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Anotace: 

Tématem bakalářské práce je problematika spojená s eutrofizací povrchové vody, 

jejími důsledky na zdraví obyvatel, vodní ekosystémy. V práci je rovněž řešena možnost 

jejího řešení. 
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Summary: 

The bachelor thesis introduces the isme of water eutrophication, its implications for 

public health, aquatic ecosystems and the posibility of its resolution. 
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1 ÚVOD A CÍL BAKALÁ ŘSKÉ PRÁCE 

Problematika eutrofizace je velmi široký problém. Jedná se o znehodnocování vody, 

při složitých procesech obohacování zvýšenými koncentracemi biogenních sloučenin a to 

hlavně dusíku a fosforu. V podstatě jde o celkové zhoršení kvality vody probíhajícími 

biologickými pochody. Ve vodním biotopu se vyskytují řasy, sinice, bakterie a živočichové, 

kteří se přemnožují a dochází k hromadění jedovatých plynů, ke změnám v koncentraci 

kyslíku, až dochází k zákalu a neprůhlednosti vody. 

Rozmnožování sinic a řas ve vodách má vliv na celý ekosystém, kde hlavně v letních 

měsících narůstá eutrofizace vod a dochází k uvolňování různých toxinů do vody, ale hlavně 

cyanotoxinů, které jsou velmi nebezpečné a ovlivňují celé životní prostředí. Předložená 

bakalářská práce tuto problematiku rešeršně zpracovává. V práci je objasněno, co to vlastně 

eutrofizace je a jak vzniká. Tento problém je řešen rovněž z globálního hlediska za 

posledních několik desítek let. V další části je poukázáno na vážné symptomy ovlivňující 

člověka, zvířata a rostliny. Práce také přibližuje faktory, které se podílejí na iniciaci růstu 

a vývoje sinic a uvádí možná řešení problematiky eutrofizace vod. Součástí této rešerše je 

i přehled naši stávající legislativy, která se na řešení této problematiky podílí. 

Cílem bakalářské práce je ukázat postupná vývoj symptomů eutrofizace, která má 

dopad na zdraví obyvatel a vodních ekosystémů. Popsat nárůst faktorů způsobujících 

rozmnožování sinic, řas, vodního květu a celkové eutrofizace vody a možnosti jejího 

řešení. 
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2 PROBLEMATIKA EUTROFIZACE 

Při zavádění nové terminologie bývá častým jevem, že není zcela jasné, co se 

vlastně pod ní skrývá. Rovněž pojem eutrofizace není zcela jednotně chápán. Termín 

zjevně souvisí s pojmem „trofie“, tedy úživnosti vody, používaným v limnologii od 

dvacátých let minulého století. Od něj také přebírá nejednotnost v jeho vymezení. Jednota 

je patrně pouze v chápání prapříčiny eutrofizace, tj. vzrůstu zdrojů živin pro primární 

produkci ve vodních ekosystémech. Ta ovšem sama o sobě ještě nestačí k tomu, aby došlo 

k neúnosně zvýšené produkci řas, či vyšších rostlin jako hlavnímu průvodnímu jevu 

eutrofizace. Podmínky pro to, aby se zvýšený trofický potenciál skutečně realizoval, často 

vzniknou až ex-post, tedy nastolením podmínek, za kterých teprve může probíhat 

nežádoucí nárůst rostlinné biomasy např. zadržením vody, jejím oteplením, změnou výšky 

vodního sloupce nebo biocenotických vztahů apod.  

Termín eutrofizace byl zaveden především pro případy, kdy se na oligotrofním 

jezeře začaly projevovat znaky charakteristické pro eutrofní typ vody. Až potud je 

označení eutrofizace pro tyto změny vcelku přijatelné. V současnosti se však lze 

nezřídka setkat s případy, kdy se z typicky eutrofní nádrže stává vodstvo ještě 

eutrofičtější, tedy s hypertrofií. Zde se již vlastně nejedná o eutrofizaci v pravém slova 

smyslu. Mělo by se spíše hovořit o hypertrofizaci. Eutrofizace takového vodního 

systému by vlastně, přesně vzato, znamenala, že se výchozí stav zlepšil natolik, že je 

již voda „jen“ eutrofní. K přeměně vody eutrofní na vodu hypertrofní přispívá 

především zvýšený výpar a snížení množství srážek a tím dochází k nárůstu biologické 

hmoty. [1-5]  

Otázka eutrofizace není nikterak lokální a netýká se pouze středoevropského 

regionu či snad jen naší republiky. Dnes se jedná doslova o globální problém. Nadměrná 

eutrofizace povrchových vod začala zhruba v padesátých letech dvacátého století, kdy se 

započalo s poměrně intenzivním a velkoplošným hnojením zemědělských ploch a kdy 

začalo exponenciálně narůstat množství lidské populace. Pokračující eutrofizace vodních 

ploch, životní strategie cyanobakterií spolu se změnami klimatu a dalšími faktory vedou 

k tomu, že cyanobakterie se stávají dominantními organismy na stále větším počtu nádrží. 

Eutrofizovány jsou také téměř všechny velké evropské řeky jako Seina, Dunaj, Labe či 

Tajo. [6] 
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V Anglii vykazuje téměř 84 % sledovaných vodních ploch (Sites of Special 

Scientific Interest) příznaky eutrofizace. V Benátkách vedly časté letní anoxické krize 

k vymizení téměř veškeré bentické makrofauny. Silně eutrofizovaný je také Balaton [7] či 

německé jezero Arendsee. Ve Švédsku je zvyšování úživnosti vedle acidifikace jezer 

druhým nejzávažnějším problémem. V devadesátých letech minulého století byla 

pozorována silná anoxie i u jedněch z nejstarších jezer v Řecku a Makedonii, konkrétně 

u jezer Ohrid a Prespa. Pravděpodobně byla způsobena silně úživnými podmínkami 

v důsledku nešetrného zavlažování a znečištění. Za posledních 30-40 let značně vzrostl 

obsah fosforu a dusíku také v Irských jezerech a to není zcela úplný výčet všech 

postižených oblastí. [8] Rovněž ve většině našich přehrad a rybníků se vyskytují sinice 

po celý rok jako přirozená součást společenstva fytoplanktonu. Maršálek [9] uvádí, že 

zejména v letních měsících tvoří sinice dominantní složku fytoplanktonních 

společenstev v cca 70-80 % vodních ploch v České republice. Obecně lze konstatovat, 

že podíl cyanobakterií ve fytoplanktonu českých rekreačních, technologických, 

rybochovných ale také vodárenských nádržích za poslední více jak třicet pět let stále 

přibývá. [9-11] 

K neevropským příkladům patří například floridské jezero Apopka, jež bylo do 

začátku padesátých let minulého století čisté s bujnou makrofytickou vegetací a rybím 

oživením. Vlivem lidské činnosti se však změnilo v zakalenou vodní plochu s nadměrným 

nárůstem řas a minimem ryb. Příčinou byl opět nadměrný přísun nutrientů (živin). 

Samotným omezením přísunu živin by však k rychlému zlepšení nikdy nedošlo, jelikož 

velké množství nutrientů je vázáno především v sedimentech, jejichž odstranění je 

poměrně komplikované a přírodními procesy by to trvalo až několik století. Mezi závažné 

problémy lze považovat stále více eutrofizovaná velká kanadsko-americká jezera [8, 12].  

2.1 Symptomy a důsledky eutrofizace vodního prostředí 

Eutrofizaci lze definovat jako přirozený proces, který však v důsledku lidské 

činnosti již přesáhl přirozené meze. Přestože lze nalézt práce zdůrazňující, že eutrofizace je 

přirozený děj, jehož důsledkem byly masové nárůsty sinic a řas i v historicky poměrně 

dávné době, nelze však souhlasit se závěry, že tyto nárůsty jsou normální a že není třeba 

jejich výskyt považovat za nežádoucí či patologický. [13] 

Během existence jezer je patrná určitá posloupnost. Na základě skutečnosti, že 

oligotrofní jezera jsou většinou hluboká (se střední hloubkou >15 m) a eutrofní jezera 
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bývají zpravidla mělká (se střední hloubkou <10 m), lze odvodit, že se během geologické 

časové periody musí vyvíjet směrem do stádia eutrofie. Tedy konečným osudem jezer by 

mělo být jejich naplnění sedimenty a případně by měly být nahrazeny zatravněnou nebo 

zalesněnou zemí. Vyskytují se však i výjimky jako jsou rozsáhlá riftová údolní jezera 

v Africe (například jezero Viktorie), která se této teorii vymykají. Poklesy litosférických 

desek zde mohou mít za následek stálou anebo někdy i zvyšující se hloubku jezera 

v průběhu dlouhého geologického časového období. Představa o tom, že v jezerech 

existuje nástupnický proces z oligotrofního stavu na eutrofní, byla potvrzena i analýzou 

fosilních pozůstatků v sedimentech. Nejstarší depozity obsahovaly větší množství 

organismů, které se vyskytují v dobře okysličených podmínkách a naopak v nejmělčích 

usazeninách se vyskytovaly fosílie organismů, které jsou shovívavé k podmínkám 

s nízkým obsahem kyslíku. Přestože mohou existovat i jiné opačné důkazy, lze v tomto 

případě hovořit o primární (přirozené) eutrofizaci. Jedná se o nesmírně pomalý a v daných 

klimatických podmínkách nevratný děj, který je způsoben změnou tvaru a hloubky vodní 

plochy, která se postupně plní sedimenty.  

Primární eutrofizace je způsobena především uvolňováním dusíku a fosforu, 

případně silikátů, z půdy, sedimentů ale i různých odumřelých vodních organismů. Pro 

zvrácení přirozené eutrofizace by musela být celá nádrž propláchnutá, což by zřejmě při 

aktuálních technických možnostech byla práce velmi náročná a ekonomicky značně 

nevýhodná. Jezera, která podstupují tento přirozený následnický proces, mají obecně 

poměrně dobrou jakost vody a vykazují biodiverzitu. Růst řas je obecně minimální nebo 

přinejmenším v rovnováze se vstupem živin. [4, 13] 

Antropogenní eutrofizace (v některé literatuře se lze setkat s terminologií „kulturní 

eutrofizace“ nebo „indukovaná eutrofizace“), která v posledních desetiletích převažuje nad 

přirozenou eutrofizací, je způsobena intenzivní zemědělskou výrobou, některými druhy 

průmyslových odpadních vod, používáním polyfosforečnanů v některých pracích 

a čisticích prostředcích a zvýšenou produkcí komunálních odpadních vod a odpadů 

fekálního charakteru. [15, 16] Hlavním zdrojem živin v obhospodařovaných rybnících 

a nádržích je především hnojení organickými hnojivy (granule, hnůj apod.) s jediným 

cílem zvýšit produkci ryb. Tento druh trofie je nejvýstižněji charakterizován prudkým 

obohacením vody živinami, které jsou produktem lidských aktivit. Výsledkem tohoto 

procesu je zvýšení přísunu živin do konstantního objemu vody bez jakékoliv patrné změny 

jejího tvaru nebo hloubky nádrže, jak je tomu v případě přirozené eutrofizace. Jedná se 
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o rychlý, ale reversibilní proces, pokud dojde k eliminaci zdroje živin. Hlavní symptomy 

antropogenní eutrofizace lze tedy shrnout do následujících bodů: [16-17] 

� Symptomy raného stádia, které jsou charakterizovány nárůstem fytoplanktonu 

aktuálního počtu jedinců (biomasa) a biomasou v dalších trofických formách. 

� Vodní květy (Obrázek č. 1). 

� Masivní nárůst cyanofyta (modrozelené řasy nebo cyanobakterie). 

� Krátce po nástupu stratifikace nastane kompletní vyčerpání kyslíku z hypolimnia 

(hypolimnická anoxie). Vzhledem k redukčním reakcím mohou být vysoké 

koncentrace živin. 

� Následkem anaerobní respirace se v hypolimniu nachází sulfan (H2S), disociovaný 

amonný kation (NH4
+), nemineralizovaná organická hmota, methan (CH4). 

� Invertebráta (bezobratlí) a rybí společenství se mění. Druhy mající vysoké nároky 

na kyslík zmizí a dominují druhy, které jsou tolerantní k nízké kyslíkové úrovni 

vodního prostředí. Druhová diverzita je redukována.  

� Může se zvýšit výskyt makrofyta a perifytonu (přichycené řasy).  

 

Obrázek 1: Velký Mlýnský rybník, stav červenec 2003 v ranních hodinách, foto Pertile, 2003 
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Podle povahy vodního ekosystému a dané konfiguraci vnějších podmínek ve 

vodním ekosystému se zvýšenou zátěží živin (vnější i vnitřní, tj. se zvýšeným přísunem 

zvenčí i jejich množstvím v koloběhu) mohou dosáhnout dle Choruse a Bartramana [16] 

dominantního postavení drobné planktonní řasy, větší koloniální sinice, bentické rozsivky 

a sinice, litorální vláknité řasy ale i vyšší vodní vegetace. 

Drobné planktonní řasy, které vytvářejí opticky homogenní suspenzi, je v české 

terminologii vžitý název vegetační zbarvení či vegetační zákal. Také poměrně slabý nárůst 

řasové biomasy se však projeví značným snížením průhlednosti vody. Produkční strategie 

těchto druhů staví na vysoké hodnotě maximální specifické růstové rychlosti (µmax). Bývá 

častým jevem na mělkých eutrofních nádržích rybničního typu, obvykle omezeným jen na 

jarní období za podmínek, kdy je jakýmkoli způsobem bržděna možnost vstupu do 

potravních řetězců. Může ale přetrvávat po celé vegetační období (eutrofizované nížinné 

toky nebo v mělkých nádržích s extrémně krátkou dobou zdržení vody). Typickým 

zástupcem fytoplanktonu eutrofní nádrže jsou sinice Anabaena sp. (korálkovité kolonie) 

viz Obrázek č. 2. 

 

Obrázek 2: Korálovité kolonie sinice Anabaena sp. (neaktivní červené řetízky v levé části snímku, 
aktivní buňky, resp. vlákna extracelulární fosfatázy zviditelněné zelenou fluorescencí),  

převzato fotoarchív Jaroslav Vrba  

Větší koloniální sinice (řidčeji však i řasy), vytvářejí takzvaný vodní květ, jehož 

složení se liší případ od případu a dokonce i během dne a to v souvislosti s faktory, které 

mají vliv na jejich růst a vývoj. Přestože neexistuje ostrá hranice mezi tímto a předešlým 

typem, je však důležité brát je jako různé kategorie. V literatuře (zejména anglosaské) 

nebývá často tato kategorie odlišována od předchozí. Používá se k označení hromadného 

výskytu těch druhů, které mají schopnost se shromažďovat při hladině a zde se 
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„zviditelnit“ vytvářením již okem patrných shluků (jak je tomu např. u nejrozšířenějších 

druhů našich vodních ploch Microcystin viz Obrázek č. 3, nebo Aphanizomenon).  

 
Obrázek 3: Koloniální sinice Microcystis aeruginosa patřící mezi nejrozšířenější 

a nejnebezpečnější sinice [24] 

Někdy se užívání tohoto pojmu rozšiřuje na všechny planktonní sinice, které mají 

plynové vehikuly pospojované v aerotopy (některými autory nesprávně nazývané „plynové 

měchýřky“ [18], jejichž specifická hmotnost biomasy je menší než 1 kg/m3. V zásadě lze 

u koloniálních druhů vodního květu očekávat nižší hodnotu specifické růstové rychlosti 

µmax 
[19-21]. Jako důsledek nižšího poměru povrchu k objemu kolonie. Výhodou sinic je 

schopnost shromažďovat se při hladině, kde je dostatek světla, což jim právě umožňují již 

zmíněné aerotopy, které rovněž zabraňují sedimentaci buněk ke dnu. Mnozí zástupci 

dokážou pomocí speciálních buněk vázat atmosférický dusík, a proto nejsou tolik závislé 

na jeho množství ve vodě. V neposlední řadě je jejich velkou výhodou skutečnost, že 

v době svého plného rozvoje nemají ve vodním prostředí prakticky konzumenty. Jejich 

hromadný nástup bývá na letní dobu omezen. Navíc přistupují dva další nežádoucí aspekty 

přemnožení sinic vodního květu v době hromadného odumírání vyprodukované biomasy 

na konci jejího vegetačního období, a sice potenciální produkce toxinů, a možnost vzniku 

krajně nežádoucích stavů jakosti vody, a to zejména z hlediska udržení rybí obsádky. 

Bentické sinice a rozsivky, jejichž iniciální vývojová stádia se vyvíjejí na povrchu 

sedimentů, později však přecházejí do natantních stádií. Bentické sinice svou toxicitou však 

nikterak nezaostávají za známějšími vodními květy. Vláknité sinice jako edifikátory těchto 

společenstev se chovají v jistém slova smyslu obdobně jako sinice vodního květu. Výsledkem 

hromadného rozvoje je vytváření „hladinových koberců“, které ovlivňují výměnu plynů mezi 
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vodou a atmosférou. Rozdíl je ale především v tom, že bentické sinice, jejichž buňky 

neobsahují aerotopy, se udržují při hladině díky fotosyntetické produkci bublinek kyslíku 

přechodně zachycených mezi sinicovými vlákny. Kyslík však dříve nebo později uniká do 

atmosféry, aniž by společenstvo jakkoli pozitivně přispělo k jeho bilanci ve vodním sloupci. 

Skutečně hromadný rozvoj těchto společenstev, zvlášť vydatně přispívající k neutěšenému 

vzhledu vodní nádrže, mívá vysloveně sezónní charakter a postihuje zejména mělké vodní 

ekosystémy. Nepříjemná je zejména ta skutečnost, že z místa vzniku často dochází k šíření 

těchto společenstev (větrem, proudy) po celé ploše nádrže, a tím i k přemisťování jemných 

usazenin. Snižuje se rovněž poréznost dnových sedimentů. 

Litorální vláknité řasy na rozdíl od předchozích typů často přetrvávají delší období. 

Postihují mělké stojaté vody a toky. V nádržích inklinujících k zarůstání vláknitými řasami 

bývá úměrně rozvoji těchto řas potlačen také rozvoj jak drobného fytoplanktonu, tak i sinic. 

Vyšší vodní vegetace (včetně parožnatek) rozmanitých životních forem, pokud 

probíhá v únosné míře je jevem spíše vítaným. Záleží však velmi na tom, o který druh se 

jedná. U nadměrně eutrofizovaných vod, kdy zatížení ekosystému živinami může být navíc 

kombinováno se zatížením toxicky působícími látkami, to pravděpodobně nebudou druhy, 

které by byly na hladině našich stojatých vod vítány. K takovým patří zejména druhy 

Lemna (Obrázek č. 4) a Spirodela. [3, 22]  

 

Obrázek 4: Lemna minor [24] 

V hlubších nádržích má vyšší vodní vegetace a bentické sinice a rozsivky omezené 

možnosti uplatnění a hlavními aktéry se zde stávají hlavně planktonní řasy. Zvýšení 
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přísunu živin by se zde mělo projevit především zvýšením produkce řasové (sinicové) 

biomasy fytoplanktonu. V reálných vodních ekosystémech je ale vztah mezi nabídkou 

živin a produkční odezvou komplikován řadou faktorů. Může se dokonce stát, že se 

přechodně neprojeví prakticky vůbec. Zde je v podstatě jádro celého problému, a sice do 

jaké míry lze usměrnit primární produkci správným směrem a přitom tak, aby okamžité 

stavy vyprodukované biomasy nepřekročily únosnou mez.  

Vše tedy zřejmě začíná u již zmiňované primární produkce, podpořené zvýšenou 

nabídkou živin. Jejich přísun vede k intenzivnímu přírůstku primární produkce ve vodě, 

která má za následek sekundární znečištění vody organickými látkami vznikajícími životní 

činností rozbujelého planktonu. Takto může dojít k zhoršení senzorických vlastností vody 

(barva, průhlednost, zákal, pach), k vyšším nárokům na kyslík a někdy i k tvorbě toxických 

látek - cyanotoxinů.  

Všeobecně známým projevem eutrofizace je pravidelný masový rozvoj vodního 

květu sinic či vegetačního zbarvení, tvořeného především zelenými řasami nebo také 

rozsivkami, případně některými druhy vyšších rostlin. Množství a druhové složení 

fytoplanktonu tedy patří mezi důležité parametry stojatých i tekoucích vod. Fytoplankton, 

tj. společenstvo autotrofních mikroorganismů ve vodním sloupci, je tvořen několika 

skupinami, které mají v ekosystému různé funkce a představují také zcela rozdílná rizika 

pro své okolí. Řasy a sinice, které bývají velmi často zaměňovány, jsou zcela odlišné 

organismy. Stavbou buňky se sinice řadí mezi bakterie, zatímco řasy jsou rostliny. 

Největším rozdílem mezi sinicí a řasou je absence buněčného jádra. [18].  

Masový rozvoj sinic nastává hlavně po jarní reinvazi do vodního sloupce, což bývá 

obvykle v letních měsících, kdy je dostatek tepla a slunečního světla. Nadměrný nárůst 

fytoplanktonu ale způsobuje problémy vyšším rostlinám a zapříčiňuje jejich úbytek. 

Jedním z důsledků je pak i snížená samočisticí schopnost řek a jezer. Velká koncentrace 

fytoplanktonu způsobuje úbytek citlivějších organismů, jejichž místo pak zaujímají 

výhradně organismy odolnější, které se v důsledku malého množství přirozených více 

citlivých konzumentů a predátorů následně přemnožují a způsobují další, mnohdy 

nevratné, změny v ekosystémech. Odolná makrofyta pak například rychlým a zcela 

nelimitovaným růstem způsobují zarůstání toků či snižují retenční kapacitu nádrží. 

Eutrofní vody jsou na jedné straně vysoce produktivní, avšak podmínky v nich svědčí jen 

o úzké škále organismů. Takže čím více narůstá produktivita či biomasa, tím klesá jejich 

biodiverzita. [19, 23] Zejména řasy a sinice jsou bezprostředně závislé na přísunu 
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anorganických nutrientů a za určitých podmínek mohou v populaci dominovat potenciálně 

nebezpečné druhy. Převaha sinic je však nebezpečná ještě z jiného důvodu. Vzhledem 

k tomu, že často vytváří druhově chudá společenstva, dochází na podzim se změnou 

klimatických podmínek k jeho jednorázovému zániku. Mrtvá organická hmota podléhá 

rozkladu, čímž dochází k vyčerpání kyslíku ve vodě a následnému úhynu živočichů 

(bezobratlých i ryb) udušením. S rozpadem buněk sinic se do prostředí uvolní většina 

vyprodukovaných cyanotoxinů. [17, 22]  

Dalším negativním důsledkem zvýšeného výskytu řas a sinic je narušení kyslíkového 

režimu. Při hladině se fotosyntetickou činností, při které je fixován vzdušný oxid uhličitý 

a produkován kyslík, vytvářejí podmínky přesycené kyslíkem a narůstá hodnota pH, tedy 

schopnost využívání hydrogenuhličitanových iontů. Během dne sice autotrofní fytoplankton 

kyslík produkuje, v nočních hodinách však v důsledku jeho respirační aktivity dochází 

k úbytku rozpuštěného kyslíku. Ve vodě pak zejména v ranních hodinách vzniká anoxické 

prostředí nepřijatelné pro ostatní organismy. K dalšímu úbytku kyslíku pak dochází také 

mikrobiálním rozkladem velkého množství odumřelých sinic a řas. Po jejich úhynu vzniklá 

biomasa klesne ke dnu. Zde pak vlivem činnosti bakterií rozkládajících řasovou hmotu dochází 

k úbytku rozpuštěného kyslíku a opět vznikají anoxické zóny, na což jsou citlivé zejména 

některé bentické organismy. [21-23] 

2.2 Vliv cyanotoxinů na zdraví obyvatel a vodní ekosystémy 

Cyanobakterie žijí fotoftrofně (využívají jako zdroj energie sluneční záření), jsou 

však také schopny žít mixotrofně nebo heterotrofně, dle způsobu metabolismu uvolňují do 

svého okolí širokou škálu biologicky aktivních látek (BAL), kterými mohou ovlivňovat 

růst a vývoj ostatních vodních organismů, sebe navzájem ale i fyzikální, biologické 

a chemické vlastnosti vody. [23]  

V závislosti na ekologických podmínkách produkují sinice enzymy, toxiny, 

vitamíny, extracelulární polysacharidy, atrakanty, aminokyseliny a jiné organické kyseliny, 

odory, antibiotika a hormony. Těmito látkami však mohou ovlivňovat vztahy mezi 

populacemi a společenstvy řas nebo sinic, ale také růst a vývoj vyšších rostlin, mikrobních 

společenstev, zooedafonu, zooplanktonu a zoobentosu. Pachy, pachutě a toxiny, které jsou 

rovněž produkty sinic, se výrazně projevují tehdy, pokud má být voda používána pro 

rekreační a vodárenské účely. [16, 21, 22] 
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Toxiny (cyanotoxiny) nejsou přímo využívány sinicí pro primární metabolismus. 

Jedná se o produkty sekundárního metabolismu uvolňované cyanobakteriemi do okolního 

prostředí. Bývají daleko toxičtější než toxiny vyšších rostlin a hub. O důvodu jejich 

přítomnosti v buňkách se však toho mnoho neví. U koupajícího se člověka, podle toho, jak 

je citlivý, a jak dlouho ve vodě pobývá, se mohou objevit vyrážky, zarudlé oči, rýma. 

Alergické reakce mohou vyvolat i některé řasy. Podle toho kolik a jakých toxinů se do těla 

dostane, se liší i projevy intoxikace. Od lehké akutní otravy, která se může projevit se 

střevními a žaludečními potížemi, přes bolesti hlavy, až po vážnější jaterní problémy. Není 

sice známo, že by na otravu sinicemi při vodní rekreaci někdo zemřel, ale vyskytly se 

případy úhynu zvířat, která pila vodu obsahující sinice, a dokonce i případy úmrtí lidí, 

a sice po pravidelném pití vody vyrobené ze zdroje s masovým rozvojem sinic. Lidé při 

koupání často vypijí trochu vody a sní i přítomné sinice a tím i toxiny, které jsou v nich 

obsaženy. Riziko se zvyšuje zejména u koupajících se dětí, které vody vypijí zpravidla více 

a jejich tělesná hmotnost je menší. [6, 9, 11, 16, 25] Cyanotoxiny mohou přímo vyvolat také 

poruchy zažívacího traktu a onemocnění jater. Často jsou však jako primární důvody 

onemocnění uváděny jiné příčiny. Po zapojení epidemiologů do spolupráce 

s toxikology byl prokázán vliv cyanotoxinů na procesy karcerogeneze, oslabení 

imunitního systému, malátnost a celková slabost. [16, 26, 27] V této souvislosti je také 

často diskutována výpovědní hodnota testů na myších, nejen pro určité velikostní 

a experimentální odlišnosti, ale hlavně pro expoziční rozdíly, neboť akutní testy 

toxicity jsou realizovány na myších.  

Expozice obyvatel konzumujících pitnou vodu z centrálních zdrojů je ale 

chronická, a proto je zřejmé, že zdraví obyvatel mohou ohrozit daleko nižší 

koncentrace, než jsou uváděny při použití akutních testů toxicity. Modelově jsou proto 

realizovány experimenty na ovcích, prasatech a dalších. [28] Nejčastěji sledovanými 

toxiny jsou hepatotoxiny, neurotoxiny a cytotoxiny. [16, 21] Největší pozornost se sice 

věnuje toxinům majícím vliv na lidské zdraví, ale cyanotoxiny ovlivňují celé životní 

prostředí. Tyto metabolity sinic nejsou aktivně vylučovány z buňky. Jedná-li se o vodní 

květ na počátku rozvoje a nedojde-li ke konzumaci, nejsou, až na kožní alergie, 

většinou nebezpečné. Největší nebezpečí představují senescentní, lyzující buňky 

populací vodních květů sinic. To je také jedna z příčin mnohých hromadných úhynů 

ptáků a domácích zvířat po algicidním zásahu (obdobně při chloraci ve vodárnách), kdy 
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je buněčná integrita narušena a obsah velkého množství buněk je najednou vyplaven do 

vody. [29]  

Bakteriální populace, které jsou v běžných případech schopny postupně detoxikovat 

cyanotoxiny v ekologicky stabilních vodních plochách, nemají při hromadných úhynech 

možnost zpracovat takové množství substrátu najednou. Navíc mimo jiné dochází při rozkladu 

biomasy ke kyslíkovému deficitu, který byl dříve nejčastěji uváděn jako hlavní příčina úhynu 

ryb a dalších živočichů po masovém kolapsu vodních květů. [21] Histopatologická šetření však 

jednoznačně prokázala, že příčinou úhynu většiny ryb, konkrétně v Anglii [16], bylo poškození 

žáber, trávicího ústrojí nebo hepatopankreatu. V dnešní době je již známo, že mohou 

ovlivňovat nejen druhovou, ale také věkovou strukturu vodních společenstev od planktonu až 

po ryby, a tím i „zdravotní stav“ celých ekosystémů. Prokázaný je také negativní vliv na vývoj 

embryí ryb a obojživelníků. K toxickému působení dochází i u vyšších rostlin, které jsou 

poměrně překvapivě velmi citlivé na hepatotoxiny. Cyanotoxiny poměrně silně působí také na 

korýše, kteří hromadně hynou a na některé vodní ptáky u kterých dochází k vývojovému 

poškození mláďat (malformacím).  

Otázkou však ještě zůstává možnost kumulace a transportu cyklických peptidů sinic 

s hepatotoxickou aktivitou v potravním řetězci. Tato skutečnost by mohla mít vážný dopad 

pro vodní ekosystémy. Podstatně komplikovanější situace je ve vztahu cyanotoxinů 

k zooplanktonu. Možná také proto, že je tato problematika studována již delší dobu. 

Produkce cyklických peptidů povahy hepatotoxinů sinicemi je doposud neobjasněný jev. 

Mezi odborníky nepanuje shoda, jaký je důvod či ekologický význam produkce 

cyanotoxinů. Například mezi sinicemi rodu Microcystis byla nalezena většina izolátů, které 

jsou toxické pro teplokrevné obratlovce [16, 30] a zároveň pro zooplankton [31, 32] Teorie 

Lamperta [32] předpokládá, že cyanotoxiny jsou produkovány jako metabolity, které mají 

chránit sinice před predací zooplanktonem. Výsledky mnoha prací zabývajících se vztahem 

zooplanktonu a sinic naznačují, že filtrační aktivita a přežívání velkých perlooček jsou 

přítomností cyanotoxinů více sníženy než u menších představitelů zooplanktonu 

(Bosmina apod.). Bosmina longirostris (Obrázek č. 5) je považována za zcela rezistentní 

k cyanotoxinů. [32] 
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Obrázek 5: Bosmina longirostris [33] 

Maršálek [25] konstatuje, že by bylo mylné se domnívat, že problematika toxinů 

sinic je spojena pouze s vodními květy sinic. Ty jsou ale pouze nejviditelnější. V současné 

době je produkce toxinů prokázána u všech ekologických skupin sinic. Produkce toxinů 

půdními a bentickými sinicemi vyvolává stále více ohlasů. Bentické sinice jsou 

modelovým příkladem situace, kdy toxiny sinic ovlivňují zdraví obyvatel i zdraví 

ekosystémů. Hromadná úmrtí hovězího dobytka ve švýcarských Alpách byla prokazatelně 

způsobena bentickými sinicemi z přilehlých jezer, což svědčí o jejich vysoké toxicitě. [25] 

2.3 Faktory podílející se na iniciaci růstu a dalším vývoji sinic 

Vodní květy vodních ploch se stávají stále více rozšířeným a stálým hospodářský 

problém, který má environmentální, sociální, ekonomické ale také estetické dopady. 

Dostupnost živin, světla a podmínky mixování, doba zdržení vody a teplota jsou hlavní 

rozhodující činitelé pro růst řas a jejich složení. Obojí může být dále modifikováno žírem 

zooplanktu. Souhra těchto faktorů je složitá a proměnná, dokonce uvnitř konkrétní nádrže 

(spádové využití a management půdy; jezerní hloubka, tvar, sezónní klimatickou 

proměnlivost, doba zdržení vody v nádrži). 

Mezi faktory, které se podílejí na iniciaci a dalším růstu sinic, patří hlavně faktory 

fyzikální jako například světlo (jeho kvalita, kvantita i periodicita), teplota, podmínky 

mixování, ale i chemické parametry jako poměr, formy a dostupnost biogenních prvků. 

Velice podstatný je také vliv ostatních autotrofních mikroorganismů (koakční a kompetiční 

vztahy a obrané látky mikroorganismů), predační a další biologické faktory, které 

pozitivně nebo negativně ovlivňují rozvoj dominantní sinice. Růst sinic mohou ovlivňovat 

také další, v literatuře zmiňované, avšak podrobně ne zcela prozkoumané faktory, jako jsou 

parazitace cyanofágy [33], případně bakteriemi [34]. Na toto téma již byla vyslovena řada 

hypotéz [3].  
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2.3.1 Teplotní poměry ve vodě 

Největší vliv na ohřívání vody má adsorpce slunečního záření, které se z části při 

dopadu odrazí a z části adsorbuje a mění v teplo. Infračervené záření vodou téměř neproniká, 

protože je brzděno hned v prvních centimetrech či decimetrech hloubky. Proto se voda 

v nádrži s klidnou hladinou ohřívá intenzivně u hladiny. Adsorpci a přeměnu slunečního záření 

v teplo zvyšuje obsah rozpuštěných a suspendovaných látek. [4, 6, 17, 23] Nezanedbatelný vliv na 

teplotu vody má rovněž střídání dne a noci. Při klidné hladině teplá a tudíž „lehká“ povrchová 

vrstva vody rychle ztrácí teplo, ochlazuje se, „těžkne“ a propadává se do hlubších vrstev. 

Dochází tak k vertikálnímu promíchávání svrchních vrstev, tzv. konvekčnímu proudění. Velmi 

důležitým faktorem je vítr. Sice sám o sobě vodu neohřívá ani neochlazuje, ale mechanicky ji 

míchá. Zpravidla má proto svrchní vrstva vodní plochy dosti homogenní teplotu, protože vítr 

a případně konvekčního proudění, pokud je bezvětří, smíchá vrstvy s odlišnou teplotou 

dohromady. Na teplotu mají rovněž významný vliv přítoky. Voda přitékající do nádrže, ať již 

povrchová nebo podzemní, může být výrazně chladnější či naopak teplejší a tak významně 

ovlivní teplotu vody v nádrži. [23] Během roku lze u málo průtočných vodních ploch rozlišit 

čtyři charakteristická teplotní období: 

� Období jarní homotermie s dobou trvání od několika dnů až několika týdnů, kdy je 

teplota vody v nádrži přibližně stejná v celém profilu nádrže a blízká 4 ºC. 

� Období letní stratifikace, které v našich klimatických podmínkách trvá asi šest 

měsíců. Toto období je charakteristické intenzivním prohříváním povrchové vrstvy 

s maximem v červenci a počátkem srpna. 

� Období podzimní homotermie má trvání několik týdnů a vyznačuje se stejnými 

teplotami od hladiny ke dnu. Teploty postupně klesají až na teplotu 4 ºC. 

� Období zimní inverze s dobou trvání dva až tři měsíce je charakteristické vyššími 

teplotami u dna (4 ºC), led na hladině tvoří izolační vrstvu, oddělující nádrž od 

vnějších vlivů. 

U hlubších nádrží, zejména v jarním období, kdy teplota povrchové vrstvy dosahuje 

10 ºC, se začne vytvářet tzv. termoklima (skočná vrstva), nacházející se pod vrchní vrstvou 

epilimniem v úzké vrstvě nazývané metalimnion. Termoklima se postupně snižuje v letním 

období. V našich klimatických poměrech se nachází v hloubce 5-6 m. Průběh stratifikace 

a homotermie ovlivňují především hloubka, doba zdržení vody a intenzita promísení horních 

vrstev větrem. [4, 6] Teplotní stratifikace má podstatný význam a je dalším důležitým faktorem, 
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který má vliv na biologické procesy. Při ustavování teplotní stratifikace jsou velice dobře 

schopny růst zelené řasy, ale jakmile je tento proces ukončen, jejich růstová schopnost prudce 

klesá a vzniklá situace zjevně vyhovuje sinicím vodních květů.  

Mělká jezera (menší než 1 m), mohou mít vysoké hodnoty vnitřní produktivity, 

která je obecně dána jejich podmínkou míchání a vysokou světelnou dostupností. V těchto 

nádržích se častěji vyskytuje Planktothrix agardhii (Obrázek č. 6), ve stratifikovaných 

hlubších nádržích se obvykle lze setkat se sinicemi rodů Microcystis a Anabaena. Tato 

pozorování zřejmě nebudou mít však obecnou platnost. [11, 36, 37] 

 
Obrázek 6: Planktothrix agardhii [33]  

Obecně lze říci, že planktonní sinice preferují vyšší teploty než řasy. To je také 

důvodem, proč se nejvíce vyskytují v letním období. Optimální teplota pro masový rozvoj 

sinic, které vytvářejí vodní květy rodu Microcystis, Anabaena, Aphanizomenon, Nodularia či 

Oscillatoria (z této skupiny dnes spíše rod Planktothrix) je v rozmezí mezi 25-35 °C. [37] 

Masový rozvoj naší v současné době nejhojnější sinice Microcystis aeruginosa může však 

nastat již při teplotách vody okolo 17 °C. Nemusí to být ale pravidlem. V přírodních 

podmínkách je rozvoj sinice determinován celou řadou faktorů a iniciace masového rozvoje 

např. právě u této sinice byla pozorována v kanadských podmínkách již při teplotě 5 °C. [38]  

Výjimky pochopitelně existují i v našich podmínkách. Například na lokalitě 

Fraumühln (oblast Podyjí u Lednice) byl v únoru 1995, kdy teplota vody se pohybovala 

okolo 7 ºC, zjištěn vodní květ Microcystis aeruginosa. Maršálek [9] při studiu zimní fáze 

životního cyklu sinic vodního květu registroval dokonce několik případů typických 
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vodních květů sinic pod ledem při teplotě kolem 3 ºC, z čehož vyplývá nutnost rozlišovat 

podmínky pro oživení inokula (tj. teplota vody u dna 10 ºC) a podmínky pro udržení 

dominantního postavení cyanobakterií v eufotické zóně. [9] Hypotézu zvyšující se teploty 

vody lze tedy považovat za diskutabilní. [16] 

2.3.2 Světelné podmínky 

Sinice jsou primárně fotoautotrofní organismy, které k procesu fotosyntetické 

asimilace nutně potřebují světlo. Často se stává, že zatímco jeden den je na nádrži silný 

vodní květ, druhý den je již situace příznivější a zdá se, že zcela došlo k úbytku sinic. To 

ale může být způsobeno buď větrem, který sinice rozmíchá do celého vodního sloupce, 

anebo „vychytralostí“ sinic. Ve všech vodních systémech, dokonce i s velmi čirou vodou, 

klesá světelná intenzita s hloubkou vlivem absorbce a rozptylu rozpuštěných látek uvnitř 

vodního sloupce. Hloubka, ve které je světlo 1 % jeho povrchové hodnoty, je nazývána 

eufotická hloubka (zeu) a pod ní již má fytoplankton velmi málo světla pro fotosyntézu 

a aby mohl udržovat svůj růst, musí spoléhat na naakumulovanou energii. Nicméně 

uskladněné rezervy energie jsou pouze omezené a vydrží relativně krátký časový interval. 

Pokud fytoplankton stráví příliš mnoho času pod eufotickou zónou, nebude moci jejich růst 

pokračovat. Pokud hloubka míchání vody (zmix) je větší než eufotická hloubka, pak budou 

buňky unášeny dovnitř a ven z této světelné zóny. Poměr času, který buňky stráví ve světle 

je určen poměrem eufotické hloubky k směšovací hloubce (zeu:zmix), jak je patrné 

z Obrázku č. 7. 

 

Obrázek 7: Účinek dostupnosti světla na řasovém růstu (Převzato a upraveno [16]) 
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Jeví se, že požadavky sinic na světlo jsou velice podobné jako u ostatních řas. 

Například sinice Microcystis je schopna žít a metabolizovat v rozmezí světelného toku od  

1-100 klx. [4, 19] Bylo také prokázáno, že limitace této sinice světlem nastává až v podmínkách 

nad 50 klx, přičemž optimální podmínky pro fotosyntézu se pohybují mezi 6-20 klx. [4, 39]  

Množství srovnávacích experimentů podpořilo závěry, že světelné podmínky jsou 

nejdůležitější řídicí faktor pro rozšíření sinic ve sladkých vodách [40]. Schopnost sinic 

asimilovat při různých světelných intenzitách je další velmi podstatnou výhodou 

v konkurenčních vztazích vzhledem k řasám. Spočívá ve složení vedlejších pigmentů 

fykocyaninu a fykoerytrinu a specifických nízkých energetických požadavcích sinic. Vyšší 

hladiny osvětlení sinicím nevadí, ale mohou se někdy projevit fotoinhibičně a případně 

mohou podpořit rozvoj zelených řas, které se pak mohou stát dominantními. Zelené řasy 

způsobují vegetační zákal, a tím zabrání průchodu světelné energie do hlubších partií, kde 

sinice hibernují, a tak vlastně nepřímo omezí jejich rozvoj. [16, 39]  

Jednotlivé populace jsou také schopny různých adaptací během vegetace, což se může 

projevit kolísáním obsahu chlorofylu, obou výše uvedených pigmentů (tj. fykocyaninu 

a fykoerytrinu) a relativně větší výkonnosti fotosyntézy v závislosti na světelných podmínkách, 

než je tomu u řas [17]. Protože se sinice často vyskytují na hladině, kde mohou tvořit 

i několikacentimetrové povlaky a kde jsou vystaveny vysokým světelným intenzitám, brání se 

např. Microcystis tomuto nepříznivému působení také produkcí ochranných pigmentů na bázi 

karotenoidů a jinými fyzikálně-chemickými mechanizmy, ke kterým patří např. „buoyancy“. 

Tento termín, převzatý z angličtiny, se u nás překládá jako schopnost vznášení či schopnost 

sinic regulovat svou vertikální distribuci ve vodním sloupci.  

Sinice, stejně jako řasy, mají většinu buněčných struktur těžší (hustší) než voda, 

ale druhy schopné buoyancy obsahují zvláštní, plyn obsahující inkluze, známé jako gas 

vesicles („plynové měchýřky“), které se sdružují do vakuolek, dnes nazývaných 

aerotopy, a které snižují průměrnou hustotu buněk na parametry nižší, než má okolní 

voda. [16, 18, 41] Pomocí aerotopů, které jim usnadňují vznášení ve vodě, sinice vystoupají 

k hladině, kde je dostatek světla pro fotosyntézu. Po určité době je jich již u hladiny 

tolik, že vyčerpají všechny dostupné živiny. V tom okamžiku dojde k vypuštění 

aerotopů, které prasknou vlivem intenzivní fotosyntézy a sinice se potopí do hlubších 

vrstev, kde je sice málo světla pro fotosyntézu, ale o to více živin, které si nasbírají do 

zásoby a opět vystoupají k hladině a celý cyklus pokračuje. Díky této unikátní 

schopnosti, „pozitivní či negativní buoyancy“, mohou například v době nepříznivých 
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světelných podmínek, při nedostatku světla v nižších partiích a naopak při světelné 

inhibici, způsobené nadměrným osvětlením u hladiny, volně klesat či stoupat do partií, 

kde jsou tyto podmínky optimální.  

Podobně jako u optimalizace světelných podmínek mohou této schopnosti úspěšně 

využívat také při nedostatku minerálních živin a oxidu uhličitého. [38] V každém případě 

schopnost sinic regulovat pozici ve vodním sloupci patří mezi důležité faktory ovlivňující 

konkurenceschopnost sinic zejména v období letní limitace živinami. Vertikální migrace 

podstatně zvyšuje konkurenceschopnost sinic tím, že zvyšuje přístup k živinám v různých 

hloubkách. [4]  

Hypotézu malých nároků na světelnou energii formuloval v roce 1978 Mur [40]. 

Cyanobakterie jsou schopny metabolizovat a množit se ve světelných podmínkách, které 

představují 1/20 nároků řas. Nízké prosvětlení nádrže vede k preferenci na tom principu, že 

sinice mají ve srovnání s eukaryotickými řasami mimořádně výkonné světlosběrné antény. 

Cyanobakterie iniciují svůj růst dříve než řasy, čímž získávají konkurenční výhodu. 

V našich podmínkách lze pozorovat masový rozvoj typického vodního květu po zřetelném 

období „Clear water“. Zde je nutno rozlišovat, jedná-li se o podmínky pro oživení inokula, 

kde světlo v podstatě nehraje nejdůležitější roli nebo zda je diskutováno o světelných 

podmínkách pro udržení dominantního postavení cyanobakterií v eufotické zóně, kde může 

vodní květ hrát roli například tím, že stíní nižší vrstvy vodního sloupce a konkuruje tak na 

světlo náročnějším řasám. 

2.3.3 Složení a koncentrace živin 

Lidská společnost produkuje velké množství látek, které svými účinky ovlivňují 

kvalitu životního prostředí. Vedle toxických látek je možné se dnes setkat i s látkami, které 

nejsou ve své podstatě jedovaté, ale jejichž vlastnosti způsobují či podporují jiné negativní 

jevy. Mezi takové odpadní látky lze počítat živiny (nutrienty), které svou narůstající 

koncentrací v povrchových vodách zvyšují jejich trofii. Nejdůležitější funkcí živin je jejich 

využití pro růst rostlin.  

Ve vodě je obecně označováno nadměrné rozšířeni trofických cyklů jako 

„eutrofizace“, a to navzdory skutečnosti, že je zde definice etymologicky nesprávná. 

V soudobé nauce o životním prostředí je mnohem lepší uvažovat v celém rozsahu, než se 

vyjadřovat ke každému ekosystému zvlášť (například ekosystém jezera zahrnuje recipient, 

sedimenty stejně jako povodí). Z tohoto pohledu je pak eutrofizace vodního systému děj, 
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při kterém je potenciální koncentrace živin nadměrná, a to i v případě, kdy okamžitá 

koncentrace živin ve vodě je nízká. [5]  

Nevhodné postupy v zemědělství, ale také komunální odpadní vody jsou vnějšími 

zdroji živin. V případě zemědělství se jedná o splachy hnojiv, která jsou na pole stále ještě 

dodávána v nevhodné formě a velkém množství. Zemědělské půdy, zpravidla v nedávné 

minulosti odvodněné a po větší část roku bez vegetace, podléhají mineralizaci (rozkladu 

organické hmoty za přístupu kyslíku). Přitom se ve velké míře uvolňují bazické kationty 

(CaII+, MgII+, KI+, NaI+), v menší míře dusík a fosfor. Tyto minerální látky jsou následně 

vyplavovány do vodotečí a vodních nádrží.  

Větším problémem však bylo masivní používání pracích prášků s vysokým 

obsahem fosforečnanů, které se při běžné úpravě odpadních vod nezachytí. Fosfor lze ze 

splaškových odpadních vod částečně odstranit na čistírně odpadních vod (ČOV), ovšem to 

lze pouze v čistírnách s terciálním stupněm čištění. Většina našich ČOV tento stupeň 

čištění nemá a v řadě případů není odpadní voda čištěna vůbec. Fosfor se tak dostane až do 

přírodních vod, kde následně nemalým dílem přispěje k rozvoji toxických sinic. Takto 

může na prací prášky připadat až polovina celkového znečištění fosforem [37]. Prakticky 

žádný prostředek na ruční mytí nádobí neobsahuje fosfor. Problém ale nastává 

u prostředků do myček, protože jsou práškové a ve vodě se nejprve musí rozpustit. Navíc 

je zde mechanická práce rukou nahrazena převážně chemickým účinkem. Všechny 

prostředky do myčky zatím fosfor obsahují, některé méně a některé více.  

Zde je nutno zdůraznit rozdíl mezi bilancí fosforečnanů v hnojivech a pracích 

prostředcích. Zatím co veškerý fosfor obsažený v pracích prostředcích přechází do vod, 

v zemědělství je to jen jeho malá část. Fosfor z hnojiv tedy částečně přechází do nové 

biomasy a částečně zůstává chemicky a chemisorpcí vázán v půdě. [5] 

Správně fungující jezerní ekosystém působí jako past na organickou 

a mineralogenní hmotu, která se pak účastní adsorpčních reakcí a tvorby chemických 

komplexů. Živiny se akumulují v sedimentu, kde jsou vázány. Avšak nadměrný přísun 

živin z vnějších zdrojů je příčinou zvýšené produkce rostlinného materiálu v jezeře, která 

následně vyvolá řadu procesů probíhajících na styčné ploše mezi vodou a sedimentem 

(viz obrázek č. 8). Chemické a biochemické procesy, které probíhají bez přístupu vzduchu, 

mohou vyústit k uvolňování živin nahromaděných v sedimentu. Ten se pak stává 

nekontrolovatelným vnitřním zdrojem živin. [4, 13, 15, 43] 



Vrzák Pavel: Problematika eutrofizovaných vod ve vodních nádržích České republiky 

2010  20 

 

Obrázek 8: Sled redukčních procesů v sedimentu – převzato a upraveno [18]  

V oligotrofní nádrži je primární produkce nízká, limitovaná zpravidla nabídkou 

fosforu. Odumřelá organická hmota se rozkládá pomalu, vzhledem k tomu, že také rychlost 

mikrobiálních procesů, které se rozkladu účastní, je rovněž limitována nedostatkem živin. 

V důsledku toho se organická hmota hromadí v dnovém sedimentu. Pomalé rozkladné 

procesy jsou dostatečně zásobeny kyslíkem, kterým je dno obohacováno v období 

cirkulace vody. Fosfor, který přichází z povodí nebo je uvolněn mineralizací organické 

hmoty, se za přístupu kyslíku sráží s železitými sloučeninami, a je ukládán ve formě 

fosforečnanu železitého (FePO4) do sedimentu. 

V eutrofní nádrži je primární produkce vysoká. Rozklad odumřelé organické hmoty 

je rychlý a vede k vyčerpání kyslíku a tvorbě anaerobních podmínek u dna. Dochází 

k rozkladu organické hmoty v procesu desulfurizace. Sírany (SO4
2-) působí jako oxidační 

činidlo a jsou redukovány za vzniku sulfanu (H2S): 

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

Sulfan dále reaguje s hydroxidy a fosforečnany trojmocného železa (FeO(OH) 

a FePO4), přičemž vzniká sulfid železnatý (FeS) a uvolňují se fosforečnany: 

2FeO(OH) + 3H2S ↔ 2FeS + S + 4H2O 

2FePO4 + 3H2S ↔ 2FeS + 2PO4
3- + S + 6H+ 
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V anaerobních podmínkách dochází k uvolňování fosforu z vazby s trojmocným 

železem. Fosfor uvolněný ze sedimentu se při cirkulaci vody dostává do celého vodního 

sloupce a může být využit pro tvorbu rostlinné biomasy. [4]  

Jestliže se k přísunu živin zvnějšku připojí zásobování živinami zevnitř, dojde 

v jezerním ekosystému k náhlým a dramatickým změnám ve formě rychlého nárůstu 

primární produktivity. To vede k rychlému poškození až zhroucení vodního ekosystému; 

k závažnému deficitu kyslíku následkem intenzivního rozkladu odumřelé biomasy a tvorbě 

anaerobních podmínek v sedimentu; větší rychlosti ukládání sedimentu; úhynu ryb 

v důsledku anaerobiosy atd. [18]  

Dusík, fosfor a anorganický uhlík (rozpuštěný oxid uhličitý a kyselina uhličitá) jsou 

tři hlavní živiny důležité pro růst rostlin. Eutrofizace je rozhodujícím způsobem 

ovlivňována chováním těchto nutrientů ve vodném prostředí. Základní příčinou rozdílu 

v chování nutrientů ve vodném prostředí je jejich rozpustnost. [5]  

Všechny pokusy o zastavení nebo zvrácení umělé eutrofizace se však soustředí 

především na fosfor, jakožto biogenní prvek určující v nádržích výši primární produkce 

fytoplanktonu. Je životně důležitý komponent buněčných struktur všech žijících organismů 

a patří k esenciálním prvkům zvláště pro energetické procesy a syntézy proteinů. Je proto 

přirozenou součástí všech ekosystémů. Rozpuštěný anorganicky vázaný fosfor se může 

vyskytovat ve vodách ve formě jednoduchých nebo komplexních orthofosforečnanů nebo 

polyfosforečnanů v iontové nebo neiontové formě. Polyfosforečnany vyskytující se ve 

vodách mohou mít strukturu buď řetězovou (katenapolyfosforečnany) nebo cyklickou 

(cyklopolyfosforečnany). Mezi formy organicky vázaného rozpuštěného fosforu patří 

např. fosfáty hexos, fosfolipidy, fosfoproteiny, koenzymy ADP a ATP, nukleové kyseliny, 

aj. [13] Fosforečnany se také významně sorbují na dnových sedimentech a za určitých 

podmínek může dojít k jejich uvolňování, což následně vede opět ke zvýšené koncentraci 

fosforečnanů ve vodách. Ve vodném roztoku nelze udržet libovolně velké koncentrace 

orthofosforečnanů, protože s některými látkami obsaženými ve vodách tvoří málo rozpustné 

sloučeniny, z nichž část se vysráží a zůstává v suspenzi a část tvoří koloidní dispersi.  

V minulosti byla při řešení problémů eutrofizace věnována pozornost především 

rozpustným fosforečnanům. Ty mají určitou prediktivní hodnotu, pokud mohou být 

změřeny v období, kdy jsou konzumovány velmi malým fytoplanktonem (například 

v období nepříznivého světelného omezení v zimním období) a pokud jsou jeho vstupy po 
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celý rok poměrně stálé. Nicméně nosnost pro fytoplanktonní biomasu je spolehlivěji 

analyzována v rámci celkové částky fosforečnanu, (to je suma fosforečnanu vázaného 

v biomase a fosforečnanu rozpuštěného ve vodě) známé jako celkový fosfor.  

V použití termínu „fosforečnan“ však převládá značný zmatek. Rozpustný reaktivní 

fosforečnan (soluble reactive phosphate) nebo orthofosforečnan byl měřen v souvislosti 

s fytoplanktonním růstem, protože je zlomkem celkového fosforečnanu, který je přímo 

dosažitelný pro absorpci cyanobakteriemi a vodními řasami. Nicméně opětovné použití 

fosfátových molekul uvnitř fytoplanktonu je však extrémně rychlé (v průběhu 5-100 min.) [5] 

a fosforečnan uvolněný degradací organického materiálu je bakteriemi a řasami vynášen 

zpět na povrch vodní plochy rychleji, než lze vzorky odebrat a analyzovat je. Navíc sinice 

a vodní řasy mohou fosforečnany dostatečně skladovat a to až pro čtyři buněčná dělení 

a zvětšit se až na šestnáctinásobek, a to přestože není naměřen žádný rozpustný reaktivní 

fosforečnan (RRP). Jestliže je v nádrži zjištěna koncentrace RRP, pak se jedná o přebytky, 

které již fytoplankton není schopen zpracovat. Jedinou informační hodnotou tohoto nálezu 

je, že jejich růst je limitován jiným faktorem než fosforečnanem. Horní mez biomasy sinic 

a/nebo řas, které se mohou vyvinout v daném recipientu, je velkou měrou určena 

množstvím fosforečnanu vázaného uvnitř buněk.  

Celkový fosforečnanový fosfor je tedy proměnná, která by měla být studována pro 

management biomasy. Tato proměnná však není ekvivalentní k celkovému fosforu, který 

zahrnuje minerální formu (jako apatit), která je nepřístupná pro biologickou absorpci. 

Nicméně minerální formy mají kvantitativní význam jen v některých recipientech 

(například zatížené vysokým nánosem, hlušiny). Termín „celkový fosfor“ se pro 

zjednodušení stal široce užívaný pro reprezentaci celkového fosforečnanového fosforu. 

Název celkový fosfor je výhodnější než termín celkový fosforečnan, protože výsledky jsou 

spíše prezentovány v rámci fosforu než fosforečnanu, vzhledem k tomu, že hmotnost PO4 

je asi třikrát tak velká než jeho centrálního atomu fosforu (P). A tak nedostatek specifikace 

v prezentaci výsledků v případě zdali se jedná o µg PO4
3- nebo µg P způsobil značné 

nesrovnalosti v literatuře. 

Dusík je podobně jako fosfor esenciální složkou buněk, v nichž se primárně 

podílí na syntéze aminokyselin a bílkovin. Jeho obsah ve volné přírodě je rovněž 

zvyšován zemědělskou a průmyslovou produkcí. V našich často silně eutrofizovaných 

vodách se proto obvykle ani jeden z těchto důležitých prvků nestává pro sinice vodních 

květů limitujícím. [38] Pokud takové situace nastanou, týká se to spíše koncentrací 
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fosforu. Díky specifické schopnosti některých planktonních sinic (rody Aphanizomenon 

a Anabaena) fixovat atmosférický dusík je limitace tímto prvkem (ať již minerálních 

NO3
-, NH4

+ atp., tak i případně organických), ještě méně pravděpodobná. [5, 44] Riziko, 

spojené s dusičnany, je proto jiné, než v případě fosforu a škodí nad určitou 

koncentraci zejména v pitné vodě. 

Amoniakální dusík podporuje rozvoj dusík nefixujících sinic, zatímco dusičnanový 

dusík podporuje rozvoj řas [15]. Tato teorie má již nyní několik doplňků, hypotéz a výjimek. 

Ty se týkají především dusík-deficitních stavů v nádrži a také dalších ekologických skupin 

sinic (dusík fixujících, bentické sinice a pikoplanktonní). Důležitou souvislostí se zde jeví 

rychlost recyklace živin a aktivita bakterioplanktonu. Obecně lze říci, že v podmínkách 

nedostatku dusíku, nebo i fosforu jsou zvýhodněny sinice nad řasami, což zřejmě souvisí 

schopností sinic rychle se přeorientovat na mixotrofní a heterotrofní výživu. [27, 44]  

Dalším podstatným faktorem, který ovlivňuje výskyt planktonních sinic, je 

vzájemný poměr N:P. Smith [13, 44] na základě analýzy dat z většího počtu nádrží uvádí, že 

na lokalitách, kde byl hmotnostní poměr celkového dusíku k celkovému fosforu nízký 

(udává pod 29:1, což odpovídá atomárnímu poměru asi 13:1), biomasa sinic tvořila 

mnohem významnější část společenstva, než tomu bylo u nádrží, kde tento poměr byl 

vyšší. Původně byla tato hypotéza použita pro vysvětlení konkurence schopnosti sinic, 

fixujících molekulární dusík [15, 45]. Později pak byla na základě studia jezer na celém světě 

tato teorie rozšířena také na sinice bez nitrogenasy. K masovému rozvoji sinic vodního 

květu dochází většinou v podmínkách, kde je poměr N:P 9-16:1. [5, 43] Podle této studie 

jsou eukaryotické řasy častěji dominantní ve vodách s poměrem N:P 16-23:1. V současné 

době je realizováno několik projektů, které analyzují dlouhé časové řady limnologických 

dat (např. Holandsko, Kanada), na kterých se podílejí rovněž pracovníci Botanického 

ústavu AV ČR v Brně (vodní dílo Nové Mlýny). První výsledky naznačují, že ne vždy 

a všude je toto pravidlo použitelné. [3, 9] 

Z jiného zdroje [45] je pro produkci biomasy vodního květu udána podmínka splnění 

stechiometrického poměru C:N:P (106:16:1) a limitujícím faktorem se může stát kterýkoliv 

z těchto prvků, jehož koncentrace klesne pod požadovanou hodnotu. Z tohoto hlediska je pak 

vyhodnocován molární poměr celkového dusíku k celkovému fosforu (N:P). Kritickou 

hodnotou tohoto poměru je hodnota 16 (Riedfeldův poměr), která odpovídá výše uvedenému 

stechiometrickému poměru. [46] 
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Z výše uvedených faktů lze usuzovat, že mezní koncentrace sloučenin fosforu 

a dusíku ve vodě, aniž by docházelo k tvorbě vegetačního zbarvení nebo vodnímu květu, 

nelze určit přesně, protože závisejí také na podmínkách v dané nádrži nebo jezeře, na 

složení vody, na klimatických podmínkách (maximální rozvoj primární produkce je na jaře 

a v létě), na teplotě (alespoň nad 10 ºC), na nadmořské výšce aj. 

Kočí [5] uvádí, že vodní květy sinic se obvykle vyskytují mnohem častěji ve vodě 

s relativně vyšší koncentrací vápníku a s vyšší hodnotou pH. Vápník sice není řídící živina, 

ale ovládá množství přístupného uhlíku, což do značné míry určí dostupnost fosforu [5]. 

Důležitost vápníku a jeho vliv na biosyntetické pochody v buňkách sinic však nebyly 

doposud uspokojivě prokázány [14, 47].  

Oxid uhličitý je ve vodě přítomen jednak ve formě nedisociovaných molekul CO2, 

případně H2CO3, jednak jako ionty HCO3
- a CO3

2. Poměrné zastoupení jednotlivých forem 

závisí na hodnotě pH. Řasám je nejvíce přístupný volný CO2, který se ve vodě vyskytuje 

ve významném množství v rozmezí hodnot pH 4-7, ale naopak rapidně klesá při vzrůstu 

hodnoty pH nad 8 (při hodnotách pH nad 9 jeho zastoupení klesá pod 0,003 %; [48]. 

Z literatury [49] je zřejmé, že sinice nabývají dominantního postavení nad zelenými řasami 

právě při vyšších hodnotách pH v rozmezí 7,5-9,0. Při nízkém obsahu oxidu uhličitého 

(CO2), který navíc svou fotosyntetickou aktivitou sám zvyšuje často hodnotu pH na 9-11. 

V těchto podmínkách hodnot pH jíž není přítomen řasám nejvíce přístupný CO2 a z těchto 

vztahů Shapiro odvozuje příčiny dominantního postavení cyanobakterií ve většině nádrží. 

I v tomto případě je nutné rozlišovat vhodné podmínky pro iniciaci inokula, které probíhají 

v našich podmínkách velmi často při hodnotách pH 4-6 a poměrně vysoké saturace CO2. 

Za vhodných podmínek pro udržení dominantního postavení, kdy cyanobakterie sníží 

hladinu obsahu CO2 pod koncentrace využitelné řasami a vodními rostlinami, navíc svou 

metabolickou aktivitou hodnotu pH zvýší na 9-11. To se projeví nejen nevhodným pH pro 

řasy, ale také na přístupnosti, rovnováze a formách uhličitanů a CO2. Hlavní roli 

v uhlíkatém metabolismu sinic hraje pravděpodobně karbonát dehydratasa, která 

metabolizuje v karboxyzomech HCO3
- na CO2 

[4].  

Sinice mají rovněž velice specifický vztah k mikroelementům. Zatímco měď 

a mangan jsou pro ně silně toxické v mikromolárních koncentracích, železo a molybden se 

naopak jeví jako stimulátory jejich růstu. Železo podporuje fotosyntézu při slabých 

intenzitách světla a stimuluje fixaci dusíku, molybden naopak zvyšuje fixaci uhlíku. [50] Na 
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základě pozorování je v podmínkách České Republiky biopřístupné železo často limitující 

prvek a v některých nádržích možná více než běžně uváděný fosfor [9]. 

2.3.4 Další biotické faktory 

Sinice vděčí za svůj konkurenční úspěch především své schopnosti přenášet si zásoby 

fosforu z dnových sedimentů do vodního sloupce [3, 43]. Schopnost kumulace fosforu mají také 

řasy (prof. S. Prát popisuje tento jev již před více jak padesáti lety také u vyšších rostlin jako 

tzv. „fosforečné obžerství“). Důležitá konkurenční schopnost sinic je však spojena především 

s jejich schopností vznášet se ve vodním sloupci. Zjednodušeně řečeno, platí především 

u mělkých nestratifikovaných nádrží - není-li dostatek živin ve vodním sloupci, jsou sinice 

schopny čerpat ze sedimentů. Marvan uvádí, že v sedimentech většiny nádrží v České 

republice je o 2-5 řádů více fosforu, než je dostačující pro rozvoj cyanobakterií [3].  

Konkurenční vztahy mezi organismy regulují především požadavky organismů na 

světlo, živiny i další nezbytné faktory, a proto je nutné redukovat vliv konkurentů jejich 

eliminací nebo adaptačními mechanizmy. Planktonní sinice mají takových mechanizmů hned 

několik [4, 22]: 

� Sinice iniciují svůj růst dříve než řasy, čímž získávají konkurenční výhodu, a proto 

většina sinic, tvořící husté vodní květy, inhibuje stíněním ostatní fytoplankton 

v nižších partiích vodního sloupce a redukuje tak přísun světla nezbytného pro jejich 

životní procesy.  

� Další způsob, kterým jsou sinice schopny potlačovat své konkurenty, je produkce 

inhibičních látek s alelopatickými efekty jak na řasy, tak na vodní makrofyta. Tyto 

metabolické produkty mohou mít nepříznivý vliv i na vyšší živočišné organismy.  

� Sinice, podobně jako ostatní fytoplankton, jsou důležitou součástí ekosystémů a jsou 

pod tlakem žíru zooplanktonu, jako jsou vířníci a korýši. Z dostupné literatury je však 

patrné, že vyžírací schopnost těchto organismů vzhledem k sinicím není tak velká jako 

k zeleným řasám. Sinice jejich tlaku odolávají hlavně svou velikostí a nepoddajností 

a podle některých autorů také sníženou nestravitelností [50].  

� Jak se ukazuje, mnohé sinice vykazují rezistenci vůči mnohým těžkým kovům, a také 

některým organickým polutantům. To má důležitý vliv na to, že ve znečištěných 

vodách konkurující eukaryotní fytoplankton může být redukován na velmi nízké 

hodnoty, čímž se snižuje jeho konkurenceschopnost. 
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3 MOŽNOSTI ŘEŠENÍ PROBLEMATIKY EUTROFIZACE VOD 

Marvan uvádí [3], že již existují modely, které využívají několika známých 

skutečností, které vedou k masovému rozvoji sinic. Jsou to zejména teplota vody u dna 

(sinice přezimují ve zvodnělé vrstvě sedimentů), která musí být alespoň 10 ºC, hodnota pH 

nejméně 6,5 (sinice preferují alkalickou reakci) a také částečná anoxie u dna, která může 

podpořit nastartování jejich masového rozvoje. Často studované zdroje živin, zejména 

dusíku a fosforu a jejich poměr, jsou nejspornější stránkou modelů a předpovědí masového 

rozvoje, neboť literární údaje se značně rozcházejí.  

Problematika toxinů sinic (cyanotoxinů) je ve svých hygienických, toxikologických 

a technologických souvislostech zkoumána v celosvětovém měřítku poměrně krátkou 

dobu. Účinky cyanotoxinů na zdraví obyvatel zásobovaných pitnou vodou z povrchových 

zdrojů jsou o to závažnější, že masový rozvoj vodních květů sinic na vodárenských 

nádržích trvá většinou několik měsíců a nejedná se tedy pouze o nějakou krátkodobou 

záležitost. [28, 51] Při odběru surové vody z vodárenských toků je situace jen o něco lepší. 

V obou případech je však vysoká pravděpodobnost chronické expozice obyvatelstva 

cyanotoxinům. 

Výzkum v oboru vodárenského odstraňování sinicových toxinů je ve světovém 

měřítku ale teprve ve svých začátcích [16, 52]. Dosavadní studie byly zpracovávány 

v naprosté většině případů pouze v laboratorních podmínkách. Sami autoři také upozorňují 

na případná rizika, která jsou spojena s aplikací dosavadních experimentálních výsledků do 

praktického provozu úpraven. 

Ve vodárenském procesu se používá k čištění vody několik stupňů. Nejprve přichází 

mechanická část, pak biologická, chemická nebo fyzikálně-chemická. Fyzikálně-chemické 

čištění zahrnuje anaerobní a aerobní reaktory, kde dochází k odstranění vázaného dusíku, 

nutrietů a fosforu pomocí mikrobiální denitrifikace až na plynný dusík bez přítomnosti kyslíku 

a fosforečnany se vysráží do vápenatých nebo železitých solí. V čistírnách vod projde surová 

voda nejdříve usazováním a filtrací, pak následuje číření, sorpce, oxidace, dezinfekce, 

provzdušňování, odželezování a odmanganování, jako poslední následují mikrobiologická 

a biologická úprava vody.  

Nejčastěji řešenými problémy při tomto klasickém způsobu úpravy je obtížný záchyt 

biologického oživení ve vločkách a průchod na filtry, kde je ztížena funkce filtrů a zkrácení 
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filtračního cyklu. Neopomenutelným faktem je nepříjemný zápach vody, na kterém se podílejí 

odumřelé a porušené buňky řas, zachytávající se ve filtrech. [53]  

V případě použití klasické technologie úpravy pro vody s nízkým zákalem a vysokým 

biologickým oživením organismů, je nutné zvolit větší objemy sedimentačních nádrží 

vzhledem k nízké koncentrace vloček. Sedimentace, která vyžaduje přítomnost dobře 

sedimentovatelných látek, je často narušena samovolným vynášením flokulovaných řas 

k hladině technologického zařízení, což se vysvětluje přítomností kyslíku pocházejícího 

z fotosyntetických pochodů. Buňky sinic a řas sice mají nižší hustotu, jsou přirozeně vzplývavé 

s tendencí se vznášet. Na účinnost sedimentace má vliv i fyziologický stav řas, které hůře 

sedimentují v logaritmické fázi růstu. 

Ve Spojených státech amerických a v zemích Evropské unie, se jako absolutně 

spolehlivý způsob odstranění sinic a řas ze surové vody, používá tzv. tlaková vzdušná 

flotace (DAF). Tuto problematiku aplikací DAF s předchozím dávkováním koagulantu řeší 

práce autorského kolektivu Hall a kol. [54] Autoři uvádějí, že došlo k odstranění až 99 % 

oocyst. Při tomto procesu nedochází k takovým organoleptickým problémům, jako v 

případě konvenčních zařízení s filtrací. Flotaci lze úspěšně používat také v případě 

odstraňování prekursorů trihalogenmethanů z eutrofizovaných vod. Bohužel v České 

republice se tento způsob úpravy ve vodárenství nepoužívá, je spíše známý v oblasti 

čistírenství, např. k zahušťování kalů, atd. Bylo dokonce zjištěno, že se tato technologie 

výrazně podílí i na odstraňování cyst prvoků (Protozoa) Cryptosporidium a Giardia, které 

u citlivých lidí způsobují onemocnění trávicího traktu.  

Ambrožová [55] uvádí, že výhodou navrhovaného způsobu úpravy vody vzdušnou 

tlakovou flotací bez předchozího vyvločkování surové vody v tomto případě je především 

eliminace dávkování koagulantů, a tím i případného chemického odpadu. Jediným 

odpadem při použití této technologie je přirozený biologický odpad (vyflotovaný podíl). 

Tento odpad je nezávadný a je možné ho vracet zpět do recipientu. Jako pozitivní lze 

rovněž hodnotit zvýšení procenta nasycenosti vody rozpuštěným kyslíkem. Zmíněná 

technologie úpravy vody tak umožňuje ušetřit investiční náklady na vybudování 

technologické linky, kalového hospodářství. Při klasické dvoustupňové úpravě vody 

(sedimentace, filtrace) je potřeba pro výstavbu úpravny vody až o 20 % více plochy než při 

použití flotace v kombinaci s filtrací. Na řešení a uplatnění zmíněného procesu se nadále 

pokračuje. Výsledkem by měla být aplikace různých typů flotačních modelů, aplikovaných 

na různých typech surové vody s odlišným biologickým oživením. [55] 



Vrzák Pavel: Problematika eutrofizovaných vod ve vodních nádržích České republiky 

2010  28 

Hlavním cílem řešení problematiky eutrofizace povrchových vod je usměrnit 

primární produkci tak, aby okamžité stavy vyprodukované biomasy nepřekročily únosnou 

mez. Otázkou však zůstává, zdali je reálné doufat, že se například ve vodní ploše, která je 

situovaná na silně eutrofizovaném toku podaří nějakým nápravným opatřením či zásahy 

zajistit trvale nízký stav biomasy fytoplanktonu nebo vůbec primárních producentů, aniž 

by tyto zásahy zahrnuly opatření k snížení živinové zátěže. Při volbě možností, které 

přicházejí pro řešení omezení masového rozvoje sinic v úvahu, jsou jak postupy 

aplikované v době výskytu sinic v trofogenní vrstvě, tak i zásahy v době klidových stadií 

z hlediska současných poznatků o biologie dominant. [8, 51, 56] 

Management potravních vztahů (Food Web Management), neznamená přímé 

omezení produkce nějakým faktorem, který má limitační či inhibiční vliv na fotosyntézu, ale 

jedná se v podstatě o regulaci zvýšením ztrát. Silné snížení koncentrace producentů má 

ovšem za následek i snížení primární produkce v objemové jednotce vody. Jako 

nejpřirozenější se proto nabízí způsob využití planktonních filtrátorů jako přirozených 

konzumentů fytoplanktonu. Rybou, která byla pro tento účel nejčastěji testována, je tolstolobik 

bílý (Hipophthalmichthys molithrix), případně tolstolobec pestrý (Aristichthys nobilis). Ve 

vodě by jich mělo být co nejvíce, čehož lze dosáhnout pouze snížením počtu planktonních ryb. 

Přirozeným prostředkem jsou v tomto případě dravé ryby.  

Za jistých podmínek může dojít dočasně k zlepšení některých ukazatelů jakosti 

vody. Při aplikaci tohoto způsobu řešení však mohou ale nastat mnohé praktické problémy. 

Ve vodní ploše, ve které je drobný fytoplankton decimován zooplanktonem, lze očekávat 

zvýšení abundance těch druhů fytoplanktonu, které již zooplankton nemůže využít jako 

potravu.[57] Vedle velkých koloniálních sinic (Aphanizomenon flos-aque, Microcystis spp. 

a Anabaena spp.) jsou zejména vláknité typy (z rozsivek např. druhy rodu Aulacosira, ze 

sinic Planktothrix agardhii), u nichž zůstává zachován velký specifický povrch jako jeden 

z předpokladů dosažení vyšší specifické růstové rychlosti. Přitom se však značně snižuje 

možnost ingesce. Změna velikostní struktury fytoplanktonu, jako reakce na zvýšený tlak 

žíru, není ovšem jediná překážka negativně ovlivňující snahy po zlepšení kvality vody 

změnou potravních vztahů. Konzumace sinic vodního květu rybí osádkou silně závisí také 

na dalších faktorech, které ovlivňují celý ekosystém. Jedná se hlavně o teplotní stratifikaci 

nádrže, charakter potravních řetězců, trofii nádrže a antropogenní vlivy. Ačkoliv 

planktonní ryby tuto složku planktonu bez obtíží přijímají, nemají schopnost ji ve svém 

trávicím traktu rozložit a strávit. [35] Výzkum v této oblasti nelze v žádném případě 
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považovat za zcela ukončený. Správné využití ryb jako přirozených regulátorů 

planktonních společenstev se stále jeví jako jedna z nejschůdnějších cest v boji proti 

nadprodukci řas a sinic v našich vodách.  

Mezi další opatření, která byla zkoušená v zahraničí s většími či menšími 

úspěchy patří zejména postupy směrované k narušení funkce aerotopů, nebo vůbec 

k zhoršení životních podmínek cestou zlepšení životních podmínek pro jiné 

konkurenční řasy, například změnou poměru nabídky N a P, zajištěnou přidáním zdrojů 

dusíku do vody a slibující podporu rozvoje zelených řas na úkor sinic. Při aplikaci 

tohoto řešení je však nutné zvážit ekonomické hledisko, posoudit možné důsledky na 

kvalitu vody a z jiných aspektů, jako je například stávající složení rybí obsádky.  

Většina těchto postupů je zatím jen ve stádiu laboratorního výzkumu a ani u již 

aplikovaných postupů není přímý přenos bez ověření možný. Aplikace založené na 

destrukci aerotopů a tím i buněk, mohou mít nepříznivé důsledky, a sice v uvolnění 

toxických látek do vodního prostředí. To platí i pro případy řízeného biologického boje 

cyanofágy, bakteriemi nebo houbami, v nemenší míře pak i pro aplikaci algicidních 

prostředků. Navíc, sinice jsou schopny opětovné resyntézy aerotopů během dvaceti 

hodin, a to i ve tmě. [15, 16, 51] 

Vyplavení části biomasy vodního květu z nádrží pomocí vhodného technického 

zařízení (násoskový odběr) je další možností, jak lze omezit masový rozvoj sinic. Jeho 

hlavní nevýhodou je, že může znamenat jejich přesun do níže položených úseků toků 

a v době rozkladu ovlivnit jejich kyslíkový režim. Metoda není vhodná pro větší nádrže. 

Mechanické odstraňování vyprodukované biomasy přichází v úvahu hlavně 

v místech, kde dochází pouze k dočasnému shromažďování biomasy vodního květu. Za 

zvážení by stály také postupy, které by využívaly schopnosti aerotopů sinic shromažďovat 

biomasu v povrchové vrstvě vodního sloupce v období klidné hladiny. Problémem aplikace 

uvedené metody však zůstává otázka realizace separace. Nejčastěji jsou k tomuto účelu 

používány husté sítě případně řídké syntetické textilie. Biomasa sinic se následně suší. 

Nevýhodou je, že při sušení nepříjemně páchne a celý proces probíhá při normální teplotě 

velmi pozvolna vzhledem k přítomnému slizu. Při použití vyšší teploty zase vznikají 

amorfní krusty, které je pak potřeba dezintegrovat. Byly také aplikovány sprayové sušárny, 

které by byly vhodné pro tyto účely, avšak velmi neekonomické. [57] 
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Asanační opatření na dně nádrže tzn. odstranění nebo chemické ošetření sedimentů 

přinesou očekávaný efekt, tedy zlepšení kvality vody pouze tehdy, není-li nádrž 

zatěžována živinami z vnějšku, to znamená, pokud jsou odstraněny bodové i difusní zdroje 

živin z povodí. Nutno ale podotknout, že se jedná o opatření velmi nákladná. Prakticky se 

postupuje tak, že se zhodnotí množství živin přitékajících a odtékajících z nádrže, 

pozornost se věnuje hlavně fosforu, dusíku, alkalitě a vodivosti. K posouzení bilance je 

potřeba znát objemy přitékající a odtékající vody, což bývá obtížné zjistit a objem vody 

v jezeru. Před asanací sedimentů se studuje jejich stratigrafie, tedy jejich horizontální 

a vertikální složení. Z limnologického hlediska je nezbytné stanovit obsah sušiny, obsah 

organických látek v sušině a obsah důležitých živin. Pro účely těžby a následného uložení 

sedimentů případně pro zemědělské využití vytěžených sedimentů je nezbytné stanovit 

cizorodé látky. Většinou se stanovují běžné těžké kovy, PCBs, ropné produkty, podle 

charakteru lokality také látky další.[21, 58] 

„Lake restoration“ je obecný pojem, zahrnující celou řadu rekultivačních metod, které 

se v dnešní době ve světě běžně používají pro obnovu eutrofizovaných jezer. K omezení 

masového rozvoje sinic vodního květu jsou aplikovány chemickými prostředky, které patří 

mezi koagulanty, flokulanty a algicidy. K tomuto účelu se používá například síran hlinitý, 

chlorid hlinitý, a nebo polyaluminiumchlorid. Jako nejvíce vhodný z ekologického 

a ekonomického hlediska se jeví síran hlinitý. Tyto všechny koagulanty jsou netoxické látky 

a dají se proto použít také pro úpravny vod. Mimo čistícího účinku také vysráží fosfor. Ve 

vodě hliník hydrolyzuje, tvoří zde nerozpustné komplexy s fosforem a vločky hydroxidu 

hlinitého. Voda se stává čistější a dochází k rozvoji ušlechtilých ryb. Pro tuto metodu je ale 

zapotřebí zachovat rozmezí hodnoty pH 5,5-9. Efektivita trvání čištění je v trvání od osmi do 

patnácti let. Metoda chemického srážení fosforu, je tedy relativně jednoduchou, dostupnou 

a mnohokrát osvědčenou metodou jak pro krátkodobé, tak rovněž dlouhodobé řešení 

problematiky eutrofizovaných jezer a nádrží. Metodou je možné snížit obsah fosforu a zamezit 

tak nežádoucímu rozvoji řas a toxických sinic. [59-60]  

Před použitím chemických látek pro omezení sinic vodního květu se vždy vyplatí 

zadání limnologické studie, ze které lze určit, ve kterém místě nádrže sinice přezimují. 

Většinou jsou to jen určité části nádrže, kde jsou příhodné podmínky pro přezimování jako 

například laguna, střed nádrže atd. Studie tak napomůže rozhodnout, které části je vhodné 

ošetřit chemicky, kde je vhodnější (účinnější, ekonomičtější) sedimenty např. odtěžit. Pro 

každou konkrétní lokalitu je nutné určit přesnou dávku látky (kombinace látek), která 
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zamezí rozvoji sinic. Taková studie vždy ušetří značné investiční náklady, protože 

minimalizuje zásahy na přijatelnou (ekologicky a ekonomicky) míru. Pro každou lokalitu 

platí odlišné dávkování zmíněných látek, protože každá lokalita má odlišné složení 

vodního květu. Cílem není usmrtit buňku tak, aby se vylil buněčný obsah do okolí, ale 

cílem je omezit fotosyntetickou asimilaci, aby kolonie klesly ke dnu mimo dosah 

fotosynteticky aktivní radiace a u dna se kolonie pomalu (co nejpomaleji, aby se přirozeně 

odbourávaly organické látky) rozkládaly.  

Mezi nejmodernější způsoby boje se sinicemi patří australský přípravek Phoslock, 

který se vstřikuje do stojatých vod s cílem snížit koncentrace biologického fosforu. Jedná 

se v podstatě o využití polymerních iontoměničů. [14] 

K potlačení fytoplanktonu se používají různé algicidní přípravky anorganického 

a organického původu [58]. Je také diskutováno omezení rozvoje sinic pomocí dalších 

mikroorganismů, např. micromycet. Hromadné nasazení těchto biologických prostředků 

pro omezení rozvoje sinic však zatím naráží na praktické překážky. Kromě otázky finanční 

a technické zde nelze opomenout také problém biologický, neboť biotechnologicky 

upravený mikroorganismus bývá velmi často vytlačen a omezen nativními populacemi. 

Zejména při používání algicidů je potřeba připravit pokud možno co nejpodrobnější studii 

a přípravu zásahu. Obecně není vhodné používat koncentrace a přípravky, které vedou 

k usmrcení buněk a k vylití buněčného obsahu do okolí. To vede téměř vždy ke 

kyslíkovému deficitu, mimořádnému zvýšení obsahu rozpuštěných organických látek ve 

vodním sloupci se všemi důsledky pro vodní ekosystém a samozřejmě uvolnění toxinů, 

které při masovém kolapsu biomasy sinic mají prokazatelně negativní vliv na zdravotní 

stav ryb a složení zooplanktonu. [21] 

Jednou z dalších metod jak bojovat se sinicemi vzešlo z Univerzity Hull York 

Medical School v Anglii a to použití ultrazvuku. Tato metoda likviduje heterocyty, kde 

probíhá fixace vzdušného kyslíku, který zároveň v sinicích funguje jako plovák. 

Ultrazvuková vlna způsobí, že plyn začne rezonovat a heterocyty prasknou. Vlákna sinic 

tedy následně klesnou do hloubky a tma je rychle usmrtí. Při testech se zkoušelo několik 

frekvencí, ale nejlépe působí na většinu typů sinic frekvence kolem 1 MHz. Uvedená 

metoda je účinná především v sladkých vodách s menší plochou, vzhledem k tomu, že 

voda pohlcuje vlny ultrazvuku. Účinek působí zhruba dvacet metrů. [59] 

Platí zásada, že nejefektivnější doba zásahu proti masovému rozvoji vodních květů 

sinic je na počátku jejich rozvoje, tedy konec stadia „Clear water“. Na počátku svého 
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rozvoje jsou nejzranitelnější, přijímají nejvíce látek ze svého okolí a po přezimování jsou 

zesláblé. Je-li hladina nebo vodní sloupec plný kolonií sinic, které jsou v dobrém 

fyziologickém stavu, nelze takový zásah provádět ani doporučovat bez vědomí negativního 

dopadu na vodní ekosystém. Jediná účinná cesta jak se bránit hromadnému nárůstu sinic 

a řas v našich vodách by měla být především prevence. Je nutné předcházet znečišťování 

vod látkami podporujícími bujení sinic a řas. [14, 15, 21] 
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4 DNEŠNÍ STAV LEGISLATIVY NA ÚSEKU JAKOSTI VOD 

Od 1. října 2003 platí novela Vyhlášky 376/2000 Sb. kde je zařazen požadavek na 

stanovování microcystinu v pitné vodě. V roce 2003 však vstoupila na území ČR v platnost 

také jiná vyhláška - a to Vyhláška 474/2002 Sb., kterou se provádí zákon č. 281/2002 Sb. 

O opatřeních souvisejících se zákazem biologických a toxinových zbraních. V příloze jsou 

vedle látek jako antrax, botulotoxin nebo ricin uvedeny 4 toxiny řas a sinic: tetrodotoxin, 

saxitoxin, anatoxin a microcystin. 

Nejzávažnější legislativním předpisem je vodní zákon č. 254/2001 Sb. změněný 

č. 181/2008 Sb., kterým se zavádějí zcela nové pojmy, nové principy ochrany a hodnocení 

toků ve snaze přiblížit se legislativě a požadavkům Evropského společenství. Tak se v § 32 

zákona na základě Směrnice Rady č. 91/271 EHS o čištění městských odpadních vod, 

objevuje zcela nový pojem „citlivých oblastí“. Jedná se o oblasti, kde povrchové vody jsou 

již eutrofní nebo potenciálně eutrofní. Znamená to, že obsahují větší množství biogenních 

prvků dusíku a fosforu, způsobujících eutrofizaci vod. Označením oblasti za citlivou je 

vyslovena řada požadavků na likvidaci odpadních vod z lidských sídel, jakožto největších 

producentů znečištění, které se dostává do toků stokovými systémy, ale i čistírnami 

odpadních vod. [61, 62] 

Další z evropských směrnic tzv. „nitrátová“ Směrnice Rady č. 91/676 EHS 

o ochraně vod před znečištěním dusičnany ze zemědělských zdrojů, byla podkladem pro 

zavedení pojmu „zranitelná oblast“ (v § 33 nového vodního zákona). Vláda České 

republiky již vydala nařízení vlády č. 103/2003 Sb., ten byl novelizován nařízením 

č.108/2008 Sb. o stanovení zranitelných oblastí a o používání a skladování hnojiv, střídání 

plodin a provádění protierozních opatření v těchto oblastech. Tato směrnice se týká 

omezování jedné ze složek difusního znečištění, které má původ v zemědělském 

obhospodařování pozemků a v činnostech s tím souvisejících. Cílem je snížit znečištění 

vod způsobené dusičnany ze zemědělských zdrojů a vztahuje se jak k povrchovým, tak 

i k podzemním vodám. Základní principy nitrátové směrnice jsou založeny na identifikaci 

vod, které jsou znečištěny dusičnany ze zemědělského hospodaření nebo kde takové riziko 

hrozí, na vymezení zranitelných oblastí, na zavedení Zásad správně zemědělské praxe, 

které povedou k plošné prevenci znečištění a k uplatňování akčních programů uvnitř 

zranitelných oblastí. [63, 64]  
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V § 34 nového zákona o vodách je nový pojem „povrchová voda využívána ke 

koupání“. Jeho základem je Směrnice Rady č. 76/160 EHS o jakosti vod ke koupání, 

a v naší legislativě je definován ve vyhlášce č. 152/2008 Sb., kterou se stanoví povrchové 

vody využívané ke koupání osob. V ní jsou vymezeny lokality ve volné přírodě, které jsou 

hromadně využívány ke koupání a budou podléhat zvláštnímu režimu kontroly, které 

zajišťují hygienické stanice. Požadavky směrnice jsou také implementovány do 

tabulky č. 4 nařízení vlády č. 229/2007 Sb., která určuje ukazatele a cílové a přípustné 

hodnoty znečištění povrchových vod, které jsou využívány nebo u kterých se předpokládá 

využití pro koupání osob. Je limitováno celkem šestnáct ukazatelů většinou biologických. 

V § 35, který se zabývá podporou života ryb, je v novém vodním zákoně zaveden 

opět nový přístup v pohledu na kvalitu toků, který přinesla „rybí směrnice“, Směrnice Rady 

č. 78/659 EHS o kvalitě sladkých povrchových vod vyžadujících ochranu nebo zlepšení za 

účelem podpory života ryb. Nařízením vlády č. 71/2003 jsou stanoveny povrchové vody 

vhodné pro život a reprodukci původních druhů ryb a dalších vodních živočichů a je 

specifikován způsob zjišťování a hodnocení stavu jakosti těchto vod. Požadavky směrnice 

jsou obsaženy také v tabulce č. 2 nařízení vlády č. 229/2007 Sb., jako imisní standardy, 

které představují ukazatele a přípustné hodnoty znečištění povrchových vod vhodných pro 

život a reprodukci původních druhů ryb a dalších vodních živočichů, s rozdělením na vody 

lososové a kaprové. Nařízení vlády 229/2007 Sb. uvádí sedm závazných ukazatelů: teplotu, 

rozpuštěný kyslík, pH, volný amoniak, amonné ionty, celkový chlór, celkový zinek, jejichž 

limity musí být dosaženy do pěti let ode dne přistoupení České republiky k Evropské Unii.  

Ve všech těchto právních dokumentech jsou stanoveny lhůty pro splnění 

nastolených požadavků, kdy se na základě technických a ekonomických možností 

společnosti požaduje dosáhnout optimálního stavu do určité doby. [65-69] 

Stěžejním právním předpisem, navazujícím na všechny výše uvedené pojmy a na 

evropské směrnice, a který je konkrétním návodem pro uplatňování všech jejich požadavků 

na ochranu vod a tvoří základní rámec pro povolování vypouštění odpadních vod 

a nakládání s vodami v současné době, je nařízení vlády č. 229/2007 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. 
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Vzhledem k tomu, že již předchozí nařízení vlády č. 61/2003 Sb., bylo připraveno 

a zpracováno s ohledem na implementaci směrnic ES, nejsou velké rozdíly mezi těmito 

dokumenty. Nový předpis č. 229/2007 Sb., však představuje ve vazbě na potřebu trvalého 

zlepšování jakosti povrchových a podzemních vod a jejich ochranu významné zpřísnění, 

což obnáší zavedení většího počtu sledovaných emisních a imisních parametrů (zejména 

u nebezpečných a zvláště nebezpečných látek), větší četnosti sledování i úpravy některých 

limitů v souladu s odpovídajícími předpisy ES a kombinovaného přístupu. Pro dosažení 

cílového stavu jakosti vody ve vodním toku je proto nutné vycházet i z dalších 

kvalitativních a ekologických požadavků na užívání vod. Problematika legislativy ES 

v oblasti vod je značně široká a je ji nutno chápat jako právní formulaci cílového stavu, ke 

kterému se musí členská země v určitých časových horizontech dopracovat. [66] 
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5 ZÁVĚR 

Eutrofizace vodních ploch je v dnešní době jedním z vážných ekologických 

problémů a je především důsledkem enormního rozvoje průmyslu a zemědělství 

v posledních desetiletích. Především vysoká zátěž povrchových vod nutrienty, zejména 

fosforem, urychlila eutrofizaci vod a významně tak snížila jejich ekologickou a rekreační 

hodnotu. Nadmírný rozvoj řas, nízká průhlednost vody, zápach, nízký obsah kyslíku 

způsobující vymírání ryb, jsou důsledkem vysokého obsahu živin. 

Dnes už sice existuje mnoho metod jak bojovat s eutrofizací, ale nákladnost 

a efektivita trochu pokulhává. Nejlepší by bylo předcházet už tomuto samotnému jevu 

prevencí, což značí snížit vstup živin, omezit vypouštění splašků s obsahem fosforu 

a dusíku, hnojení půd vybranými typy hnojiv, které se nevyplaví do vody, orba ve svazích 

kolmo, výsadba správných druhů ryb. Je nutné dál bojovat, protože bitva se dá vyhrát, ale 

válka bude ještě dlouhá. 

Problém eutrofizace tedy není nový a její řešení je proto složité. V České republice 

je situace mnohem komplikovanější než v okolních zemích tím, že problematika vody 

a její kvality přísluší kompetenčně třem ministerstvům (MZe, MŽP a MZd.). Komplexní 

přístup k problematice cyanotoxinů v České republice vyžaduje spolupráci odborníků ze 

všech zainteresovaných oborů (technologie vody, toxikologie, limnologie, správy povodí, 

hygieny a dalších). V oblastech detekce cyanotoxinů i technologie úpravy vody má Česká 

republika světově uznávané odborníky. 
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