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Summary 

In this bachelor work the issue about the occurrence of chlorophyll in waters is clarified, 

whose assessment serves as a rate of presence of cyanobacterias and seaweeds. 

Cyanobacterias presented in water can contain of substances which are acting negatively on 

human health. In this work there is a characterization of assessment of chlorophyll in standard 

spectrophotometric method. Except of this standard method we can also use fluorescing 

systems which can offer results 'on-line'. They are sensors or special submerible 

spectrofluorometres. In terms of technical parameters a comparison of these methods is 

carried out, accuracy of measurements and reliability of gained data. In conclusion there are 

mentioned some new methods and trends in restriction of a development of cyanobacterias. 

Keywords: chlorophyll, fluorescence, cyanobacterias, eutrophication, phytoplankton, 

cyanotoxins, spectrophotometric method, submerible fluorescences sonde, monitoring, 

microcystiny 

  

Anotace  

V bakalářské práci je objasněna problematika výskytu chlorofylu ve vodách, jehoţ 

stanovení slouţí jako míra přítomnosti sinic a řas. Ve vodě přítomné sinice mohou obsahovat 

látky, které působí negativně na lidské zdraví. V práci je charakterizováno stanovení 

chlorofylu standardní spektrofotometrickou metodou. Kromě této standardní metody lze 

vyuţít také fluorescenční systémy, které mohou poskytovat výsledky „on-line“. Jedná se o 

čidla nebo speciální ponorné spektrofluorometry. Je provedeno srovnání těchto metod 

z hlediska technických parametrů, přesnosti měření a spolehlivosti získaných údajů. 

V závěrečné části jsou uvedeny některé nové metody a trendy v omezení rozvoje sinic. 

Klíčová slova: chlorofyl, fluorescence, sinice, eutrofizace, fytoplankton, cyanotoxiny, 

spektrofotometrická metoda, ponorná fluorescenční sonda, monitoring, microcystiny  

 

 



Barbora Bieleszová: Stanovení chlorofylu on-line 

2010   

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na tomto místě si dovoluji vyjádřit poděkování Ing. Haně Škobánkové, Ph.D., za 

vedení práce, podnětné rady a připomínky. 

 

 



Barbora Bieleszová: Stanovení chlorofylu on-line 

2010   

Obsah: 

1   Úvod a cíl práce………………………………………………………………………. 1 

2   Chlorofyl ve vodách………………………………………………………………….. 2 

     2.1 Eutrofizace………………………………………………………………………… 3 

3   Chlorofyl ve vodách určených ke koupání…………………………………………. 5 

     3.1 Sinice  a řasy ve vodách ke koupání………………………………………………. 8 

4   Chlorofyl ve vodách určených jako zdroj pitných vod……………………………. 9 

5   Přehled metod pro určení chlorofylu……………………………………………….. 12 

     5.1 Standardizované metody…………………………………………………………... 12 

     5.2 Moţnosti měření on-line…………………………………………………………... 14 

     5.3 Příklady vyuţití……………………………………………………………………. 20 

6   Srovnání klasických metod a metod on-line………………………………………... 22 

     6.1  Technické parametry a přesnost měření, spolehlivost získaných údajů………….. 23 

     6.2  Ekonomický přínos ………………………………………………………………. 26 

7   Nové metody a trendy v omezení rozvoje sinic…………………………………….. 26 

8   Vyhodnocení a závěr…………………………………………………………………. 31 

Seznam obrázků a tabulek……………………………………………………………… 33 

Seznam použité literatury………………………………………………………………. 34



Barbora Bieleszová: Stanovení chlorofylu on-line 

2010   

Seznam použitých zkratek 

 

České zkratky: 

BSK5  - biochemická spotřeba kyslíku 

C – chemická značka uhlíku 

CCT – Centrum pro cyanobakterie a jejich toxiny 

ČHMÚ – Český hydrometeorologický ústav 

ČOV – čistírna odpadních vod 

HCL – kyselina chlorovodíková 

N – chemická značka dusíku 

P – chemická značka fosforu 

PřF MU – přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity    

Ti – chemická značka titanu 

ZVHS – Zemědělská vodohospodářská zpráva 

 

Cizojazyčné zkratky: 

TDI – tolerable daily intake 

WHO – World Healt Organization 



 

2010  1 

 

1 ÚVOD A CÍL PRÁCE 

Masový rozvoj vodního květu sinic, či vegetační zabarvení tvořené zelenými řasami, 

nebo také rozsivkami je v dnešní době závaţným problémem povrchových vod nejen u nás, 

ale i ve světě.  

Nadměrný rozvoj fytoplanktonu působí negativně na vyšší rostliny a způsobuje jejich 

úbytek. Důsledkem je pak sníţená samočisticí schopnost řek a vodních nádrţí. Velká 

koncentrace fytoplanktonu způsobuje úbytek citlivějších organismů, které pak nahrazují 

organismy odolnější, ty se přemnoţují a způsobují další, často nevratné změny 

v ekosystémech. Odolná makrofyta pak například rychlým a nelimitovaným růstem způsobují 

zarůstání toků či sniţují retenční kapacitu nádrţí. Čím více narůstá produktivita či biomasa, 

tím klesá biodiverzita.  

Dalším negativním faktorem zvýšeného nárůstu sinic a řas je narušení kyslíkového 

reţimu. Při hladině se fotosyntetickou činností vytvářejí podmínky přesycené kyslíkem. 

Během dne sice autotrofní fytoplankton kyslík produkuje, v nočních hodinách však 

v důsledku jeho respirační aktivity dochází k úbytku rozpuštěného kyslíku. Ve vodě pak 

vzniká anoxické prostředí, které je nepřijatelné pro ostatní organismy. K dalšímu úbytku 

kyslíku dochází při rozkladu velkého mnoţství odumřelých sinic a řas. Po úhynu řas a sinic 

jejich biomasa klesne ke dnu. Tady vlivem činností bakterií, které rozkládajících odumřelou 

řasovou hmotu dochází k úbytku rozpuštěného kyslíku a opět vzniká anoxické prostředí, coţ 

je neţádoucí zejména pro některé bentické organismy.  

Velká koncentrace sinic řas ve zdrojích pitné vody způsobuje problémy vodárenským 

provozům. Dochází ke  zhoršení organoleptických vlastností upravené vody, ucpávání filtrů, 

vzniku sekundárního mikrobiálního znečištění v rozvodné síti, či k uvolňování hygienicky 

závadných látek do vody.  

Mnohé druhy sinic produkují celou řadu toxických látek, které ve větších koncentracích 

způsobují závaţné zdravotní problémy. Z tohoto důvodu je stále důleţitější vývoj metod pro 

jejich přesnou a rychlou kvantifikaci a zjištění jejich podílů na celkovém mnoţství 

fytoplanktonu. V součastné době je stanovení biomasy fytoplanktonu zaloţeno především na  
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stanovení chlorofylu. Stanovení lze provádět běţnou standardní metodou, k dispozici jsou 

také speciální ponorné přístroje, které poskytují výsledky „on-line“.  

Cílem této práce je poskytnout přehled metod pro určení chlorofylu. Dále pak srovnat 

tyto metody z hlediska technických parametrů, přesnosti měření a spolehlivosti získaných 

údajů.  

 

2 CHLOROFYL VE VODÁCH 

Chlorofyl je zelený pigment a barvivo rostlin, sinic a řas, obsahující ion Mg 
2+  

vázaný 

v porfyrinovém jádru. Chlorofyl zachycuje světlo, jehoţ prostřednictvím rostlinné organismy 

získávají energii pro fotosyntézu
1
. Kromě jeho významu ve fotosyntéze je údaj o koncentraci 

chlorofylu pouţíván pro určení celkového mnoţství biomasy fytoplanktonu
2
. Je známo 

několik druhů chlorofylu, chlorofyl a, b, c, d, bakteriochlorofyl a, b. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. č. 1: Molekula chlorofylu-a 

http://www.sinicearasy.cz/files/chlorofyl_a.gif 

 

                                                 
1
 Při fotosyntéze vznikají organické látky a kyslík, který je uvolňován do okolního prostředí.  

2
 Je planktonní společenstvo jednobuněčných fotosyntetizujících mikroorganismů, které obývají přírodní a umělé 

nádrţe všech typů. Dominantními sloţkami fytoplanktonu jsou řasy, sinice (cyanobakterie) a někteří 

fotosyntetizující prvoci. 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Plankton
http://cs.wikipedia.org/wiki/Spole%C4%8Denstvo
http://cs.wikipedia.org/wiki/Fotosynt%C3%A9za
http://cs.wikipedia.org/wiki/Mikroorganismus
http://cs.wikipedia.org/wiki/%C5%98asy
http://cs.wikipedia.org/wiki/Sinice
http://cs.wikipedia.org/wiki/Prvoci
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Tabulka č. 1: Typy chlorofylu  

http://cs.wikipedia.org/wiki/Chlorofyl 

 Chlorofyl-a Chlorofyl-b Chlorofyl-c1 Chlorofyl-c2 Chlorofyl-d 

Sumární 

vzorec 
C55H72O5N4Mg C55H70O6N4Mg C35H30O5N4Mg C35H28O5N4Mg C54H70O6N4Mg 

Výskyt 

Všechny 

rostliny včetně 

mechů, řas a 

sinic 

Vyšší rostliny, 

zelené řasy a 

krásnoočka 

Hnědé řasy Hnědé řasy Ruduchy 

 

Údaj o koncentraci chlorofylu-a je všeobecně akceptován jako vhodná míra celkového 

mnoţství biomasy fytoplanktonu. Je proto indikátorem trofie
3
 a potencionální fotosyntetické 

aktivity řas a sinic (cyanobakterií), které jsou dominantními druhy organismů v nádrţi [13]. 

2.1 Eutrofizace 

Eutrofizace je růst obsahu minerálních ţivin ve vodách, především sloučenin dusíku a 

fosforu, jejichţ následkem dochází ke zvýšenému rozvoji sinic a řas a tím ke zhoršení jakosti 

vody. Eutrofizace se vyskytuje především ve stojatých vodách, ale také v některých tekoucích 

vodách. Pro určení stupně eutrofizace se nejčastěji pouţívá stanovení koncentrace celkového 

fosforu, koncentrace chlorofylu-a, průhlednost vody a koncentrace kyslíku. 

Povrchová voda, která obsahuje vysoké koncentrace fosforu, dusíku a dalších 

biogenních prvků je povaţována za nezávadnou do doby neţ se v ní vyskytnou sinice, řasy a 

další ţivočichové, jejichţ činností se začne kvalita vody zhoršovat. Rozlišuje se přirozená 

eutrofizace, kterou nelze ovlivnit a která je způsobena přítomnosti sloučenin fosforu a dusíku 

pocházejících z půdy a dnových sedimentů a z rozkladu odumřelých vodních organismů, a 

antropogenní eutrofizace, která je výsledkem civilizačního procesu. Je způsobena zvětšujícím 

                                                 
3
 Trofie je synonymem pro úţivnost vody. Mezi hlavní trofické skupiny ve vodních ekosystémech patří 

producenti (např. řasy, sinice), konzumenti (např. perloočky, ryby) a destruenti (bakterie) [13]. 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Sum%C3%A1rn%C3%AD_vzorec
http://cs.wikipedia.org/wiki/Sum%C3%A1rn%C3%AD_vzorec
http://cs.wikipedia.org/wiki/Rostliny
http://cs.wikipedia.org/wiki/Mechy
http://cs.wikipedia.org/wiki/%C5%98asy
http://cs.wikipedia.org/wiki/Vy%C5%A1%C5%A1%C3%AD_rostliny
http://cs.wikipedia.org/wiki/Zelen%C3%A9_%C5%99asy
http://cs.wikipedia.org/wiki/Kr%C3%A1snoo%C4%8Dko
http://cs.wikipedia.org/wiki/Hn%C4%9Bd%C3%A9_%C5%99asy
http://cs.wikipedia.org/wiki/Hn%C4%9Bd%C3%A9_%C5%99asy
http://cs.wikipedia.org/wiki/Ruduchy
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se mnoţstvím splaškových vod, pouţíváním polyfosforečnanů v pracích a čisticích 

prostředcích, splachem ze zemědělsky obdělávané půdy, erozí apod. [13]. 

Typickým příznakem eutrofizace je změna kvantity společenstva fytoplanktonu, 

zejména řas a sinic. K rychlému rozvoji fytoplanktonu dochází na jaře a v závěru jarního 

období, kdy dosahují hodnoty chlorofylu-a často nejvyšších hodnot za celou vegetační sezonu 

[13]. 

 

Obr. č. 2: Hladina nádrţe s masivními nárosty sinic a řas 

http://vydavatelstvi.vscht.cz/knihy/uid_es-006/hesla/img__d10e4000.html 

 

Pro produkci biomasy je nutné splnění stechiometrického poměru C:N:P = 106:16:1.  

Důleţitý je molární poměr celkového dusíku a fosforu. Kritickou hodnotou pro tento poměr je 

hodnota 16 (Redfieldův poměr). Je-li ve vodě N:P > 16 je limitujícím prvkem fosfor, je-li N:P 

< 16 růst fytoplanktonu limituje dusík. Hromaděním těchto biogenních prvků ve vodě dochází 

k zvýšení produkce fytoplanktonu, coţ vyvolává sekundární znečištění vody organickými 

látkami.  
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Existuje proto vztah mezi koncentrací chlorofylu-a a hodnotou BSK5  : BSK5  (mg/l) = 

0,029 3 ρ + 1,934 6, kde ρ je koncentrace chlorofylu-a v µg/l.  

Dochází také ke zhoršení organoleptických látek ve vodě, ale také k tvorbě toxických 

látek. V důsledku toho nelze v kritických obdobích vyuţívat tyto vody k rekreačním účelům 

ani k úpravě na vodu pitnou. 

Z důvodu pokračující eutrofizace byly zavedeny pojmy citlivé oblasti
4
 a zranitelné 

oblasti
5
. V České republice jsou podle zákona vymezeny jako citlivé oblasti všechny 

povrchové vody.  

Kalamitou v eutrofizaci je vytvoření vodního květu. Tento pojem představuje masový 

rozvoj sinic, které mají schopnost vytvářet na vodní hladině povlaky.  Při vodním květu 

celkový objem biomasy dosahuje 10 cm
3 

biomasy na 1m
3
 vody [1]. 

 

3 CHLOROFYL VE VODÁCH URČENÝCH KE KOUPÁNÍ 

Vody pro koupání jsou všechny tekoucí nebo stojaté sladké vody nebo jejich části a 

mořské vody, v nichţ je koupání výslovně povoleno příslušným úřadem státu, nebo koupání 

není zakázáno a je tradičně provozováno velkým počtem koupajících se [16]. 

Koupalištěm ve volné přírodě se rozumí přírodní nebo umělá plocha, vhodná ke 

koupání pro veřejnost. Fyzikální a chemické poţadavky na jakost této vody jsou shrnuty 

v tabulce 2. Voda musí být bez pachu, viditelného filmu na hladině, nesmí pěnit a nesmí být 

nadměrně eutrofizována.  

 

  

                                                 
4
 Pojem citlivá oblast je definován směrnicí očištění městských odpadních vod (SR 91/271/EHS). Jsou to vodní 

útvary, v nichţ vlivem vypouštění odpadních vod z aglomerací větších neţ 10 000 ekvivalentních obyvatel 

dochází k eutrofizaci vod překročení limitních koncentrací dusičnanů [31]. 
5
 Pojem zranitelná oblast je definován Nitrátovou směrnicí (SR 91/676/EHS).  Jsou to oblasti, ve kterých vlivem 

zemědělské činnosti dochází k nepříznivému ovlivňování koncentrace dusičnanů v podzemních i povrchových 

vodách. Jsou to i takové oblasti, které mají vliv na povrchové, pobřeţní a mořské vody ve kterých dochází 

vlivem úniku dusíku ze zemědělství k eutrofizaci s následnými nepříznivými dopady na celý vodní ekosystém 

[31]. 

 



Barbora Bieleszová: Stanovení chlorofylu on-line 

2010  6 

 

Tabulka č. 2: Fyzikální a chemické ukazatele jakosti vody pro koupání ve volné přírodě. 

www.http://portal.gov.cz/wps/portal/_s.155/701?kam=zakon&c=135/2004  

  

  Ukazatel 

 

Jednotka 

 

Doporučená 

hodnota *) 

 

Limitní 

hodnota 

Nenižší četnost 

odběru 

v koupací 

sezoně 

pH - - 6-9 14denní 

minerální oleje mg/l 0,3 - 14denní 

tenzidy (aniontové) mg/l 0,3 bez pěny  

fenoly (jednosytné) mg/l 0,005 0,05 v případě 

podezření 

průhlednost m 2 1 14denní 

kyslík rozpuštěný % nasycení 80-120 -  

index saprobity 

makrozoobentosu 

- 2,2 2,5 2 x ročně 

chlorofyl-a µg/l - 0,05 1 x měsíčně 

celkový fosfor mg/l - 0,05 4 x ročně 

*) Cílová ţádoucí hodnota 

 

Umělé koupaliště je krytá nebo nekrytá stavba určena ke koupání veřejnosti. Jakost 

vody v umělém koupališti je určena zvláštním právním předpisem. Provozovatel má 

povinnost vodu v bazénu umělého koupaliště upravovat, dezinfikovat a obměňovat. 

V roce 2003 byla vydána novela zákona o ochraně veřejného zdraví. K novele zákona 

byla vydána vyhláška MZ 135/2004 Sb., která stanovuje hygienické poţadavky na koupaliště, 

sauny a hygienické limity písku v pískovištích venkovních hracích ploch. Tato vyhláška 

vstoupila v platnost dne 1. 4. 2004. a mimo jiné určuje také poţadavky na jakost vody v 

koupalištích ve volné přírodě. Podle těchto poţadavků se rovněţ jakost vody v povrchových 

http://www.http/portal.gov.cz/wps/portal/_s.155/701?kam=zakon&c=135/2004
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vodách vhodných ke koupání posuzuje podle §34 vodního zákona. Poţadavky vyhlášky na 

jakost koupací vody jsou dílem převzaty ze směrnice 76/160/EEC o kvalitě vod pro koupání a 

dále jsou v některých směrech rozšířeny. Hodnocení jakosti vody ve výše zmíněných 

předpisech je většinou typu „voda vyhovuje/nevyhovuje požadavkům na jakost“ [12]. 

 Tento systém je povaţován za nedostatečný, a proto byl vydán metodický návod pro 

sjednocení hodnocení jakosti vod vyuţívaných ke koupání ve volné přírodě dle hlavního 

hygienika ČR. Pro hodnocení jakosti a prezentaci výsledků doporučuje zařadit lokalitu do 

jedné z následujících kategorií: 

 

 Voda vhodná ke koupání - voda je nezávadná, malá pravděpodobnost vzniku 

zdravotních problémů při rekreaci, má vyhovující organoleptické vlastnosti. 

 Voda vhodná ke koupání se zhoršenými smyslově postiţitelnými vlastnostmi - voda je 

nezávadná, nízká pravděpodobnost vzniku zdravotních problémů, má zhoršené 

organoleptické vlastnosti. 

 Zhoršená jakost vody - zvýšená pravděpodobnost vzniku zdravotních problémů při 

rekreaci. 

 Voda nevhodná ke koupání - voda neodpovídá hygienickým poţadavkům, pro 

uţivatele představuje zdravotní riziko. 

 Voda nebezpečná ke koupání - voda neodpovídá hygienickým poţadavkům, hrozí 

poškození zdraví, je vyhlášen zákaz koupání. 

 

Ukazatele charakterizující jednotlivé skupiny jsou uvedeny v metodickém návodu pro 

sjednocení hodnocení jakosti vod vyuţívaných ke koupání ve volné přírodě dle hlavního 

hygienika ČR. 

Jakost vody pro koupání posuzuje Krajská hygienická stanice. Kontrola musí být 

zahájena nejpozději 14 dní před předpokládaným počátkem koupací sezóny. V průběhu 

tohoto období se odběry provádějí jednou za 14 dní, v případě zhoršení kvality vody nebo 

podezření na zhoršení lze četnost odběrů zvýšit. 
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3.1 Sinice a řasy ve vodách ke koupání 

Sinice i řasy mají ve vodě podobnou úlohu, avšak sinice jsou mnohem nebezpečnější z 

hlediska vlivu na lidské zdraví. Sinice obsahují látky způsobující alergie. U koupajícího se 

člověka se mohou objevit vyráţky, rýma či zarudlé oči. Tyto alergické reakce však mohou 

vyvolávat i některé druhy řas. 

Na rozdíl od řas mohou některé sinice produkovat cyanotoxiny
6
. Ty způsobují lehké 

akutní otravy projevující se střevními a ţaludečními potíţemi, přes bolesti hlavy, aţ po 

váţnější jaterní problémy.  

 

Obr. č. 3: Zelený povlak na hladině znemoţňující koupání v Brněnské přehradě 

http://www.kpss.brno.cz/brnenskymetropolitan/text.php?clanek=347 

 

 

 

                                                 
6
 Cytotoxiny (toxiny sinic) jsou produkty sekundárního metabolismu (tj. nejsou buňkou sinice přímo vyuţívány) 

a patří mezi tzv. biologicky aktivní látky, které jsou uvolňované sinicemi do okolního prostředí. Zde svojí 

přítomností ovlivňují fyzikální a chemické vlastnosti vody. Jsou toxičtější neţ toxiny vyšších rostlin a hub [14]. 
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Pokud sinice netvoří vodní květ, je velmi málo pravděpodobné, ţe po jednom 

vykoupání vznikne váţné onemocnění. Objeví-li se však ve vodě vodní květ a při koupání 

dojde k jeho náhodnému polknutí, můţe následovat i váţné poškození zdraví.  

WHO stanovila tři stupně signalizace vzhledem k moţným účinkům sinic na lidské 

zdraví při vodní rekreaci, k jejichţ charakterizaci se pouţívá metody stanovení chlorofylu-a 

objemové biomasy sinic. Hodnota chlorofylu-a se pouţívá v kombinaci s mikroskopickým 

rozborem, který má potvrdit dominanci sinicového společenstva. 

 

 Signalizace III. stupně – Nízká pravděpodobnost vzniku zdravotních problémů 

            V případě kdy dochází k výskytu 2 000 buněk sinic v 1 ml vody, při koncentraci 10            

            µg chlorofylu-a a v případě dominance sinic. 

 Signalizace II. stupně – Střední pravděpodobnost vzniku zdravotních problémů 

           Je vyhlášena v případě výskytu 100 000 buněk sinic v 1 ml vody, koncentraci 50 µg    

           chlorofylu-a a při dominanci sinic. 

 Signalizace I. stupně – Vysoká pravděpodobnost vzniku zdravotních problémů  

             Je vyhlášena, objeví-li se na vodní hladině typický vodní květ. 

 

4 CHLOROFYL VE VODÁCH URČENÝCH JAKO ZDROJ PITNÝCH 

VOD 

Pitnou vodou je zdravotně nezávadná voda, která ani při trvalém poţívání nevyvolá 

onemocnění nebo poruchy zdraví přítomností mikroorganismů nebo látek ovlivňujících 

akutním, chronickým či pozdním působením zdraví fyzických osob a jejich potomstva, jejíţ 

smyslově postiţitelné vlastnosti a jakost nebrání jejímu poţívání a uţívání pro hygienické 

potřeby fyzických osob [30].  

Pitná voda musí vyhovovat biologickým, mikrobiologickým, chemickým, fyzikálním a 

radiologickým poţadavkům. V ČR jsou tyto poţadavky shrnuty ve vyhlášce Ministerstva 
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zdravotnictví č. 187/2005 Sb., kterou se mění vyhláška č. 252/2004 Sb., která stanovuje 

poţadavky na pitnou a teplou vodu a rozsah četnost kontroly pitné vody [13]. 

V povrchových zdrojích surové vody v České republice se běţně vyskytují sinice 

(cyanobakterie), které mohou produkovat toxiny (cyanotoxiny). Nejrozšířenější, v sinicích 

sladkých vod nejčastěji se vyskytující a nejvíce studovanou skupinou cyanotoxinů jsou 

microcystiny. Nejběţnějšími microcystiny jsou microcystiny-LR, -YR a -RR. Microcystiny 

jsou vysoce toxické pro nejrůznější organismy, působí toxicky především na játra, ledviny, 

plíce i střeva. Z těchto důvodů byla experty Světové zdravotnické organizace (WHO) 

odvozena hodnota tolerovaného denního příjmu (TDI) pro microcystin-LR.  

TDI je dávka toxinu, která s nejvyšší pravděpodobností nezpůsobí poškození zdraví ani 

při opakované, dlouhodobé aţ celoţivotní expozici a to ani u zvláště citlivých skupin 

populace jako jsou např. děti. TDI pro microcystin-LR byla stanovena na 0,04 µg/kg tělesné 

hmotnosti a tato hodnota byla dále pouţita ke kalkulaci maximální přípustné koncentrace 

microcystinu-LR  v pitné vodě [2]. 

 Při výpočtu tohoto limitu byla uvaţována průměrná hmotnost člověka (BW) 60 kg, 

průměrná denní spotřeba pitné vody (IR) 2 l a podíl microcystinů přijímaných z pitné vody 

(P) 0,8. Výsledná hodnota vypočtena podle rovnice (TDI x BW x P) / IR činí po zaokrouhlení 

1 µg/l [5]. Je součástí směrnice WHO pro pitné vody a je začleněna do legislativy a 

hygienických norem v mnoha zemích světa, včetně České Republiky (vyhláška č. 252/2004 

Sb.
7
).  

Stanovuje se u pitné vody upravené z povrchové vody v období, kdy se očekává 

zvýšený výskyt sinic. Četnost stanovení můţe orgán ochrany veřejného zdraví omezit nebo od 

tohoto stanovení upustit tam, kde bude uveden vhodný postup zaručující, ţe moţný výskyt 

cyanotoxinů v pitné vodě bude podchycen a následně budou činěna včasná a účinná opatření, 

která zabrání ohroţení veřejného zdraví [2].  Je patrné, ţe účelem není plošné sledování 

microcystinu-LR, ale především zavedení preventivních a nápravných opatření jako je vhodný 

způsob sledování cyanotoxinů, především v surové vodě, popř. zavedení účinných opatření 

při odběru surové vody a úpravě pitné vody, zvláště na úpravnách, kde je výskyt sinic ve 

zdroji pravděpodobný. 

                                                 
7
 Vyhláška č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické poţadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah 

kontroly pitné vody. 
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Obr. č. 4: Microcystin-LR 

http://edoc.hu-berlin.de/dissertationen/hebestreit-johann-philipp-2004-12-

10/HTML/image054.gif 

 

Kromě toxinů jsou řasy a sinice nepříjemné z důvodů uvolňování metabolických látek, 

jeţ zhoršují organoleptické vlastnosti vody a jsou prekurzorem vzniku haloforem při chloraci 

této vody. Metabolity sinic a řas uvolňované do upravované vody sniţují kvalitu produkované 

vody a zvyšují náklady na její úpravu. Metabolity se mohou stát ţivným substrátem pro 

bakterie, které jsou producenty toxinů také [15]. 

 Ve vodárenství se při odstraňování vodního květu a metabolitů uvolňovaných do vody 

pouţívá kombinace alespoň dvou metod úpravy, které degradují toxiny, omezují hladinu 

rozpuštěných organických látek a bakterií [9]. Při odstraňování populací mladých buněk řas je 

velmi účinná písková filtrace, za kterou by měla následovat ozonizace. Za filtrací je moţno 

zařadit také stupeň chlorace. Za nejvhodnější metodu pro odstranění vodního květu se 

povaţuje adsorpce na aktivním uhlí, jeţ sniţuje aktivitu toxinů. 

 

http://edoc.hu-berlin.de/dissertationen/hebestreit-johann-philipp-2004-12-10/HTML/image054.gif
http://edoc.hu-berlin.de/dissertationen/hebestreit-johann-philipp-2004-12-10/HTML/image054.gif
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5 PŘEHLED METOD PRO URČENÍ CHLOROFYLU 

Chlorofyl ve vodách lze stanovit pomocí spektrofotometrické metody. Kromě této 

standardní metody lze vyuţít také technologie, které umoţňují detekci a kvantifikaci 

fytoplanktonu přímo v terénu. Jedná se o tzv. optické metody pro in situ kvantifikaci biomasy 

fytoplanktonu a lze je rozdělit do dvou skupin. První je monitoring „na dálku“, pomocí 

satelitu nebo letadel. Druhou skupinu tvoří klasická in situ kvantifikace, kdy je měřící 

technika v přímém kontaktu se vzorkem [6]. Jedná se fluorescenční systémy, z nichţ některé 

mohou poskytovat výsledky on-line. Patří zde speciální ponorné spektrofluorometry, určené 

ke kvantifikaci fytoplanktonu nebo čidla, která bývají součástí ponorných sond k měření 

fyzikálně-chemických vlastností vody. Tyto metody však mohou poskytovat odlišné výsledky 

od standardní metody ČSN ISO 10260
8
 v závislosti na tom, jak byla fluorescenční technika 

kalibrována. Součástí výsledků analýz musí být způsob a frekvence kalibrace.  

5.1 Standardizované metody 

Chlorofyl-a je základním ukazatelem biomasy sinic a řas, jehoţ koncentrace se udává 

v mg/l a je v podstatě jedinou analytickou metodou, která se pouţívá při určení kvantity 

fytoplanktonu.  

Stanovení chlorofylu-a je standardizováno v souladu s DIN38412 – L16. Mezní 

hodnoty se liší podle typu a vyuţití povrchových vod. Limitní hodnoty jsou také rozdílné 

v některých státech EU. Stanovení chlorofylu-a upravuje v ČR norma ČSN ISO 10260
9
 [20]. 

Metody stanovení chlorofylu-a jsou zaloţeny na spektrofotometrickém stanovení 

koncentrace v ethanolovém extraktu ze zachycených pigmentů řas filtrovaného vzorku. 

Existuje více extrakčních rozpouštědel (aceton/metanol, chloroform, apod.), jejichţ typ je 

nutné brát do úvahy při stanovení (nastavení vlnových délek). V podstatě všechny metody 

jsou zaloţeny na stanovení tzv. korigovaného chlorofylu, kdy je první měření prováděno 

v čistém extraktu (při vlnové délce 665 nm, případně při korekci na zákal odečteme měření 

při 750 nm) a druhé je provedeno po okyselení vzorku (2M HCl), které umoţní zjistit 

                                                 
8
 ČSN ISO 10260 Jakost vod – Měření biochemických ukazatelů – Spektrofotometrické stanovení koncentrace 

chlorofylu-a. 

 
9
 ČSN ISO 10260 Jakost vod – Měření biochemických ukazatelů – Spektrofotometrické stanovení koncentrace 

chlorofylu-a. 
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koncentraci degradovaného chlorofylu (feofytinu
10

). Obsah chlorofylu-a je pak počítán 

z rozdílu naměřených hodnot absorbance [20].  

Odběr vzorku se provádí podle ISO 5667-1
11

. Připravené vzorky mohou být po určitou 

dobu skladovány v mrazáku (ideálně při – 80 ºC). Doba skladování by ovšem neměla 

přesáhnout dva týdny. Stejným způsobem jsou chovávány i pouţité filtry. Před samotnou 

analýzou je nutné vzorky rozmrazit. U vzorků, které nebyly zfiltrovány přes filtr 45 µm, musí 

být provedena homogenizaci v ultrazvukové lázni.  

Standardní postup stanovení chlorofylu-a (metodou výpočtu koncentrace korigovaného 

chlorofylu) : 

 čerstvý vzorek vody protřepeme a přelijeme přes jemné síto 

 dostatečné mnoţství vzorku vody přefiltrujeme přes skleněný filtr (WHATMAN 

GF/F, nebo GF/C) ve fritě nebo pomocí membránové filtrace 

 filtr sloţíme pinzetou a rozstříháme do centrifugací zkumavky 

 do zkumavky přidáme 7,2 ml extrakční směsi (90% aceton: metanol v objemovém 

poměru 5:1) 

 obsah zkumavky homogenizujeme 

 zkumavky dáme ve stojánku na 2 minuty do vodní lázně o teplotě 65 ºC 

 ochladíme zkumavky proudem studené vody 

 zkumavky odstředíme při 3000 otáč./min. po dobu 15 minut  

 na spektrofotometru změříme absorbanci supernatantu při vlnové délce 664 nm 

 do kyvety přidáme jednu kapku 10% HCl a opět změříme absorbanci [20] 

Pro výpočet koncentrace korigovaného chlorofylu-a pouţijeme tento vzorec: 

c = 28,9.(A0 – Aa).7,2/ V. d 

kde: 

c …… koncentrace chlorofylu-a v µg/l 

A0 …. absorbance před okyselením 

                                                 
10

 Feofytin je spolu s barvivem feoforbidem nejdůleţitějším produktem degradace chlorofylu. Jedná se 

v podstatě o chlorofyl-a bez centrálního atomu hořčíku. Vztah mezi koncentrací chlorofylu-a a feofytin je 

důleţitým ukazatelem fyziologického stavu buněk [20].  
11

 ČSN ISO 5667-1 Jakost vod – Odběr vzorků – Část 1: Návod pro návrh programu odběru vzorků a pro 

způsoby odběru vzorků. 
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Aa …. absorbance po okyselení 

V …... objem vzorku v l 

d …… délka kyvety v cm 

Zjištěné hodnoty chlorofylu-a uţ nemusí být po výpočtu přepočítávány, reprezentují 

přímo obsah fytoplanktonu většího neţ 2,7 µm (vláknité řasy a sinice, většina kokálních a 

bičíkatých) a menšího neţ 2,7 µm (velmi drobné kokální sinice, úlomky stélek, části kolonií 

apod.). To můţe být důleţité u hodnocení nejen potravní nabídky (je známo, ţe někteří 

filtrátoři preferují různě velkou potrav), ale i třeba vyhodnocení nebezpečí vodního květu 

(např. sinice rodu Microcystis jsou zde typickými zástupci – jejich buňky mohou být menší 

neţ 1 µm) [20].  

Z takto zjištěných dat, jsme schopni důkladně posoudit stav lokality z hlediska úţivnosti 

(známe přesný podíl malých i velkých organických částic, rozpuštěných látek a z toho i podíl 

velkého a drobného fytoplanktonu). Pokud provádíme tento „screening“ u většího mnoţství 

lokalit, jsme schopni metodami vícerozměrné statistiky dobře odlišit i velmi podobné lokality 

a zjistit tak např. důvody výskytu/absence určitého druhu (pokud je tento výskyt/absence 

způsoben specifickou potravní nabídkou). Dalším moţným výstupem je zjištění podobnosti 

lokalit z hlediska úţivnosti, mikrobiální abundance, fytoplanktonu apod. Tyto údaje jsou 

důleţité např. při hodnocení rekreačních nádrţí nebo ve vodárenské praxi pro úpravny vod 

[20]. 

5.2 Možnosti měření on-line 

Řasy a sinice patří mezi fotosyntetizující organismy, proto je pro ně charakteristická 

přítomnost fotosyntetizujících pigmentů. Mnohé z těchto pigmentů mají schopnost 

fluorescence
12

. Tento jev lze vyuţít nejen při kvantifikaci biomasy fytoplanktonu jako celku, 

ale i při odlišení jeho jednotlivých skupin. Tyto pigmenty se liší svými vlnovými délkami 

světla, které absorbují, popřípadě emitují a bývají typické pro danou skupinu 

fytoplanktnonních organismů. 

 

                                                 
12

 Fluorescence je jev, který spočívá v tom, ţe některé látky po ozáření světlem určité vlnové délky vyzařují 

světlo jiné vlnové délky. 
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Tabulka č. 3: Přehled excitačních a emisních maxim jednotlivých typů pigmentů 

http://www.sinice.cz/index.php?pg=home--fluorescencni-sondy-pro-kvantifikaci-

fytoplanktonu-in-situ 

Pigment Výskyt pigmentu 

(oddělení) 

Excitační maximum Emisní maximu 

Chlorofyl-a všechny sinice a řasy 440 nm 685 nm 

Chlorofyl-b zelené řasy 480 nm 685 nm  

Chlorofyl-c hnědé řasy, 

obrněnky, skrytěnky 

460 nm  685 nm  

Fukoxanthin hnědé řasy 525 nm  685 nm  

Peridinin obrněnky 525 nm  685 nm  

Fykocyanin sinice 620 nm  650 nm 

Fykoerithrin sinice, skrytěnky 565 nm 585 nm  

  

Z tabulky je patrné, ţe všechny fytoplanktonní organismy emitují fluorescenci v červené 

oblasti spektra (tedy od 600 nm), kromě fykoerithrinu, který se vyskytuje u některých druhů 

sinic. U řas je fluorescence excitována především modrým světlem (400 – 530 nm), sinice 

(pro které je typický fykocyanin) absorbují světlo v oranţovo-červené části spektra [26]. Na 

základě odlišných fluorescenčních excitačních a emisních spekter můţeme rozlišit několik 

spektrálních skupin fytoplanktonu (zelené řasy, hnědé řasy, obrněnky a skrytěnky dále pak 

„modré“ sinice, obsahující fykocyanin a „červené“ sinice s fykoerythrinem).  

V součastné době jsou na trhu k dispozici přístroje pro on-line detekci a kvantifikaci 

nejvýznamnějších skupin fytoplanktonu, jedná se o jednoduché senzory s jednou pevnou 

excitační a emisní vlnovou délkou, sondy s výměnnými filtry (např. pro chlorofyl a pro 

fykocyanin), a fluorometry s několika diodami, které vlnovými délkami odpovídají 

excitačním maximům jednotlivých pigmentů.  

Přístroje jsou napojeny na počítač, z něhoţ jsou řízeny a kde jsou v určitých časových 

intervalech posílána aktuální naměřená data. Sondy lze umístit stacionárně, stejně tak mohou 
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být pouţity při měření kompletních vertikálních profilů na různých lokalitách, přičemţ 

měřená hloubka je limitována pouze délkou kabelu, který spojuje počítač a přístroj. 

Mezi nejvýznamnější firmy vyrábějící tyto přístroje patří: 

 bbe Moldaenke (Německo) – FluoroProbe, BenthoFluor, AlgaeOnlineAnalyser,                                                                                                                                                                                                                       

AlgaeTorch 

 

Obr. č. 5:  AlgaeOnlineAnalyser 

http://www.bbe-moldaenke.de/chlorophyll/algaeonlineanalyser/ 

 

 Turner Designs  (USA) – Cyclops submerible sensors, AlgaeWatch Online 

fluorometer, C3 Submersible Fluorometer   

 Chalsea Technologies  (Velká Británie) – UniLux, TriLux 

 YSI Incorporated (USA) – YSI 6600 

 Photon System Instruments (Česká Republika) – Algae Online Monitor, FuorPen FP 

100 

 Walz (Německo) – PHYTO-PAM 

 Turner Designs (USA) – AlgaeWatch 

 

 

http://www.bbe-moldaenke.de/chlorophyll/algaeonlineanalyser/
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Ponorná fluorescenční sonda FluoroProbe 

Ponorná fluorescenční sonda FluoroProbe měří při šesti excitačních vlnových délkách a 

jedné emisní (685 nm), je tedy schopna rozlišit sinice, zelené řasy, hnědé řasy a skrytěnky na 

a v podobě mnoţství chlorofylu-a na litr určit jejich biomasu.  

Přístroj je napojen na počítač se speciálním softwarem, který ihned vyhodnocuje 

naměřená data a udává mnoţství řas, sinic, rozsivek a skrytěnek ve vodě v mikrogramech 

chlorofylu-a na jeden litr. Sonda také poskytuje údaje o aktuální hloubce, průhlednosti a 

teplotě vody. Měření se většinou provádí v sekundových intervalech. Výsledky se zobrazují 

v tabulce a následně v grafu. Soubory z tohoto softwaru je moţné převést do ASCI formátu a 

následně dále zpracovat v jiných programech (MS Excel, Statistica apod.). Sondu lze 

v závislosti na délce kabelu spouštět do libovolné hloubky a během několika desítek sekund 

lze získat profil celého vodního sloupce.[17]. 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. č. 6: FluoroProbe 

http://www.sinice.cz/index.php?pg=centrum-cyanobakterie--vybaveni-laboratori--mereni-

fluorescence 

 

Vyuţití sondy FluoroProbe je velmi široké, zahrnuje všechny typy sladkých i slaných 

vod. Jako ideální se zatím jeví pro vodárenské nádrţe a obecně pro vody s nízkým obsahem 

chlorofylu-a. Výrobce uvádí detekční limit 1µg/l. Na opačném pólu však stojí nádrţe 

eutrofizované nádrţe s vysoce rozvinutým vodním květem [7]. 

Sondu FluoroProbe lze pouţít i k vzorkování říčních toků. Zde však voda můţe být 

značně zakalena, coţ můţe negativně ovlivnit přesnost měření.  

http://www.sinice.cz/index.php?pg=centrum-cyanobakterie--vybaveni-laboratori--mereni-fluorescence
http://www.sinice.cz/index.php?pg=centrum-cyanobakterie--vybaveni-laboratori--mereni-fluorescence
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Algae Online Monitor (AOM)  

Toto zařízení vyuţívá pro excitaci diody o dvou vlnových délkách (455 nm a 590 nm), 

dokáţe tedy ve vzorku rozlišit sinice a zelené řasy. Přístroj je upraven pro pouţití in situ
13

 

v reţimu kontinuálního měření [25]. 

 

Obr. č. 7: Algae Online Monitor 

http://www.psi.cz/products/fluorometers/aom 

 

Algaewatch 

Fluorometr AlgaeWatch je on-line monitorovací zařízení, které detekuje biomasu řas 

pomocí fluorescence chlorofylu. Přístroj zjišťuje nástup rozvoje řas, eliminuje či omezuje 

čestnost sčítání. 

 

 

 

 

 

 

Obr. č. 8: AlgaeWatch 

http://www.aquateam.cz/index_cz.php?page=9&idp=56 

 

                                                 
13

 In situ je odborný termín pocházející z latiny, který v překladu znamená „na místě“.  

http://www.psi.cz/products/fluorometers/aom
http://cs.wikipedia.org/wiki/Latina
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YSI 6600 

Ponorná multiparametrická sonda YSI 6600 je navrţena pro dlouhodobé monitorování 

v terénu. Můţe být ponořena do hloubky aţ 200 m. Po dobu aţ 75 dní můţe být po 15 

minutách zaznamenáváno 15 různých parametrů. Paměť pojme aţ 150 000 naměřených údajů. 

Sonda je vybavena čtyřmi optickými porty pro stanovení rozpuštěného kyslíku a % nasycení 

kyslíkem, dále zákalovým čidlem, dvěma fluorimetrickými čidly pro stanovení koncentrace 

chlorofylu-a a fykocianinu, dále čidly pro hloubku, pH, redoxní  potenciál,vodivost a teplotu 

vody.  

Všechny senzory je moţno vyměnit přímo v terénu. Zobrazování naměřených veličin 

a ukládání dat je moţné provést notebookem nebo datovou sběrnicí [19]. 

Velkou předností ponorné sondy YSI 6600 je především moţnost zapojení do 

monitorovací sítě a nastavení mezních hodnot, dále pak její malé rozměry a hmotnost  

 

Obr. č. 9: YSI 6600 

http://www.ysi.com/productsdetail.php?6600V2-1 

CYCLOPS-7
® 

CYCLOPS-7® je ponorný senzor pro stanovení chlorofylu-a nebo 

fykoerithrinu/fykocyaninu, je součástí multiparametrického systému. Senzor CYCLOPS-7® 

je vhodný pro sladké i slané vody. 
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Obr. č. 10: CYCLOPS-7
® 

http://www.turnerdesigns.com/t2/instruments/cyclops7.html 

5.3 Příklady využití 

Praktické vyuţití ponorných sond spočívá především v monitoringu vodních nádrţí, 

které slouţí jako zdroj pitné vody, ale také vodních nádrţí určených k rekreačním účelům.  

Tyto sondy pouţívají následující instituce: 

Centrum pro cyanobakterie a jejich toxiny (CCT) 

Centrum pro cyanobakterie a jejich toxiny je společným pracovištěm Masarykovy 

univerzity Brno (Výzkumné centrum RECETOX a pracovní skupina Biodiverzita PřF MU), 

Sdruţení Flos Aquae a Botanického ústavu Akademie věd ČR (Oddělení experimentální 

fykologie a ekotoxikologie). 

Posláním CCT je badatelský výzkum v oblasti autekologie
14

 a ekotoxikologie
15

 

cyanobakterií. Cílený výzkum a vývoj technologií směřující k včasnému varování před 

vodními květy cyanobakterií, detekce cyanotoxinů a moţností omezení masového rozvoje 

cyanobakterií. Popularizace a ekologická výchova, komunikace odborníků a veřejnosti, 

průzkum v oblasti toxinů cyanobakterií a moţnosti omezení masového rozvoje vodních květů 

cyanobakterií. Centrum slouţí jako národní kontaktní bod pro obdobná centra a pracoviště v 

zahraničí, spolupracuje a komunikuje s národními a mezinárodními experty [24]. 

                                                 
14

 Autekologie je nauka, která se zabývá vztahem jedinců určitého druhu k  jejich ţivotnímu prostředí. 
15

 Ekotoxikologie je nauka, která se zabývá vlivy fyzikálních, chemických a biologických faktorů na organismy. 

http://www.muni.cz/
http://www.muni.cz/
http://www.recetox.muni.cz/
http://www.sinice.cz/index.php?pg=flos-aquae
http://www.ibot.cas.cz/
http://ecotox.ibot.cas.cz/
http://ecotox.ibot.cas.cz/
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Laboratoře Centra pro cyanobakterie a jejich toxiny (CCT) jsou vybaveny několika 

přístroji pracujícími na principu detekce fluorescence: FluoroProbe, FluorCam, Algal  

Oline Monitor  

CCT několikrát provádělo sledování rozvoje fytoplanktonu v Brněnské vodní nádrţi. 

Mnoţství a podíl jednotlivých skupin fytoplanktonu na celkové biomase byl stanovován 

přímo na místě pomocí ponorné fluorescenční sondy FluoroProbe. Odběry byly prováděny ve 

čtrnácti denních intervalech v lokalitách: Hráz, Rakovec, Pláţ, Sokolské koupaliště, Rokle, 

Zouvalka, Mečkov a Svratka – ZOO. 

Ponorná fluorescenční sonda FluoroProbe byla také pouţita při stanovení chlorofylu-a 

v  Máchově jezeře v roce 2008.  

Zemědělská vodohospodářská správa 

Zemědělská vodohospodářská správa (ZVHS) zabezpečuje v rámci svých činností i 

celostátní monitorovací systém zjišťování a hodnocení stavu povrchových vod. ZVHS 

kaţdoročně sleduje okolo 940 profilů na drobných vodních tocích a malých vodních nádrţích. 

Ve vzorcích vod jsou sledovány základní fyzikální a chemické ukazatele, které umoţňují 

identifikovat drobné komunální a zemědělské zdroje znečištění, ale i cizorodé látky ukazující 

na moţnost kontaminace prostředí těţkými kovy a některými organickými látkami. Na 

vybraných profilech je prováděno sledování a hodnocení ekologického stavu vod.  

Odběry na drobných vodních tocích ve správě ZVHS byly uskutečňovány v rámci 

dřívějšího programu monitoringu pro státní síť sledování jakosti vody (ČHMÚ) a monitoringu 

bodových zdrojů znečištění a navazují na síť profilů provozního monitoringu 

zabezpečovaného s. p. Povodí [32]. Síť profilů ZVHS je situována na profilech v závěrových 

úsecích páteřních toků ve vodních útvarech a na významnějších přítocích těchto toků. 

Vybrané nádrţe ve správě ZVHS byly sledovány v programu monitoringu malých vodních 

nádrţí. Na vybraných malých vodních nádrţích je během sezóny sledován vývoj společenstev 

fytoplanktonu [32].  

Přístup ke statisticky zpracovaným výsledkům monitorovacích aktivit i k primárním 

datům databáze monitoringu zajišťuje ZVHS prostřednictvím internetových stránek 

(http://www.zvhs.cz). Data monitoringu jsou zveřejňována i na vodohospodářském portálu 

informačního systému veřejné zprávy ISVS – VODA (http://www.voda.mze.cz). 

http://www.sinice.cz/index.php?pg=centrum-cyanobakterie--vybaveni-laboratori--fluorcam
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V roce 2008 v rámci monitoringu malých vodních nádrţí pokračovalo druhým rokem na 

vybraných vodních nádrţích ve správě ZVHS sledování vývoje společenstev fytoplanktonu. 

Hlavním cílem bylo určení sloţení fytoplanktonu na úrovni taxonomických skupin a 

dominujících druhů v průběhu vegetační sezóny 2008 v 18 vybraných nádrţích, které byly 

vzorkovány v následujících četnostech: 3 x ročně (6 nádrţí po celé ČR), 1 x měsíčně (10 

nádrţí na Moravě) a 1 x za 14 dní (2 nádrţe na Moravě). Dílčím cílem monitoringu bylo 

propojení a porovnání kvantitavních údajů (terénně zjištěné hodnoty chlorofylu-a 

fluorescenční sondou FluoroProbe) s výsledky mikroskopických analýz druhového sloţení 

fytoplanktonu [32]. Zjištěné hodnoty chlorofylu-a byly srovnány s normou ČSN ISO 75 

7221
16

 a s doporučeným limitem WHO pro rekreační vody (50 µg/l, při překročení nevhodné 

ke koupání). 

Měření celkového obsahu chlorofylu-a ponornou sondou FluoroProbe probíhalo 

z loďky v místě největší hloubky nádrţe. Výsledky monitoringu byly vloţeny do 

informačního systému ZVHS Salamandr. 

Státní podniky povodí 

Povodí Odry, s.p. provádí měření chlorofylu na přehradách Šance, Morávka, Ţermanice, 

Olešná, Těrlicko, Slezská Harta a Kruţberk. Měření je prováděno jednou za čtrnáct dní v 

období od konce dubna do konce října. Pro měření kvality vody na přehradách je pouţívaná 

multiparametrická sonda  YSI 6600. Tuto sondu pouţívá také Povodí Labe. s.p. 

 

6 SROVNÁNÍ KLASICKÝCH METOD A METOD ON-LINE 

Standardní spektrofotometrickou metodu stanovení chlorofylu a metody vyuţívající 

jevu fluorescence lze porovnat z několika hledisek. Jedná se zejména o technické parametry, 

přesnost měření, spolehlivost získaných údajů, časovou náročnost měření a ekonomický 

přínos. Kaţdá z těchto metod má určité výhody i nevýhody. 

                                                 
16

 ČSN 75 7221 – Jakost vod – Klasifikace jakosti povrchových vod. 
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6.1 Technické parametry a přesnost měření, spolehlivost získaných údajů 

Spektrofotometrické stanovení, které je základem pro standardní metodický postup, 

poskytuje spolehlivé výsledky, vyţaduje však velké mnoţství vzorku a také vlastní analytická 

procedura je poměrně pracná. Pro získání informací o výskytu fytoplanktonu v celém vodním 

sloupci pomocí standardní metody by muselo být odebráno větší mnoţství vzorků o objemu 

minimálně 1 litr. Vzorky by poté musely být transportovány laboratoře, následovaly by 

několikahodinové analýzy na stanovení chlorofylu a taxonomická determinace. 

V dnešní době jsou poměrně dostupná moderní výkonná zařízení pro zjišťování 

základních parametrů jakosti vody, tzv. hloubkové sondy. Celoroční sledování fytoplanktonu 

sondou FluoroProbe na různých typech nádrţí potvrdilo, ţe tento typ přístrojů je velmi 

vhodný pro rychlou screeningovou kvantifikaci fytoplanktonu v celém vertikálním profilu [8].  

Kontinuální způsob měření představuje velkou výhodu oproti diskrétnímu vzorkování 

především v případech, kdy je biomasa kumulována v určité hloubce v tenké vrstvě. Rychlost 

analýzy umoţňuje rozsáhlejší a intenzivnější monitoring v rámci nádrţe a moţnost zaměřit 

detailnější rozbory na lokality/hloubky, kde byly sondou zaznamenány změny v mnoţství či 

sloţení fytoplanktonu [8].  

Velkou předností těchto sond je především obrovské mnoţství dat získané velmi 

rychlou a jednoduchou cestou, také vysoká citlivost stanovení. Vyuţití těchto sond je široké, 

zahrnuje všechny typy sladkých i slaných vod. Jako velice vhodné se zatím jeví pro 

vodárenské nádrţe a obecně pro vody s nízkým obsahem chlorofylu-a. 
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Obr. č. 11: Ukázka tabulky s daty ze sondy FluoroProbe 

http://www.sinice.cz/index.php?pg=aktivity--popularizacni-cinnost--sonda 

 

 

 

Obr. č. 12: Ukázka grafu ze sondy FluoroProbe 

http://www.sinice.cz/index.php?pg=aktivity--popularizacni-cinnost--sonda 

 

http://www.sinice.cz/index.php?pg=aktivity--popularizacni-cinnost--sonda
http://www.sinice.cz/index.php?pg=aktivity--popularizacni-cinnost--sonda
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Na opačném pólu však stojí eutrofizované nádrţe, kde je vysoce rozvinut vodní květ. 

Podle zkušeností především z Brněnské přehrady leţí horní hranice při totální dominanci sinic 

kolem 50 µg/l. Nad touto hranicí je jiţ koncentrace fytoplanktonu tak vysoká, ţe dochází ke 

značné reabsorpci emitovaného záření (chlorofyl-a má absorpční maximum v 680 nm, tj. 

téměř ve stejné vlnové délce jako je jeho fluorescence) a díky tomu i podhodnocení skutečné 

hladiny chlorofylu-a[7].  

Tyto sondy lze pouţít také k vzorkování říčních toků, zde je však nutné počítat s 

moţným zakalením vody, coţ můţe negativně ovlivnit přesnost měření. Podle zkušeností 

CCT je stanovení chlorofylu v řekách pomocí fluorescenční sondy oproti standardní metodě 

zhruba poloviční. V tomto případě se doporučuje rekalibrace a přepočítaní výsledků 

získaných ze sondy. 

Člověk, který nemá zkušenosti s těmito zařízeními, můţe snadno podlehnout dojmu, ţe 

sondy jsou tak dokonalé, ţe s nimi můţe pracovat po zaškolení v zásadě kdokoliv. Hloubkové 

sondy jsou dnes velmi dokonalé, vyţadují však průběţnou kontrolu svého stavu, kalibraci a 

stálou údrţbu. Při práci s nimi lze poţívat kontrolních vzorků, duplicitních měření a vlastních 

zkušeností pro kontrolu, ţe měření probíhá správně. Jinak je obrovské mnoţství dat, sesbírané 

během jednoho dne, bezcenné. Při měření koncentrace chlorofylu hloubkovou sondou je zcela 

nemoţné získat vyuţitelné výsledky, pokud nebude měření provádět pracovník se zkušeností 

s biologií a limnologií [4]. 

Druhý rok sledování společenstev fytoplanktonu na 18 vybraných nádrţích v rámci 

monitoringu malých vodních nádrţí, který prováděla Zemědělská vodohospodářská zpráva, 

potvrdil vhodnost metody, která je zaloţena na kombinaci okamţitě zjištěných hodnot 

v terénu (orientační rozdělení taxonů do 4 skupin prostřednictvím sondy FluoroProbe a obsah 

chlorofylu-a) s upřesňujícím mikroskopickým rozborem. Tento způsob umoţňuje přesněji 

určit tu část fytoplanktonního společenstva, která produkuje lidskému zdraví nebezpečné 

cyanotoxiny. 

Například při sledování fytoplanktonu na nádrţích Pod Santonem a Ponětovice, které 

prováděla Zemědělská vodohospodářská zpráva, byla pouţita ponorná sonda FluoroProbe. Při 

tomto sledování docházelo k limitaci sondy FluoroProbe faktory prostředí. Jednalo se o dvě 

limitace: 1) maximální mnoţství chlorofylu, které ponorný fluorometr měří je 400 µg/L; 2) 



Barbora Bieleszová: Stanovení chlorofylu on-line 

2010  26 

 

pigment fykoerythrin obsahují sinice i skrytěnky a proto můţe ponorný fluorometr vyhodnotit 

přítomnost některých sinic jako přítomnost skrytěnek.  

Vyšší naměřené mnoţství skrytěnek sondou FluoroProbe na úkor mnoţství sinic je 

známé právě na nádrţích s rozvojem sinic vodních květů. Interpretace naměřených dat sondou 

FluoroProbe předpokládá z tohoto důvodu minimálně propojení s mikroskopickým rozborem.  

Nevýhodou u jednoduchých fluorometrických senzorů, které mají pouze jednu excitační 

vlnovou délkou je, ţe neumoţňují relevantní stanovení celkového chlorofylu-a ve smíšených 

společenstvech sinic a řas. Například fluorometr s modrým excitačním světlem dokáţe určit 

celkových chlorofyl-a ve společenstvu, kde dominují např. zelené řasy a rozsivky. Pouţijeme-

li stejný přístroj pro měření vodního květu sinic, bude intenzita fluorescence při srovnatelné 

biomase mnohokrát menší.  

Podle měření, které provádělo CCT je rozdíl cca deseti násobný, coţ platí v opačném 

gardu při excitaci oranţovo-červeným světlem, které „vyhovuje“ sinicím [26]. Tento problém 

není neřešitelný, pokud zvolíme jinou kalibrační křivku pro sinice a jinou pro řasy. Budeme-li 

však chtít stanovit celkový chlorofyl-a ve společenstvech s různými poměry sinic a řas, 

musíme počítat s velice hrubými daty.  

6.2 Ekonomický přínos 

Pořizovací náklady fluorescenčních ponorných sond jsou velmi vysoké. I přes toto 

omezení jsou hojně vyuţívány pro jejich rychlou a přesnou kvantifikaci fytoplanktonu, 

především ve vodních nádrţích. Jednoduchou cestou lze získat velké mnoţství dat, nutných 

pro posouzení aktuálního stavu monitorovaného objektu. 

 

7 NOVÉ METODY A TRENDY V OMEZENÍ ROZVOJE SINIC 

Nadměrný rozvoj sinic ve vodních nádrţích v posledních desetiletích je důsledkem 

zvyšujícího se přísunu velkého mnoţství ţivin do vodních ekosystémů, především dusíku a 

fosforu, coţ výrazně omezuje vyuţití vodních nádrţí jako zdroje pitné vody či k rekreaci. 

Oblast managementu rozvoje sinic v nádrţích se rozvíjí velmi rychle, takţe kromě dnes 

jiţ klasických metod redukce rozvoje biomasy sinic a redukce fosforu v povodí nad nádrţemi 
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a v nádrţích vlastních je rozpracována řada metod a postupů, které mají být technickou, 

ekologickou, či ekonomickou alternativou k řešení problému rozvoje sinic [10].  

Trendy v opatřeních v nádržích 

1) Separace a odstranění biomasy vodního květu z nádrží 

V ČR se vyvíjí prototyp mobilního zařízení pro separaci biomasy vodního květu sinic 

z nádrţí. Separační systém musí být schopen separovat částice velikosti 50 – 90 µm při 

průtoku alespoň několik m
3
/hod. Klíčovou součástí zařízení jsou 2 části: separátor biomasy a 

zařízení k selektivnímu odsátí vrstvy sinic. Tyto systémy jsou plovoucí i stacionární [10]. 

Zároveň jsou zpracovány technologické projekty, které připravují biomasu sinic k dalšímu 

vyuţití (komposty, spalovna, extrakce biologicky aktivních látek atd.) [10]. 

2) Nechemické metody ošetřování vodních květů sinic 

Ošetření ultrazvukem 

V dnešní době je dostupná řada ultrazvukových generátoru, které mají výkon 100-3000 

W a kmitočet 20-135 kHz. Princip účinnosti ultrazvuku na sinice spočívá v destrukci jejich 

aerotopů (plynových měchýřků), čímţ sinice sedimentují.  

Experimenty ale prokazují, ţe např. sinice rody Microcystis je schopna de-novo syntézy 

aerotopů během 48 hodin, čímţ se navrátí k hladině zpět. Sinice rodu Microcystis, Anabaena, 

které tvoří v České Republice toxické vodní květy nejčastěji, a některé další jsou schopny 

regulovat svoji pozici ve vodním sloupci díky plynovým měchýřkům, které jsou v jejich 

buňkách obsaţeny. To představuje pro sinice velkou výhodu při stratifikaci nádrţe
17

, kdy se 

mohou tyto druhy za pomocí měchýřků poměrně rychle přesunout do vrstvy vodního sloupce, 

která právě vyhovuje jejich potřebám [10]. Tímto sinice získávají velkou výhodu oproti 

zeleným řasám, které rostou rychleji, nedokáţí však řídit svou pozici ve vodním sloupci. Tato 

výhoda sinic můţe být potlačena pouţitím ultrazvuku, který způsobí popraskání plynových 

měchýřků. Dochází k zvýšenému růstu netoxických řas na úkor toxických sinic. Ošetřování 

ultrazvukem by však mělo být pravidelné. 

                                                 
17

 Teplotní stratifikace v nádrţích je dána rozdílnými teplotami v různých hloubkách. Jejich hodnoty se mění v 

průběhu ročních období a tím vzniká cyklus, který se opakuje kaţdý rok[1].  
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Výhoda této metody oproti jinak účinnějšímu působení algicidních látek spočívá v tom, 

ţe při její aplikaci nedochází k rozrušení buněk a vylití buněčného obsahu (tedy i toxinů) do 

vody. Kromě poškození plynových vakuol dochází i k poškození fotosyntetické aktivity, tedy 

i s tím spojené další moţnosti růstu a dělení [10]. 

V dalších výzkumech v laboratoři bylo také zjištěno, ţe buňky sinic po ošetření 

ultrazvukem jsou mnohem napadány a lyzovány bakteriemi, jako je např. Myxobacter. Tedy 

tato metoda by mohla být vhodná pro kombinaci s kontrolou růstu sinic lytickými bakteriemi. 

V laboratorní studii bylo prokázáno, ţe pro zničení plynových vakuol stačí 3 sekundy ošetření 

80 kHz silným ultrazvukem [10]. Nevýhodou této metody je, ţe účinky ultrazvuku nejsou 

trvalé a negativně působí na ryby.  

Použití UV-záření 

Sinice jsou adaptovány na vysoké dávky UV-B záření (280 – 315 nm), a to na hladině 

vody, kde je kumulován vodní květ. Přesto však UV-záření můţe poškodit například sinice 

rodu Microcystis a Anabeana. 

UV- zářiče nelze pouţívat na přímé ošetření ekosystému, ale zvaţováno je například 

pouţití v kombinaci s technologickým plavidlem pro selektivní extrakci biomasy sinic 

z nádrţe [10]. 

Elektrochemické metody 

Elektrochemická metoda s vyuţitím Ti/RuO2 anody byla pouţita k inhibici typické 

cyanobakterie, Microcystis aeruginosa za různých elektrolytických podmínek. Ukázalo se, ţe 

Ti/RuO2 byla účinnější v inhibici Microcystis aeruginosa neţ tradiční grafitová anoda [10].  

Výsledek experimentu
18

 ukázal, ţe vyšší hustota proudu nebo delší čas elektrolýzy 

mohou účinněji zvýšit inhibici Microcystis aeruginosa. Kromě toho UV-viditelná spektra 

prokázala, ţe struktura fykocyaninu a chlorofylu-a byla změněna nebo zničena během 

elektrolýzy. 

Elektroporace 

Cyanobakterie byly poškozovány elektroporací experimentálně s cílem vyvolání změny 

genového systému. V laboratořích Centra pro cyanobakterie a jejich toxiny (CCT) byla 

                                                 
18

 Experiment byl proveden v Číně v roce 2000 [10]. 
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elektroporace pouţívána v experimentech v roce 2004. Bylo prokázáno, ţe otvory které 

vzniknou malými blesky, vedou k postupnému odumírání biomasy sinic, ale toxiny jsou 

vylity do vody během 1 – 3 hodin [10]. 

RFH a UHT 

„Radiofrequency heating“ a „altra-heat treatment“ jsou metody rychlého ohřevu, které 

jsou pouţitelné pro selektivní destrukci některých alkaloidních neurotoxinů sinic [10].  

Tyto technologie jsou zvaţovány v Číně a Kanadě ve vodárenských úpravnách, ale také 

na úrovni ekosystému. Vědecká literatura je touto oblastí zatím nedotčena [10]. 

DAF (diffuse air flotation) 

Další novinkou je flotace rozpuštěným vzduchem. Tato metody vyuţívá fyzikálních 

principů bez vnášení chemických látek do ekosystému. Vědecká literatura prozatím tuto 

oblast neobsahuje.  

Nový typ fakulantů – Limnoflock 

Další nový trend lze vysledovat ve vývoji fakulantů
19

. Zde stojí za zmínku Limnoflock 

(kombinace solí hliníku a ţeleza), který lze nastavit přesně dle potřeb ošetřované nádrţe a 

který kombinuje moţnosti redukce koncentrací biomasy a fosforu z vodního sloupce. Tento 

přípravek vznikl v technologických laboratořích Sdruţení Flos Aquae [10].  

Tento fakulant byl testován v laboratořích CCT, kde bylo zjištěno, ţe účinnost mají jiţ 

koncentrace 1 – 3 mg/l. Důleţitou informací je, ţe sinice nejsou zabity, proto se předpokládá, 

ţe můţe dojít k  vylití toxinů do vody. Také zde výzkum pokračuje. 

Generátory ROS 

Ractive oxygen species – obecně látky, které produkují kyslíkové radikály. Tyto látky 

byly předmětem studia CCT. Výsledkem je patent (MARŠÁLEK, a kol. (2005): „Přípravek 

pro inhibici růstu sinic, řas a bakterií a způsob inhibice jejich růstu“. PV č. 2005-746 Český 

úřad průmyslového vlastnictví) [10]. 

 

 

                                                 
19

 Flokulanty jsou látky, které vyvločkováním odstraní biomasu sinic z vodního sloupce [10]. 
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Aerace hypolimnia a destratifikace 

Aerací se do vodního ekosystému nevnáší cizorodé látky, spíše jsou podporovány 

přírodní procesy. Základním problémem aerací je však ekonomika provozu. Je zajímavé, ţe 

větší účinek neţ dlouhotrvající aerace má spíše vyuţití přerušovaného míchání. 

Provzdušňování obvykle nemá výrazný škodlivý vliv na vodní organismy a vodní 

ekosystém. Hrozbou je zvýšení teploty celého vodního sloupce v důsledku aerace. Můţe dojít 

k přímému kontaktu produktivních vrstev se sedimenty a tím ke zvýšenému přísunu ţivin do 

vodního prostředí, coţ by mohlo mít za následek zvětšenou primární produkci. Proto má 

smysl aerovat pouze v místě, kde je nádrţ stratifikována – tedy v těle nádrţe [10]. 

V České republice provozuje aerátor Povodí Moravy v nádrţi Nová Říše. Ten zde byl 

aplikován především z důvodu sníţení koncentrací manganu a ţeleza v surové. Vliv na vodní 

květy sinic zatím nebyl vyhodnocen. 

Trendy v opatřeních v povodích 

Do popředí se dostává myšlenka, ţe nejlepší metoda řešení problémů masového rozvoje 

sinic je prevence, tedy zadrţení vody – a tedy ţivin v krajině. Protipovodňová opatření, 

společně s protierozními opatřeními chrání toky a nádrţe před zvýšenou dotací ţivin [10]. 

 revitalizace, výsadba a rekonstrukce poříční vegetace 

 výkup pozemků na realizaci zásakových zón a filtračních pásů kolem koryta řeky 

 obnova meandrů a slepých ramen 

 aktivní informovanost a podpora změnám způsobu vyuţití krajiny 

 decentralizované ČOV s moderními technologiemi dočišťování a redukce koncentrace 

fosforu 

 komplexní pozemkové úpravy, které vrací funkčnost krajině se zasakovacími pásy, 

protierozními bariérami atd. 

 další opatření, která začínají být pouţívaná především v zahraničí – biopřípravky do 

septiků, do malých vodních toků, které tak zvyšují samočisticí schopnost toku a fixují 

ţiviny[10]. 
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8 VYHODNOCENÍ A ZÁVĚR  

Chlorofyl-a je důleţitou funkční součástí těla všech vyšších rostlin, řas i sinic. Z 

hodnoty koncentrace této látky stanovené ve vodě lze s vysokou přesností hodnotit úroveň 

výskytu řas a sinic v místě měření.  

Cílem bakalářské práce bylo uvést přehled metod pro určení chlorofylu a srovnat tyto 

metody z hlediska technických parametrů, přesnosti měření a spolehlivosti získaných údajů.  

Úvodní část je věnována problematice výskytu chlorofylu ve vodách a eutrofizaci, která 

se stala velkým problémem ve druhé polovině tohoto století. Příčinou masového rozvoje sinic 

je především zvýšený přísun ţivin do vodního ekosystému v důsledku činnosti člověka. Na 

vysoké koncentrace ţivin sinice reagují velmi intenzivním růstem a tvorbou nové biomasy. 

V dnešní době se tak stal masový rozvoj sinic zcela běţným jevem v mnoha vodních nádrţích 

a pomalu tekoucích řekách. 

Z hlediska vodárenského nebo rekreačního vyuţívání nádrţí lze povaţovat nadměrný 

rozvoj sinic za neţádoucí jev s negativními dopady na kvalitu vody. Dalším závaţným 

problémem jsou látky produkované samotnými sinicemi – cyanotoxiny (toxiny sinic). Ty 

způsobují lehké akutní otravy projevující se střevními a ţaludečními potíţemi, přes bolesti 

hlavy, aţ po váţnější jaterní problémy.  

Problematika cyanotoxinů v pitné vodě je řešena v mnoha zemích na celém světě a 

rovněţ v rámci Světové zdravotnické organizace. Nejrozšířenější a nejvíce sledovanou 

skupinu cyanotoxinů představují microcystiny. Světová zdravotnická organizace doporučila 

limitní hodnotu pro microcystin-LR a to 1 µg/l. V České republice byl tento ukazatel zařazen 

do vyhlášky č. 254/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické poţadavky na pitnou a teplou vodu 

a četnost a rozsah kontroly pitné vody. 

V další části bakalářské práce jsou objasněny metody stanovení chlorofylu ve vodách. 

Jedná se o standardní metodu, která je zaloţena na spektrofotometrickém stanovení 

koncentrace chlorofylu v ethanolovém extraktu ze zachyceného residua filtrovaného vzorku.  

Dále jde o metody stanovení chlorofylu „on-line“, kde jsou vyuţívány ponorné sondy. 

Ty při kvantifikaci biomasy fytoplanktonu jako celku, ale i při odlišení jeho jednotlivých 

skupin vyuţívají jevu fluorescence. 



Barbora Bieleszová: Stanovení chlorofylu on-line 

2010  32 

 

Je uveden přehled jednotlivých sond a firem, které tyto sondy vyrábějí. Mezi 

nejznámější lze zařadit např. ponornou fluorescenční sondu FluoroProbe (bbe-Moldaenke). 

V České republice tyto sondy vyrábí firma Photon System Instruments. 

Další kapitola pojednává o vyuţití těchto sond, které spočívá především v monitoringu 

vodních nádrţí a o institucích, které tyto sondy pouţívají (Centrum pro cyanobakterie a jejich 

toxiny, Zemědělská vodohospodářská zpráva a některé podniky Povodí).  

V závěrečné části je provedeno srovnání obou metod. Standardní spektrofotometrická 

metoda je spolehlivá, ovšem velice náročná na čas i lidské zdroje. Velkou předností při 

pouţití ponorných sond je především obrovské mnoţství dat, získané velice jednoduchou a 

rychlou cestou. Nutno podotknout ţe tyto sondy mají svá omezení, a to maximální mnoţství 

chlorofylu, které ponorný fluorometr měří (400 µg/) a pigment fykoerythrin, který obsahují 

jak sinice, tak skrytěnky a proto můţe ponorná sonda vyhodnotit přítomnost některých stádií 

sinic jako přítomnost skrytěnek. Další velkou nevýhodou je vysoká pořizovací cena. I přes 

tato omezení je dle mého názoru pouţití ponorné sondy vhodnější, je však nutno jej doplnit 

upřesňujícím mikroskopickým rozborem. 
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