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ABSTRAKT 

     Bakalářská práce se zabývá sinicemi jako moţnými bioindikátory eutrofizace vod. 

Práce je zaměřena na podmínky a environmentální vlivy jejich přemnoţení ve vodách 

včetně faktorů ţivotního prostředí. Základem je obecná charakteristika sinic, eutrofizace  

a její důsledky ve vodním prostředí, následující část se věnuje moţnostem monitoringu  

a analýzám současného stavu řešené problematiky. 

Klíčová slova: Cyanobakterie, eutrofizace, indikátor, vodní květy sinic 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ABSTRACT 

     Bachelor thesis is dealing with cyanobacteria as a possible bioindicators of water 

eutrophication. This work is focused on conditions and environmental effects of 

cyanobacteria overgrowth in waters including enronment factors. General cyanobacteria 

characteristic, eutrophication and their consequences in aquatic environment are the basis. 

The following part is dealing with monitoring options and analysis of present state of 

solved problems. 

Keywords: Cyanobacteria, eutrophication, indicator, cyanobacterial blooms 
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ÚVOD 

     Sladká voda je velmi vzácná a s přibývajícím počtem obyvatelstva je její spotřeba čím 

dál tím větší. Pitná voda se získává úpravou surové vody. Surová voda je získávána  

z podzemních nebo povrchových zdrojů. Právě ty bývají zejména v letních měsících 

znečištěné eutrofizací, proto je tedy třeba se o tento problém zajímat a dělat vše proto, aby 

vůbec nevznikal. Voda má totiţ hodnotu nejen ekonomickou, ale i ekologickou.  

     Cílem této bakalářské práce je ukázat jeden z hlavních problémů eutrofizace, tedy 

nadměrného obohacení vod ţivinami. Eutrofizace je u nás, bohuţel stále velmi aktuální,  

a rozhodujícím faktorem ovlivňující tento proces jsou fosforečnany. Vztah mezi fosfáty  

a výskytem sinic je velmi blízký, proto jsou v mé bakalářské práci uvedeny vybrané prací 

prostředky se sníţeným obsahem fosforu, prací prostředky bez obsahu fosforu a prostředky 

do myček na nádobí. Prostředky byly srovnány na základě sloţení, ceny a mnoţství. Ve 

sloţení jsou uvedeny všechny látky, které prostředky obsahují včetně fosfátů a fosfonátů. 

Jejich celkový obsah fosforu je srovnáván s platnou legislativou. 

     Kvalitu povrchových vod je nutné sledovat obzvláště v letních měsících, aby byla 

dostatečně kvalitní, jak pro zdraví obyvatel při rekreaci, tak i pro vodárenské vyuţití. 

 

 

 

 

 

 

 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Pitn%C3%A1_voda
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1 SINICE – CYANOBACTERIA 

     Podle fosilních nálezů měly cyanobakterie významný podíl na vytvoření kyslíkaté 

atmosféry na Zemi, kde se staly před 2 miliardami lety dominující skupinou organismů. 

Cyanobakterie se pravděpodobně staly základem budoucích chloroplastů eukaryotních řas 

a rostlin. [2] 

     Sinice jsou evolučně velmi staré organismy. Dobře zachované sinice se objevují 

v horninách z období mezi 2 aţ 0,9 miliardami let př. n. l. Prekambické sinice jsou 

morfologicky identické se současnými a pokud jsou nalezené fosilie interpretovány 

správně jako sinice, patří do řádu Chroococcales a Oscillatoriales. Období mezi 2,5 a 0,6 

miliardami let je označeno jako „věk sinic“ (Age of cyanobacteria). V tomto období sinice 

na Zemi dominovaly a postupně, i kdyţ velmi pomalu zvyšovaly koncentraci kyslíku 

v atmosféře. Stromatolity jsou hřibovité útvary tvořené vláknitými sinicemi, které ve svých 

slizových pochvách ukládají uhličitan vápenatý (střídají se vrstvy sinic a uhličitanu 

vápenatého). [1,4] 

     Sinice jsou schopny přeţívat v nejrůznějších ekosystémech. Můţeme je najít na 

ledovcích i v horkých vřídlech jako symbiotické organismy v lišejnících v čistém horském 

prostředí, ale i v zamořených odpadních či radioaktivních vodách. Jsou schopny přijímat 

organické látky stejným způsobem jako heterotrofní bakterie nebo autotrofně s vyuţitím 

světla podobně jako rostliny. [2] 

1.1 Morfologie sinic 

     Sinice jsou prokaryontní organismy s fotosyntézou rostlinného typu, kterou doprovází 

produkce kyslíku. Stélky sinic jsou jednobuněčné nebo vláknité, mohou ţít jednotlivě nebo 

tvořit kolonie. Sinice nemají buněčné jádro ani buněčné organely, to znamená, ţe jim 

chybějí chloroplasty, mitochondrie, vakuoly a také Golgiho tělíska a endoplazmatické 

retikulum. Dále také nemají mikrotubuly, cytoskelet a povrchové organely pohybu. Někdy 

jsou řazeny mezi gramnegativní bakterie díky jejich silné buněčné stěně. Protoplazma sinic 

obsahuje kruhovou molekulu DNA, ribozomy a další buněčné struktury. V cytoplazmě 

mají uloţeny tylakoidy a fykobiliproteiny, ve kterých jsou uloţeny fotosyntetické 

pigmenty. [1,4] 
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     Sinice jsou prokaryontní organismy a mají na povrchu buňky pevnou buněčnou stěnu, 

jejíţ sloţení neumoţňuje barvení protoplastu podle Gramma. Buněčná stěna je vícevrstvá  

a vnější buněčný obal často tvoří slizová vrstva sloţená z polysacharidů (glykokalyx). Pod 

buněčnou stěnou se nachází dvojice lipoproteinových membrán, vnější a vnitřní 

membrána. Pevná sloţka buněčné stěny je uloţena mezi oběma biomembránami a je 

sloţena z peptidoglykenu, jehoţ hlavní sloţkou je murein. Mureinová vrstva je tenká  

a můţe být odbourávána lysozómem, v buněčné stěně jsou také kanály, které umoţňují 

difúzi. [1] 

     Nejnápadnějším útvarem uvnitř buňky sinice jsou tylakoidy, jsou to ploché váčky  

s fotosyntetickým aparátem. V membráně thylakoidu je obsaţen chlorofyl a, α-karoten,  

β-karoten a xanthofyly (echinenon, myxoxanthofyl, zeaxanthin). Na povrchu 

thylakoidálního váčku se nachází tzv. fykobilizómy, coţ jsou drobné útvary, které obsahují 

specifická barviva, zvaná fykobiliny (fykobiliproteiny). [5] 

     U většiny sinic je hlavní zásobní látkou sinicový škrob. Je to polysacharid, který je 

svými vlastnostmi shodný s glykogenem některých bakterií, hub a ţivočichů. [1] 

     Genetickou informaci sinic nese sloţitě vinutá kruhová molekula DNA, která podobně 

jako u všech prokaryot není DNA oddělena od ostatní protoplasmy jadernou membránou. 

[5] 

     Planktonní sinice, zejména ty, které tvoří vodní květ, obsahují v cytoplazmě plynové 

měchýřky, které jsou uspořádány do aerotopů. Měchýřky mají válcovitý tvar a tvoří vrstvu, 

která je pevná, ale propustná pro plyny rozpustné ve vodě. Aerotopy umoţňují sinicím 

vznášet se. [1] 

 

http://www.sinicearasy.cz/files/chlorofyl_a.gif
http://www.sinicearasy.cz/files/chlorofyl_a.gif
http://www.sinicearasy.cz/files/beta_karoten.gif
http://www.sinicearasy.cz/files/echinenon.gif
http://www.sinicearasy.cz/files/myxoxanthofyl.gif
http://www.sinicearasy.cz/files/zeaxanthin.gif
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Obrázek 1: Stavba buňky sinice (Podélný řez buňkou sinice r. Pseudanabaena) [17] 

P – póry 

CS – granule sinicového škrobu 

L – lipidové kapénky 

PB – karboxyzómy 

GV – aerotopy (gasvesiculy), příčný a podélný řez  

CY – granule cyanofycinu 

NP – nukleoplazma 

VA – útvar analogický vakuolám, který ale není obklopen tonoplastem 

PL – plasmalema 

THYL – tylakoid 

R – ribozomy 

TW – buněčná přepáţka mezi sousedními buňkami ve vlákně 

YTW – tvořící se buněčná přepáţka 

W - buněčná stěna 

S – slizová pochva 

IP – vchlípenina plazmalemy 
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     Jednotlivé buňky sinic jsou velmi malé, jejich rozměry jsou 1 aţ 10 μm, a proto se  

o jejich existenci ví aţ ve chvíli, kdy se více namnoţí. Modrozelenou barvu pak má 

výsledné zabarvení vody, nebo makroskopická loţiska na půdě. Tato barva je dána 

především speciálními sinicovými barvivy (modrý fakocyanin, červený fykoerythrin), 

které jsou kombinovány s běţnými fotosyntetickými barvivy (chlorofyl a, karotenoidy). 

Tvar buněk sinic je velice jednoduchý. Nejčastěji jde o kulovité (kokální) nebo elipsoidní 

buňky, které ţijí buď jednotlivě, nebo tvoří kolonie. Některé buňky se mohou seskupovat  

i do vláken, která jsou větvená nebo nevětvená. Kromě vegetativních buněk můţeme  

u sinic nalézt i dva typy specializovaných buněk, první typ slouţí k vazbě plynného dusíku 

(kulovité bezbarvé heterocysty), druhý typ slouţí k dlouhodobému přeţívání (akinety 

naplněné granulemi zásobních látek). [4] 

1.2 Fyziologie sinic 

     Rozmnoţování probíhá jedině nepohlavně. Dělení buněk probíhá zaškrcováním 

plazmatické membrány. Některé sinice (např.Chamaesiphon ) se dělí asymetricky – na 

konci stélky se vytvoří větší počet baeocytů (exospor). Vláknité sinice se rozmnoţují 

hormogoniemi – to jsou krátká několikabuněčná vlákna, která se oddělují od mateřského 

vlákna a dorůstají v nová, která jsou také aktivně pohyblivá. [17] 

     Přenos DNA u “obyčejných” baktérií se můţe obecně dít buď konjugací buněk, nebo 

horizontálním přenosem genů – nahodilým přenosem (transformace), nebo přenosem 

pomocí infekčního plazmidu nebo viru (transdukce). U sinic nebyla nikdy pozorována 

konjugace. Transformace nebyla v přírodě rovněz zaznamenána, ale v laboratorních 

podmínkách ano a to relativně často. Transdukce byla laboratorně potvrzena u vláknitých 

forem, v přírodě nebyla pozorována, ale existuje mnoţství cyanofágů, kteří jsou 

pravděpodobně dobrými vektory. [17] 

     Sinice mají schopnost přeţívat v nejrůznějších podmínkách, často v extrémním 

prostředí. Jedním z míst jsou oblasti s vulkanickou aktivitou, kde je nejen vysoká teplota, 

ale také vysoká koncentrace rozpuštěných solí a extrémní hodnoty pH. V přírodě jsou, ale 

častější lokality s nízkým pH, které můţe dosahovat aţ hodnoty 0,05. Většinou se jedná  

o vulkanické oblasti a prostředí s vysokou koncentrací kyseliny sírové. Sinice mohou ţít 

také v půdě, kde teplota povrchu dosahuje 60°C. Zde vyuţívají spodní povrch průsvitných 

javascript:void(window.open('http://galerie.sinicearasy.cz/main.php?g2_itemId=3427','Galerie','resizable=yes,location=no,menubar=no,scrollbars=no,status=no,toolbar=no,fullscreen=no,dependent=no,width=800'))
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křemenů nebo skalních dutin. Sinice často dominují v chladném polárním prostředí, kde 

nemají konkurenci jiných fotoautotrofů. Rostou mezi krystaly ledu. V tundře a v polárních 

půdách jsou hlavním zdrojem dusíku a uhlíku v letních měsících. Na dně některých 

antarktických jezer tvoří sinice povlaky s tloušťkou aţ 90 cm. Takto silné povlaky sinic 

jsou dosud nejmohutnější, jaké byly v přírodě nalezeny. [1] 

     Sinice mají evolučně nejdelší zkušenost s adaptační ochranou na zvýšení UV záření. 

Ochrana proti škodlivému UV B záření je nejdůleţitější v letním období, kdy je UV 

expozice nejintenzivnější. [1] 

     Sinice často vstupují do velmi provázaných symbiotických vztahů, tvoří fykobiont 

(rostlinnou sloţku) lišejníků (rody Gloeocapsa, Chroococcus, Nostoc, Stigonema). Ale 

vstupují do symbiózy i s játrovkami (Blasia), hlevíky (Anthoceros), kapradinami (Azolla), 

nahosemennými (Nostoc - rody Bowenia, Cycas, Dioon, Encephalartos, Macrozamia, 

Stangeria, Zamia , Anabaena - Cycas revoluta, Nostoc i Anabaena. [17] 

1.3 Systém sinic 

     Jediná třída sinic Cyanophyceae obsahuje čtyři řády, které se liší podle stavby stélky  

a přítomnosti specializovaných buněk: řád Chroococcales, řád Oscillatoriales, řád 

Nostocales a řád Stigonematales. [1] 

1.3.1 Řád Chroococcales 

     Jednobuněční zástupci tohoto řádu ţijí buď samostatně, nebo se sdruţují do kolonií. 

Jejich buňky jsou široce oválné aţ tyčinkovité, obklopené tenkým slizovým obalem ţijící 

samostatně či v nepravidelných skupinách. Gleocapsa violaceus je nejprimitivnějším 

zástupcem sinic, protoţe nemá v buňkách thylakoidy a fykobilizomy, ale fykobiliny  

a chlorofyl. Aphanothece jsou oválné aţ tyčinkovité buňky, uloţené nepravidelně  

v nepravidelném slizu. Kolonie těchto buněk pak můţou dosahovat i makroskopických 

velikostí. U nás je relativně častá, ţije jako bentos, epipelon a epifyt eutrofních malých 

rybníků. Starší kolonie se utrhne od podkladu a plave jako kolonie velikosti třešně na 

hladině. Microcystis je planktonní rod, jeho kulovité buňky se seskupují v nepravidelných 

koloniích s nápadně viditelnými aerotopy. Nejčastější zástupci u nás jsou Microcystis 

aeruginosa, která má typické prolamované kolonie a úzký lem kolem okraje kolonie  

http://galerie.sinicearasy.cz/galerie/cyanobacteria/chroococcales/aphanothece
http://galerie.sinicearasy.cz/galerie/cyanobacteria/chroococcales/microcystis
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a Microcystis wesenbergii, která má pevný sliz a “střevovité” části kolonie.  

M. ichthyoblabe má nepravidelné kolonie, často subkolonie a velmi malé 

buňky.Gloeocapsa je převáţně epilitický rod. Má kulovité buňky ve výrazném, často 

vrstevnatém barveném slizu. Gloeocapsa sanguinea jsou často červeně zbarvené slizové 

obaly. Chroococcus, jejich buňky se dělí ve 3 rovinách, jsou obalené silnou slizovou 

pochvou. Croococcus limneticus je běţný planktonní organismus v jezerech, rybnících  

i baţinách. Má velmi širokou nelamelovanou pochvu a buňky jsou od sebe oddálené. 

Croococcus turgidus se vyskytuje v rašelinných, čistých vodách, má lamelovanou pochvu. 

[5] 

 

Obrázek 2: Buněčný tvar kolonie řádu Chroococcales [20] 

1.3.2 Řád Oscillatoriales 

     Zástupci tohoto řádu tvoří jednoduché vláknité sinice. Arthrospira jsou na první pohled 

podobná r. Spirulina. Je ale větší, výrazně méně hustě zkroucená a přepáţky jsou viditelné. 

Odlišují se ale i molekulárně a ultrastrukturně  – jejich thylakoidy nejsou parietální jako  

u r. Spirulina, ale radiální. Zajímavý rod, který je často průmyslově vyuţíván jako 

potravina, zdroj různých vitamínů, bílkovin a jiných biologicky aktivních látek. Skutečná 

pozitivní role prodávaných preparátů je však diskutabilní. Nejčastěji se  

v této souvislosti zmiňuje  Arthrospira platensis , často pod chybným názvem Spirulina 

platensis. Leptolyngbya mají velmi tenká vlákna 0,5-3,2 µm, s tenkou, ale pevnou 

pochvou. Jsou nepohyblivé. Rostou většinou ve formě tuhých povlaků (angl. mats) na 

půdě, dně vodních nádrţí, v metafytonu  atd. Leptolyngbye jsou prakticky všudypřítomné  

http://galerie.sinicearasy.cz/galerie/cyanobacteria/chroococcales/gloeocapsa
http://galerie.sinicearasy.cz/galerie/cyanobacteria/chroococcales/chroococcus
http://galerie.sinicearasy.cz/galerie/cyanobacteria/oscillatoriales/arthrospira
http://galerie.sinicearasy.cz/galerie/cyanobacteria/oscillatoriales/leptolyngbya
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a je jich obrovská řada typů a druhů. Phormidium - na druhy neobyčejně bohatý rod. Jeho 

zástupci rostou v hustých chomáčích (“mats”), které se vyskytují prakticky na všech 

splavech našich řek. Oscillatoria - široká sinice, jejíţ buňky jsou několikrát širší neţ delší. 

Pochva obvykle chybí, vytváří se za stresových situací. Z mnoha existujících druhů je 

nejnápadnější Oscillatoria limosa. Tento druh ţije v bentosu na dně rybníků, ale starší 

kolonie se utrhnou ode dna a vyplují na hladinu v podobě ne příliš vábného modrozeleného 

koláče o průměru aţ několik desítek cm. [5] 

 

 

Obrázek 3: Buňky řádu Oscillatoriales [21] 

1.3.3 Řád Nostocales 

     Zástupci tohoto řádu jsou vláknité sinice s heterocyty. Anabaena je velmi častý rod, 

jehoţ větší část druhů je planktonní a tvoří významnou část vodního květu, a druhá část je 

bentická. Zhruba kulovité buňky tvoří charakteristické řetízky s častými heterocyty 

(metamerické vlákno). Planktonních druhů je jen u nás 15 – 20, některé jsou trochu 

toxické. Nejvíc se vyskytovaly ve slabě hnojených rybnících, s rozvojem těţkého hnojení 

zmizely skoro všechny kromě  Anabaena lemmermanii . Dnes uţ se tolik nehnojí, takţe 

jejich počet v planktonu opět narůstá, ale stejně stále ţijí víc v přehradách neţ v rybnících. 

Planktonní typy vytváří buď rovná vlákna (běţný druh tohoto typu je např. Anabaena 

viguierii), nebo jsou šroubovitě stočené (Anabaena crassa je stočená velice pravidelně a je 

z našich druhů asi největší). Nejčastějším druhem ale stále zůstává výše zmiňovaná 

Anabaena lemmermanii, jejichţ vlákna se sdruţují do nepravidelných chomáčů, akinety se 

http://galerie.sinicearasy.cz/galerie/cyanobacteria/oscillatoriales/phormidium
http://galerie.sinicearasy.cz/galerie/cyanobacteria/oscillatoriales/oscillatoria
http://galerie.sinicearasy.cz/galerie/cyanobacteria/nostocales/anabaena
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vyvíjejí po obou stranách heterocytu a vlákna se smotají tak, ţe ty akinety tvoří shluk 

uprostřed. Bentické anabaeny  nemají na rozdíl od planktonních druhů aerotopy. U nás je 

patrně nejběţnější půdní druh  Anabaena subcylindrica. Aphanizomenon - cylindrické 

buňky tvoří subsymetrická vlákna. Je to rozsáhlý rod planktonních sinic, tvořící rovněţ 

vodní květy. Donedávna se u nás velmi hojně vyskytoval druh Aphanizomenon flos-aquae 

(flos-aquae = vodní květ lat.). Vodní květ tvořený tímto druhem je snadno 

identifikovatelný i makroskopicky, protoţe jeho vlákna se sdruţují do jehlicovitých 

svazečků – voda vypadá, jako by v ní plavalo drobné jehličí. Tento typ vodního květu se 

dnes u nás vyskytuje dosti zřídka, pravděpodobně je na něj úroveň eutrofizace našich 

stojatých vod příliš vysoká. Relativně hojný druh je teď u nás Aphanizomenon 

issatschenkoi (dnes řazen do nového rodu Cuspidothrix)  s hodně zúţeným koncem. 

Gloeotrichia – jasně heteropolární vlákna vytvářejí makroskopické kulovité kolonie  

s radiálně uspořádanými vlákny. Vlákno má bazální heterocyt a těsně vedle nich  se 

fakultativně zakládá akineta. U nás je  jediný častější druh Gloeotrichia intermedia,  

v současnosti se vyskytuje jako epifyt v čistých, stojatých vodách i u nás. Nodularia – 

buňky jsou širší neţ delší. Existují dvě formy Nodularií – bentické typy bez aerotopů  

a planktonní typy s aerotopy. Z nich je nejdůleţitější Nodularia spumigena. Nostoc - velice 

široký rod o mnoha zástupcích. Vyznačuje se zejména tvorbou makroskopických kolonií. 

Větší část zástupců rodu ţije mimo vodní prostředí: nejčastější zástupce, Nostoc commune, 

tvoří několika centimetrové, tmavě zelené kolonie na suché písčité půdě – na okrajích cest, 

ve stepích a na polopouštích. Velké mnoţství druhů r. Nostoc vstupuje do symbiotických 

vztahů (např. Nostoc symbioticus v Geosiphon pyriforme, v lišejníku Colema je snad 

Nostoc commune, několik druhů v cykasech atd. Dosud nejsou vyjasněny taxonomické 

vztahy mezi volně ţijícími druhy a symbionty, v rámci tohoto rodu probíhá velmi 

intenzivní výzkum). [1,5] 

 

http://galerie.sinicearasy.cz/galerie/cyanobacteria/nostocales/aphanizomenon
http://galerie.sinicearasy.cz/galerie/cyanobacteria/nostocales/aphanizomenon
http://galerie.sinicearasy.cz/galerie/cyanobacteria/nostocales/aphanizomenon
http://galerie.sinicearasy.cz/galerie/cyanobacteria/nostocales/gloeotrichia
http://galerie.sinicearasy.cz/galerie/cyanobacteria/nostocales/gloeotrichia
http://galerie.sinicearasy.cz/galerie/cyanobacteria/nostocales/nostoc
http://galerie.sinicearasy.cz/galerie/cyanobacteria/nostocales/nostoc
http://galerie.sinicearasy.cz/galerie/cyanobacteria/nostocales/nostoc
http://galerie.sinicearasy.cz/galerie/cyanobacteria/nostocales/nostoc
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Obrázek 4: Buňky řádu Nostocales [21] 

1.3.4 Řád Stigonematales 

     Jsou to vláknité sinice s heterocyty a s pravým větvením. Hapalosiphon – asi 15 druhů, 

většina z nich ţije v metafytonu litorálu jezer a baţin, několik je z rašelinišť. Mají 

víceméně plazivá vlákna, z nichţ jednostranně vyrůstají boční větve. Asi nejčastějším 

naším zástupcem rodu je Hapalosiphon fontinalis, z rašelinných a zarostlých jezírek. 

Mastigocladus - Mastigocladus laminosus je druh, který ţije v termálních pramenech o pH 

větší neţ 7.5, teplotě od 45°C do 60°C a s nízkou salinitou po celém světě. Stigonema – 

rozsáhlý rod (asi 40 druhů), s těţištěm výskytu v tropech. Boční vlákna vyrůstají  

z hlavního vlákna  do všech stran. Především ţijí v půdě nebo v nárostech, ale ne  

v planktonu. Jejich vlákna mohou být buď uniseriátní (jednořadé) nebo polyseriátní (víc 

buněk vedle sebe). Stigonema ocellatum je uniseriátní druh, který ţije v nárostech kyselých 

vod, Stigonema informe je polyseriátní a vyskytuje se na vlhkých skalách v horách. [5] 

 

http://galerie.sinicearasy.cz/galerie/cyanobacteria/stigonematales/hapalosiphon
http://galerie.sinicearasy.cz/galerie/cyanobacteria/stigonematales/hapalosiphon
http://galerie.sinicearasy.cz/galerie/cyanobacteria/stigonematales/mastigocladus
http://galerie.sinicearasy.cz/galerie/cyanobacteria/stigonematales/mastigocladus
http://galerie.sinicearasy.cz/galerie/cyanobacteria/stigonematales/stigonema
http://galerie.sinicearasy.cz/galerie/cyanobacteria/stigonematales/stigonema
http://galerie.sinicearasy.cz/galerie/cyanobacteria/stigonematales/stigonema
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Obrázek 5: Buňky řádu Stigonematales [20] 
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2 EUTROFIZACE 

     Intenzivní obhospodařování půdy, chov ryb a husté osídlení vedou k nadměrnému 

přísunu minerálních ţivin do vodních nádrţí (rybníků, jezer, údolních přehrad). Zvyšování 

primární produkce ve formě biomasy se projevuje přemnoţením vodních rostlin, 

především řas a sinic, které pak vytvářejí silný vegetační zákal vodního sloupce či vodní 

květ na ploše hladiny. Obohacení prostředí o ţiviny vedoucí k jeho zvýšené trofii  

a produktivitě se nazývá eutrofizace. Následný intenzivní rozklad odumřelé biomasy vede 

k vyčerpání kyslíku a tvorbě anaerobních podmínek v sedimentu, chemické a biochemické 

procesy, které probíhají bez přístupu vzduchu (v anaerobních podmínkách), mohou vyústit 

v uvolňování ţivin nahromaděných v sedimentu a ten se potom stává nekontrolovatelným 

vnitřním zdrojem ţivin. Eutrofizace vod má závaţné vodohospodářské a hygienické 

důsledky, můţe vést aţ ke zhroucení vodního ekosystému a úhynu vodních ţivočichů  

v důsledku anaerobiózy. [3,11] 

 

Obrázek 6: Eutrofizace vody [22] 

     Trofie neboli úţivnost je schopnost vodního prostředí dodávat organismům ţiviny. 

Eutrofizace je v podstatě zvyšování trofie, trofie bývá často chápána pouze ve smyslu 

primární biologické produktivity vodního prostředí, trofický potenciál (TP) vody je 

ukazatelem obsahu biologicky vyuţitelných ţivin ve vodě. Stanovení TP je zaloţeno na 

laboratorní jednorázové kultivaci vybraného druhu řas ve vzorku vyšetřované vody  
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a slouţí k odvození nejvyšších koncentrací řasové biomasy (sušiny), vyprodukovatelné  

z testované vody za standardizovaných podmínek kultivace. Trofický potenciál vzorku 

vody je tedy roven maximální biomase (mg.l-1 sušiny), jíţ dosáhne jednorázová časová 

kultura pěstovaná na tomto vzorku v podmínkách dostatečného zásobení CO2 a ve 

světelných podmínkách blízkým saturační hodnotě. [12] 

     Termínem „vodní květy sinic“ se označuje masový rozvoj sinic na nádrţích, a pokud 

k tomu dojde, označuje se tento jev jako vegetační zabarvení či vegetační zákal. V období 

rozvoje sinic nebo řas se počet buněk v 1 ml vody zvyšuje z několika stovek na desetitisíce 

aţ statisíce. Voda se zbarví do zelenomodra a v návětrných zátokách se mění v kaši 

makroskopických vloček nebo jehliček. [3,4] 

     Eutrofizace je přírodní děj, jenţ v důsledku lidské činnosti přesáhl přirozené meze. 

Přírodní eutrofizace (natural eutrophication) je irreverzibilní proces, jehoţ intenzita  

s přibývajícím časem neustále vzrůstá a uvolňováním dusíku a fosforu, případně silikátů,  

z půdy, sedimentů a odumřelých vodních organizmů a v konečném důsledku vede  

k zazemnění a zániku jezer. Umělá (indukovaná) eutrofizace (cultural eutrophication) 

podmíněná především lidskou činností a vyvolává intenzivní zemědělskou výrobou, 

některými druhy průmyslových odpadních vod, pouţíváním polyfosforečnanů v pracích  

a čisticích prostředcích a zvýšenou produkcí komunálních odpadních vod a odpadů 

fekálního charakteru. [12] 

     Nadměrná eutrofizace povrchových vod začala zhruba v padesátých letech 20. století, 

kdy se započalo s intenzívním a velkoplošným hnojením zemědělských ploch přímo 

úměrně vzrůstajícím nárokům lidské populace. V současnosti se problém eutrofizace 

netýká pouze sladkovodních stojatých a tekoucích ekosystémů, ale rovněţ světových moří  

a oceánů. Přestoţe došlo v posledním desetiletí ke sníţení přísunu ţivin díky výstavbě 

nových čistíren, modernizaci stávajících čistíren, a také zastavením některých 

průmyslových provozů, je koncentrace dusíku a fosforu v povrchových vodách stále 

vysoká. Jelikoţ běţné čističky odpadních vod sloučeniny fosforu nezadrţují a speciálními 

technologiemi pro tzv. dočišťování je vybaveno pouze málo čistírenských zařízení, má 

zatíţení našich povrchových vod sloučeninami fosforu rostoucí trend. Týká se to zejména 

fosforu, který je v povodích velkých řek povaţován za hlavní příčinu antropogenní 

eutrofizace povrchových vod. [12] 



Lenka Weiperová: Sinice jako bioindikátory eutrofizace vod 

21 

 

     Vody lze rozdělit podle jejich úţivnosti (trofie), tedy podle obsahu chemických látek  

a charakteru jejich fyzikálně chemických parametrů. Popisují se jevy s koncentrací  

a biodostupností forem dusíku a především fosforu. [3] 

Tabulka 1: Klasifikace stojatých vod dle trofie (OECD 1992) [3] 

Úţivnost Celkový P 

 

(mg.l
-1

) 

Chlorofyl a 

 

(μg.l
-1

) 

 Průhlednost 

 

(m) 

 

 prům. prům. max. prům. max. 

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

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

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

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

 

     Metod určení zda je nebo se stává vodní plocha eutrofní je několik. Lze je rozdělit na  

in situ testy nebo na testy laboratorní. Jiné dělení je na postupy chemicko-fyzikální, 

stanovující kvalitu vody, a na biologické, pouţívající různé biologické parametry. Mezi 

chemickofyzikální kritéria patří především koncentrace biologicky dostupného fosforu  

a dusíku. Velmi uţitečným pomocným parametrem je koncentrace rozpuštěného kyslíku, 

který můţe být stanoven přímo na místě v různých hloubkových profilech. [13] 

2.1 Zdroje ţivin 

     Základní zdroje ţivin lze rozlišit na vnější a vnitřní. Vnějšími zdroji jsou zemědělské 

půdy v povodí, odpadní vody a v případě chovných rybníků také hnojiva i krmiva, která 

jsou do nich aplikována. Zemědělské půdy, zpravidla v nedávné minulosti odvodněné a po 

větší část roku bez vegetace, podléhají mineralizačnímu rozkladu organické hmoty za 

přístupu kyslíku, kdy se ve velké míře uvolňují bazické kationty (Ca
2+

, Mg
2+

, K
+
, Na

+
),  

v menší míře dusík a fosfor. Tyto minerální látky jsou pak vyplavovány do vodotečí  

a vodních nádrţí. Dalším zdrojem ţivin z vnějšího prostředí, především dusíku a fosforu, 

jsou umělá hnojiva aplikovaná na pole. Vnitřním zdrojem ţivin je vlastní sediment nádrţe, 

který můţe za určitých podmínek ţiviny uvolňovat. Ve vodní nádrţi chudé ţivinami je 

primární produkce nízká, limitovaná zpravidla nabídkou fosforu. Odumřelá organická 

hmota se rozkládá pomalu a rychlost mikrobiálních procesů, které se rozkladu účastní, je 

také limitována nedostatkem ţivin. V důsledku těchto dějů se organická hmota hromadí na 

dně. Pomalé rozkladné procesy jsou dostatečně zásobeny kyslíkem, kterým je dno 
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obohacováno v období cirkulace vody. Fosfor, který přichází z povodí nebo je uvolněn 

mineralizací organické hmoty, se za přístupu kyslíku sráţí s ţelezitými sloučeninami, a je 

ukládán ve formě fosforečnanu ţelezitého (FePO4) do sedimentu. [3,11] 

2.1.1 Zdroje fosfátových sloučenin 

     Fosfor je biogenní prvek, který zásadním způsobem ovlivňuje primární produkci 

zelených rostlin. Vedle dusíku je základním prvkem výţivy sinic a řas. Poměr těchto dvou 

prvků N:P potřebný pro optimální růst organizmů je přibliţně 100:1, avšak fosfor jako 

limitující prvek hraje klíčovou roli v nárůstu řasové biomasy. To znamená, čím je více 

fosforu v povrchových vodách, tím nastává větší produkce sinic a řas. [13] 

     Celkový fosfor ve vodách je obsaţen v různých formách: rozpuštěný, nerozpuštěný, 

organicky či anorganicky vázaný. Rozpuštěný anorganicky vázaný fosfor se dále dělí na 

orthofosforečnanový a polyfosforečnanový. Eutrofizačně účinný je zejména fosfor 

v rozpuštěné orthofosforečnanové formě, ve které jej vodní mikroorganismy a vyšší i niţší 

vodní rostliny přijímají a zabudovávají do biomasy. [4] 

     Sloučeniny fosforu se ve velkém mnoţství pouţívají jako průmyslová hnojiva (např. 

superfosfát) a závaţná je problematika fosforu v pracích prášcích a mycích prostředcích. 

Mezi další pouţití fosforu a jeho sloučenin patří: 

• výroba pracích prostředků a dalších detergentů; 

• výroba speciálních skel pro sodíkové lampy; 

• fosforečnan vápenatý: výroba porcelánu, sloţka prášku do pečiva 

• vyuţití v hutnictví (výroba fosforové bronze a další); 

• vyuţití jako změkčovadla vody a inhibitory koroze; 

• vojenské vyuţití (zápalné či kouřové pumy a další); 

• výroba zápalek, signálních raket a pyrotechniky; 

• v menší míře výroba polovodičů, pesticidů či zubních past. [8] 

     Člověk zvyšuje přírodní koncentrace fosforu v tocích a podzemních vodách především 

vypouštěním komunálních a průmyslových odpadních vod a zemědělským vyuţíváním 

krajiny. Antropogenním zdrojem fosforečnanů jsou nejen odpadní vody z prádelen  

a textilního průmyslu, ale také aplikace fosforečných hnojiv v zemědělství. Odhady 
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mnoţství polyfosforečnanů vypouštěných ročně do našich povrchových vod se pohybují od 

10 000 t do 20 000 t. Ve splaškových vodách vlivem celkového sloţení a přítomnosti 

mikroorganizmů dochází k rychlé hydrolýze polyfosforečnanů na orthofosforečnany. Ve 

vodním roztoku nelze udrţet libovolně velké koncentrace orthofosforečnanů, protoţe 

s některými látkami obsaţenými ve vodách tvoří málo rozpustné sloučeniny, z nichţ část 

se vysráţí a zůstává v suspenzi a část tvoří koloidní dispersi. Podstatná část fosforu je 

přítomná ve formě polyfosforečnanů, které však jiţ v kanalizaci podléhají chemické či 

biologické hydrolýze na orthofosforečnany. Fosforečnany z hnojiv se do povrchových toků 

dostávají erozními splachy z polí. Význačným hnojivem je tzv. superfosfát. Příprava 

některých fosforečných hnojiv spočívá v převedení jejich nerozpustné formy (těţené  

z přírodních zdrojů) na formu rozpustnější. Zde je nutno zdůraznit rozdíl mezi bilancí 

fosforečnanů v hnojivech a pracích prostředcích. Zatím co veškerý fosfor obsaţený 

v pracích prostředcích přechází do vod, v zemědělství je to jen jeho malá část (splachy  

z půdy, nevhodné skladování hnojiv). Fosfor z hnojiv tedy částečně přechází do nové 

biomasy a částečně zůstává chemicky a chemisorpcí vázán v půdě. [12] 

     V současné době jiţ jsou jedním z významných zdrojů fosfátů ve splaškových vodách 

prostředky do myček na nádobí, které jich obsahují ve většině případů více jak 15 %. Mycí 

prostředky z hlediska obsahu fosfátů nejsou legislativou omezovány. Mycí prostředky 

neobsahují jen fosfáty, ale obsahují řadu dalších aditiv, jako jsou enzymy, bělící 

prostředky, prostředky pro zamezení usazování vodního kamene a další. [6] 

2.1.2 Přehled vybraných pracích prostředků a prostředků do 

myček na nádobí 

     Bylo náhodně vybráno šestnáct druhů nejběţnějších pracích prostředků a šest druhů 

prostředků do myček na nádobí a byly srovnány na základě sloţení, ceny a mnoţství. Ve 

sloţení jsou uvedeny všechny látky, které prostředky obsahují včetně fosfátů a fosfonátů. 
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Tabulka 2: Vybrané prací prášky se sníţeným obsahem celkového fosforu 

Název Výrobce Sloţení Cena Obsah 

Rex Henkel 

< 5 % neointové povrchově aktivní látky, 

mýdlo,polykarboxyláty, fosfonáty,zeolity, 

enzymy, optické rozjasňovače, parfém                                

5-15  % aniontové povrchově aktivní 

látky, kyslíková bělící činidla       

259,- Kč 6 kg 

Bonux 

Procter 

and 

Gamble 

< 5 % neointové povrchově aktivní látky, 

kyslíková bělící činidla,fosfáty, fosfonáty, 

polykarboxyláty, zeolity, enzymy,optické 

rozjasňovače,parfém;  

< 0,5% fosfor                                            

5-15% aniontové povrchově aktivní látky 

265,- Kč 6 kg 

Persil Gold 

Plus 
Henkel 

< 5 % neointové povrchově aktivní látky, 

fosfonáty, polykarboxyláty, zeolity                

5-15% aniontové povrchově aktivní látky 

15-30 % kyslíková bělící činidla 

399,- Kč 6 kg 

Tesco 

washing gel 

Tesco 

Stores 

ČR a.s. 

< 5 % neointové povrchově aktivní látky, 

fosfonáty, optické rozjasňovače, parfém, 

konzervační činidla     

5-15% aniontové povrchově aktivní látky 

110,- Kč 1,5 l 

Palmex gel Henkel 

< 5 % ,fosfonáty,mýdlo,enzymy,parfém,     

5-15% aniontové povrchově aktivní látky, 

neointové povrchově aktivní látky 

104,- Kč 1,5 l 

Ariel gel 

Procter 

and 

Gamble 

< 5 % , fosfonáty, mýdlo, enzymy, 

parfém,     

5-15% aniontové povrchově aktivní látky, 

neointové povrchově aktivní látky 

157,- Kč 1 l 

Tide 

absolute 

Procter 

and 

Gamble 

< 5 % neointové povrchově aktivní látky, 

mýdlo,  polykarboxyláty, 

fosfonáty,zeolity, enzymy, optické 

rozjasňovače, parfém          

 5-15  % aniontové povrchově aktivní 

látky, kyslíková bělící činidla       

299,- Kč 6 kg 

Best for 

you 
Fosfa a.s. 

fosfáty, uhličitan sodný, aniontové 

neointové povrchově tenzidy, silikáty, 

perboritan sodný,  polykarboxyláty, 

kyrboxymethylcelulosa, fosfonáty, 

enzymy, optické rozjasňovače, parfém, 

barvivi, sírany, chloridy       

149,- Kč 9 kg 

Poppy 

washing gel 

Tesco 

Stores 

ČR a.s. 

 > 5 % fosforečnany, neointové 

povrchově aktivní látky, mýdlo, 

polykarboxyláty                 

5-15% aniontové povrchově aktivní látky; 

enzymy, parfém, konzervační činidla 

65,- Kč 2 l 

Denkmit 

Dm 

drogerie 

markt 

< 5 % neointové a aniontové tenzidy,  

polykarboxyláty, fosfonáty,       

5-15  % kyslíková bělící činidla;  

 > 30 % zeolity 

299,- Kč 6 kg 
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Tabulka 3: Vybrané bezfosfátové prací prostředky 

Název Výrobce Sloţení Cena Obsah 

Qalt Excel 
Tesco Stores 

ČR a.s. 

< 5 % neointové a aniontové 

tenziny,  polykarboxyláty, 

enzymy, optické rozjasňovače, 

parfém;   

5-15  %  zeolity, mýdlo;  

15 - 30 % kyslíková bělící 

činidla       

80,- Kč 1,5 kg 

Lovela 

sensitive 

Reckit 

Benckiser 

a.s. 

< 5 % aniontové povrchově 

aktivní látky, polykarboxyláty, 

mýdlo, parfém;  

5-15%  neiontové povrchově 

aktivní látky, kyslíková bělící 

činidla  

15 - 30 % zeolity 

265,- Kč 6 kg 

Batole Henkel 

< 5 % neointové povrchově 

aktivní látky, enzymy, 

křemičitany, aktivátor bělení, 

regulátor pH, speciální přísada, 

odpěňovač,fosfonáty, 

polykarboxyláty, optické 

rozjasňovače, parfémy;  

5-15% bělící činidla na 

kyslíkové fázi, uhličitany, 

aniontové tenzidy, zeolity;  

>30 %  plnidla 

104,- Kč  2,4 kg 

Ecover 
Country Life, 

s.r.o. 

< 5 % aktivátor bělení, 

polypeptidy, karboxylcelulosa, 

enzymy;   

5-15% neiontové tenzidy;  

15 - 30 % aniontové tenzidy, 

zeolity 

199,- Kč 1,05 kg 

Yellow and 

blue 

Tierra Verde, 

s.r.o. 

saponin z mýdlových ořechů, 

uhličitan sodný, silikáty, 

xantanová guma, benzoan 

sodný, přírodní rostlinná silice 

139,- Kč 1 l 

Eco Zash - 

klubíčko 
Industex, s.l. 

  Na, Ca, Ba, Fe, Al2O3, SiO2, K, 

Mg, TiO2;        

> 80 druhů přírodních 

minerálních látek 

115,- Kč 40 ks 
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Tabulka 4: Vybrané prostředky do myček na nádobí 

Název Výrobce Sloţení Cena Obsah 

Jar ultra 

capsules 

Procter and 

Gamble 

0,1 - 1 % aminy, subtilisin  

1 - 5 % alkoholy, isotridekanol,     

< 5 % fosfonáty, enzymy, parfém, 

geraniol; 

 5 - 10 % uhličitan sodný - směs s 

peroxidem vodíku;  

5-15  %  neoiontové povrchově 

aktivní látky, bělící činidla, 

polykarboxyláty;   >30 % fosfáty 

349,- Kč 54 ks 

Calgonit 

finish 

powerball 

Reckit 

Benckiser 

a.s. 

< 5 % neoiontové povrchově 

aktivní látky, 

fosfonáty,polykarboxyláty, parfém;  

5-15  %   kyslíkové bělící činidla, 

peruhličitan sodný ;  

15 - 30 % uhličitan sodný;   

>30 % fosforečnany; enzymy 

399,- Kč 70 ks 

Somat multi 

perfect 
Henkel 

< 5 % neoiontové povrchově 

aktivní látky, fosfonáty;   

5-15  %   kyslíkové bělící činidla, 

polykarboxyláty ;   

>30 % fosforečnany, fosfáty;  

parfém 

379,- Kč 70 ks 

Claro 

Tesco 

Stores ČR 

a.s. 

< 5 % neoiontové povrchově 

aktivní látky, fosfonáty;   

5-15  %  kyslíkové bělící činidla, 

polykarboxyláty ;  

 >30 % fosforečnany;  parfém, 

enzymy 

115,- Kč  40 ks 

Tesco 5 v 1 

Tesco 

Stores ČR 

a.s. 

< 5 % neoiontové povrchově 

aktivní látky, fosfonáty;   

5-15  %   kyslíkové bělící činidla, 

polykarboxyláty ;   

>30 % fosfáty;  parfém, enzymy 

126,- Kč 45 ks 

Poppy 5 v 1 

Tesco 

Stores ČR 

a.s. 

< 5 % neoiontové povrchově 

aktivní látky, fosfonáty;   

5-15  % kyslíkové bělící činidla, 

polykarboxyláty ;   

>30 % fosforečnany;  parfém, 

enzymy 

115,- Kč 40 ks 
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2.2 Důsledky eutrofizace 

     Všeobecně známým projevem eutrofizace je pravidelný masový rozvoj vodního květu 

či vegetačního zabarvení, tvořeného sinicemi, zelenými řasami nebo i rozsivkami, případně 

některými druhy vyšších rostlin. Nastává obvykle v letních měsících, kdy je dostatek tepla 

a slunečního světla, nadměrný nárůst fytoplanktonu způsobuje problémy vyšším rostlinám 

a zapříčiňuje pak jejich úbytek. Jedním z důsledků je tak i sníţená samočisticí schopnost 

řek a jezer neboť řasy a sinice, které se shromaţďují u hladiny, vytvářejí bariéru slunečním 

paprskům a ty se nedostanou k organizmům ve větší hloubce. [3,11] 

     Dalším negativním faktorem zvýšeného výskytu řas a sinic je narušení kyslíkového 

reţimu. Při hladině se fotosyntetickou činností vytvářejí podmínky s nadměrným obsahem 

kyslíku a nárůstem pH. Během dne sice autotrofní fytoplankton kyslík produkuje, 

v nočních hodinách však v důsledku jeho respirační aktivity dochází k úbytku 

rozpuštěného kyslíku. K dalšímu úbytku kyslíku dochází mikrobiálním rozkladem velkého 

mnoţství odumřelých sinic a řas. Po úhynu řas a sinic jejich biomasa klesne ke dnu. Zde 

pak vlivem činnosti bakterií rozkládajících řasovou hmotu dochází k úbytku rozpuštěného 

kyslíku a opět vznikají anoxické zóny, na coţ jsou citlivé zejména některé bentické 

organizmy. [3,11] 

     Zvýšený obsah fosforečnanů působí komplikace vodárnám, protoţe zhoršuje 

upravitelnost vody, coţ je závaţný problém zejména v našich podmínkách, kdy je zhruba 

60% zdrojů pitné vody získáváno z povrchových zdrojů. Fosforečnany se významně 

sorbují na dnových sedimentech, kde za určitých podmínek můţe dojít k jejich uvolňování, 

coţ následně vede opět ke zvýšené koncentraci fosforečnanů ve vodách. Následkem je 

velká koncentrace řas a sinic ve zdrojích pitné vody způsobující problémy vodárenským 

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

vzniku sekundárního mikrobiálního znečištění při rozkladu organizmů v rozvodné síti či  

k uvolňování hygienicky nepřijatelných látek do vody. [11] 

     Ve vysoce eutrofních a hypertrofních vodách dochází pravidelně k přemnoţení různých 

druhů vodních rostlin, které jsou vnímány jako forma znečištění vody. Mohou mít podobu 

hustých porostů vodních rostlin, bohatě vyvinutých porostů vláknitých řas na dně a na 

ponořených předmětech. Nadměrný rozvoj mikroskopických řas a sinic tvoří silný 

vegetační zákal vodního sloupce či vodní květ na ploše hladiny. [3,11] 
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     Sinice a řasy mohou při krátkodobém kontaktu způsobovat alergické reakce.  

U koupajícího se člověka, podle toho, jak je citlivý a jak dlouho ve vodě pobývá, se mohou 

objevit vyráţky, zarudlé oči, rýma. Alergické reakce mohou vyvolat i některé řasy. Sinice 

produkují různě jedovaté toxiny, podle jejich mnoţství a účinku, se liší také jejich projevy: 

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

aţ po váţnější jaterní problémy. Není sice známo, ţe by na otravu sinicemi při vodní 

rekreaci někdo zemřel, ale vyskytly se případy úhynu zvířat, která pila vodu obsahující 

sinice, a dokonce případy úmrtí lidí po pravidelném pití vody vyrobené ze zdroje  

s masovým rozvojem sinic. Lidé při koupání často nechtěně vypijí trochu vody (aţ 1 - 2 dl) 

a s ní i přítomné sinice, čímţ dostávají do svého těla toxiny, které jsou v nich obsaţeny. 

Riziko se zvyšuje zejména u dětí, které vypijí zpravidla více vody a jejich tělesná hmotnost 

je menší. Koupání v takto znečištěných nádrţích je proto z hygienického hlediska 

zpravidla nevhodné. [6] 

     Problematická a nákladná je také úprava vody na pitnou. Ţivot v bezprostředním okolí 

nádrţe je znepříjemňován zápachem hnijící organické hmoty a sirovodíku, eutrofizace 

můţe vést aţ k náhlému zhroucení ekosystému celé vodní nádrţe. Průvodními znaky 

tohoto jevu je značný nedostatek kyslíku, zrychlení tvorby sedimentu a úhyn ryb či jiných 

vodních ţivočichů v důsledku nedostatku kyslíku a toxického působení sirovodíku. [6] 

2.3 Legislativa 

     Vyhláška ze dne 20. února 2006 – 78/2006 Sb., kterou se mění vyhláška č. 221/2004 

Sb., kterou se stanoví seznamy nebezpečných chemických látek a nebezpečných 

chemických přípravků, jejichţ uvádění na trh nebo uvádění na trh do oběhu je zakázáno 

nebo jejichţ pouţívání je omezeno, ve znění vyhlášky č. 109/2005 Sb. Ministerstvo 

ţivotního prostředí v dohodě s Ministerstvem zdravotnictví a Ministerstvem zemědělství 

stanoví podle § 26 odst. 3 zákona č. 356/2003 Sb., o chemických látkách a chemických 

přípravcích a o změně některých zákonů. [8,9] 

     V příloze č. 2 vyhlášky č. 221/2004 Sb., kterou se stanoví seznamy nebezpečných 

chemických látek a nebezpečných chemických přípravků, jejichţ uvádění na trh je 

zakázáno nebo jejichţ uvádění na trh, do oběhu nebo pouţívání je omezeno, se v části II 

doplňuje bod 6, který zní:  
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     Sloučeniny fosforu  

     Prací prostředky pro praní textilu s koncentrací fosforu vyšší neţ 0,5 % hmot., se od 1. 

července 2006 nesmí uvádět na trh a od 1. října se nesmí uvádět do oběhu. 

     Toto omezení se nevztahuje 

a) na prací prostředky pouţívané pro praní v průmyslu a institucích, které je prováděné 

školenými pracovníky, 

b) na prací prostředky určené pro vývoz nebo pro distribuci do jiných členských zemí 

Evropských společenství. 

     Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. července 2006. Z výše uvedené vyhlášky je 

patrné, ţe se netýká „průmyslových“ pracích prášků a vůbec neřeší další čisticí a mycí 

prostředky. Zejména mycí prostředky pro pouţití v myčkách mívají vysoký obsah fosfátů. 

[8,9] 

     Z vyhlášky 78/2006 vyplývá, ţe na prací prostředky pouţívané mimo domácnosti se 

nevztahuje omezení pouţívat bezfosfátové prací prostředky. Prací prostředky pouţívané  

v prádelnách mohou mít obsah fosforečnanů 5–30 %. Prádelny zajišťují čisté prádlo např. 

pro hotely, restaurace, nemocnice, administrativní budovy, průmyslové závody a částečně  

i pro potřeby občanů. 

     Alarmující je skutečnost, ţe „průmyslové“ prací prášky si po vydání „bezfosfátové“ 

vyhlášky, můţe běţný občan lehce koupit. Na průmyslových prášcích je pouze napsáno, 

určeno pro profesionální pouţití. Nikde není zmínka, ţe tento prací prášek se nesmí 

pouţívat pro domácí pouţití. Spousta lidí, kteří si tento prací prášek koupí, ani netuší, ţe 

obsahuje fosfáty. Dnes v pracích prášcích pro domácnost se často ve sloţení objevují 

fosfonáty. To jsou sloučeniny obsahující fosfor, který je ale vázaný jinou chemickou 

vazbou neţ u fosfátů. Z hlediska dopadu na ţivotní prostředí jsou lepší, protoţe ţivé 

organismy vyuţívají takto vázaný fosfor teprve v případě nedostatku. Navíc, obsah 

fosfonátů v pracích prostředcích se pohybuje řádově níţe, slouţí pouze jako 

komplexotvorné činidlo (změkčují vodu), a také jako stabilizační látka pro 

peroxosloučeniny (bělidla). [8,10] 

     V současnosti je na trhu jiţ dostatek pracích prášků, které fosfáty neobsahují. Fosfáty 

jsou v nich nahrazeny tzv. zeolity, coţ jsou látky podobné přírodním jílům - pro ţivotní 
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prostředí víceméně neškodné. Na druhou stranu se na českém trhu stále ještě objevuje řada 

pracích prášků, které fosfáty obsahují v nemalém mnoţství, a proto jsou fosfáty z pracích 

prášků v České republice stále významným zdrojem fosforu, který uniká do povrchových 

vod. Ke zlepšení situace můţe přispět kaţdý, tím ţe při koupi pracího prášku bude vybírat 

prací prášky bez fosfátů. Z hlediska ţivotního prostředí se za nejvhodnější povaţuje výběr 

tzv. kompaktních pracích prostředků, které jsou nejen bezfosfátové, ale také neobsahují 

soli, které pro praní nemají ţádný význam a zbytečně zasolují povrchové vody - do prášků 

se přidávají proto, aby zůstaly sypké. Díky výrazně niţšímu dávkování jsou celkové 

náklady na jedno praní srovnatelné s běţnými pracími prášky. Pro ruční praní se pak 

doporučují přípravky mýdlové. Mýdlo se ve vodě velmi rychle a úplně rozkládá na látky  

v přírodě běţné. [5] 

     Prakticky ţádný prostředek na ruční mytí nádobí neobsahuje fosfor. Problém, ale 

nastává u prostředků do myček, protoţe jsou práškové a ve vodě se nejprve musí rozpustit. 

Navíc je zde mechanická práce rukou nahrazena převáţně chemickým účinkem. Všechny 

prostředky do myčky zatím fosfor obsahují, ale některé méně a některé více. [5] 
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3 MONITORING A ANALÝZY VOD 

     Indikátor je ukazatel, pokud se jedná o organismus, je to bioindikátor. Sinice jsou jako 

bioindikátory spojené s eutrofizací vody. Pokud jsou známé nároky organismu na ţivotní 

prostředí, můţe se podle jeho přítomnosti usuzovat jakost vody, ale významným 

bioindikátorem je i nepřítomnost určitého druhu. [19] 

     Sinice jsou velmi sledovanými bioindikátory kvality vod, protoţe mnoho druhů sinic 

produkuje sloučeniny s určitou chutí, zápachem, několika typy toxinů a škodlivých květů. 

Z ekologického hlediska jsou známé tři nejdůleţitější skupiny sinic nalezených ve 

vnitrozemních vodách. „Mat-formers“, sinice které tvoří na kmenech, sedimentech  

a rostlinách krusty, filmy a tlustší vrstvy bohaté na polysacharidy. „Bloom-formers“ 

(bloom=květ), sinice které se vyskytují v eutrofních jezerech a způsobují narušení 

potravního řetězce, stejně tak jako produkují toxiny a povrchové pěny (povlaky na 

hladině). Dále „pico cyanobacterie“, které jsou často hlavním fotosyntetickým typem 

buněk v oligotrofních jezerech a jejich mikrobiálního potravního řetězce. Další ekologické 

skupiny zahrnují metafyton, který je volně přidruţený se vznikajícími makrofyty; agregáty 

kolonií sinic, které jsou běţné v mezotrofních vodách a v rozmanitých symbiotických 

sdruţeních. [14] 

3.1 Monitoring znečištění vod 

     V důsledku trofizace povrchových vod a masových rozvojů sinic se toxiny sinic staly 

významnou skupinou látek, představujících nebezpečí pro ostatní organismy včetně 

člověka. S narůstající četností výskytu těchto látek v prostředí, se zvyšuje také poptávka po 

dostupných, nenákladných a citlivých analytických metodách a postupech pro potřeby 

výzkumného i hygienického monitoringu sinicových toxinů v prostředí. Pasivní 

vzorkování je výhodnou alternativou ke konvenčním metodám zaloţených na 

jednorázovém odběru vzorků a představuje velmi perspektivní nástroj pro monitoring 

sinicových toxinů. [5] 

3.1.1 Vznik vodního květu 

     Některé druhy sinic a řas jsou lehčí neţ voda, a proto se vznášejí u hladiny  

a shromaţďují se v nápadných povlacích na jejím povrchu, jde o tzv. vodní květ. Bývá 



Lenka Weiperová: Sinice jako bioindikátory eutrofizace vod 

32 

 

tvořen nejčastěji sinicemi rodu Microcystis, Anabaena, Gloeothrichia, Aphanizomeon, 

Gomphosphaeria, které jsou nadlehčovány plynnými vakuolami, obsahujícími zejména 

dusík. Jiným úkazem je mimořádné přemnoţení jiných druhů sinic a řas, které se 

neshromaţďují u hladiny, ale jsou stejnoměrně rozptýlené ve vodním sloupci a dávají vodě 

určité zbarvení (zelené, ţlutozelené, hnědavé aj.). V tomto případě se jedná o vegetační 

zbarvení vody. Hlavní vliv na vznik vodního květu ve vodě má příznivý obsah ţivin. 

Kromě toho jeho vznik ovlivňuje ještě celá řada dalších významných činitelů, jako jsou 

fyzikální a chemické vlastnosti vody, poměr kyslíku a oxidu uhličitého ve vodě, vlastnosti 

dna, hloubka vodního sloupce, rozsah výskytu ponořených vodních rostlin a klimatické 

vlivy. [16] 

3.2 Základní analytické metody 

     Masový rozvoj sinic, který má v nádrţích České republiky v posledních letech rostoucí 

trend, výrazně zhoršuje kvalitu povrchových vod. Kromě zhoršení organoleptických 

vlastností vody má rozvoj cyanobakterií za následek produkci toxických látek (cytotoxinů), 

které mohou být nebezpečné také pro lidské zdraví. Cyanotoxiny jsou velmi rozmanitou 

skupinou látek s různými toxikologickými vlastnostmi (hepatotoxiny, neurotoxiny, 

dermatotoxiny) a chemickým sloţením (peptidy, alkaloidy, lipopolysacharidy). V České 

republice jsou nejrozšířenější a nejvíce studovanou skupinou mikrocystiny, do které patří 

více neţ 70 cyklických heptapeptidů a pro které existuje na základě doporučení Světové 

zdravotnické organizace v ČR národní limit pro obsah v pitných vodách (1μg.L
-1

). [7] 

3.2.1 ELISA metoda 

     ELISA metody (z angl. Enzyme-Linked ImmunoSorbent Assay) jsou někdy 

označovány jako EIA metody (Ezyme Immunoassay). ELISA je speciálním druhem 

imunochemické reakce. ELISA testy jsou přesné a rychlé screeningové metody. K práci 

s testy je potřeba běţný laboratorní materiál. [7] 

3.2.2 HPLC  metoda 

     Je nejjednodušší a nejdostupnější instrumentální metodou pro stanovování cytotoxinů. 

Pracuje na principu vysokoúčinné kapalinové chromatografie na reverzní fázi s detekcí 
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diodovým polem. Tuto metodu lze vyuţít pro stanovení vysokých koncentrací, získaných 

např. extrakcí biomasy nebo zkoncentrováním reálné vody. [7] 

3.2.3 FluoroProbe 

     Sonda FluoroProbe je ponorný spektrofluorometr s automatickou analýzou třídy řas  

a chlorofylu. Fluorosonda je vysoce citlivé měřící zařízení pro analýzu chlorofylu. 

Vzhledem k vysokému počtu funkcí se sonda vyuţívá pro široké spektrum aplikací. 

FluoroProbe rychle a spolehlivě stanoví koncentraci chlorofylu do hloubky 100m. 

Naměřená data sondy mohou být zobrazovány online nebo se mohou ukládat v sondě pro 

pozdější analýzu. Navíc ke stanovení obsahu chlorofylu, sonda také detekuje přítomnost 

řas a dokáţe je přiřadit k různým spektrálním třídám řas (modrozelené řasy/sinice, zelené 

řasy, rozsivky/obrněnky/chrysophytae,cryptophytae). Toto umoţňuje tomuto zařízení 

analyzovat výskyt a rozšíření řas přímo na místě bez nutnosti laboratoře. [18] 

     Fluorescence řas, vzhledem k excitaci viditelným světlem, hlavně závisí na přítomnosti 

chlorofylu-a, coţ je velmi běţný pigment v rostlinné říši. Výskyt dalších pigmentů je 

typický pro různé třídy řas. Interakce mezi těmito rozdílnými pigmentovými systémy  

s chlorofylem-a vyúsťuje ve speciální excitační spektrum pro třídy řas taxonimical. 

Speciální vzor fluorescence těchto řas – nazývaný otisk prstu- se pouţívá v bbe 

fluorometrech pro kvantifikaci různých tříd řas. Zdrojem excitací jsou LED (LED diody) s 

rozdílnými vlnovými délkami, nejčastěji v rozmezí spektra viditelného světla. Otisky prstů 

čtyř tříd řas jsou jiţ uloţeny ve fluoro sondě. Samozřejmě mohou být přidány speciálním 

uţivatelem nadefinované otisky prstů a následně mohou být pouţity pro analýzu obsahu 

chlorofylu ve vodě. [18] 

     Měření sondou FluoroProbe probíhá pomocí Gelbstoff  - CDOM. Rozkladem 

organických látek často vznikají produkty s fluorescenčními vlastnostmi. Excitaci UV 

zářením popisuje Gelbstoff (ţlutá látka) a umoţňuje provádět slepé měření nulového bodu 

pro většinu případů uloţených Gelbstoffových otisků prstů. [18] 

     Funkce sondy FluoroProbe: 

 stanovení aţ 5 různých tříd řas 

 kvantifikace různých tříd řas v řádech sekund měřením přímo na místě 
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 Gelbstoffovo měření pomocí UV-LED 

 omezení namáhavých mikroskopických pozorování – šetření cenného času 

 vnitřní nabíjecí baterie pro samostatné měření 

 vnitřní měřící ústředna (záznam dat) 

 tlakový senzor 

 PC software pro analýzu dat 

 volitelný senzor pro měření teploty vody 

 volitelný senzor přenosu 

 volitelný GSM modem 

 

     Vyuţití sondy FluoroProbe: 

 kontrola pitné vody na modrozelené řasy 

 kontrola systémy akvakultur 

 kontrola vod ke koupání na toxické květy řas 

 včasný systém varování 

 výzkum oceánu 

 limnologický výzkum 

 vzdělávání [18] 
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4 SOUČASNÝ STAV ŘEŠENÉ PROBLEMATIKY 

     V posledních letech dochází v České republice k neúměrnému přemnoţení 

cyanobakterií, které jsou nebezpečné nejen pro vodní ţivočichy a rostliny, ale také pro 

zdraví obyvatel při rekreaci i vodárenském vyuţití nádrţí. Nejznámější jsou sinice 

planktonní, které tvoří na hladině tzv. vodní květy. Jejich toxiny mohou vyvolat řadu 

komplikovaných onemocnění, zejména při dlouhodobém poţívání pitné vody se sinicemi  

z nesledovaných zdrojů, nebo při delším koupání v zamořené nádrţi. [16] 

     Znečišťování vody fosforem je limitní pro eutrofizaci vod v ČR. Pro produkci biomasy 

je optimální, aby byl splněn stechiometrický poměr ţivin N:P = 16:1. Ve většině nádrţí  

v ČR je poměr N:P podstatně vyšší neţ 16, proto je fosfor limitujícím prvkem eutrofizace. 

Zdrojem znečištění fosforem je zemědělství, biomasa a čisticí prostředky. Na rozdíl od 

dusíku je v roce 2006 u fosforu výrazně patrný klesající trend mnoţství ohlášených emisí 

do vod. Celkové mnoţství za rok 2006 činilo 42 886 kg. Podle kategorií činnosti se na 

tomto mnoţství podílela výroba vlákniny, papíru a výrobků z papíru, vydavatelství a tisk 

celými 47 %, následovala výroba chemických látek, přípravků, léčiv a chemických vláken 

(32 %) a nezanedbatelná je i výroba a rozvod elektřiny, plynu a vody (21 %). [16] 

4.1 Preventivní opatření 

     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. [7] 

     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 a v nádrţích vlastních je zpracovávaná řada metod a postupů, které mají být 

technickou, ekologickou, či ekonomickou alternativou k řešení problémů rozvoje sinic. 

[6,7] 

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

z nádrţí. Původní myšlenka byla motivována provozem aeračních zařízení, které podporují 

postupnou redukci organických sedimentů. Jde, ale o proces pomalý a i v případě, ţe je 

proces akcelerován mikroorganismy z biopřípravků, jedná se o centimetry 

http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Vod%C3%A1rensk%C3%A1_n%C3%A1dr%C5%BE&action=edit&redlink=1
http://cs.wikipedia.org/wiki/Vodn%C3%AD_kv%C4%9Bt
http://cs.wikipedia.org/wiki/Jed
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zmineralizovaných sedimentů za rok. Kdyţ je však na hladině vody nádrţe silný vodní 

květ, tak na konci léta na povrchu vznikne kolem 2 – 5 cm biomasy sinic. Pak bývá 

podpora přirozených procesů velmi dlouhodobým procesem. Proto byly původně vyvíjeny 

systémy pro separaci biomasy sinic. Další myšlenka je spojena s faktem, ţe biomasa sinic 

obsahuje nemalé mnoţství ţivin, čímţ odstraňujeme ţiviny, které by sedimentovaly 

v podobě biomasy a znečišťovaly by sedimenty ţivin. [7,11] 

     Další skupinou metod jsou metody, které se mohou nazvat nechemické ošetřování 

vodních květů sinic, např. ošetření ultrazvukem. Princip účinnosti ultrazvuku na sinice je 

zaloţen na faktu, ţe ultrazvuk je schopen destrukce aerotopů, čímţ sinice sedimentují. 

Dále je to pouţití UV – záření. Cyanobakterie jsou adaptovány na vysoké dávky UV – B 

záření, a to na hladině vody, kde je kumulován vodní květ. Přesto můţe UV záření 

poškodit například sinice rodu Microcystis v několika místech. Z dalších metod to jsou 

elektrochemické metody a elektroporace. [7] 

     Fyzikální metody omezování rozvoje vodního květu mohou být jednou z alternativ 

k metodám chemickým. U managementu nádrţí je navrhován komplex opatření vedoucích 

k sníţení eutrofizace a rozvoje vodního květu a fyzikální metody se stávají jejich nedílnou 

součástí. S pouţitím fyzikálních metod je moţno počítat i v průmyslových odvětvích, kde 

je nakládáno s vodou. Např. kavitační jev můţe být jednou z podpůrných metod vedoucích 

k omezení vodního květu sinic. Při dlouhodobějším působení intenzivní kavitace dochází 

k sníţení ţivotaschopnosti a reprodukční aktivity cyanobakterií. Pozorovanou nevýhodou 

se jeví nepříznivý účinek na zooplankton. Další účinek, např. ultrazvuku. Sinice tvořící 

vodní květy mají schopnost vznášet se ve vodním sloupci pomocí plynových měchýřků, 

kterými je buňka během sezóny téměř úplně vyplněna. Ultrazvuk poškozuje tyto 

měchýřky. [6,7] 
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ZÁVĚR 

     Fosfor a dusík jsou přirozenou součástí všech vodních ekosystémů. Antropogenní 

činností však dochází k nárůstu a ovlivnění koloběhu těchto prvků. Zvýšeným přísunem 

dusíku a fosforu dochází k jejich akumulaci a tím k ovlivňování jednotlivých sloţek 

ţivotního prostředí. Nadměrný přísun je způsoben dusíkatými a fosfátovými hnojivy, 

fosforečnany a fosfáty z pracích prášků. Tímto dochází ke zvyšování ţivin, výskytu řas, 

sinic, bakterií a ţivočichů, kteří se přemnoţí a poté dochází k zákalu vody. 

     Kvalita vody je z hygienického hlediska nezávaznosti velmi důleţitá pro všechny 

organismy. Proto je důleţité ve vodě všechny látky kontrolovat a ověřovat, zda splňují 

imisní koncentrace dle platné legislativy.  

     Na základě podrobnějšího průzkumu sloţení pracích prášku bylo zjištěno, ţe k zlepšení 

situace obsahu fosfátů v povrchových vodách můţe přispět kaţdý z nás. Stačí jen vhodný 

výběr pracího prášku podle jejich sloţení, tedy bez fosfátů. Většina lidí sloţení nesleduje  

a mnohdy ani neví, ţe bezfosfátové prací prášky jsou stejně účinné jako ty s fosfáty, a také, 

ţe jsou mnohem ekologičtější. Je třeba si uvědomit, jaké následky prací prášky a fosfáty 

s nimi spojené způsobují. Bezfosfátové prášky nejsou výrazně cenově draţší a jsou 

zřetelně označeny, ţe fosfáty neobsahují. Čistá voda je důleţitá pro existenci všech ţivých 

forem na naší planetě. Bez vody by ţivot nebyl, a proto je velmi ţádoucí starat se o tuto 

přírodní surovinu.  
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