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ANOTACE 

Bakalářská práce se zabývá problémem přemnožení sinic a řas ve sladkovodních 

nádržích. V práci se řeší zejména, hydrochemické parametry, které ovlivňují růst sinic 

a řas, legislativa se zaměřením na omezení vnosu sloučenin fosforu a dusíku. V poslední 

části této práce jsou uvedeny technologické možnosti řešení nepříznivého stavu 

(biologické, mechanické, chemické a jiné). 

KLÍČOVÁ SLOVA 

Sinice, řasy, fosfor, dusík, eutrofizace, sedimenty. 

 

SUMMARY 

This bachelor thesis is focused on the problem of overgrowth of algae and 

cyanobacteria in freshwater reservoirs. Main part of the paper solves the hydrochemical 

parameters that affect the growth of algae and cyanobacteria, legislation with emphasis 

on inputs of phosphorus and nitrogen compounds. In the last part of this work are given 

the technological possibilities of solving the unfavorable condition (biological, 

mechanical,chemical and others). 
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1 ÚVOD 

Voda, především ta pitná, je na planetě stále více nedostupná. Je ovšem potřeba 

pro přežití všech organismů. Její spotřeba nekontrolovatelně stoupá a s tím nastává 

otázka, jak zajistit její dostatek. Vzrůstají i nároky na kvalitu pitné vody a její 

hygienické a zdravotně nezávadné vlastnosti. 

Zdroje podzemní vody, ze kterých bylo mnohdy neuváženě čerpáno, se dnes 

stávají nedostačující. Stále více vody využíváme i z povrchových zdrojů. Důvodem 

je znehodnocování a špatné hospodaření, což způsobuje zejména růst počtu obyvatel, 

rozvoj hospodářství, průmyslu a zemědělství. Především odpadní vody z průmyslu 

a hnojiva jsou problém, který bychom měli řešit. Nadměrný vnos odpadních látek 

do vody a vymývání hnojiv do nádrží, pak má svůj důsledek, je to eutrofizace. 

Přemnožení sinic a řas ve sladkovodních nádržích je stále velký problém, který 

nás trápí především kvůli úpravě pitné vody, závažné jsou i toxiny sinic, pach, zvýšené 

množství sedimentů a zákal nádrží. V tomto textu je nastíněno, jakými způsoby se dá 

tento problém v současnosti řešit. 

Cílem této bakalářské práce je shrnutí poznatků o sinicích a řasách ve vodách 

a o možnostech jejich odstraňování. 
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2 PŘÍČINY NADMĚRNÉHO RŮSTU SINIC A ŘAS 

2.1 Definice pojmu eutrofizace 

Eutrofizace je soubor uměle vyvolaných a přírodních procesů, který vede 

ke zvyšování živin (anorganických) v povrchových, především stojatých vodách. Tento 

přírodní děj je způsoben uvolňováním dusíku, silikátů, sedimentů z půdy, fosforu 

a odumřelých vodních organismů. Některými druhy průmyslových odpadních vod, 

používáním polyfosforečnanů, odpadů fekálního charakteru a zvýšenou produkcí 

komunálních odpadních vod je také způsobená eutrofizace – umělá. (Smith, 1999) 

• Přirozená eutrofizace: způsobena sloučeninami N a P z půdy, dnových 

sedimentů, rozkladu odumřelých organismů, nelze ji ovlivnit, vede ke „stárnutí 

jezer“ – velmi pomalá a přirozená přeměna původně oligotrofního jezera 

na eutrofní. 

• Antropogenní eutrofizace: splachy hnojiv ze zemědělské půdy, 

polyfosforečnany v pracích a čisticích prostředcích, splaškové odpadní vody, 

atmosférická depozice s antropogenním podílem N a P (Pivokonský 2010). 

2.2 Něco o sinicích 

Ekologové, toxikologové a mikrobiologové sinice většinou označují jako 

cyanobakterie, což je v souladu s Mezinárodním bakteriologickým kódem. 

Je to skupina prokaryontních organismů, které jsou schopné fotosyntetické asimilace. 

Jak ukazují fosilní nálezy, cyanobakterie se objevily přibližně před 3,5 miliardami let, 

významně se podílely na vytvoření kyslíkaté atmosféry na Zemi a před 2 miliardami let 

se staly převažující skupinou organismů. Za jejich předky se pokládají chlorobakterie 

a purpurové bakterie. Základem chloroplastů eukaryotních rostlin jsou zřejmě taky 

cyanobakterie (Maršálek, 2004). 

Sinice jsou nejstarší prokaryotické organismy. Molekula DNA je kruhovitého 

tvaru a je uložena volně v cytoplazmě. Jaderné membrány stejně jako jadérko chybí. 

Tak jako u bakterií je cytoplazma plná ribozomů, což zajišťuje proteosyntézu.  

U sinic je typická tvorba kolonií. U většiny druhů se buňky dělí pouze v jednom 

směru. Vznikají trichomy (dlouhé vláknité útvary), obalené pochvou tvořenou hlenem. 

V kolonii se buňky rozdělují na 3 typy: vegetativní buňky, heterocyty a akinety –

ty mají především rozmnožovací funkci (může z nich vyrůst nový trichom). V podobě 

akinet (které jsou odolné vůči nepříznivým vlivům) můžou sinice dlouho vegetovat 

(i pokud je nemožný růst trichomů, tzv. dormantní stádium).  Metabolismus začíná 
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až se vznikem nového vlákna. Heterocyty slouží k molekulární fixaci atmosférického 

dusíku (převádějí anorganický plynný dusík do organických látek). 

Sinice se během svého vývoje přizpůsobily mnoha rozmanitým přírodním 

podmínkám. Žijí ve slaných vodách oceánů a moří, ve sladkých vodách přirozených 

i umělých nádrží, říčních tišinách, ve sněhu na Antarktidě, v písku egyptských pouští 

i na stěnách mexických pyramid a římských katakomb. Na kamenech mořského 

i sladkovodního pobřeží i na horských skalách tvoří souvislé povlaky. Jsou tzv. 

synekionty člověka – žijí v jeho příbytcích, ve sklepech i na vodovodních instalacích. 

V teplých obdobích roku tvoří sinice husté porosty vznášející se na hladině, tzv. 

vodní květ. V této vegetaci se druhotně zachycují řasy, bakterie a další organismy – 

vznikají pestré biocenózy. Při přípravě pitné vody je tento problém stále větší. 

I po přefiltrování může ve vodě zůstávat nepříjemný zápach. Některé druhy sinic pak 

mohou být dokonce toxické – toxiny napadají zejména nervovou a jaterní tkáň 

(Šmarda, 1996).   

2.3 Hlavní příčiny 

Sinice a řasy, mají při nadměrném růstu škodlivý vliv na sladkovodní 

ekosystém, ústí řek i mořské ekosystémy. Nedávný výzkum naznačuje, že eutrofizace 

a změny klimatu jsou dva procesy, které mohou podporovat šíření škodlivých sinic 

a řas. Ke shodám v rozvoji různých druhů sinic a řas přispívá vysoká konkurence 

v získávání anorganického fosforu v malé koncentraci, schopnost získat organické 

sloučeniny fosforu a velká flexibilita v získávání dusíku, který přispívá k rozvoji 

vodního květu. Sinice dominují fytoplanktonu při vyšších teplotách v důsledku 

fyziologických (např. rychlejší růst) i fyzických faktorů (např. zvýšená stratifikace), 

v kombinaci s ostatními druhy nám pak ukazují teplotní optimum (Heisler et al., 2008). 

Mezi hlavní příčiny eutrofizace, nebo také vodního květu, patří nadměrné 

množství živin především ve stojaté vodě. V rybnících je hlavním zdrojem hnojení 

organickými hnojivy pro zvýšení produkce ryb, oproti tomu u přehrad je to způsobeno 

převážně nedostatečně vyčištěnými odpadními vodami. Dusík a fosfor obsažený 

v těchto vodách se odstraňují terciárním čištěním, což však u starších čistíren často 

chybí. Proto špatně vyčištěná voda přispívá k rozvoji sinic v nádržích.  

Dalším faktorem, který ovlivňuje rozvoj vodního květu je počasí pozdních 

jarních měsíců. Pokud je květen a červen studený a vlhký rozvoji to nepřeje, pokud 

je teplé a suché počasí, podmínky jsou vhodné pro silný vývoj během léta, důležitá 
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je také teplota vody v nádrži. Sinice dávají přednost vyšší teplotě, nad 10°C, jak 

vyplývá z pozorování, ovšem někteří odborníci se domnívají, že důležitější než teplota 

je např. teplotní stratifikace a její stabilita, jelikož sinice dávají přednost stálým 

podmínkám a nemají rády míchání vodního sloupce. Většina našich přehrad 

se promíchává dvakrát do roka, patří tedy mezi dimitické, což způsobuje teplotní 

anomálie vody – voda má největší hustotu při 4°C. V našem podnebném pásu dochází 

k promíchání zpravidla na jaře a na podzim, čímž se teplota u dna a na hladině vyrovná. 

V létě je prohřátá pouze vrchní část vodního sloupce, kdežto chladnější voda se drží 

u dna. V zimě pak voda na hladině zamrzá a teplejší voda je dole (Znachor, 2005). 

Většina planktonních sinic obsahuje plynové měchýřky naplněné plynem, které 

umožňují sinicím regulovat svou polohu ve vodním sloupci. Může to způsobit, že jeden 

den je v nádrži vodní květ nahromaděný při hladině, ale následující den se zdá, 

že se situace zlepšila a došlo k úbytku sinic (avšak může to být způsobeno také větrem, 

který na krátký čas rozmíchá vodní sloupec). Fotosyntetická aktivita často vede 

ke zhroucení těchto měchýřků a sinice klesají do vrstev, kde již není pro fotosyntézu 

dostatek světla. Tady sinice obnovují plynové měchýřky a jejich funkci z živin, na které 

je toto prostředí bohaté a spotřebovávají zásoby nahromaděné u hladiny. Poté opět 

vystoupají a celý cyklus pokračuje. Pokud míchání vodního sloupce naruší tento 

proces, sinice nemohou regulovat svou pozici a postupně odumírají a mizí z nádrží. 

 Další významnou roli v životě sinic hraje světlo. Sinice obsahují červené, 

modré a samozřejmě zelené barvivo, chlorofyl. Modrá a červená barviva podporují 

fotosyntézu při nízkých intenzitách světla, (některé druhy sinic žijí ve větších 

hloubkách, kde vytvářejí vodní květ). Většina však tvoří vodní květ při hladině, 

kde množství světla kolísá během dne a roční doby, proto se musí bránit nadměrnému 

ultrafialovému záření, které nenávratně poškozuje fotosyntetický aparát. Ovšem sinice 

se proti tomu brání zvýšenou produkcí karotenoidů, změnami tvarů kolonií a vláken. 

Pokud ani tyto mechanismy nepomohou, sinice umírají. Při nedostatku světla 

(například v zimě) sinice klesají ke dnu, kde přečkávají nepříznivé období 

a při zlepšení podmínek (na jaře) se vracejí zpět. Zadržení vody v nádrži je další faktor 

ovlivňující vodní květ. Pokud je generační doba sinic delší než doba zdržení vody, 

nemohou se přemnožit a nahradí je v nádrži rychleji rostoucí řasy. Dobu zdržení vody 

v nádržích ovlivňuje přítok, proto mohou být sinice vyplaveny při vydatných deštích, 

kdy se voda zdržuje v nádržích podstatně kratší dobu (Znachor, 2005). 
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2.4 Důsledky 

Rychlý a rozsáhlý rozvoj vodního květu, který je tvořený sinicemi, zelenými 

řasami, rozsivkami i některými vyššími rostlinami je známým projevem eutrofizace, 

může být doprovázen vegetačním zabarvením. Obvykle nastává v obdobích letních 

měsíců při dostatku slunečního záření a tepla. Důsledkem může být snížená samočisticí 

schopnost povrchové vody, jelikož se sinice a řasy shromažďují u hladiny, kdy 

zabraňují proniknutí slunečních paprsků k organismům ve větších hloubkách. Často 

nezvratné změny ekosystémů způsobují odolné organismy s malým množstvím 

citlivých konzumentů a predátorů, které se přemnožují v důsledku vysoké koncentrace 

fytoplanktonu, který způsobuje úbytek citlivých organismů. Tato odolná makrofyta 

zaujímají místa těch citlivějších a rychlým a nekontrolovatelným způsobem růstu 

způsobují zarůstání nádrží a toků a tím snižují jejich retenční kapacitu. 

Bentické řasy (žijící v tekoucích a stojatých vodách) snižují svou nadměrnou 

produkcí biomasy poréznost dnových sedimentů. Podmínky v eutrofních vodách jsou 

vhodné jen pro málo organismů, i přes svou vysokou produkci. Čím víc roste 

produktivita, tím víc klesá biomasa. Za určitých podmínek mohou v populaci sinic a řas 

převážit nebezpečné druhy, jelikož jsou absolutně závislé na anorganických 

nutrientech. Narušení kyslíkového režimu je dalším negativním dopadem zvýšené 

produkce sinic a řas. Fotosyntetickou činností organismů se vytváří prostředí přesycené 

kyslíkem v blízkosti hladiny a roste hodnota pH. Během dne koncentrace kyslíku 

produkovaného autotrofním planktonem narůstá, ale v nočních hodinách dochází k jeho 

úbytku v důsledku respirační aktivity. Zejména pak v ranních hodinách vzniká pro 

ostatní organismy nepřijatelné anoxické prostředí. V mořích a oceánech jsou těmito 

(anoxickými) podmínkami postiženy hlavně přisedle žijící organismy, ovšem také ryby, 

pokud se jim nepodaří v mořích opustit tyto tzv. „dead zones“, hynou (Shaw, 2000). 

Mikrobiálním rozkladem množství odumřelých sinic a řas dochází k dalšímu 

úbytku kyslíku ve vodách. Biomasa uhynulých organismů klesá ke dnu, kde pak vlivem 

bakterií rozkládajících řasovou hmotu dochází k úbytku rozpuštěného kyslíku. Zde 

rovněž vznikají anoxické zóny. Zvýšený obsah fosforečnanů zhoršuje upravitelnost 

vody a tím komplikuje činnost vodárnám, což je závažný problém, jelikož u nás se 

zhruba 60% pitné vody získává z povrchových zdrojů (Žáček, 1993). 
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3 HYDROCHEMICKÉ PARAMETRY OVLIVŇUJÍCÍ PRODUKCI 

SINIC A ŘAS 

3.1 Primární produkce 

Pod tímto pojmem rozumíme fotosyntetickou produkci organické hmoty 

planktonních společenstev řas nebo přírodních společenstev. Ovlivňujícími faktory jsou 

světlo, teplota, dostupnost živin, proudění, biotické vztahy a H2CO3 systém. Produkce 

je definována jako přírůstek organické hmoty za jednotku času. Čistou primární 

produkci získáme odečtením respirace populace (společenstva) od hrubé primární 

produkce. U řas můžeme produkci měřit jako přírůstek stélky, produkci kyslíku, 

spotřebu CO2 atd. (Poulíčková, 2011). 

3.2 Nadprodukce 

Nadprodukcí sinic a řas rozumíme tzv. vodní květ, jenž se vyskytuje nejčastěji 

na sladkovodních nádržích, ale je znám i v moři.  Jeho projevem je shromažďování 

biomasy sinic na povrchu eutrofních vod. Často je tvořen stárnoucími, v růstu 

limitovanými a odumírajícími buňkami. Vodní květy se vyskytují v mírném pásu 

obvykle v létě, avšak v tropech to může být stav trvalý. Výskyt je ovlivněn několika 

faktory (Poulíčková, 2011). 

3.3 Ovlivňující faktory 

Hydrochemické parametry ovlivňující produkci sinic a řas jsou úzce spojeny 

s eutrofizací, čímž se rozumí růst obsahu minerálních živin, především sloučenin 

fosforu a dusíku, ve vodách (v dalším pořadí jde také o křemík, který je nezbytný 

pro růst rozsivek), jejichž následkem dochází ke zvýšenému rozvoji fotosyntetických 

organismů (především sinic a řas), a tím ke zhoršení jakosti vody. V terestrických 

vodách jsou limitujícím faktorem rozvoje fytoplanktonu především sloučeniny fosforu, 

na rozdíl od moří, kde limitujícím faktorem jsou sloučeniny dusíku. Koncentrace 

celkového fosforu nebo reaktivního rozpuštěného fosforu, který je přímo dostupný 

pro metabolismus řas, je nejčastěji užívaným hydrochemickým faktorem. Míra 

množství fytoplanktonu v epilimnionu se měří pomocí koncentrace chlorofylu-a. 

 Mezi další ukazatele patří průhlednost vody (ve vegetačním období a před 

rozvojem fytoplanktonu) a koncentrace kyslíku. Trofický potenciál (stanovuje 

se biologickou metodou) je ukazatelem obsahu biologicky využitelných živin ve vodě. 
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K intenzivnější primární produkci (kdy za určitých podmínek dochází k přemnožení 

fytoplanktonu) dochází přísunem anorganických živin, převážně dusíku a sloučenin 

fosforu (tzv. biologicky rozložitelný fosfor), což porušuje přirozenou rovnováhu 

ve vodě. Fytoplankton je vhodným ukazatelem změn ve vodním prostředí, jelikož 

má krátkou inkubační dobu. O vegetačním zbarvení hovoříme, projeví-li se rozvoj sinic 

a řas v „barvě“ celého sloupce. Barva vody (většinou pouze zdánlivá) pak bývá 

nejčastěji zelenomodrá či zelená.   

Dalším prvkem, který může ovlivnit rozvoj fytoplanktonu, je křemík, který tvoří 

křemičité schránky rozsivek. Koncentrace rozpuštěného křemíku ve vodě klesá 

i několikanásobně v období nadměrného rozvoje fytoplanktonu s velkým podílem 

rozsivek. Koncentrace křemíku v povrchových vodách 5 mg·l-1 až 10 mg·l-1 může 

v letním období klesat pod 1 mg·l-1. Dobře patrná jsou i ostrá minima koncentrace 

křemíku, což se vždy opakuje přibližně v červnu. Hodnoty chlorofylu-a dosahují často 

nejvyšší hodnoty za celé vegetační období (i přes 150 µg·l-1) na jaře a v závěru jara, kdy 

dochází k rychlému rozvoji fytoplanktonu. Pokles biomasy fytoplanktonu je pak 

obvykle na přelomu srpna a září. Chlorofyl-a dosahuje minimální hodnoty v období 

od října do března (pod 20 µg·l-1). Časové období maximálního rozvoje však závisí 

na řadě především klimatických faktorů (Pitter, 2000). 

Pro produkci biomasy je třeba, aby byl splněn stechiometrický poměr C:N:P = 

= 106:16:1. Je důležitý molární poměr (N:P) celkového dusíku a fosforu, jelikož 

limitujícím faktorem biologické produkce se může stát kterýkoli z těchto prvků, jehož 

koncentrace klesne pod požadovanou hodnotu. Je-li ve vodě N:P › 16, je limitujícím 

prvkem fosfor, je-li N:P ‹ 16 limituje růst fytoplanktonu dusík. Ve většině nádrží v ČR 

je poměr N:P podstatně větší než 16, proto je fosfor považován za klíčový faktor. Nelze 

přesně určit mezní koncentrace sloučenin fosforu a dusíku ve vodě, při kterých by 

nedocházelo k tvorbě zbarvení nebo vodního květu, jelikož závisí na podmínkách 

v nádrži, na teplotě (alespoň nad 10°C, lépe nad 20°C), klimatických podmínkách 

(na jaře a v létě je maximální rozvoj primární produkce), na složení vody, apod. 

V autotrofních nádržích a jezerech dosahují koncentrace orthofosforečnanového 

fosforu desetin mg·l-1, kdežto v oligotrofních nádržích koncentrací asi od 0,01 mg·l-1 

do 0,04 mg·l-1. Standardem přípustného imisního znečištění povrchových vod 

celkovým fosforem je koncentrace 0,2 mg·l-1.  

Koncentrace fosforu v ekosystémech často překračuje ekologicky únosné 

hodnoty. Dle aktuálního nařízení vlády č. 229/2007 Sb., je povolená koncentrace 
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celkového fosforu v povrchových vodách 0,15 mg·l-1. To je 10x více než je postačující 

pro tvorbu vodních květů. Limitní hodnota fosforu pro sinice je 0,015 mg·l-1. 

Např. vodní nádrž Lipno má dlouhodobý průměr koncentrací celkového fosforu 

0,029 mg·l-1, Máchovo jezero 0,026 mg/l. Nádrže jsou známé pravidelnou tvorbou 

vodních květů. V USA je Clean Water Act (obdoba evropské WFD), kde některé státy 

vyžadují koncentraci fosforu na odtoku do recipientu pod 0,001 mg·l-1 (Pitter, 2000). 

Hromadění uvedených biogenních prvků ve vodě a s tím spojená vysoká 

produkce fytoplanktonu vyvolává nebezpečí sekundárního znečištění vody organickými 

látkami, vznikajícími životní činností rozbujelého fytoplanktonu. Proto existuje vztah 

mezi hodnotou BSK5 (BOD5) a koncentrací chlorofylu-a, který je podle (Pitter, 2000) 

v podstatě lineární:  

BSK5 (mg·l-1) = 0,0293ρ + 1,9346 

kde ρ je koncentrace chlorofylu-a v µg·l-1. To znamená, že vlastní produkce 

organických látek ve vodě může převýšit zatížení z vnějších zdrojů. Dochází k tvorbě 

organických toxických látek a ke zhoršení organoleptických vlastností vody. Kvůli 

průniku sinic a řas nelze v kritických obdobích využívat tuto vodu pro rekreační účely 

ani k úpravě na vodu pitnou. Výskyt fenolů přírodního původu těkající s vodní párou 

může prokázat ve vodách obsahujících vodní květ. Koncentrace jednosytných fenolů 

větších než 0,1 mg·l-1  je při odumírání fytoplanktonu. Pikoplanktonní druhy sinic jsou 

další problém, jelikož se těžko odstraňují koagulací a procházejí i vodárenskými filtry, 

proto je můžeme najít i v upravené vodě. Diurální změny (probíhající během 24 hodin) 

v koncentraci kyslíku (rozdíl ve dne při asimilaci a v noci při desimilaci) jsou dalšími 

důsledky nadměrného rozvoje fytoplanktonu spolu se zákalem.  

Mezi významné ukazatele při sledování jakosti vody patří především ukazatele 

charakterizující eutrofizaci (chlorofyl-a, průhlednost, rozpuštěný kyslík, celkový 

rozpuštěný a reaktivní fosfor) a stratifikaci (železo, mangan, kyslík a teplota). Další 

ukazatele jsou pro zhodnocení vody z hlediska její upravitelnosti a využitelnosti. 

Z důvodu pokračující eutrofizace byl zaveden pojem citlivých oblastí 

a zranitelných oblastí. V citlivých oblastech jsou uplatňovány přísnější požadavky 

na čištění odpadních vod z aglomerací větších než 10 000 ekvivalentních obyvatel než 

na ostatním území, a to v ukazatelích celkový dusík a celkový fosfor, případně 

na minimální účinnost odstraňovaného znečištění. V ČR jsou podle zákona 

(č. 254/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů) všechny povrchové vody vymezeny 

jako citlivé oblasti (Pitter, 2000). 
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3.4 Toxiny 

Je známo mnoho rodů sinic, které produkují široké spektrum různých toxinů 

a bioaktivních látek, které jsou sekundárními metabolity (tj. sloučeniny, které nejsou 

podstatné pro růst sinic ani pro vlastní metabolismus). Toxiny obecně jsou sloučeniny, 

které způsobují otravy lidí a zvířat nebo zdravotní rizika, bioaktivní látky jsou 

sloučeniny, které mohou mít antimikrobiální a cytotoxické vlastnosti a jsou často 

využívány ve farmacii a jako výzkumné nástroje. Zatímco mnoho z těchto látek 

má známé toxické účinky, dopad a dlouhodobé účinky dalších sloučenin neznáme. 

Hepatotoxiny jsou celosvětově nejčastější toxiny sinic, následovány neurotoxiny. 

Nejznámější toxiny sinic: 

• Hepatotoxiny: microcystin, nodularin a cylindrospermopsin 

• Neurotoxiny: anatoxin, anatoxin – (S) a saxitoxin (Sivonen, Jones, 1999) 

Nedávno byla identifikována přítomnost nové toxické látky b-amino-

methylamino L-alanin (BMMA) téměř u všech testovaných druhů sinic. Je předpoklad, 

že BMMA může být možnou příčinou amyotrofické laterální sklerózy, Parkinsonovy 

choroby nebo demence. V ekosystému v Baltském moři, jehož primární produkci 

dominují sinice, byla přítomnost BMMA změřena ve významném množství u ryb 

a korýšů (Jonasson et al., 2010). 

3.5 Fosfor a jeho sloučeniny 

Fosfor, především pak jeho sloučeniny mají velký význam 

v přírodním koloběhu látek. Nižší i vyšší organismy je přeměňují na organicky vázaný 

fosfor, proto jsou pro ně nezbytné. Sloučeniny fosforu se uvolňují zpět do prostředí 

po odumření a rozkladu organismů. Zvláště fosforečnany se významně uplatňují 

ve vodě při růstu sinic a řas. Proto je jejich koncentrace v letních měsících, v nádržích 

a jezerech, nejnižší, jelikož dochází k intenzivní fotosyntetické asimilaci. Fosfor má 

klíčovou roli pro eutrofizaci povrchových vod. Celkový fosfor je ukazatel přípustného 

znečištění povrchových vod, což je vztaženo k eutrofizaci (Pitter, 2009). 

K přírodním zdrojům fosforu ve vodách patří zvětrávání minerálů a hornin 

a vyluhování některých půd, kde se obsah fosforu pohybuje v rozmezí od 400 do 1200 

mg·kg-1. Antropogenní zdroje fosforu jsou především prací, čistící a odmašťovací 

prostředky, dále pak aplikace fosforečných hnojiv a používání protiinkrustačních 

a protikorozních přípravků. Významným bodovým zdrojem přírodního 
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i antropogenního fosforu mohou být velkochovy hospodářských zvířat, kde je fosfor 

obsažen v živočišných odpadech. Zdrojem organického fosforu je rozklad biomasy, 

zooplanktonu a fytoplanktonu, který se usazuje na dně nádrží, jezer i toků.  

Ve vodách se celkový fosfor dělí na nerozpuštěný a rozpuštěný a ten se dále dělí 

na organicky vázaný a anorganicky vázaný. Analyticky se běžně odlišuje fosfor vázaný 

v hydrolyzovatelných fosforečnanech, orthofosforečnanový fosfor a celkový fosfor. 

Byl ještě zaveden termín biologicky dostupný (využitelný fosfor), jelikož se ukázalo, 

že fytoplankton je schopen využívat kromě orthofosforečnanového fosforu 

i orthofosforečnany absorbované na povrchu nerozpuštěných látek. Biologicky 

dostupný fosfor tak zahrnuje obě tyto skupiny.  

Ve vodách se obvykle hmotnostní koncentrace sloučenin fosforu neudávají 

v iontové formě, ale ve formě prvku (P), což je výhodou při hydrochemických 

či vodohospodářských bilancích. Vyjadřování v látkových koncentracích bývá 

nejsprávnější, kdy 1 mol P = 1 mol PO4 = 1 mol HPO4. Fosforečnany se vyskytují 

ve vodách jen ve velmi malých koncentracích, jen výjimečně přes 1 mg·l-1. Ovšem 

v důsledku sorpčních, chemických a biochemických procesů dochází v nádržích 

a jezerech k vertikální stratifikaci fosforu, které se během roku periodicky opakují. 

Fosforečnany se sorbují na sedimentech dna, ale za určitých podmínek může dojít 

k jejich zpětnému uvolnění do kapalné fáze. V tomto případě lze ve vodě nad těmito 

sedimenty naměřit poměrně vysoké koncentrace fosforu nad 1 mg·l-1.  

Ve vodách je význam fosforečnanů z hygienického hlediska poměrně malý. 

Zdravotně jsou nezávadné, v požadavcích na jakost balených vod a pitné vody, 

uvedeny nejsou. To platí i pro vodu užitkovou, avšak teplá voda je výjimkou, zde 

je mezní hodnota pro fosforečnany 3,5 mg·l-1, po přepočtu na celkový fosfor je hodnota 

1,14 mg·l-1 (Pitter, 2009). 

Limitujícím zdrojem dostupného fosforu na Zemi je apatit (fosforečnan 

vápenatý). Vlivem vnějších podmínek byly všechny primární minerály přetvořeny 

do sekundární formy. Obsah fosforu v zemské kůře je asi 0,1% v sekundární formě. 

Sekundární minerály tvoří fosfor nejčastěji v kyselém prostředí s hliníkem, železem 

a manganem a v prostředí alkalickém s vápníkem a hořčíkem.  

Působením vnějších podmínek (především zvětráváním) se fosfor uvolňuje 

z těchto nerozpustných sekundárních minerálů, proto jej můžou organismy využít jako 

stavební látku. Obsah fosforečnanu vápenatého v půdě klesá i vlivem vody, která 

ho vymývá do spodních vrstev. Do vodních ekosystémů se pak fosfor dostává 
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především jako rozpuštěné orthofosforečnany nebo jako sraženina fosforečnanu 

železitého.  

Apatit je podzemní i povrchovou vodou disonován na anionty a kationty a díky 

tomu se snižuje jeho obsah ve vodě i obsah využitelného fosforu. Kořenové systémy 

rostlin také snižují obsah celkového fosforu v půdě. To je sice částečně kompenzováno 

doplněním fosforu z atmosféry, ale jde o velmi pomalý proces. Hlavní roli ve změně 

koncentrace celkového fosforu během roku hraje teplota vody (Persson, 2001). 

3.6 Dusík a jeho sloučeniny 

Dusík patří mezi nejdůležitější makrobiogenní prvky, společně s fosforem. Patří 

do skupiny nutrietů, které jsou nezbytné pro rozvoj a růst mikroorganismů. Sloučeniny 

dusíku jsou organického nebo anorganického původu. Z organických sloučenin 

vznikají rozkladem biogenní sloučeniny rostlinného a živočišného původu. Dusík 

a jeho sloučeniny se uplatňují téměř při všech biologických procesech, které probíhají 

v povrchových, podzemních a odpadních vodách a při čištění vod. Ve vodách 

se vyskytuje v oxidačních číslech: +V, +III, +I, 0, -I, -III. Nejdůležitější 

z biochemických přeměn ve vodách je biochemická redukce (nitrifikace a denitrifikace) 

a oxidace. 

Nitrifikace – oxidace amoniakálního dusíku na dusitany či dusičnany. K nezbytným 

podmínkám patří dostatek kyslíku ve vodě a přítomnost nitrifikačních bakterií, které 

využívají oxidaci jako zdroj energie pro tvorbu biomasy z CO2. Denitrifikace – redukce 

NO3
- na NO2

-, oxidy dusíku nebo elementární dusík. Probíhá za anoxických podmínek 

v přítomnosti heterotrofních bakterií, které na rozdíl od bakterií nitrifikačních, potřebují 

jako zdroj energie organický substrát. Obě reakce probíhají ve vodách snadno, ale 

pouze při dodržení daných podmínek. Při čištění odpadních vod (pro odstraňování 

sloučenin dusíku) se používá řízená kombinace nitrifikace a denitrifikace.  

3.6.1 Amoniakální dusík 

Ve vodách přírodních může být amoniakální dusík (NH4
+ nebo NH3) původu 

anorganického i organického, za oxidačních podmínek je nestálý a probíhá zde 

nitrifikace. Vyskytuje se v odpadních a splaškových vodách ze zemědělských výrob, 

je primárním produktem rozkladu organických dusíkatých látek (rostlinných 

a živočišných). Amoniakální dusík má původ v dusíkatých hnojivech, která se dostávají 

do povrchových i podzemních vod splachem ze zemědělsky obdělávaných ploch. 

Je také součástí vod z průmyslových exhalací nebo z tepelného zpracování uhlí. Velmi 
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významný je amoniakální dusík z hlediska hygienického, jelikož je indikátorem 

znečištění, především podzemních vod, živočišnými odpady (Nábělková, Nekovářová, 

2010). 

3.6.2 Dusitany 

Vznikají denitrifikací dusičnanů nebo nitrifikací amoniakálního dusíku. Jejich 

antropogenními zdroji jsou vody ze strojírenských závodů nebo průmyslové odpadní 

vody z výrob barviv. Jako amonné ionty patří mezi indikátory znečištění vod 

živočišnými odpady a ve vodách jsou velmi nestálé. Dusitany jdou toxické pro vodní 

organismy.  

3.6.3 Dusičnany 

Jsou konečným stupněm nitrifikace organických dusíkatých látek. Antropogenní 

zdroj ve vodách je hnojení dusíkatými hnojivy. Koncentrace dusičnanů v přírodních 

vodách se mění v závislosti na vegetačním období. V podzemních vodách je nejvyšší 

koncentrace v zimních měsících, v létě jsou dusičnany spotřebovávány organismy. 

K dalšímu znečištění může docházet na odtocích čistíren odpadních vod, které špatně 

fungují (biologický stupeň čištění), to se projevuje nadměrným rozvojem sinic a řas. 

V anaerobním prostředí podléhají dusičnany denitrifikaci. Dusičnany jsou nebezpečné 

zejména pro kojence, jelikož dusičnany přijímané z pitné vody se v jejich zažívacím 

traktu redukují na dusitany, které se váží na hemoglobin, což zabraňuje přenosu kyslíku 

a může dojít k udušení dítěte.  

3.6.4 Kyanidy 

V přírodních vodách nejsou přirozeného původu, pocházejí z tepelného 

zpracování uhlí, z odpadních vod z galvanoven, apod. Vyskytují se jak v jednoduché 

formě, tak i v komplexně vázané. Ve vodách, v kyselém prostředí, podléhají 

jednoduché kyanidy biochemickým a chemickým rozkladným procesům za přítomnosti 

CO2 a vznikají hydrogenuhličitany a amoniakální dusík. Jednoduché kyanidy jsou 

velmi toxické, u komplexních kyanidů to závisí na stabilitě sloučeniny (Nábělková, 

Nekovářová, 2010). 
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4 LEGISLATIVA – FOSFOR A DUSÍK 

4.1 Celkový fosfor 

Je to analytický skupinový ukazatel, ne skupina látek. Fosfor se ve vodách 

vyskytuje ve sloučeninách organických i anorganických. Především jako 

polyfosforečnany a ortofosforečnany. Fosfor je významný biogenní prvek, který 

se podílí na eutrofizaci, proto se parametr „celkový fosfor“ sleduje. 

 

Tabulka 1: Celkový fosfor, zdroj: www.irz.cz 

 

 

 

 

Tabulka 2: Celkový dusík, zdroj: www.irz.cz 

Celkový dusík 

Ohlašovací práh pro úniky 

Do ovzduší (kg/rok) - 

Do vody (kg/rok) 50000 

Do půdy (kg/rok) 50000 

Prahová hodnota pro přenosy 

V odpadních vodách (kg/rok) 50000 

V odpadech (kg/rok) 50000 

Rizikové složky živ. prostředí voda 

Celkový fosfor  

Ohlašovací práh pro úniky 

Do ovzduší (kg/rok) - 

Do vody (kg/rok) 5000 

Do půdy (kg/rok) 5000 

Prahová hodnota pro přenosy 

V odpadních vodách (kg/rok) 5000 

V odpadech (kg/rok) 5000 

Rizikové složky živ. prostředí voda 
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4.2 Celkový dusík 

Je to analytický skupinový ukazatel (součet koncentrací anorganických 

a organických sloučenin). Dusík je nezbytný prvek pro rozvoj mikroorganismů, jelikož 

patří mezi nejvýznamnější makrobiogenní prvky. Parametr „celkový dusík“ je sledován 

především z důvodu stanovení látkové dusíkové bilance povrchových a odpadních vod. 

Navíc se společně s fosforem podílí na eutrofizaci. 

 

4.3 Legislativa EU 

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/60/ES ze dne 23. října 2000, 

ustavující rámec pro činnost Společenství v oblasti vodní politiky. Tato tzv. Rámcová 

směrnice vychází ze zásad trvale udržitelného rozvoje. Svým obsahem navazuje 

na směrnici o integrované prevenci a omezování znečištění a vytváří rámec 

pro komplexní přístup k ochraně vod povrchových, podzemních vnitrozemských 

i mořských a k ochraně ekosystémů s nimi spojenými, a to jak z hlediska kvality, tak 

i kvantity. Cílem směrnice je kromě zvýšené a komplexní ochrany vod, prevence 

zhoršování a dosažení tzv. dobrého stavu a s nimi spojených ekosystémů, jako základ 

pro trvale udržitelné užívání vod a zmírňování následků povodní a sucha.  

Směrnice zabývající se komplexněji požadavky na vypouštění odpadních vod, 

obsahující klasické organické znečištění nebo vnášení živin (dusíku, fosforu) 

do životního prostředí, včetně řady požadavků na technickou infrastrukturu, která 

s těmito odpadními vodami nebo látkami nakládá (kanalizace, čistírny odpadních vod, 

skladiště hnojiv aj. 

• Směrnice Rady 91/271/EHS o čištění městských odpadních vod 

• Směrnice Rady 91/676/EHS o ochraně vod před znečištěním dusičnany 

ze zemědělských zdrojů (tzv. nitrátová směrnice) 

• Směrnice pro koupací vody - 2006/7/ES o řízení jakosti vody ke koupání 

• Rozhodnutí o EPER: „Rozhodnutí Komise 2000/479/ES, o vytvoření Evropského 

registru emisí znečišťujících látek, podle článku 15 směrnice Rady 96/61/ES 

o integrované prevenci a omezování znečištění (IPPC)“ 

• Nařízení o E-PRTR: „Nařízení o E-PRTR, které se týká zřízení Evropského registru 

vypouštění a přenosů znečišťujících látek“ 



Karla Kryštofová: Technologické možnosti odstraňování sinic a řas 
 

2012  15 
 

4.4 Legislativa ČR 

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

znění: příloha č. 1: Zvlášť nebezpečné látky, ve znění pozdějších předpisů 

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

povrchových vod a odpadních vod, náležitostech povolení k vypouštění odpadních vod 

do vod povrchových a do kanalizací a o citlivých oblastech v platném znění: příloha 

č. 1: Emisní standardy ukazatelů přípustného znečištění odpadních vod, ve znění 

pozdějších předpisů 

• Zákona o vodovodech a kanalizacích č. 274/2001 Sb. a Zákon o ochraně veřejného 

zdraví č. 258/2000 Sb., a jejich prováděcí předpisy, ve znění pozdějších předpisů 

• Zákon č. 356/2003 Sb., o chemických látkách a chemických přípravcích a o změně 

některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů 

• Vyhláška pro koupací vody – 157/2011 Sb., kterou se stanoví povrchové vody 

využívané ke koupání osob, ve znění pozdějších předpisů, hygienický limit pro koupací 

vody je 100 000 buněk sinic · ml-1, ve znění pozdějších předpisů 

• Vyhláška č. 232/2004 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o chemických 

látkách a chemických přípravcích a o změně některých zákonů, týkající se klasifikace, 

balení a označování nebezpečných chemických látek a chemických přípravků: příloha 

č. 1: Seznam závazně klasifikovaných nebezpečných chemických látek a způsob jeho 

používání, ve znění pozdějších předpisů 

• Vyhláška č. 205/2009 Sb., o zjišťování emisí ze stacionárních zdrojů a o provedení 

některých dalších ustanovení zákona o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů 

• Nařízení vlády č. 219/2007 Sb., o stanovení zranitelných oblastí a o používání 

a skladování hnojiv a statkových hnojiv, střídání plodin a provádění protierozních 

opatření v těchto oblastech, ve znění pozdějších předpisů (www.irz.cz) 
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5 TECHNOLOGICKÉ MOŽNOSTI ODSTRAŇOVÁNÍ SINIC 

A ŘAS 

5.1 Biologické metody 

5.1.1 Biologická léčba sedimentu mineralizací 

Organické sedimenty jsou vhodné pro přezimování a jsou zde dlouhodobé 

zásoby sinic. Ošetření sedimentů se provádí vápenným hydrátem, který podporuje 

mineralizaci sedimentů.  Minerální rozklad sedimentů by mělo podpořit přidání 

mikroorganismů. Aplikace biopreprátů na obnažené sedimenty - cílem je dodání 

speciálně vybraných mikroorganismů do sedimentů, které se účinně podílejí 

na urychlení procesu mineralizace a snížení nadbytečných živin ve vodní nádrži. Proto 

při anoxických reakcích na dně, dochází k uvolňování fosforu méně často.  

V poslední době se hojně objevují dostupné biopreparáty obsahující 

saprofytické mikroorganismy. Tyto přípravky se obvykle skládají z vybraných kmenů 

bakterií přichycených na minerální nosič. Některé preparáty jsou obohaceny o enzymy, 

které fungují jako biokatalyzátory anebo mohou být přidány živiny (růstové 

stimulanty), pro začátek růstu po přidání do vody. Nicméně ve většině případů je nutné 

paralelní provzdušnění nebo oxidace sedimentů (např. použitím dusičnanů), což 

podpoří růst a aktivitu přidaných mikrobů. Měly by se také používat bakterie, u jejichž 

výměšků je známý vliv na potlačení růstu sinic (Duvall a Anderson, 2001).  

5.1.2 Biomanipulace 

Biomanipulace je termín pro řízení kvality v jezeře na základě kontroly 

potravního řetězce a biologických intervencí. Princip je založen na výsadbě ryb 

živících se zooplanktonem a fytoplanktonem. Biomanipulace obvykle není účinná 

v případě vysoce eutrofních nádrží, kde je celková koncentrace fosforu vyšší než 

100 g ·l-1. Neúčinnější příklady biomanipulace se vztahují na relativně malé vodní 

plochy, z důvodu špatné manipulace s rybami na velkých plochách. Biomanipulaci 

nelze pokládat za rutinní postup, neboť závisí na řadě okolností a může být prováděna 

pouze za účasti zkušeného odborníka (Cooke et al, 2005;. Jørgensen et al, 2005). 

Vzhledem k rybolovu a ekonomickým zájmům jezer a rybníků, jsou běžně 

přeplněné kaprovitými rybami. Tento druh ryb, pohybující se u dna, rozviřuje 

sedimenty, což zvyšuje přenos fosforu a sinic ve vodním sloupci (Gehrke a Harris, 

1994). 
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5.1.3 Býložravé ryby 

Potenciální způsob, jak snížit vývoj sinic, je využití býložravých ryb. 

Fytoplankton je hlavní přísun živin hlavně pro kapra stříbřitého a částečně i tolstolobce 

pestrého. Nicméně řada studií uvádí, že metabolická aktivita fytoplanktonu zůstává 

po průchodu trávicím traktem nedotčena nebo se dokonce zvýší. Existují určité 

náznaky, podporované studií ekosystémů, popisující efektivní využití okounovce 

nilského, u něhož je známé nízké pH v žaludku. Byla prokázána více než 95% ztráta 

životaschopnosti sinic, které pojdou jeho zažívacím traktem. I tak je ale použití těchto 

tropických ryb omezeno (Figueredo et al., 2005). 

5.1.4 Makrofyta a perifyton 

Přítomnost makrofyt v jezerech a nádrží je výhodné z mnoha důvodů. Jezera, 

ovládaná makrofyty jsou odolné proti rozvoji sinic a řas, jelikož makrofyta odstraňují 

část živin a působí pozitivně na životní prostředí pro perifyton, což dále odstraňuje 

rozpuštěný fosfor (McComas, 2002). 

Makrofyta mohou udržovat čistou vodu v nádrži, a to i v případě vysoké zátěže 

živin, zatímco kvalita vody v jezerech, kde dominuje fytoplankton, se nemusí 

zlepšovat, i když se koncentrace živin výrazně sníží (Cooke et al., 2005). 

Existuje několik možných příčin, které mohou bránit růstu makrofyt, které 

mohou být částečně vyřešeny dodatečnými opatřeními - vlny (dočasně instalováno 

kladivo vln), lehké omezení (snížení zákalu srážením a flokulací), rostliny, ryby, 

kachny, husy, labutě nebo želvy (McComas, 2002). Nicméně, ustáleného stavu 

makrofyt lze dosáhnout jen v mělkých jezerech, kde oblastí, kterou obsadily makrofyta, 

může být potenciálně téměř 100%. Většina z hlubokých jezer má malé terestrické zóny 

a makrofyta, budou mít pravděpodobně omezený vliv na udržení čisté vody (Cooke et 

al., 2005). 

5.1.5 Jiné organismy 

Mnoho jiných vodních organismů je posuzováno a studováno, pro jejich 

vlastnosti, které by potenciálně zabránily v růstu sinic. Jejich použití je založeno 

na principech predace, parazitismu nebo uvolnění metabolitů, které potlačují růst sinic. 

Zejména parazitismus bakterií a virů se zdá být zajímavý, vzhledem k vysoké 

specifičnosti jen na konkrétní druhy sinic, proto nemají žádné účinky na ostatní vodní 

organismy. 
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Je ovšem běžné, že sinice vyvinou rezistenci, na základě výroby antibiotik 

(bakterie, houby). Znalosti z této oblasti jsou většinou pouze na základě laboratorních 

studií a žádné přímé úspěšné aplikace v celém rozsahu zatím nejsou známy. 

Viry 

Viry sinic se běžně vyskytují jak v mořském, tak i ve sladkovodním prostředí, 

kde hrají důležitou roli při určování sinic v průběhu sezóny. Existuje však mnoho 

problémů, které činí použití virů v praxi téměř nemožným. Izolace a pěstovávání 

je ve větším měřítku také problematické (Yoshida, 2006). 

Sinice se staly rezistentní vůči cyanofágům, proto je účinek pouze dočasný. 

Kromě toho je virus specifický pouze pro určitý kmen a často nemá vliv na sinice z jiné 

lokality. I po poklesu biomasy určitého druhu, mohou být sinice nahrazeny jinými 

druhy (van Hannen et al., 1999). 

Bakterie 

Bakterie mohou obsahovat lytické enzymy sinic. Účinky těchto enzymů jsou 

selektivní a některé mohou způsobovat až 50% úmrtnost. Některé bakteriální 

metabolity také způsobují inhibici růstu sinic, fotosyntézy, metabolismu nebo 

enzymatickou aktivitu.  

Pěstování a praktické uplatňování určitých bakteriálních kmenů v přírodních 

ekosystémech je v současné době problematické, ale další výzkum může přinést nové 

výhody (Choi et al., 2005). 

Řasy 

Kromě vláknitých řas mohou také některé planktonní řasy produkovat 

sloučeniny inhibující růst sinic. Je prokázáno, že extrakt z obrněnek způsobuje 

propustnosti v membránách sinic. Data z monitoringu dokázaly, že lokality, 

kde dominují vláknité řasy, sinice obvykle hynou. Je zapotřebí další výzkum pro lepší 

pochopení biotické interakce uvnitř řas a sinic (Wu et al., 1998). 

5.2  Mechanické metody 

Fosfor se na dně nádrží a jezer hromadí v dlouhém časovém období. Proto tyto 

sedimenty představují velký vnitřní zdroj fosforu, který může být znovu uvolněn 

do vody. Z tohoto důvodu může eutrofní vodní útvar vykazovat podmínky i několik let 

potom, co byl snížen vnější přístup fosforu. Uvolňování fosforu do vodního sloupce 

může být značně vyšší, pokud je jezero rozvrstvené a u dna jsou anoxické podmínky. 

Sedimenty také slouží jako dlouhodobé stanoviště sinic při nepříznivých podmínkách, 
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kde mohou ve velkém množství přežít až několik let. Také další okolnosti, jako vítr, 

turbulence z motorových člunů nebo pohyb ryb žijících u dna, mohou přispět 

ke zvýšení uvolňování živin ze sedimentů dna do vodního sloupce. Ke snížení obsahu 

vnitřního fosforu se používají různá opatření – odstranění sedimentů, odpařování, 

oxidace (Pokorný a Hauser, 2002). 

5.2.1 Odstranění sedimentů 

Odstranění sedimentů je velmi efektivní metoda pro pokles živin v jezeře nebo 

nádrži. Odstranění vrchní vrstvy jezerních sedimentů nejvíce bohaté na fosfor odhaluje 

vrstvy s vyšší kapacitou pro vazbu fosforu. Společně s odstraněním vrchní vrstvy 

sedimentů, je odstraněna i většina inokula sinic.  

Studie na obnovu jezer odstraněním sedimentů, popisují velikost ošetřených 

jezer od méně než 2 do 1050 ha, a objem odstraněných sedimentů od několika set 

do více než 7 mil. m3 (Cooke et al. 2005). 

Bylo popsáno mnoho různých metod pro odstranění sedimentů. Nejběžnější 

z nich, používaná u menších jezer a rybníků, je snížení hladiny vody a odstranění 

exponovaných sedimentů. Nicméně, může být důvod, aby toto snížení hladiny 

nenastalo, např. pro ochranu vodního ekosystému a života ve vodě. Proto se běžně 

používají ekologicky šetrné sací bagry. Tato metoda minimalizuje nežádoucí 

promíchání usazenin, ale odstraněné sedimenty obsahují asi 90 % vody, metoda 

je dražší a vznikají další komplikace s dopravou a likvidací tohoto mokrého sedimentu. 

Hloubení sedimentů samozřejmě představuje velký zásah do ekosystému nádrží 

s možnými negativními následky. Nejviditelnější je zničení bentických organismů. 

Pokud je nádrž zcela vytěžena může trvat 2 až 3 roky znovu navázání bentické fauny. 

Pokud jsou spodní vrstvy ponechány, může se znovunastolení lišit od okamžitého 

až do 2 let. V každém případě, je ovšem vliv na bentickou faunu obecně přijatelný, 

vzhledem k dlouhodobým výhodám vyplývajícím z tohoto zásahu (Cooke et al., 2005). 

I v případě vysoké účinnosti a vysokým nákladům, nemusí tento zásah přinést 

požadovaný účinek, zejména v případě, že je vnější zatížení živinami dostatečně 

vysoké pro masový rozvoj sinic. 

Odstranění sedimentů je nejdražší, ale efektivní metoda, avšak přináší celou 

řadu dalších otázek (další využití sedimentů, odstraňování bentické fauny, hodnocení 

kvality). Ovšem při odstranění inokula sinic, může zabránit rozvoji vodního květu 

i na několik let (Pokorný a Hauser, 2002). 
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5.2.2 Vypouštění hypolimnionu 

Tato metoda je použitelná pouze pro jezera, kde jsou nejvyšší koncentrace 

fosforu kumulovány v hypolimnionu, kvůli silnému uvolňování fosforu ze sedimentů 

při anoxických podmínkách. Metoda je založena na selektivním vypouštění spodních 

vod (s nízkým obsahem kyslíku a bohatých na fosfáty, železo a mangan). Snížení 

koncentrace fosforu a zvýšení koncentrace kyslíku může omezit růst sinic zejména 

v nádržích, kde převládá vnitřní původ fosforu. Použití této metody je také vhodné 

pro obnovu jezera, kde byl omezen vnější přísun fosforu. Je použitelná ovšem 

jen v případě, že množství vypouštěné vody dostatečně doplňuje přítok, kvůli udržení 

konstantní hladiny jezera (Cook et al., 2005). 

Výhodou této metody je relativně nízká cena. Její použití je však omezeno 

na relativně malá a hluboká jezera. Ve větších jezerech nemusí být odpuštění ke snížení 

fosforu v hypolimnionu dostatečné (Dunalska et al., 2001). 

Negativní účinky se mohou vyskytovat v oblastech po proudu, jelikož dochází 

k vypouštění vody s nižší teplotou, vyšším obsahem živin, amoniaku, sulfanu a dalších 

toxických sloučenin. To může omezit výskyt citlivých druhů a zvýšit rozvoj řas 

a makrofyt. Tyto nežádoucí účinky může zmírnit dodatečné srážení fosforu (Chorus 

a Mur, 1999). 

5.2.3 Provzdušnění a okysličení hypolimnionu 

Základní koncept aeračního systému je neustále udržovat kyslík na dně jezera, 

takže železo zůstává v nerozpuštěné formě a uvolňování fosforu z usazenin do vodního 

sloupce se sníží. Provzdušnění podporuje také rychlejší odbourávání organických 

sedimentů aerobními bakteriemi. Nejčastěji se provzdušnění dosahuje kompresory, 

pomocí perforovaných trubek se vzduch zavádí do hypolimnia. Rostoucí bublinky tlačí 

vodu zbavenou kyslíku k povrchu, kde se znovu okysličuje atmosférickým kyslíkem. 

Nicméně tato metoda může ohrozit rozvrstvení vody v jezeře a navodit ještě 

příhodnější podmínky pro růst sinic a řas, avšak cílem provzdušňování hypolimnia, je 

zvýšit obsah kyslíku u dna bez destratifikace vodního sloupce nebo ohřátí hypolimnia 

(Wüest et al., 1992). 

Provzdušnění hypolimnia se nedoporučuje, pokud je maximální hloubka menší 

než 12-15 m. Provzdušňovače jsou obvykle zavedeny po jarní cirkulaci a provozovány 

po celou sezónu, do začátku podzimního oběhu. Vzhledem ke spotřebě elektrické 

energie, jsou náklady na provoz této metody poměrně vysoké. Nežádoucí efekty nejsou 

popisovány.  (Cooke et al., 2005). 
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5.2.4 Umělá destratifikace (míchání) 

Cirkulace vody v nádrži zvyšuje okysličení v celém vodním sloupci. Hlavními 

přínosy této cirkulace je snížení úniku fosforu ze sedimentů a zvětšování vhodné 

lokality pro aerobní organismy. Kromě toho může mít trvalé míchání vodního sloupce 

přímý dopad na složení a vývoj biomasy.  

Letní termální stratifikace je příznivá pro plynové vakuoly sinic. Na rozdíl 

od jiných druhů fytoplanktonu jsou schopné regulovat svou polohu ve vodním sloupci, 

proto oběma stranám vyhovuje využití živin z bohatého hypolimnionu a sluneční světlo 

pro fotosyntézu v epilimnionu. Kontinuální míchání vodního sloupce ničí rozvrstvené 

podmínky, tedy výhodu vztlaku sinic, ve prospěch zelených řas. Tato dominance může 

být zlepšena i v reakci na snížení hodnoty pH a související zvýšení koncentrace 

volného oxidu uhličitého (podmínky ve prospěch zelených řas) (Jungo et al, 2001). 

Kontinuálního míchání je obvykle dosaženo zavedením vzduchové bubliny 

na dno nádrže, avšak dostatečného nebo dokonce lepšího výsledku lze dosáhnout 

občasným mícháním (3 týdenní cykly), jsou zde i nižší náklady na provoz (Verner, 

1996). 

Některé z negativních vlivů umělé destratifikace, jsou: stlačený vzduch 

používaný k promíchávání přesytí vodu, následně pak rozpuštěný amoniakální dusík 

způsobuje úhyn ryb. V některých případech tato metoda může obohatit epilimnion 

živinami, které mohou vyvolat ještě intenzivnější růst sinic. Tato metoda bývá úspěšná 

spíše v nádržích s nižším obsahem fosforu a nízkou biomasou sinic (McComas, 2002). 

5.2.5 Mechanické odstranění biomasy sinic 

Mechanické odstranění sinic lze použít za stavu masivního rozvoje. Organismy 

lze táhnout pomocí lodě a koncentrované jednotky na povrchu jsou odčerpány. Mohou 

se také využít různé druhy filtrace vody. Ovšem často je mechanicky odstraněna pouze 

malá část sinic, kvůli výskytu v celém vodním sloupci a v sedimentech.  

Tato činnost musí být prováděna pod dohledem odborníků, kteří mohou řídit 

časování činností – většinou brzy ráno, kdy se maximum organismů nachází v horní 

vrstvě vody. Následně nastává problém s nakládáním páchnoucí a často i toxické 

biomasy odstraněné z vody. Obvykle se využívá ke kompostování. Flokulace 

a přehrazení sinic na dně nádrží jsou obvykle doplňková opatření k mechanickému 

odstranění. Určitou výhodou mechanického odstranění je, že se odstraní také živiny 

obsažené v biomase (Atkins et al., 2001). 
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5.2.6 Ředění a proplachování 

Ve vzácných případech může být kvalita vody v jezeře zlepšena ředěním vodou 

z externího zdroje. Koncentrace limitujících živin pro růst sinic se ředí vodou, což vede 

k rychlejšímu vymizení z nádrže. Proplachování může mít vliv, i když je koncentrace 

živin vysoko nad průměrem. Nicméně vzhledem k vysoké spotřebě vody je tato metoda 

použitelná jen zřídka (Welch et al., 1990). 

5.2.7 Sušení sedimentů 

Sušení sedimentů může být jednodušší a méně nákladné opatření, než např. 

bagrování, zejména v případě mělké nádrže. Bylo prokázáno, že sušení po středně 

krátkou dobu by mohlo výrazně zhoršit klíčivost sinic a řas. Nicméně lze očekávat nižší 

toleranci u organismů tvořících kolem populace sliz, který může poskytnout určitou 

ochranu před vyschnutím (Tsujimura, 2004). 

5.3 Chemické metody 

5.3.1 Metoda koagulantů 

Koagulace vod je pochod při čištění nebo úpravě vody, do níž se přidávají 

vhodná chemická činidla (koagulanty), vyvolávající ve vodě shlukování příměsí 

do vloček, které stále rostou, až jsou tak těžké, že klesají ke dnu. Při sestupu ke dnu 

s sebou strhávají i jiné nečistoty a z velké části i bakterie.  

Kromě použití sloučenin, které jsou určitým způsobem toxické pro sinice, je zde 

také možnost využití koagulantů. Tyto sloučeniny se běžně používají v čistírnách 

odpadních vod a také přímo v jezerech. 

Tato technika se zaměřuje na snižování obsahu fosforu v nádržích, odstraňování 

fosforu z vodního sloupce a zpomalení uvolňování fosforu ze sedimentů. Toho 

je dosaženo použitím tzv. koagulantů. Tyto sloučeniny po přidání do vody upravují 

fosfor, který je vázaný do vloček, a převádí ho do formy, kdy je dostupný 

pro fytoplankton. Některé koagulanty mohou také vázat malé částice, včetně řas a sinic 

do vloček. Stáda se pak usadí na sedimentech, a tak odstraňují fosfáty a sinice 

z vodního sloupce. Na dně nádrže koagulanty dále zvyšují vaznost sedimentů 

pro fosfor. Biologicky dostupná vazba fosfátu ve vločkách je silnější než vazba 

fosforu ve formě částic. Proto je lepší provádět ošetření jezer touto metodou s dlouhým 

retenčním časem od pozdního podzimu do časného jara, kdy je v nádržích minimum 

fosfátů a než jsou začleněny do bujně rostoucího fytoplanktonu. Účinnost této metody 

je nízká v mělkých jezerech, kvůli resuspendování fosforu ze sedimentů pomocí větru. 
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Je-li hlavním cílem léčby snížení koncentrace fosforu, může být účinné použití pouze 

v jezerech s dlouhým retenčním časem (›jeden rok). Při použití ve vhodném místě 

může tato metoda poskytnout dlouhodobé účinky. Kromě vlivu na koncentraci fosforu 

je zde také možnost využít koagulanty jako alternativu k algicidnímu ošetření 

v průběhu sezóny (Welch a Cooke, 1999). 

Výhodou, na rozdíl od použití klasických algicidů jsou buňky sinic rozkládány, 

proto se toxiny nebudou uvolňovat do vody (Lam et al, 1995;). Kromě chemických 

parametrů vody, jako jsou pH, tvrdost a teplota závisí účinnost flokulace sinic 

na hustotě řas a sinic ve vodě, nebo na velikosti kolonií sinic. Zvláště velké kolonie se 

špatně sráží. Účinná léčba může dosahovat až několika týdnů čisté vody, dokud sinice 

opět nedorostou do původní hustoty (Chow et al., 1998). 

Metoda koagulantů může být použita na celou plochu nádrže, nebo může být 

omezena na vybraných místech nebo v jednotlivých vrstvách vodního sloupce 

(Søndergaard et al., 2002). 

K dispozici je řada sloučenin, které mohou být použity jako koagulanty – 

hlinité, železité a vápenaté soli nebo jejich kombinace a některé jílové minerály. 

Uvedené skupiny sloučenin se liší svými účinky ve vodním prostředí, proto jsou 

aspekty jejich použití popsány samostatně (Cooke et al., 2005). 

Použití koagulantů není selektivní, působí i na další fytoplankton, bakterie nebo 

dokonce malý zooplankton. Nicméně tyto druhy jsou často potlačeny biomasou sinic 

a jejich toxiny, tedy odstranění sinic je přínosem i pro ně. Kromě toho, zelené řasy mají 

rychleji rostoucí populaci (Halling-Sorensen, 2000). 

Hliník 

Nejčastěji se používá činidlo z hlinitých solí - síran hlinitý (kamenec). Kamenec 

po přidání do vody rychle tvoří velké, viditelné, netoxické sraženiny hydroxidu 

hlinitého a pomocí vodního sloupce se usazuje na sedimenty. Kamenec je extrémně 

efektivní v kontrole uvolnění fosforu ze sedimentů, zlepšuje čistotu vody, snižuje 

biomasu fytoplanktonu a zvyšuje použitelnost rybích stanovišť (Holz a Hoagland, 

1998). 

Nejúčinnější načasování léčby kamencem je brzy na jaře, kdy je obsah 

rozpustného fosforu nejvyšší. Na druhé straně se však účinnost srážení snižuje při 

nízkých teplotách. Proto se léčba v časném létě, kdy se vyskytují květy sinic, obvykle 

považuje za nejvhodnější. Hlinité soli je nejefektivnější aplikovat v tekuté formě 

(Cooke et al., 2005). 
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 Hliník patří mezi nejvíce rozšířené prvky v zemské kůře, podobně 

je v přirozeně vysoké koncentraci i v jezerních sedimentech. Kamenec, který 

se používá k ošetření, pouze mírně zvyšuje přirozený obsah hliníku v sedimentech. 

Používá-li se v přiměřené dávce, není příčinou přetrvávající acidifikace, jeho použití 

je bezpečné. V nádržích není dávka kamence nikdy distribuována do celého objemu 

ve stejné době, ošetření celého jezera obvykle trvá několik dní (Wolter, 1996). 

Železo 

Železo se používá obvykle ve formě chloridu železitého. Podobně jako 

u kamence koagulace, může se fosfor vázat přímo do železité soli nebo se absorbuje 

ve vločkách hydroxidu železitého. Stabilita sloučenin železa a fosforu je silně závislá 

na změnách v „redox“ stavu. Když obsah rozpuštěného kyslíku ve vodě klesne 

pod 1 mg·l-1, potom se sloučeniny železa používají jako alternativní akceptor elektronů. 

Tato změna nastává rychle, takže dokonce i krátké anoxické období na dně nádrže vede 

k podstatnému uvolnění fosforu. Aby nedošlo k tomuto efektu, souběžně s aplikací 

železa, dochází k provzdušnění (Wolter, 1994). 

Průběžná aplikace železa v letním období se používá v kombinace s umělou 

destratifikací, aby se zabránilo „kvetení“ cyanobakterií. Aplikace železa může být také 

úspěšná v kombinaci s léčbou sedimentů pomocí dusičnanů, jako alternativního 

akceptoru elektronů. 

Nevýhodou železa je, že váže pouze anorganický rozpustný fosfor. Obvykle 

se nedá používat k flokulaci částic fosforu. Z tohoto důvodu je aplikace během sezóny 

neúčinná a k léčení nádrží může dojít až v pozdním podzimu nebo brzy na jaře 

(Søndergaard et al., 2002). 

Žádné toxické účinky železa na vodní organismy nejsou známy, alespoň ne 

v koncentracích požadovaných pro tuto léčbu. Nicméně v ojedinělých případech může 

růst sinic podporovat, když je železo limitujícím prvkem v jezeře (Chorus a Mur, 

1999). 

Koncentrace při aplikaci chloridu železitého, může dosáhnout až několika 

stovek mg · l-1, nicméně koncentrace do 500 mg·l-1 by neměla způsobit biologické 

poškození. Avšak může způsobit dočasné hnědé zbarvení vody a koupání by mělo být 

omezeno (Søndergaard et al., 2002). 

Vápník 

Uhličitan vápenatý (vápenec) nebo hydroxid vápenatý (vápno) mohou být také 

přidány do jezera jako koagulant fosforu. Tyto sloučeniny mají za následek výrazné 
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odstraňování fosforu z vodního sloupce. Různé formy vápence jsou zkoumány pro 

jejich potenciální použití jako aktivní bariéry sedimentů (zabránění uvolňování fosforu 

ze sedimentů) (Hart et al., 2003). 

Výhodou vápna je jeho nízká cena a netoxicita, nicméně může dojít 

k nepříznivým účinkům na vodní organismy, jelikož aplikace vápna zvyšuje pH vody. 

V mělkých vodách pak pH může překročit i hodnotu 11 a použití vápna také dočasně 

zvyšuje zakalení. Ovšem vápno a vápenec se také používají k vysrážení sinic z vodního 

sloupce (Yee et al., 2000). 

 Jílové materiály 

Také řada jílových materiálů může být použita k navázání fosforu z vody, jsou 

to například zeolity, modifikované jíly a kaoliny. Ty se také používají v umělých 

mokřadech a na čištění odpadních vod (Robb et al., 2003). 

Jílové materiály mohou účinně působit při flokulaci a odstraňování sinic. 

Některé studie prokázaly, že odstranění červených a hnědých řas bylo výrazně vyšší 

v případě 25 jílů, než účinky kamence nebo polyaluminium chloridu (Atkins et al., 

2001). 

5.3.2 Chemické metody - oxidace sedimentů  

Metoda RIPLOX = oxidace sedimentů se zaměřuje na snížení fosforu 

v sedimentech. Spojuje v sobě povrchovou léčbu sedimentů pomocí dusičnanu 

vápenatého, chloridu železitého a vápna. 

Metoda se většinou provádí v pozdním jaru. Chemické látky mohou být použity 

přímým vstřikováním do horní vrstvy sedimentů. Injekční metoda je velmi drahá 

a je účinná pouze pro ploché a mělké nádrže. 

Aplikační dávky dusičnanů jsou v rozmezí od 16 do 140 g·m-2. Chlorid železitý 

a vápno mohou být zbytečné v případě, že je pH dostatečně vysoké (pro podporu 

denitrifikace) a obsah železa v sedimentech je přiměřený pro vazby fosforu. To přináší 

značné úspory nákladů. 

Při použití metody Riplox nebyly popsány žádné negativní účinky na vodní 

prostředí (Wauer et al., 2005). 

5.3.3 Algicidy 

 Existuje mnoho toxických látek, které jsou schopné sinice zabít, nebo zabránit 

jejich novému růstu. Tyto látky by měly být považovány za algicidy druhé generace. 

Jsou charakteristické selektivní toxicitou na sinice a jsou biologicky rozložitelné 
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ve vodním prostředí (např. perzistence ve vodním ekosystému na více, než jednu 

vegetační sezónu). 

I v případě, že sloučenina selektivně ovlivňuje pouze sinice, stále existují 

problematické aspekty, které omezují její použití. Zabíjení již rozrostlé kolonie sinic 

může vést k náhodnému uvolnění buněk do vody (včetně toxinů). Kromě možných 

zdravotních rizik to může vést také k anoxii způsobené bakteriální degradací 

obrovského množství biomasy a tím způsobit úhyn ryb. Proto se tyto sloučeniny 

nejčastěji aplikují na začátku sezóny, kdy ještě biomasa sinic nedosahuje rozkvětu. 

Kromě toho jsou sinice na začátku sezóny zranitelnější v důsledku vyššího příjmu látek 

z okolí. To, v kombinaci s nižší hustotou sinic ve vodě, umožňuje používat „toxiny“ 

v nižších dávkách. Ovšem sinice mohou získat odolnost vůči některým algicidům, 

následné zvýšení dávky je nutné. Kromě toho jsou důsledky algicidů pouze dočasné, 

jakmile klesne jejich koncentrace ve vodě, zbývající sinice začnou opět růst, obvykle se 

během několika týdnů nebo dokonce dnů dostanou na původní hustotu (Lam et al., 

1995). 

Široká škála algicidů zahrnuje organické nebo anorganické sloučeniny nebo 

materiály, chemické látky nebo sloučeniny přírodního původu. Jejich efekty a výhody, 

a omezení jejich použití jsou rozděleny do dvou kapitol – chemické a přírodní 

sloučeniny. 

I přes řadu nevýhod a rizik algicidní léčby, je jejich použití, bohužel v mnoha 

případech jen volba, jak dosáhnout účinků v kratší době, nebo získat nějaké efekty 

v případě omezeného finančního rozpočtu, zejména v jezerech s vysokým externím 

zatížením fosforu. Proto je ještě potřeba pracovat na výzkumu nových algicidů, které 

by měly nižší negativní dopad na vodní ekosystém. 

5.3.4 Anorganické a organické chemikálie 

Měď 

Pravděpodobně nejčastější algicid vůbec, je síran měďnatý. Mezi toxické účinky 

mědi na řasy a sinice, patří inhibice fotosyntézy, fixace fosforu a dusíku. Ačkoli sinice 

mohou být potlačeny v koncentracích mědi pouhých 5-10 µg·l-1. Ve vodním prostředí 

je účinná dávka obvykle mnohem vyšší (asi 1 mg·l-1). V případě velké biomasy sinic, 

která je obvykle doprovázená vysokou hodnotou pH, může být měď neúčinná. Účinek 

může být snížen kvůli tvrdosti vody a vysokým hodnotám pH, adsorpci na jílové 

materiály, biologickému příjmu (Havens, 1994). 
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Výhody jejího použití jsou vyšší dopady na sinice než na zelené řasy, rychlé 

efekty a relativně nízké náklady. Nicméně, její použití je spojeno se všemi negativními 

aspekty algicidů. Bylo prokázáno, že sinice mohou vyvinout odolnost vůči mědi. Měď 

je toxická pro řadu dalších vodních organismů, včetně ryb. Hromadí se v sedimentech, 

které mohou narušit ekosystém bezobratlých a způsobit pozdější problémy v projektech 

odebrání sedimentů. Vzhledem k potřebě vyšších dávek, nebo potřebě opakovaného 

ošetření z důvodu dočasných účinků, není léčba efektivní z hlediska nákladů. Její 

všestranné využití v jezerech je nepřijatelné a mělo by být omezeno (Garcia-Villada et 

al., 2004). 

Ostatní anorganické chemikálie 

Existuje mnoho dalších anorganických algicidů, které jsou vysoce toxické 

pro sinice, například dusičnan stříbrný (dávka 0,04 mg·l-1), manganistan draselný 

(dávka 1-3 mg·l-1) a chlornan sodný (dávka 0,5 - 1,5 mg·l-1). Nicméně (podobně jako 

v případě síranu měďnatého), jejich aplikace do přirozeného vodního prostředí není 

možná, vzhledem k jejich toxicitě, neselektivní k mnohým vodním organismům (Lam 

et al., 1995). 

Bylo provedeno několik studií zkoumajících použití jiných anorganických 

sloučenin. Jedna z těchto studií se zabývá selektivními účinky peroxidu vodíku 

na sinice a fotosyntézu, a navrhuje ho jako slibnou sloučeninu pro léčbu nadměrného 

růstu sinic. Účinná dávka ve vodě se pohybuje od 0,3 do 5 mg·l-1, v závislosti 

na druzích sinic, podmínkách a intenzitě světla. Výhodou je, že peroxid vodíku 

selektivně ovlivňuje pouze sinice. Podobně selektivní vlastnosti by mohly mít i jiné 

peroxidy. Zatím to nebylo potvrzeno, ale je možnost, že sinice získají odolnost. 

Hlavním omezením požití peroxidu vodíku je jeho krátká doba účinku. 

Údaje o citlivosti sinic na draslík byly publikovány, ale problém se nachází 

ve velikosti účinné dávky, která se pohybuje kolem 235 mg·l-1 pro vodu mořskou a 10 

mg·l-1 pro sladkovodní ekosystémy. Proto se draslík používá pouze při zvláštních 

příležitostech. (Lam et al., 1995) 

Fotosenzitivní látky 

Jedním z nejnovějších trendů ve vývoji biocidů je použití fotokatalýzy. 

Fotokatalytický efekt je založen na použití fotosenzitivních látek, které po ozáření 

slunečním světlem produkují řadu reaktivních forem kyslíku. V důsledku toho mají 

silný biocidní účinek. Nejčastěji vyrábí singletový kyslík, radikální superoxid, peroxid 

vodíku a hydroxylový radikál. Existuje mnoho sloučenin, organických 
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a anorganických, které působí fotosenzitivně: chlorofyl, huminové látky a oxid 

titaničitý, atd. Některé z nich se používají v mnoha aplikacích, jako jsou dezinfekce, 

úprava vody, organické polutanty nebo terapie rakoviny (Jori a Brown, 2004). 

Oxid titaničitý má působit především na výrobu hydroxylových radikálů. I když 

existuje mnoho výhod (je to stabilní, inertní a levná sloučenina, ve tmě netoxický), 

je jeho použití v boji proti sinicím omezen kvůli nerozpustnosti ve vodě. 

Jako další příklad fotosenzitivních derivátů podle excitace světlem je zejména 

singletový kyslík. Jeho účinnost v zabíjení bakterií, kvasinek a plísní byla prokázaná, 

stejně jako účinnost v omezení růstu sinic a řas (Lonen et al., 2005). 

Organické chemikálie 

Výhodou použití organických sloučenin může být jejich biologická 

rozložitelnost, i když to zdaleka neplatí pro všechny. Obvyklá mez jejich použití 

je jejich neselektivní toxicita pro vodní organismy, a také vyšší cena ve srovnání 

s anorganickými látkami. Opět platí, že jejich doba účinku je krátká. Účinky na sinice 

byly popsány pro mnoho látek, nicméně většina z nich je nepoužitelná kvůli toxicitě 

pro jiné organismy. V poslední době je výroba a využití některých z nich dokonce 

zakázána. Stále nové sloučeniny jsou studovány pro jejich selektivní toxické účinky 

na sinice. Nicméně, žádný z organických algicidů nebyl do dnešní doby vhodný 

pro použití v celé nádrži (Robinson et al., 2005). 

Vysoce toxické jsou pro sinice a řasy kvarterní amoniové sloučeniny. 

Například, didecyldimethylamonium chlorid nebo N-alkyl-dimethyl-benzyl-chlorid 

amonný a mnoho dalších podobných sloučenin, nejsou vhodné pro použití ve vodním 

ekosystému vzhledem k jejich toxicitě na jiné vodní organismy.  

Použití některých antibiotik může poskytnout selektivní účinky na sinice, 

ale jejich použití na celé jezero není efektivní z hlediska nákladů (Halling-Sorensen, 

2000). 

Některé nové algicidy, které jsou v poslední době k dispozici na trhu, obsahují 

směs enzymů a povrchově aktivních látek, ale jejich přesné složení není známo. 

Některé z nich mohou vykazovat selektivní účinky na sinice, ale jejich použití 

v přirozeném vodním prostředí je omezen z důvodu negativních dopadů na ostatní 

druhy a také vyšší cena (Hehmann et al., 2002). 

5.3.5 Přírodní látky a materiály 

K dispozici je široká škála přírodních látek a materiálů, které vykazují algicidní 

účinky. Některé vodní makrofyta mohou uvolňovat alelopatické sloučeniny a tím 
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potlačují růst fytoplanktonu. Nicméně, většina z přírodních látek byla studována jen 

v laboratorním výzkumu a nikdy nebyla použita v měřítku jezera. 

Alelopatické sloučeniny 

Obecně platí, že alelopatické sloučeniny mají prospěšné či škodlivé účinky 

jednoho druhu na jiný. Nejčastěji se tento termín vztahuje na látky vylučované 

rostlinami k potlačení růstu dalších rostlin nebo jiných fotosyntetických organismů. 

Tento princip může být rovněž použit při kontrole růstu sinic. Alelopatické látky 

uvolněné z vodních makrofyt můžou negativně ovlivnit růst sinic (Gross, 2003). 

Sláma ječmene 

Využití slámy ječmene k potlačení rozvoje sinic je znám především z Velké 

Británie. Hlavním požadavkem pro úspěšné použití slámy ječmene je udržení aerobních 

podmínek. Proto je sláma obvykle aplikována na vodní hladině v síťovině. Efekt 

inhibice se dostaví po 4 až 8 týdnech aerobního rozkladu v asi 10°C. Proto by sláma 

měla být použita již brzy na jaře, aby byla použitelná od začátku rozvoje sinic. Ve vyšší 

teplotě je rozklad rychlejší (1-2 týdny při 20°C). Aplikační dávka se pohybuje mezi 6-

60 g·m-3. Vyšší dávky by mohly způsobit problémy v důsledku rychlé ztráty kyslíku. 

Po 4 až 6 měsících musí být shnilá sláma odstraněna, aby nedošlo k dalšímu rozkladu 

a uvolnění živin (Ridge et al., 1999). 

Ošetření slámou ječmene bylo v některých případech úspěšné a levné řešení 

především v malých nádržích. Značnou nevýhodou je způsob aplikace. Zejména 

ve větších nádržích a jezerech, které se používají pro rekreační účely, manipulace 

a trvalé umístění síťoviny se slámou je nevyhovující. Bohužel, není sláma z ječmene 

vždy efektivní. Podle některých zpráv, aplikace slámy nepřinesla žádné významné 

účinky (Kelly a Smith, 1996).  

Pšeničná sláma nevykazovala žádné významné inhibiční účinky. Nicméně, 

existuje několik studií, kde bylo prokázáno výrazné snížení růstu řas a sinic od jiných 

rostlinných materiálů (Choe a Jung, 2002). 

5.4 Jiné 

5.4.1 Uzavření sedimentů 

Alternativní, poněkud levnější variantou, je uzavření sedimentů. Tato technika 

se používá především k léčbě sedimentů znečištěných toxickými kovy a dalšími 

perzistentními toxickými látkami, ale může být použita pro snížení vniku živin a sinic 

do vodního sloupce. Koncept uzavření usazenin na místě, zahrnuje umístění krytu 
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nad sedimenty, jeho zapečetění, což minimalizuje uvolňování škodlivých látek 

do vodního sloupce. Potahový materiál může jednoduše vytvořit fyzickou bariéru 

nad sedimenty. Jako mechanická zábrana může také sloužit „čistý“ sediment, písek 

nebo štěrk. Vrstva by měla být silná 30 – 40 cm, aby se zabránilo promíchání nového 

a původního sedimentu. Tato metoda se používá jen zřídka, kvůli obtížím s vytvořením 

jednotné a souvislé vrstvy pod vodou (UNEP-IETC, 1999). 

Systémy aktivní bariéry jsou obecně schopné zamezit vniku nečistot a živin 

do vody. Zejména jsou používány různé vápencové materiály, aby snížily uvolňování 

fosforu ze sedimentů. Dalším známým materiálem pro uzavření sedimentů je směs soli 

a balastních materiálů. Zatím nejsou známy žádné negativní aspekty této metody (Hart 

et al., 2003). 

5.4.2 Ultrazvuk 

Použití ultrazvuku (3 sekundy) vyvolává narušení plynových váčků sinic a vede 

k poklesu sinic ke dnu. Výhodou, na rozdíl od algicidní léčby je, že ultrazvuk 

nezvyšuje uvolnění microcystinů z buněk (Lee et al., 2001). 

Nicméně, narušené plynové váčky se zregenerují v relativně krátké době 

po přerušení ultrazvuku (do 20 hodin, dokonce i ve tmě). Po ultrazvuku byly 

pozorovány poruchy fotosyntetické aktivity. Ultrazvuk také podporuje úzký kontakt 

s Myxobacteriemi, který vede ke zničení sinic (Ahn et al., 2003). 

Ačkoli se zdá, že má použití ultrazvuku velký potenciál, jako prostředek 

k odbourání sinic, je nedostatek informací o účincích na vodní ekosystém (Nakano et 

al., 2001). 

5.5 Opatření v povodí 

Nejdůležitější živina pro masivní růst sinic a řas je obvykle fosfor. Proto prvním 

a nejdůležitějším krokem ke zlepšení kvality vody v nádrži, je eliminace vnějšího 

zatížení živinami z povodí proti proudu. Šance dostatečně snížit odtok živin z povodí je 

často omezená nebo může být toto opatření nedostatečné, vzhledem k vnitřní recyklaci 

živin v nádrži. Mnoho metod je také zaměřeno na další snížení biologicky dostupného 

fosforu ve vodních útvarech. Pravděpodobnost získání kvalitní vody z hypertrofických 

nádrží je velmi nízká, proto je nezbytné kombinovat a využívat obě metody. Účinnost 

různých opatření v nádržích závisí na řadě okolností a dobré znalosti kvality vody. 

Velké rozdíly existují zejména mezi možnostmi na úpravu plošných a hlubokých jezer. 
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  Nápravná opatření na úrovni povodí – ve většině eutrofních jezer postižených 

sinicemi je hlavním úkolem snížit zatížení živinami z povodí. Odtok živin je pevně 

spjatý se zvýšeným odtokem vody z krajiny. Proto jsou preventivní opatření v mnoha 

případech podobné protipovodňovým opatřením. Odtoku živin a vody se může předejít 

revitalizací regulovaných a narovnaných řek a potoků, sanace v pobřežních zónách 

a zejména obnovou mokřadů. Obecně platí, že čím větší rozmanitost krajiny, tím je 

vyšší fixace živin. (Cooke, 2005). 
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6 VYHODNOCENÍ A ZÁVĚR 

Největším problémem v řešení problému sinic v nádržích, je přísun živin 

do nádrží (externí, interní, přirozený i antropogenní) a následná spotřeba 

fytoplanktonem. Jejich odolnost a usazování v sedimentech při nepříznivých 

podmínkách, stejně jako vaznost fosforu a dusíku na sedimenty a jejich následné zpětné 

uvolňování do vodního sloupce. 

Je zde mnoho parametrů, které ovlivňují vývoj, množství a stav fytoplanktonu 

v nádržích. Mezi ty hlavní patří množství živin, teplota vody, pH, zákal a ostatní 

organismy. 

Existuje řada způsobů, kterými se dá řešit přemnožení sinic a řas a eutrofizace 

nádrží. Mezi nejběžnější metody patří biologické, především použití býložravých ryb, 

vysazení makrofyt nebo nasazení fytoplanktonních virů a bakterií. Dalšími prostředky 

léčby jsou mechanické, mezi kterými je nejpoužívanější promíchávání a okysličování 

vodního sloupce, odstranění a sušení sedimentů a vypouštění vody hypolimnionu. Mezi 

v poslední době nejvíce zkoumané metody patří chemické. Jako jsou např. používání 

flokulantů, algicidů nebo přidání jiných, organických či anorganických, látek 

do vodního sloupce. Jiné metody, které se poměrně často používají, jsou ještě ultrazvuk 

a uzavření sedimentů.  

Z mého pohledu se jako nejefektivnější metoda jeví použití býložravých ryb, 

což ovšem není vždy možné. Nebo také odstranění sedimentů, tady je ale problém 

s jeho dalším využitím. Jako nejekonomičtější technologii bych vyhodnotila vypouštění 

hypolimnionu, což není ani technicky příliš náročné, pokud se zajistí dostatečný příliv 

externí vody. A co se týká ekologického řešení, tady je to opět metoda, kdy se použije 

vysazení býložravých ryb, čímž se minimálně naruší vodní ekosystém. 

Je zřejmé, že problém eutrofizace i sinic a řas je vážný a není jednoduše 

a jednoznačně řešitelný. Je i v našem zájmu, pomoci k omezení vlivu sinic na vodu, 

jelikož dostatek pitné a zdravotně nezávadné vody je stále aktuálnější. 

Při psaní této bakalářské práce jsem se dozvěděla základy o rozvoji sinic a řas 

ve vodách a jejich odstraňování, proto bych si tyto vědomosti chtěla rozšířit při psaní 

diplomové práce. A zjistit více o tomto problému v praxi. 
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