory a oospory. 

Čeleď: Saprolegniaceae. Jsou to vodní plísně vyskytující se v zamokřených půdách a 

sladkých vodách. Většinou jsou to saprofyté nebo parazité na rybách na koryších i na 

rostlinách. Mycelium je rychle rostoucí, tvořeno z tuhých a pevných hyf. Zástupci tvoří 

primární a sekundární zoospory (diplanetismus). Patogenní plísně rodu Saprolegnia 

jsou nejčastěji uváděny druhy S. parasitova Coker. Ta je nejběžnějším druhem 

parazitujícím v rybnících, sádkách a v akváriích, původcem Saprolegniozy. S. monoica 

parazit akvarijních ryb. Zvláště vnímavým zástupcem ryb je rod Fundulus. 

Patogenní plísně rodu Achlya jsou nejčastěji druhy A. Polifera Nees. Parazituje 

nejčastěji na rostliných částech ponořených ve vodě ale bylo pozorováno také napadení 

ryb a raků. A. oblogata De Bary parazituje na rybách mrtvém hmyzu a rostlinách. [30] 

 

obr. č. 6: Achlya oblogata [26] 

Říše: Chromista 

Oddělení: Oomycota 

Třída: Oomycetes 

Podtřída: Peronosporomycetidae 

Řád: Lagenidiales 
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Obligátní parazité sladkovodních řas a drobných živočichů. Zástupcem je Lagenidium 

rabenhorstii, který parazituje na spájivých řasách. [30] 

 

5 Řasy (Algae) – nejdůležitější zástupci a jejich vliv na 
živé organismy 

 

Řasy jsou jednobuněčné nebo vícebuněčné eukaryotní organismy, které jsou schopny 

fotosyntézy. Fotosyntéza u řas probíhá ve speciálních buněčných organelách 

(chloroplastech), které obsahují fotopigment chlorofyl, který má schopnost zachycovat 

energii ze slunečního záření a transformovat ji na energii nezbytnou pro životní funkcí 

řas. Vyskytují se jak ve sladkých tak i slaných vodách. Řasy se klasifikují do šesti 

základních skupin: 

• Zelené řasy  

• Eugleny  

• Rozsivky  

• Dinoflageáta 

• Červené řasy   

• Hnědé řasy 

Řasy se z velkého hlediska podílejí na tvorbě vodního květu (důvodem přemnožení řas 

a sinic je zvýšený obsah živin zejména dusíku a fosforu splachovaných do vody).  

Řasy tvoří součást lišejníků je to spojení řasy a houby. Řasy lze konzumovat, používají 

se také pro výrobu jódu. 
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Tabulka. č. 4: Systém zelených řas[19] 

 
Skupina 

č. 
Název Výskytové formy 

1 Prasinophyceae bičíkovci 

2 Chlamydophyceae bičíkovci, kausální a kokální řasy 

3 Chlorophyceae 

bičíkovci, jednobuněčné, kapsální, kokální, vláknité a 

heterotrichální řasy 

 

4 Pleurastrophyceae 
jednobuněčné řasy, rozmnožující se zoosporami 

 

5 Ulvophyceae 

vláknité, parenchymatické, sifonální a sifonokladální 

řasy 

 

6 Zygnematophyceae 
vláknité a jednobuněčné řasy bez bičíkatých stadií 

 

7 Charóphyceae 
jednobuněčné a vláknité řasy, parožnatky 

 

 

 

5.1 Zelené řasy 

 

5.1.1 Čeleď: Chlorophyta 
 
Je to nejsložitější a nejrozsáhlejší skupina zelených řas. Tyto řasy jsou pohyblivé i 

nepohyblivé, jednobuněčné nebo vláknité při tom jedno nebo vícejaderné. Tvar buněk a 

barva chromatoforů jsou téměř shodné jako u vyšších rostlin. Tyto řasy mají shodné 

znaky s vyššími rostlinami proto se podporuje domněnka, že v tomto oddělení řas lze 

hledat počátek vývoje zelených rostlin. Jsou to producenti O2. Hlavní zásobní látkou je 
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škrob a  polyfosfátová zrnka(volutám). Zelené řasy se mohou rozdělovat podle Ch. van 

den Hoeka do sedmy tříd (viz. tab. č. 4). [19] 

 

5.2 Červené řasy 

 

5.2.1 Čeleď: Rhodophyta 
 
Tato skupina obsahuje asi 5000-6000 druhů žijících především ve slané vodě a to na 

korálových útesech. Asi 150-200 druhů je sladkovodní. Kromě chlorophylu obsahují i 

tzv. phycobilini ty umožňují těmto řasám žít i ve velkých hloubkách, kde je minimum 

světla. Dosud největší známá hloubka výskytu těchto řas je 210 m. Jsou jednobuněčné i 

mnohobuněčné většinou přichycena ke kamenům nebo k jiným řasám. Stélky červených 

řas se používají pro získávání agaru. 

 

5.3 Obrněnky 

 

5.3.1 Čeleď: Dinophyta 
 
Druh: Noctiluca scintillans 

Tato skupina obsahuje asi 3000 druhů, které, jsou mořské i sladkovodní. Mnohé 

z těchto druhů jsou toxické. Velikost je do 2mm. Druh Noctiluca scintillans má velikost 

kolem 1mm. U této řasy je známe tzv.bioluminiscence vytváří 0,1s záblesky. 

 

5.4 Vliv řas na člověka 

 

Sladkovodní řasy mají odlišný vliv na člověka než řasy mořské a braktické. Řasy 

sladkovodní i mořské produkují látky, které způsobují alergie, kontaktní dermatitidy, 

astmatické záchvaty, otoky, slzení, apod. Naopak toxické látky jsou nejčastěji 

produkovány řasami žijícími ve vodách mořských nebo braktických. 
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5.5 Typy toxinů řas  

 

5.5.1 Omamné toxiny řas(ASP) 
 
Typem toxinu je zde Domoic acid, isodomoic acid D2, E3. Producenty těchto toxinů 

jsou Amphor a  Nitzchia. Toxicita je LD100 0,2 mg/kg ž.v. 

 

 

Účinky: 

• Vliv na CNS  

• Zvracení  

• Nevolnost  

• Otrava prostřednictví ústřic a měkkýšů 

 

5.5.2 Ciguaterové toxiny (CFP) 
 

Typem toxinu jsou zde Polyethery: ciguatoxin a okadaic acid. Producenty těchto toxinů 

jsou Acanthophora, Spiridia, Ceramium. Toxicita je zde LD100 0,02 mg/kg ž.v. 

 Účinky: 
• Intoxikace 

• Průjmy 

• Srdeční arytmie 

• Depolarizace buněčných �membrán  

• Srdeční zástava 

• Křeče  

• Smrt udušením 
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5.5.3 Průjmové toxiny (DSP) 
 
Toxiny jsou zde Dinophysistoxin 1 (=methyl okadaic acid), Dinophysistoxin 3 (DTX-

3). Producenty těchto toxinů jsou Dinophysis, Gymnodinium, Pyrodinium, 

Prorocentrum. Toxicita je zde pro projevení příznaků 0,001mg /kg ž.v.. LD100 0,1mg/kg 

ž.v. 

Účinky: 
• Bolesti břicha  

• Třes  

• Průjem  

• Dráždivé zvedání žaludku  

• Zvracení  

• To vše trvá 1-4 hod. pak ustane  

• Toxin je přenosný mateřským mlékem, prostupuje placentou 

 

5.5.4 Paralytické toxiny řas a sinic (PSP) 
 
Toxiny jsou zde saxitoxin, neosaxitoxin, gonyautoxin a tetrodotoxin. Producenti těchto 

toxinů jsou Gonyaulax a Alexandrium (cysty jsou 10x toxičtější než veg.buňky). 

Toxicita je zde LD100 člověk 1mg, příznaky při 0,001mg/kg ž.v. 

Účinky: 
• PSP vyvolají rychlé příznaky (1-3min) zvracení, extrémně nízký tlak  

• Nevolnosti 

• Vliv na neuromuskulární a kardiovaskulární systém 

• Smrt udušením 

 

5.5.5 Primnetoxiny 
 

Tixinem je zde Proteolipidy. Producenti tohoto toxinu jsou Chrysochromulina , 

Prymnesium a Zlativky. Toxicita zde není známa.  
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Účinky:  

• Rozklad krevních buněk  

• Cytotoxicita  

• Baktericidní a fungicidní účinek - integrita buněčných membrán  

• Rozklad erytrocytů ryb, ptáků a savců  

• Farmakologicky velmi zajímavý 

 

5.5.6 Alkaloidní neurotoxiny řas 
 

Toxinem je zde Glenodinin (indolový alkaloid). Producentem tohoto toxinu je 

Sladkovodní dinoflagellát - Peridinium polonium. Toxicita je LD 100 pro Orizyas 

latipes je 0,13 mg/. 

Účinky: 

• Selektivně toxický pro ryby  

• Smrt nastává během 40 min [21] 

 

6 Sinice (Cyanobacterie) a jejich vliv na živé 
organismy 

 
Sinice jsou gramnegativní, prokaryotické, fotoautotrofní (fotosyntéza probíhá stejně 

jako u rostlin) organismy s velikostí buněk 1 µm až 10 µm. Řadí se pod Eubakterie tzn., 

že jejich buněčná stěna stejně jako u bakterií obsahuje peptidoglykan murein.[5] 

Cyanobakterie se před dvěma miliardami let staly dominantní skupinou organismů na 

Zemi. Jsou to organismy, které velmi často nacházíme v nejrůznějších podmínkách, 

nalezneme je například v Antarktidě, horkém vřídle, jak v čistých tak v odpadních 

vodách. tak v tocích znečištěných radioaktivním odpadem. Jsou schopny přijímat 

organické látky jako heterotrofní bakterie, ale také žít ze světla a minerálních živin jako 

rostliny. V případě, že je chceme potlačit je tento fakt velmi nepříznivý. Cyanobakterie 
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produkují velkou škálu látek, kterými může ovlivňovat své okolí jsou to např. peptidy, 

hormony, enzymy, oligosacharidy. Nejdůležitější jsou však pachy, pachuti a toxiny, 

které jsou důležité pro posuzování vody pro vodárenské a  rekreační účely. Nejsou-li 

Cyanobacterie pod kontrolou vyskytuje se problém toxických metabolitů v rekreačních 

a pitných vodách tzv. vodní květ sinic. Jednotlivé taxony cyanobakterií tvoří buď 

jednobuněčné, vláknité nebo koloniální uspořádání buněk. Jednobuněčné a koloniální 

sinice se rozmnožují dělením buněk, vláknité se rozmnožují hormogoniemi, nebo 

akinetami. Všeobecně je uznáváno nepohlavní rozmnožování. 

 

6.1 Toxiny sinic 

 

Toxiny sinic (cyanotoxiny) jsou látky sekundárního metabolismu a nejsou využívány 

organismem pro jeho primární metabolismus. Srovnáváme-li je s ostatními přírodními 

toxiny, zjistíme, že jsou toxičtější než toxiny vyšších rostlin a hub, avšak jsou méně 

toxické než bakteriální toxiny. Toxiny sinic jsou typické endotoxiny to znamená, že se 

vyskytují v celém buněčném obsahu. 

 

6.1.1 Neurotoxiny 
 

Neurotoxiny jsou toxiny sinic produkovány například druhy rodů Anabaena, 

Oscillatoria a Microcistis. Například je to anatoxin a aphanotoxin. Anatoxin se izoloval 

ze sladkovodních sinic a existují typy a, b, c. 

 

6.1.2 Hepatotoxiny  
 

Hepatotoxiny jsou produkovány rody Nodularia, Anabaena, Microcitis a Hostíc. Jsou to 

například microviridin a microcystin také izolovány ze sladkovodních sinic. 
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6.1.3 Cytotoxiny  
 

Cytotoxiny vykazují aktivitu proti bakteriim, houbám, řasám, prvokům a savčím 

kulturám. Využívají se jako tarmaky. Zástupcem je tubercidin, který produkuje sinice 

Tolipothrix. U tohoto toxinu byla zjištěna protinádorová aktivita.  

Rody sinic jako je Microcystis, Anabaena, Aphanizomenon patří mezi větší koloniální 

sinice, které mají schopnost shromažďovat se při hladině a vytvářet na ní viditelné 

shluky nazývány vodní květ. Tyto sinice jsou většinou planktonní obsahující plynové 

měchýřky a mají schopnost vázat atmosférický dusík. [1, 22, 4] 

 

 

obr. č. 7: Anabaena circinalis [9, 10] 
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 obr. č. 8: Aphanizomenon aphanizomenoides [14] 

 

7 Kyslík  
 

Nejdůležitějším biogenním prvkem ve vodě je kyslík. Hlavním zdrojem kyslíku je 

atmosféra a proces fotosyntézy. Do vody se kyslík dostává z atmosféry prostou difúzí 

povrchovou vodní blankou. Fotosyntéza je způsobena fotosynteticky aktivními 

organismy. Tyto organismy uvolňuji kyslík díky asimilačnímu pigmentu při tvorbě 

biomasy. Mikroorganismy dělíme v závislosti na stupni tolerance vůči molekulárnímu 

kyslíku, na aerobní mikroorganismy a anaerobní mikroorganismy (striktně anaerobní, 

obligátně anaerobní, aerotolerantní, fakultativně anaerobní, mikroaerofilní, obligátně 

aerobní). Obsah kyslíku ve vodě tzv.kyslíkový režim, je velmi důležitým kritériem pro 

hodnocení kvality vody. Nepřímým chemickým parametrem hodnotícím obsah 

rozpuštěného kyslíku je BSK5. Tento parametr informuje o míře organického znečištění 

ve vodách. Každý biotop je schopen procesu samočištění, pokud je zajištěn dostatku 

rozpuštěného kyslíku ve vodě. [1] 
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8 Samočištění vody 
 

Asi nejvýznamnějším úlohu při samočištění vod mají mikroorganismy a to zejména 

bakterie. Bakterie plní úlohu zprostředkovatelů oxidačního působení kyslíku na 

organické látky. Bez bakterií by neprobíhal biologický rozklad organických látek. 

Působení bakterií na rozklad je zřejmý hlavně na úbytku kyslíku, proto je mnohem 

efektivnější měřit spíše spotřebu kyslíku pro odhad znečištění než měřit počet 

znečišťujících zárodků. Z tohoto důvodu je vhodné, aby množství kyslíku bylo 

dostatečně velké. Po ukončení samočištění se počet bakterií ve vodě přirozeně sníží 

z důvodu snížení živin. Bakteriemi započaté procesy většinou dokončují rostliny a 

živočichové. Také organismy s chlorofylem silně ovlivňují samočištění. Všechny řasy 

jsou schopny přijímat z rozpuštěných organických sloučenin sloučeniny uhlíku a 

organického dusíku. Mohou také zpracovávat mastné kyseliny, aminokyseliny a 

močovinu. Řasy ovlivňují samočištění, jak produkcí kyslíku tak i její spotřebou. [1, 2] 

Ve vodním prostředí probíhají velmi důležité procesy a to proces znečišťování a proces 

samočištění. Tyto dva procesy se podílejí na charakteru vody. Samočištění,  je souhrn 

nezbytných pochodů, díky nimž se povrchové vody zbavují znečištění. Čištění je 

založeno na fyzikálně-chemických pochodech:  

• Sedimentace látek 

• Odplavení usazenin 

• Přestup a difúze kyslíku 

• Oxidační a redukční procesy 

• Srážecí a neutralizační reakce 

Dále jsou tu pochody biologické, které představují nejdůležitější a největší podíl 

z množství pochodů. Rozpuštěné a nerozpuštěné organické látky slouží jako potrava 

vodních organismů. Takto se organické látky dostávají do organické hmoty.  

Na druhou stranu máme proces mineralizace, kde se pomocí destruentů organické látky 

převádějí na látky minerální a na anorganické soli. Fotosyntetizující organismy 

využívají minerálie pro tvorbu rostlinné biomasy. Mezi rozkladným procesem a tvorbou 
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biomasy je rovnováha, která probíhá za aerobních i anaerobních podmínek základním 

zdrojem informací o zatížení toku látkami je kyslíková bilance BSK5 (biologická 

spotřeba kyslíku). K nejrychlejšímu samočištění dochází v dobře prokysličovaných 

vodách např. v peřejích.  

Vnější zásah do přirozeného ekosystému např. kanalizací nebo meliorací vodního toku 

se proces samočištění výrazně zpomaluje z důvodů zvýšení hloubky toku. Velmi 

důležitou součástí samočisticího procesu vod jsou autolytické rozkladné procesy. Jsou 

to procesy rozkladu těl uhynulých organismů, které je závislé na mikroklimatických 

podmínkách a to hlavně na teplotě. Zvláště pak v zimě je závislost zřejmá a to proto že 

v zimním období se rychlost autolýzy výrazně zpomaluje. Na tyto autolytické rozkladné 

procesy navazují mikrobiální rozklady při nichž dochází k bakteriální destrukci zbylé 

organické hmoty. Tato mineralizace probíhá v aerobních i anaerobních podmínkách.  

U aerobní dekompozice je výsledkem úplný rozklad až na konečné produkty oxid 

uhličitý, vodu, dusičnany atd. U anaerobní dekompozice jsou výsledkem metabolity 

jako metan, mastné kyseliny atd.  

Dalším rozkladem je rozklad bílkovin, který se označuje jako hniloba nebo hnití, 

probíhá hlavně v anaerobních podmínkách, ale může probíhat i v podmínkách 

aerobních. V anaerobních alkalických podmínkách se toto hnití vyznačuje převážně 

uvolňováním páchnoucích meziproduktů. Zato u rozkladu v aerobních podmínkách 

nedochází k uvolňování páchnoucích a hnilobných produktů.  

Rozklad dusíkatých látek na jednodušší sloučeniny zajišťují bakterie jak za aerobních 

podmínek např. Micrococus rozkládá dusíkaté látky na amoniak tak i za podmínek 

anaerobních. Anaerobní rozklad způsobuje např. bakterie Clostridium. Bakterie jako  

Nitrosomonas a Nocardia oxidují za aerobních podmínek amoniak na dusitany (nitrity). 

Ty jsou dále oxidovány na dusičnany (nitráty) např. Nitrobacter a Nitrococcus. Tento 

proces se za aerobních podmínek nazývá nitrifikace a za podmínek anaerobních 

denitrifikace. Konečným produktem denitrifikace je plynný dusík unikající do ovzduší.  

Sloučeniny síry se např. pomocí bakterie Desulfovibrio redukují ve vodním prostředí a 

sulfan, který dále disociuje za vyššího pH. Bakterie rodu Acidithiobacillus a 
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Thiobacterium se podílejí na oxidací sulfanů na elementární síru nebo sírany. Na 

podobném principu pracují i purpurové bakterie např. Rhodospirillum, které se 

vyznačují schopností způsobovat načervenalou barvu vody.  

Tyto a mnoho dalších čistících procesů, které probíhají ve vodě jsou nezbytné pro 

udržení vhodného vodního prostředí nejen pro život organismů ale také pro možnost 

vodu různým způsobem využívat. [1] 

 

9 Eutrofizace  
 

Eutrofizace je přímo spojena s obohacováním vod o živiny zejména N a P. Nastává 

obvykle v letních měsících, kdy je zajištěn dostatek tepla a slunečního světla.  Přirozená 

eutrofizace je způsobena vyluhováním dusíku a fosforu z půdy a rozkladu odumřelých 

organismů. Antropogenní eutofizace vod vzniká splachem dusíkatých a fosforečných 

hnojiv z polí, splaškovými vodami, které mají zvýšený obsah fosforečnanů (ze 

saponátů), fekálií apod. Zvýšený obsah fosforečnanů působí komplikace vodárnám, 

protože velmi zhoršuje upravitelnost vody. To je závažný problém zejména v našich 

podmínkách, kdy je asi 60% zdrojů pitné vody získáváno z povrchových zdrojů. Vlivem 

eutrofizace dochází k přemnožení sinic a bakterií, které post morti uvolňují ze svého 

těla toxiny, jež způsobují např. podráždění kůže, alergie aj. Jedním z problémů je pak i 

snížená samočisticí schopnost řek a jezer. [1, 18, 37] 
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obr. č. 9: Eutrofizace [29] 

 

10 Vodní květ (Water bloom) 
 

 Vodní květ představuje vysoký rozvoj a produkci sinic se schopností tvořit na vodní 

hladině povlak. Vznik a rozvoj vodního květu prochází třemi fázemi, na jejichž konci 

dochází k masovému úhynu buněk a rozkladu organické hmoty, která pak na hladině 

tvoří plovoucí vrstvu. Součástí vodního květu jsou sinice např. rodů Anabaena, 

Aphanizomenon, Microcystis a Oscillatoria. Květ byl pozorován u zelených řas rodů 

Hydrodictyon, Chlorella, Chlamydomonas  a Ankistrodesmus, u rodů rozsivek Synedra 
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a Cyclotella, dále u zlativek rodu Synura a zástupce krásnooček rodu Euglena. Vodní 

květ pozorujeme již při obsahu 10 000 jedinců v 1 ml vody. Při vodním květu celkový 

objem biomasy dosahuje 10 cm3 biomasy na 1 m3 vody. Vegetační zbarvení je patrné již 

při 5 cm3 biomasy na 1 m3 vody. [1] 

Vodní květy se vyskytují ve vodách, kde je  vyšší koncentrace vápníku a vyšší hodnota  

pH 7,5 až 9,0. Vodní květ se nevytváří u vod s pH nižším než je pH 6,5. Planktonní 

sinice se vyskytují ve vodách s vyššími teplotami, optimální teplota pro tvorbu vodního 

květu je v rozmezí 25 °C až 35 °C. Produkce sinic a řas  je v ekosystému podporována 

obsahem uhlíku (rozpuštěné organické látky), dusíku, fosforu a jejich vzájemným 

poměrem. Dále přítomnost kovů (měď, mangan, železo, molybden) vyloužených ze 

sedimentů ovlivňuje výskyt vodního květu. Měď a mangan jsou pro sinice velmi 

toxické již v mikromolárních koncentracích. Železo a molybden stimulují růst, železo 

podporuje fotosyntézu a molybden zvyšuje fixaci uhlíku.  

Vznik vodního květu souvisí s postupující eutrofizací. Některé vodní květy mohou 

produkovat toxiny. Poprvé byla toxicita vodního květu popsána, v roce 1878, G. 

FRANCIS. V té době došlo k masovému úhynu dobytka, které spásalo biomasu 

tvořenou druhem Nodularia spumigena, který na jezeře Alexandria v Jižní Austrálii 

vytvořil vodní květ. První reakce lidí na vystavení škodlivému působení sinic byly 

zaznamenány a popsány v USA. Sinice toxické pro dobytek jsou například Anabaena, 

Aphanizomenon, Coelosphaerium, Gloeotrichia, Lyngbya , Microcystis, Nodularia, 

Nostoc . Známé jsou i případy otrav toxiny oligotrofních nádrží a jezer. Příkladem jsou 

rody Microcystis, Anabaena a Aphanizomenon. Mezi nejobávanější toxiny patří 

hepatotoxiny, neurotoxiny (anatoxin, microcystin) a cytotoxiny.  

Vodní květy jsou hygienickou závadou ve všech typech nádrží, hlavně rekreačních a 

nádržích sloužících jako zdroj pro úpravu na pitnou vodu. Toxický vodní květ u člověka 

zasahuje hlavně neuromuskulární a respiratorický systém, ten lokálně způsobuje alergie 

a vyrážky. Na lidskou pokožku má nejdráždivější účinek Aphanizomenon flos-aquae  ta 

způsobuje zarudnutí kůže, pustuly, puchýře a folikulitýdu (zánětlivé onemocnění 

vlasového váčku). Vodní květ představuje nebezpečí i pro těhotné ženy může dojít 

k potratu nebo k degradaci plodu. [1, 8] 
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11 Závěr 
 

V této práci jsem se zaměřila na zhodnocení významu mikroorganismů ve vodním 

prostředí. Zabývala jsem se jejich stručným popisem, pozitivními a negativními účinky 

mikroorganismů na lidský organismus, vodu využívající, a na organismy ve vodě žijící. 

Důležitým faktem vyplývajícím z mé práce je ten, že mikroorganismy mají 

nezastupitelnou roli v systému dějů ve vodě. Jsou hlavními prvky v procesu samočištění 

vody. V této práci jsem také zmínila nebezpečnost znečisťování vodních toků a to 

z důvodů, že znečištění je hlavním důvodem přemnožení zejména řas, sinic, bakterií a 

plísní a tím i výskytu jejich produktů jako jsou toxiny a jejich patogenních účinků. 

Celkový účinek znečišťování vodních toků je velmi nebezpečný z důvodu negativního 

vlivu na zdraví lidí, vodních organismů a znehodnocování kvality vody s následným 

znemožněním využívání vodních zdrojů. Znečišťováním způsobená eutrofizace je 

závažným problémem dnešní doby. 
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