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Abstrakt 

     Bakalářská práce Rybník Vajgar a jeho fytoplankton je věnována tzv. řasám („Algae“) – 

fotosyntetickým organismům obývajícím vodní a vlhké biotopy. 

     První část práce je představována systematickou rešerší organismů, které jsou do polyfyletické 

skupiny Algae tradičně řazeny. Zahrnuje tedy říše Eubacteria, Excavata, SAR a Archaeplastida. Rešerše 

se věnuje jejich popisu jak z morfologického, tak systematického úhlu pohledu. 

     Druhá, praktická část práce, obsahuje výsledky průzkumu řasové osádky rybníku Vajgar (Jindřichův 

Hradec, Česká republika). V průběhu šesti odběrů uskutečněných v březnu-září 2017 bylo 

zaznamenáno 16 řasových organismů. Čtyři z nich jsou řazeny mezi sinice (Oscillatoria, Anabaena, 

Microcystis, Aphanizomenon), a 12 patří do různých skupin eukaryotických organismů. Obzvláště 

zajímavý byl výskyt rodu Dinobryon, který byl pozorován pouze v prvním odběru a dále se ve vzorcích 

nevyskytoval. Všechny určené rody řas se běžně vyskytují ve stojatých vodách v České republice. 

     Při průzkumu byly využity dvě metody odběru – planktonní síť a „skleničková metoda“, s velmi 

rozdílnými účinnostmi zaznamenání rodového bohatství. Skleničková metoda zaznamenala pouze, 

70,3 % rodů které byly zjištěny díky lovu planktonní sítí. Přesto je tato metoda využitelná ve výuce, 

neboť na rozdíl od pořízení planktonní sítě nevyžaduje žádnou finanční dotaci. 
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Abstract 
     The bachelor thesis Vajgar Pond and its Phytoplankton is dedicated to algae - photosynthetic 

organisms inhabiting water and wet habitats. 

     The first part of the thesis is presented by a systematic research of organisms traditionally included 

in the polyphyletic group Algae. It includes the Eubacteria, Excavata, SAR, and Archaeplastida. The 

research focuses on their description from both a morphological and a systematic point of view. 

     The second - practical - part of the thesis presents the results of a field research of algae of the 

Vajgar pond (Jindřichův Hradec, Czech Republic). Sixteen algae organisms were recorded during the 

six sampling terms in March-September 2017. Four of these are among the cyanobacteria (Oscillatoria, 

Anabaena, Microcystis, Aphanizomenon) and 12 of them belong to different groups of eukaryotic 

organisms. Particularly interesting was the occurrence of the genus Dinobryon, which was only present 

in the first sample and did not occur in the remaining samples. All specified algae genera are commonly 

found in waters of the Czech Republic. 

     Two methods of sampling were used in the research - the plankton net and the "glass method", 

each with very different efficiencies in detecting genera. The glass method has only detected 70.3% of 

the genera compared to a number of genera detected by plankton net. Glass method is useful in 

teaching though, as it does not require any financial subsidy compared to the plankton net. 
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Úvod 
Při výběru bakalářské práce jsem se řídil tím, co je mi blízké. Jelikož pocházím z Jindřichova Hradce, 

tak celý život žiji v blízkosti rybníků, a hlavně rybníku Vajgar. Tento rybník je důležitým symbolem 

celého města a jeho neodmyslitelnou součástí. Fascinujícím faktem mi připadá to, jak se úloha rybníku 

po celá staletí měnila. Zpočátku měl úlohu hlavně obrannou a také hospodářskou za účelem chovu ryb. 

Po ztrátě obranné funkce přicházejí estetická, rekreační a sportovní. V dnešní době navíc ztrácí funkci 

hospodářskou a chov ryb upadá.  

Na rybníku je každý rok patrná změna kvality vody. Zatímco v zimě a na jaře se voda zdá být 

poměrně čistá, se vzrůstající teplotou na konci jara a v létě se kvalita rapidně zhoršuje. Voda se stává 

zelenou s nepříjemným zápachem. Z tohoto důvodu je naprosto nevhodná ke koupání. 

    Každý rok mne zajímalo, co způsobuje takové zhoršení vody. S odpověďmi že jde o sinice nebo vodní 

květ jsem se nespokojil. Zajímalo mne, jaké organismy a proč takto na vodní plochy obecně působí.  

     V práci se proto teoreticky věnuji podrobně řasám, které se vyskytují po celé planetě. Část 

systematická je věnována jejich přehledu, následují kapitoly o využití řas člověkem i negativním 

působení na ekosystémy, jejich okolí a člověka samého. 

     Praktickou část práce jsem věnoval algologickému průzkumu řasové osádky Vajgaru: v průběhu 

vegetační sezóny v roce 2017 jsem pravidelně odebíral a v laboratoři determinoval planktonní řasy. 

Dvě použité metody pro sběr planktonu jsem navíc porovnal mezi sebou a uvedl jejich vhodnost při 

využití coby didaktické pomůcce při výuce.  

     Při sběru planktonu budu využívat dvě metody, abych porovnal, jaký je rozdíl mezi těmito metodami 

a zda je vhodné využít obě v didaktických podmínkách na středních školách. 
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Řasy (Algae) 

     Věda zabývající se studiem řas se nazývá algologie nebo též fykologie. Nejedná se o systematickou 

skupinu ale o funkční, která zahrnuje vzájemně nepříbuzné bakterie a eukaryotické organismy schopné 

fotosyntézy. Celá skupina řas se v současné systematice rozděluje do čtyř říší a těmi jsou Eubacteria, 

Excavata, SAR a Archaeplastida. Celá skupina řas má nehledě na systematiku podobné vlastnosti. 

Bakterie jsou organismy náležící do domény prokaryot. Z tohoto důvodu se v české literatuře často 

užívá spojení „sinice a řasy“ (Řasy-Wikipedia 2018). 

     Řasy se vyznačují schopností fotosyntézy. Jejich plastidy obsahují celou škálu fotosyntetických 

pigmentů, které mají různou funkci. Nejdůležitější je v tylakoidech uložený chlorofyl zelené barvy. 

Chlorofyl je tradičně dělen do čtyř typů, kterými jsou chlorofyly a, b, c, d. Molekula chlorofylu obsahuje 

ve svém středu atom hořčíku, který je obklopen porfyrinovým kruhem. Hlavním fotosyntetickým 

pigmentem je chlorofyl a, který se nachází u všech řasových skupin. U většiny sinic je pak jediným 

chlorofylem v nich obsaženým. U eukaryotických skupin jsou obsaženy dva, někdy i tři typy chlorofylů. 

Spojení chlorofylu a+b můžeme nalézt u krásnoočka dokonce ve všech zelených rostlinách. Chlorofyl 

a+c můžeme najít u obrněnek a některých zástupců linie SAR. Chlorofyl a+d najdeme například u 

ruduch. 

     Další velmi důležitou skupinou pigmentů jsou karotenoidy, které mají červenooranžovou nebo 

žlutou barvu. Sem patří karoteny a xantofyly (peridin – obrněnky, fukoxantin – chaluhy). Funkce 

karotenoidů v chloroplastech jsou zvyšování přísunu fotonů pro fotosyntézu díky tomu, že jsou 

součástí světlosběrné antény, která absorbuje větší rozsah záření než chlorofyl. Další funkcí je ochrana 

proti škodlivému UV záření (Kalina, Váňa, 2005). 

Buňky a stélky řas 
     Řasy mohou být jednobuněčné nebo mnohobuněčné. „Tělo“ mnohobuněčných řas se nazývá stélka. 

Stélka je druh mnohobuněčného těla, u kterého nejsou diferenciovány pravé orgány (Kalina, Váňa, 

2005). V následujícím přehledu jsou uvedeny základní typy stélek, které se u řasových organismů 

mohou vyskytnout. 

Bičíkovci 
     Bičíkovci tvoří jednotlivé buňky nebo kolonie. Stavba buňky je polární, kde na jednom konci jsou 

bičíky a druhý konec je zaoblený. Buňky jsou kapkovité a jejich povrch je tvořen cytoplazmatickou 

membránou a buněčnou stěnou. Na povrchu buňky mohou být křemité nebo organické šupinky. 

V plastidu bičíkovců se dále nachází stigma. Stigma je světločivná skvrna, která je součástí aparátu 

zodpovědného za fototaxi. Buňka bičíkovců je zobrazena na obrázku 1. 

Rhizopodová buňka 
     Jedná se o jednojadernou nebo mnohojadernou buňku pokrytou pouze cytoplazmatickou 

membránou tvořící panožky. Některé mohou mít bičík a stigma (Dostál 2005). Rhizopodiová buňka viz 

obrázek 2. 

Kapsální buňka 
     Jednojaderné buňky s polární stavbou, které často utváří kolonie. Buňky jsou obklopeny slizem, čímž 

se odlišují od bičíkovců (Dostál 2005). Kapsální buňka viz obrázek 3. 
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Kokální buňka 
     Může jít o jednojadernou nebo mnohojadernou buňku s pevnou vícevrstevnou buněčnou stěnou. 

Buněčná stěna může být mineralizovaná (CaCO3) (Dostál 2005). Kokální buňka viz obrázek 4. 

Trichální stélka 
     Mnohobuněčná stélka, která může být rozvětvená nebo jednoduchá. V rozvětvené stélce jsou větve 

funkčně rovnocenné (Dostál 2005). Trichální stélka viz obrázek 5. 

Heterotrichální stélka 
     Mnohobuněčná rozvětvená stélka, u které jsou větvě funkčně i morfologicky rozlišené (Dostál 2005). 

Heterotrichální stélka viz obrázek 6. 

Parenchymatická stélka 
     Stélka je podobná heterotrichální. Dochází k diferenciaci na rhizoidy (příchytná vlákna), kauloid 

(lodyžka) a fyloidy (lístky). Stélka do jisté míry připomíná tělo vyšších rostlin (Dostál 2005). 

Parenchymatická stélka viz obrázek 7. 

Sifonokladální stélka 
     Stélka je vláknitá, rozvětvená a tvoří ji mnohojaderné buňky oddělené přehrádkami. Dělení buněk 

nastává po dosažení určitého poměru mezi počtem buněk a objemem cytoplazmy. Větvení probíhá 

pučením základní buňky boční větévky (Dostál 2005). Sifonokladální stélka viz obrázek 8. 

Sifonální stélka 
     Jedná se o rozvětvenou, mnohojadernou stélku bez přehrádek. U mořských řas je stélka 

morfologicky a funkčně rozlišena (Dostál 2005). Sifonální stélka viz obrázek 9. 

Stélka parožnatek 
     Stélka je vzpřímená mnohobuněčná s přeslenitým uspořádáním bočních větví. Růst probíhá pomocí 

jediné vrcholové buňky, která dává vzniknout dvěma typům buněk: nodální (dlouhá buňka, tvořící 

středovou osu stélky) a internodální (krátká buňka, ze které vyrůstají postranní větévky) (Dostál 2005). 

Stélka parožnatek viz obrázek 10. 
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Typy buněk a stélek řas, převzato z Typy buněk a stélek řas 2012. 
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Přehled systému řas 

Oddělení Sinice 
     Sinice patří mezi prokaryotické organismy. Jsou to převážně modrozelené, autotrofní organismy 

řasového vzhledu. Bývají buď jednobuněčné, nebo vláknité. Často tvoří kolonie.  

     Protoplazma sinic je rozlišena na vnitřní bezbarvou část a vnější barevnou. Střední část obsahuje 

zrnka, tyčinky nebo síť (stabilizace a ochrana DNA) s kyselinou deoxyribonukleovou, proto tato oblast 

buňky bývá považována za jádro totožné s eukaryoty. 

     Ve vnější části protoplazmy se nachází chlorofyl a, karotenoidy a další barviva jakou jsou fykocyanin 

a fykoerytrin. Poměr barviv není u všech druhů stejný a je závislý na barvě dopadajícího světla.  

     Chromatoplazma (barevná část cytoplazmy u cytoplazmatické membrány) má lamelární strukturu, 

ale lamelové shluky nejsou od okolní plazmy ohraničeny membránou. Obyčejně se nevytvářejí vakuoly, 

ale pokud jsou vytvořeny, tak jsou vyplněny plyny. Plynné vakuoly se obvykle tvoří u druhů vytvářející 

vodní květ. 

     U sinic neznáme pohlavní rozmnožování. Rozmnožují se nepohlavně buněčným dělením. U 

vláknitých druhů je pozorován rozpad vláken v několikabuněčné články. U některých druhů se obsah 

buňky rozdělí v endospory, které za příhodných podmínek vyrůstají v nové jedince. Nepříznivé 

podmínky přečkávají sinice v takzvaných výtrusech. Buňka se zvětší, nahromadí se do ní zásoby, a 

ztloustne její obal. Takovéto výtrusy jsou vždy bez bičíků (Kalina, Váňa 2005). 

Následují organismy patřící do skupiny eukaryot. 

Třída Krásnoočka (Euglenoidea); Excavata 
Jedná se o jednobuněčné bičíkovce. Na jednom konci mají dlouhý péřitý bičík (viditelný pouze 

kvalitním mikroskopem). Poblíž báze bičíku se nachází velká vakuola a červené stigma (světločivná 

skvrna sloužící k fototaxi). Asimilačním produktem je paramylon (podobný škrobu), který se ukládá ve 

formě drobných tělísek v plazmě. 

     Rozmnožování probíhá podélným dělením, a to buď v pohyblivém, bičíkatém stavu nebo 

krásnoočko bičík odhodí, vyloučí sliz a poté se začne dělit. Tyto nepohyblivé slizové formy mohou také 

přečkat nepříznivé podmínky. 

     Pohyb krásnooček probíhá ve směru za bičíkem – bičík je tedy tažný – a současně se otáčí kolem své 

vlastní osy. 

     Krásnoočka žijí převážně ve stojatých, na živiny bohatých vodách. Vyhovují jim hlavně rybníky a 

kaluže, které při přemnožení mohou zbarvit do zelena. 

Mezi zástupce patří například krásnoočko zelené (Euglena viridis) nebo k. krvavé (Euglena sanguinea) 

(Černohorský 1963). 

Oddělení Chromophyta; SAR 
     Chomophyta jsou jednobuněčné, mnohobuněčné nebo trubicovité sladkovodní nebo mořské řasy, 

které jsou různě zbarvené. Buňky primitivních zástupců jsou nahé (nemají buněčnou stěnu ani 
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schránku). U vývojově složitějších zástupců jsou buněčné stěny nebo mají schránky. Protoplasty mají 

jednojaderné až mnohojaderné. Chloroplasty jsou složeny z celé palety asimilačních barviv, z nichž 

převládají karotenoidy nad chlorofylem. Obsahem barviv se odlišují od vlastních zelených řas. Podle 

poměru zastoupení karotenoidů v nabývají celé rostliny v tomto oddělení různé barvy. Mohou mít 

různé odstíny žluté, hnědé a vzácně i zelené. Na hnědém zbarvení se podílí hlavně xantofyly, které jsou 

jiné než u zelených řas. Mezi asimilační produkty u chromofyt patří rozmanité sacharidy, oleje a u třídy 

Dinophyceae dokonce škrob. 

     Rozmnožování pohlavní i nepohlavní je u chromofyt velice rozmanité. Rozmnožovací buňky mají 

často dva, nestejně dlouhé bičíky, z nichž ten delší je péřitý a kratší lysý. Někdy bývá kratší bičík ovšem 

zakrnělý, nebo buňky mohou být druhotně úplně bez bičíků (Černohorský 1973). 

Třída Zlativky (Chrysophyceae) 
     Zlativky jsou sladkovodní i mořští převážně bičíkovci. Vzácně mohou být kokální nebo trichální. Jejich 

jednojaderné buňky jsou často nahé a obsahují jeden až dva zlaté, žluté, žlutozelené až hnědé 

chloroplasty. Jako asimilační produkty zde nalézáme sacharid chryzolaminarin a olej. Často vytváří 

cysty, které jsou typické zkřemenělou buněčnou stěnou (Kalina, Váňa 2005). 

Nejvýznamnější řády zlativek 

Zlatěnkotvaré (Chrysomonadales) 

     Zlatěnkotvaré se nazývají též zlatěnky. Jsou to početní bičíkovci, kteří jsou zlatohnědě zbarveni. 

K pohybu využívají dva nestejně dlouhé bičíky. U některých zástupců je mezi bičíky ještě vloženo třetí 

vlákno, které se podobá bičíku. Toto vlákno ale slouží pouze k přichycování (například na žábrách ryb). 

Při přeměně vegetativní buňky ve výtrus se uvnitř buňky tvoří zkřemenělá buněčná stěna. Tato stěna 

se sestává ze dvou částí. První část, která je baňkovitého tvaru, a druhá část, která je jakousi zátkou 

pro baňku. Cysty ovšem mohou vznikat i pohlavní cestou tzv. splýváním vegetativních buněk. 

     Nejjednodušší zástupci jsou nahé buňky, schopné měňavkovitého pohybu a příjmu potravy 

v pevném skupenství.  

     Mořští zástupci mívají schránky z vápenatých tělísek, nebo mohou mít vnitřní křemičitý skelet. Tito 

zástupci se obvykle vyskytují ve velkém množství a jsou výraznými činiteli při tvorbě sedimentu. 

     Ve sladkých vodách se setkáváme s hojným planktonním rodem Synura. Déle pak v jarních měsících 

se v rybnících vyskytuje rod Dinobryon, tvořící keříčkovité trsy z nálevkovitých, celulózních schránek 

(Černohorský 1973). 

Chrysocapsales 

     Zástupcem tohoto řádu je například vodochvost (Hydrurus), tvořící hnědozelené, slizké a větvené 

chomáče, přisedající na kameny v horských potocích. Chomáče mohou svým zjevem velmi připomínat 

mechy, jsou silně páchnoucí a skládají se ze slizu, ve kterém se nachází nepohyblivé buňky 

(Černohorský 1973). 

Phaeothamniales 

     Tento řád dosáhl během svého vývoje vláknité formy. Buňky tvoří jednoduchá nebo větvená vlákna. 

Sladkovodním zástupcem je například rod Phaeothamnion (Černohorský 1973). 
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Třída Různobrvky (Xanthophyceae) 
     Různobrvky jsou třídou řas, do které patří organismy bičíkaté, kokální, trichální a sifonální. Ve svých 

chloroplastech mají podobná asimilační barviva jako zlativky, avšak zastoupení xantofylů je odlišné. 

Z xantofylů obsahují pouze heteroxanthin, což je společný znakem pro různobrvky. Barva chloroplastů 

je zelená až žlutozelená. Jako zásobní látku tvoří olej a někdy chryzolaminarin. Buněčné stěny obsahují 

pektin a často se skládají ze dvou částí. Pohyblivá stádia mají dva postranní, nestejně dlouhé bičíky, 

z nichž delší je péřitý. 

     Didaktický význam v našich podmínkách nesou především zástupci se složitějšími typy stélek-

především s trichálním a sifonálním uspořádáním. V našich vodách je hojně zastoupena trichální 

žabnice (Tribonema). Její buňky mají dvoudílné stěny, jejichž náprstkovité části do sebe v podélném 

směru zapadají jako víčko a krabička. Jednotlivé části stěn dvou buněk jsou ve vláknu nad sebou 

spojeny příčnou přehrádkou, takže při pohledu mikroskopem připomínají písmeno H. Některé její 

druhy tvoří zjara na zaplavených loukách vatovité povlaky, které se po vyschnutí a vyblednutí podobají 

kusům papíru. 

     Ze sifonálních různobrvek u nás žije vakovka (Botrydium). Vakovka se vyskytuje na vlhkém dně 

letněných rybníků. Její stélka není přehrádkovaná a obsahuje velký počet jader a chloroplastů. Buněčná 

stěna se skládá z pektinů a z celulózy. Stélka se rozlišuje na hruškovitou nadzemní část, která je zelená 

a na kořínkovitou podzemní část, která je bezbarvá. Po zaplavení vodou vznikají dělením protoplastu 

v nadzemní části dvoubičíkaté zoospory. Při vyschnutí se stahuje do rizoidů a vznikají zde 

mnohojaderné cysty. 

     Dalším sifonálním rodem je posypanka (Vaucheria). U nás roste ve vodě i na vlhké půdě. Její zelené 

stélky tvoří drobné trsy, které jsou upevněny rhizoidy. Nepohlavní rozmnožování probíhá pohyblivými 

výtrusy. Konce stélkových větví zduří a oddělují se přehrádkou. Takto vzniká jednobuněčné 

sporangium, jehož protoplast se ale nedělí. Jako celek se přeměňuje v jedinou, mnoha bičíky opatřenou 

synzoosporu. U jednodomých druhů se oogonia a anteridia tvoří ze sousedních vychlípenin větví na 

stélce. U dvoudomých druhů se oogonia a anteridia vyvíjejí odděleně na různých jedincích. Základ 

oogonia obsahuje nejprve mnoho jader, později uzavírá vaječnou buňku s jediným jádrem. Anteridia 

(samčí pohlavní orgány) jsou rohovitě zahnutá a na vrcholku vypouštějí sliz se spermatozoidy, které 

jsou jednojaderné a mají dva bičíky. Otvorem ve stěně oogonia vnikají spermatozoidy dovnitř a jeden 

z nich oplodňuje vaječnou buňku. Zygota klíčí za redukčního dělení v novou stélku (Černohorský 1973). 

Třída Rozsivky (Bacillariophyceae) 
     Rozsivky jsou jednobuněčné řasy, které žijí jednotlivě nebo v koloniích. Kolonie mohou být 

řetízkovité, vějířovité a hvězdovité spojené slizem. Rozsivky se vyznačují tvarovou rozmanitostí. Mají 

křemičitou „schránku“, která je uložena pod zevní plazmatickou membránou. Křemičitá schránka bývá 

souměrná podle jedné nebo dvou rovin souměrnosti. Schránka se stává ze dvou částí, které do sebe 

zapadají. Obě části schránky mají jemné struktury, často význačně uspořádané, které se ve světelném 

mikroskopu jeví jako řady teček, rýh nebo jako mřížkování. 
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Morfologie „schránky je u rozsivek stěžejní. Jejich „schránka“ se skládá z epitéky (epivalva) a hypotéky 

(hypovalva), tedy větší a menší části (obr.11). 

      Rozsivky jsou jednojaderné a obsahují jeden nebo dva velké, případně mnoho malých chloroplastů 

mající žlutohnědou barvu. Chloroplasty obsahují stejná asimilační barviva jako zlativky. Liší se pouze 

v xantofylu. Dále obsahují pyrenoidy bez škrobu. Asimilačními produkty u rozsivek je olej, 

chryzoalaminarin a volutin.  

     Rozmnožování rozsivek probíhá pohlavně i nepohlavně. Nepohlavní rozmnožování probíhá 

podélným buněčným dělením. Dceřiné buňky mají po dělení pouze jednu část schránky. Druhou část 

schránky si musí nově vytvořit. Jedna dceřiná buňka je tedy stejně velká jako mateřská, ovšem druhá 

dceřiná buňka je menší. Schránky se po vytvoření již nezvětšují, a proto vede buněčné dělení u rozsivek 

ke zmenšování schránek a protoplastu. Po dalším dělení se ovšem u mnohých buněk části schránky 

rozestoupí a protoplast se začne zvětšovat, až dosáhne původní velikosti a vytvoří schránku novou. 

Tento proces ovšem přichází po pohlavním rozmnožování. Při něm dochází ke splynutí pohlavních 

buněk (nebo jader), které vzniknou při redukčním dělení vegetativních buněk. 

     Rozsivky se vyskytují hlavně ve sladkých a slaných vodách. Dále mohou žít i ve vlhkých půdách. Na 

našem území dosahuje výskyt rozsivek nejvyšších početností hlavně před jarem a na podzim. Mohou 

žít buď přichycené k podkladu nebo se po něm pohybovat. Další druhy jsou planktonní. 

     Vývojově nejstarší jsou rozsivky centrické. Schránky těchto rozsivek jsou paprsčitě soustředné. 

Soustředné rozsivky nejsou schopné aktivního pohybu a jsou častou součástí planktonu. Jsou to 

převážně mořské druhy. 

     Vývojově mladší jsou rozsivky, jejichž schránky jsou tyčinkovitého, lodičkovitého nebo klínovitého 

tvaru. Tyto druhy se vyskytují na dně vod nebo na ponořených částech vodních rostlin. Některé se 

vyskytují také ve vlhké půdě. Jsou mezi nimi i planktonní druhy. Mezi tyto rozsivky patří většina 

sladkovodních druhů (Černohorský 1973). 

     Význam rozsivek pro člověka je podobný jako u zelených řas. Jsou to ukazatelé kvality vody. Slouží 

také jako potrava drobným vodním živočichům, kteří jsou kořistí větších, hlavně ryb. Již v druhohorách 

nám vznikají na dně sladkých i slaných vodních ploch usazeniny rozsivkových schránek. Tyto schránky 

tvoří mohutné vrstvy jemného sedimentu, který se nazývá křemelina. U nás jsou významné lokality 

s výskytem křemeliny v okolí Františkových lázní a u Borovan. Z křemeliny se vyrábí sklo, filtry, izolační 

hmoty a dynamit. Křemelina také slouží k broušení a leštění (Kalina, Váňa 2005). 

Třída Hnědé řasy (Phaeophyceae) 
     Hnědé řasy neboli chaluhy jsou až na několik výjimek převážně mořské řasy. Žijí přisedlé k podkladu 

a tvoří takzvaný bentos. Většina žije při pobřeží v pásmu střídajícího se přílivu a odlivu. Jejich hnědá 

stélka je zpravidla mnohobuněčná. Tvarem a velikostí stélky jsou velmi rozmanité. Primitivní druhy jsou 

drobné a vláknité. Vyvinutější druhy mohou být až několik metrů veliké, tvarově a funkčně rozlišené. 

Tyto stélky připomínají kořeny, stonky a listy vyšších rostlin. Také vnitřní stavba stélky je složitá. Takové 

Obr.11 – schematické znázornění schránky rozsivky (Rozsivky-Wikipedia 2019). 
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stélky označujeme jako pletivné. Růst je často vrcholový a je zajišťován jedinou vrcholovou buňkou. 

Další způsob růstu je vmezeřený (dělení probíhá uprostřed stélky). 

     Buňky jsou jednojaderné a mají buněčné stěny z celulózy a pektinu. Někdy je přítomna též kyselina 

alginová a sacharid fukoidin. Chloroplasty obsahují chlorofyl a, chlorofyl c, betakaroten a xantofyly, 

zvláště hnědý fukoxantin, který zakrývá ostatní barviva. Zásobní látkou není nikdy škrob, ale alkohol 

manitol, olej a polysacharid laminarin. 

     U hnědých řas je známa jejich rodozměna, kdy dochází ke střídání pohlavního haploidního 

gametofytu a nepohlavního diploidního sporofytu. Gametofyt a sporofyt mohou být tvarem a velikostí 

shodné nebo se od sebe lišit. 

     Pohlavní rozmnožování je izogamické (samčí i samičí gamety jsou stejně velké), anizogamické (samčí 

gamety jsou menší než samičí) nebo oogamické (samičí gamety jsou výrazně větší než samčí). 

Nepohlavní rozmnožování probíhá pomocí rejdivých výtrusů, které mohou být druhotně bez bičíků a 

nepohyblivé. U některých zástupců nepohlavní rozmnožování zcela chybí. Pohyblivé rozmnožovací 

buňky mají téměř vždy dva nestejně dlouhé, postranní bičíky, světločivné tělísko a jeden nebo více 

chloroplastů. 

     Hnědé řasy jsou doloženy již ze siluru a devonu. Dnes některé druhy slouží jako potravina lidem 

hlavně v Japonsku a Číně, nebo jimi může být krmen dobytek. Ohromné masy vyvržené mořem se 

používají ke hnojení, nebo se jejich pálením z popela získává jód a soda. Stonkovitých částí 

čepelatkotvarých (viz níže) se v chirurgii k rozšiřování úzkých průchodů, protože po navlhčení silně 

bobtnají. Uplatňuje se též získávání kyseliny alginové, která je využívána v textilním, potravinářském a 

kosmetickém průmyslu (Kalina, Váňa 2005). 

Nejvýznamnější řády hnědých řas 

Ectocarpales 

     Významným zástupcem tohoto řádu je rod Ectocarpus. Jedná se o mořskou hnědou řasu s vláknitou 

stélkou, která připomíná zelenou řasu žabí vlas (Cladophora). 

     Gametofyt a sporofyt tohoto řádu se liší tvarem i velikostí. Gametofyt je dvoudomý, stužkovitý, 

vzpřímený a na koncích rozdřípený. Sporofyt je značně menší, plochý, laločnatý a přiléhá k podkladu 

(Černohorský 1973). 

Vidlankotvaré (Dictyotales) 

     Vidlankotvaré mají stélku plochou, vidličnatě větvenou s vnitřní diferenciací. Na povrchu stélky jsou 

buňky s asimilační funkcí a uvnitř zásobní. Nejznámějším zástupcem je rod vidlanka (Dictyota). 

     Gametofyt a sporofyt jsou tvarem i velikostí shodné (Černohorský 1973). 

Čepelatkotvaré (Laminariales) 

     U řádu čepelatkotvaré často bývá sporofyt veliký a histologicky vysoce rozlišen. Obsahuje 

mechanická pletiva a buňky, které připomínají sítkovice. Gametofyt je silně omezen a je mikroskopický. 

     Největších rozměrů dosahuje sporofyt u bobuláku (Macrocystis). Bobulák se vyskytuje při pobřežích 

jižní polokoule. Jeho stélka bývá přes 100 m dlouhá. Na spodcích fyloidů (viz stélky řas) se nacházejí 

plovací měchýře, které udržují vrchní část stélky u hladiny (Černohorský 1973). 
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Chaluhotvaré (Fucales) 

     U těchto řas není známo nepohlavní rozmnožování. Jejich rozmnožování je tedy pouze pohlavní 

oogamií. Z tohoto důvodu chybí chaluhotvarým také rodozměna. Dá se předpokládat, že potlačení 

gametofytu u čepelatkotvarých zde dosáhlo stupně úplné redukce. Výtrusy se zde změnily přímo 

v pohlavní buňky. 

     Nejvýznamnějšími zástupci v mořích severní polokoule jsou chaluhy (Fucus). Jejich stélka je pásovitá 

a vidličnatě větvená vyztužená podélným žebrem. Dalším zástupcem je hroznovice (Sargassum), která 

se rozšiřuje pomocí plovacích měchýřů. Její výskyt je hlavně mezi Severní Amerikou a Azorami-

Sargasové moře (Černohorský 1973). 

Třída Dinophyceae 
     Většina zástupců této třídy jsou bičíkovci mající dva dlouhé bičíky. Jen málo zástupců najdeme 

v kokálním nebo vláknitém organizačním stupni. Jejich chloroplasty dosahují různých zbarvení od 

žlutohnědé až po červené. Asimilačními produkty jsou olej nebo škrob a jemu příbuzné látky.  

      Mezi nejdůležitější řády patří obrněnkotvaré (Peridiniales). Patří sem bičíkovci, volně žijící ve vodě. 

Mají vejčitý nebo kuželovitý tvar (viz obrázek 12). Jejich buněčná stěna je složena z celulózy a může 

vytvářet několik mnohoúhlých destiček, které vytváří „krunýř“. Destičky mívají póry, jimiž pronikají ven 

jemná plazmatická vlákna a tvoří lišty nebo výčnělky. Tyto lišty a výčnělky značně zvětšují objem 

samotné buňky, ale přitom se váha celé buňky mění jen nepatrně. Zhruba v polovině buňky je sulcus 

(rýha), která rozděluje schránku na dvě části (epithéku a hypothéku). 

     Nepohlavní rozmnožování probíhá podélným dělením. U zástupců majících schránku při dělení 

praská a dceřiné buňky si dostavují chybějící část. Dalším způsobem může být úplné opuštění schránky 

a poté u dceřiných buněk vytvoření zcela nových. 

     Pohlavní rozmnožování je poměrně vzácné. Při nepříznivých podmínkách se tvoří uvnitř schránek 

odolné spory. 

     Dokáží vytvářet toxické vodní květy nebezpečné pro člověka. Toxiny vytváří hlavně na obranu proti 

rybám.  

     Jsou to převážně mořské organismy, jejichž výskyt známe již od prvohor. Ze sladkovodních zástupců 

je velmi nápadná rohatka (Ceratium) (Kalina, Váňa 2005). 

Oddělení Červené řasy (Rhodophyta) 
     Červené řasy nazývané též ruduchy jsou převážně mořské řasy. Jejich zbarvení je červené až fialové. 

Stélky jsou málokdy jednobuněčné, převážně jsou mnohobuněčné dosahující různých tvarů. Buňky jsou 

převážně jednojaderné s buněčnou stěnou složenou z vnitřní celulózní a vnější pektinové vrstvy. 

Mnohdy jsou silně slizovité. Chloroplasty obsahují chlorofyl a, chlorofyl d, karotenoidy a fykobiliny. 

Obr.12, Obrněnka (Znojemský deník-Obrněnka 2007). 

epithéka 

hypothéka 
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Z fykobilinů je to hlavně červený fykoerytrin, který překrývá ostatní barviva. Asimilačním produktem 

jsou zrníčka škrobu. V cytoplazmě se také vyskytují olejové kapénky. 

     Stélky ruduch bývají vláknité, ploché nebo páskovité. Často jsou bohatě větvené. Někdy je stélka 

značně morfologicky rozlišena a může připomínat tělo vyšších rostlin. Ruduchy rostou přisedlé na 

mořském dnu. Rostou ve značných hloubkách až 200 metrů. K fotosyntéze mohou využívat i 

krátkovlnné (i pod hranicí viditelného spektra, tedy pod 390 nm) a slabé světlo. Většina ruduch je 

autotrofních, pouze malá část cizopasí na jiných řasách. 

     Buněčná stěna bývá inkrustována uhličitanem vápenatým. Tato inkrustace je v takové míře, že řasy 

vizuálně připomínají korály. Vlivem inkrustace potřebují vodu bohatou na kyslík, a tak se vyskytují na 

pobřežích se silným příbojem vln. Další inkrustující látkou může být uhličitan hořečnatý. Z tohoto 

důvodu jim bývá přičítán vznik dolomitů. 

     Gamety jsou vždy bezbičíkaté a nepohyblivé. U ruduch známe pohlavní i nepohlavní rozmnožování. 

Nepohlavní rozmnožování probíhá fragmentací stélky a tvorbou spor. 

     Nejrozšířenější sladkovodní ruduchou je potěrka žabí símě (Batrachospermum moniliforme). Tato 

řasa tvoří slizké, tmavofialové trsy v potocích. Kromě potěrky se u nás vyskytuje také Hildebrandtia 

rivularis rostoucí v čistých proudících vodách a vytvářející červené skvrny na kamenech. 

     Ruduchy jsou izolované oddělení, u kterých neznáme přesné vývojové vztahy k ostatním rostlinám. 

Fosilní zbytky jsou známé z období křídy. 

     Mnozí zástupci se využívají kvůli karagenu, což jsou vybělené stélky puchratky kadeřavé (Chondrus 

crispus). Karagen nachází využití hlavně v potravinářském průmyslu jako zahušťovadlo. Ze zástupců 

žijících v Indickém a Tichém oceánu se získává agar. Agar se využívá jako živné médium prokultivaci 

mikroorganismů.  (Kalina, Váňa 2005) 

Oddělení Zelené řasy (Chlorophyta) 
     Zelené řasy jsou převážně sladkovodní organismy. Některé mohou žít také na vlhkých místech. 

Mohou být jednobuněčné nebo mnohobuněčné. Všechny druhy jsou zeleně zbarvené. Jejich zelené 

chloroplasty obsahují hlavně chlorofyl a chlorofyl b, karotenoidy a xantofyly. Asimilačním produktem 

bývá škrob nebo olej. Vegetativní buňky bývají obvykle kryty celulózní buněčnou stěnou. Mohou být 

jedno až mnohojaderné. 

     Rozmnožovací buňky jsou převážně nahé a mají obvykle dva nebo čtyři stejně dlouhé bičíky. Mohou 

být též druhotně bez bičíků. Nepohlavní rozmnožování zajišťují pohyblivé nebo nepohyblivé výtrusy. 

Některé druhy netvoří výtrusy a nepohlavní rozmnožování je u nich zajištěno buněčným dělením nebo 

rozpadem stélek. Pohlavní rozmnožování je značně rozmanité a můžeme zde nalézt izogamii, 

anizogamii a oogamii (Kalina, Váňa 2005).  

Třída Vlastní zelené řasy (Chlorophyta) 
     Tato třída je velmi rozmanitá, která obsahuje organismy od kokální formy po sifonální. Stavba 

větvených stélek vlastních zelených řas bývá velmi složitá a připomíná stavbu těla vyšších rostlin. 

     Buněčná stěna bývá inkrustována uhličitanem vápenatým. Čistě zelené chloroplasty obsahují 

asimilační barviva o podobném složení jako vyšší rostliny. Primitivnější druhy mají jediný, pohárkovitý 

chloroplast, který se u vývojově vyšších druhů rozpadá na více menších. 

     Nepohlavní rozmnožování převážně zajišťují pohyblivé spory, které silně připomínají jednobuněčné 

bičíkovce, protože kromě bičíku mají obyčejně červenou pigmentovou skvrnu, stažitelné vakuoly a 
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jeden chloroplast. Při pohlavním rozmnožování dochází ke splývání dvou gamet. Gamety vznikají 

rozdělením protoplastu mateřské buňky a vzájemně na sebe chemotakticky působí. Bičíkaté pohlavní 

buňky mohou být jako izogamety nebo anizogamety. U vyšších druhů mají bičíky pouze samčí gamety. 

Zygota často vytváří tuhé obaly a přečkává tak nepříznivé vnější podmínky. 

     Vlastní zelené řasy neboli stejnobrvky se většinou vyskytují ve sladkých vodách jako plankton, nebo 

žijí přisedle na dně vod. V mořích žijí hlavně u pobřeží. Některé druhy mohou obývat pouze vlhká místa. 

Někteří zástupci žijí v symbióze s houbovými vlákny a tvoří tak lišejníky. Dalším příkladem může být 

symbióza zelenivky (Chlorella) s nezmarem zeleným (Kalina, Váňa 2005). Symbióza je pro oba 

organismy přínosem a jedná se tedy o mutualismus. Nezmar dokáže přežít díky fotosyntéze zelenivky 

delší dobu hladovění. Zelenivka díky aktivnímu pohybu může být vystavena více slunečnímu záření 

(Nezmar zelený-Wikipedia 2017). 

Nejvýznamnější řády vlastních zelených řas 

Válečotvaré (Volvocales) 

     Patří sem zelení bičíkovci, kteří žijí jednotlivě nebo v koloniích. U nejvyšších zástupců se již vyskytuje 

mnohobuněčná stélka. Buňky mají dvě, čtyři anebo osm bičíků, červené stigma, kontraktilní vakuoly a 

jeden chloroplast.  

     Válečotvaré se vyskytují v planktonu sladkých vod, které mohou být znečištěné organickými 

sloučeninami. Nejznámějším zástupcem je rod váleč (Volvox) (Černohorský 1973). 

     Kolonie váleče se nazývají cenobia. V této kolonii jsou buňky pouze jedné generace. Při 

rozmnožování tedy dochází k tvorbě celého nového cenóbia (Obrazem; Ať víte, s kým se koupete 

2014). 

Chlorococales 

     Již z názvu je patrné, že se vyskytují v kokální formě. Vegetativní buňky jsou nepohyblivé a žijí 

jednotlivě nebo v koloniích. Buňka obyčejně obsahuje jedno jádro a jeden chloroplast. Nepohlavní 

rozmnožování probíhá pomocí pohyblivých výtrusů v převážné většině se dvěma bičíky. Pohlavní 

rozmnožování je popsáno pouze u několika druhů.  

     Žijí převážně v planktonu sladkých vod. Nalézt je můžeme ale i ve vlhké půdě, na kůře stromů, na 

skalách, na zdech a podobných podkladech. Vstupují do symbiózy s houbami. Využití spočívá 

v pěstování v hromadných kulturách a tvorbě velkého množství řasové hmoty, která je použitelná jako 

potravina. Mezi zástupce můžeme zařadit rody Chlorococcum a Chlorella (Černohorský 1973). 

Kadeřnatkotvaré (Ulotrichales) 

     Jsou to jednoduché nebo větvené vláknité řasy. Mnohobuněčné stélky rostou příčným dělením 

buněk. Toto dělení může probíhat i do stran, a vznikají tak ploché stélky. Stélky obvykle bývají přirostlé 

k podkladu. 

     Mezi zástupce kadeřnatkotvarých patří žabí vlas, jehož druhy žijí ve sladkých i slaných vodách. 

Dalšími jsou například porost locikový (Ulva lactuca) nebo štětinatka (Coleochaete) (Černohorský 

1973). 

Bryopsidales      

     Bryopsidales mají sifonální stélku bez přehrádek. Pouze rozmnožovací ústroje jsou odděleny 

přepážkou. Vyskytují se hlavně v teplých mořích. 
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     Většina zástupců má popsané jen pohlavní rozmnožování s redukčním dělením při tvorbě gamet. U 

jednotlivých rodů je známa různotvárná rodozměna.  

     Zástupcem tohoto řádu je například záclonitka (Acetabularia) žijící ve Středozemním moři. 

Záclonitka je inkrustována uhličitanem vápenatým a vzhledově připomíná houbu (obr.13). Stélka je 

sifonálního typu, tedy bez přehrádek. Dojde-li k poranění těla záclonitky, vyteče celá cytoplazma a 

záclonitka umírá (Černohorský 1973). 

 

Třída Spájivky (Conjugatophyceae) 
     Mezi spájivky patří jednobuněčné nebo mnohobuněčné řasy, které žijí ve sladkých vodách. 

Jednobuněčné druhy mají velmi různorodý tvar. Mohou být kulaté, podlouhlé, hladké, s členitým 

povrchem aj. Mnohobuněčné druhy jsou vláknité, nevětvené a žijí nepřisedle. Jejich protoplasma 

obsahuje jediné jádro. 

     Při rozmnožování netvoří pohyblivé výtrusy ani obrvené pohlavní buňky. Nepohlavní rozmnožování 

probíhá pomocí příčného dělení a u vláknitých forem díky rozpadu stélky. Při pohlavním dělení splývají 

dvě stejné gamety. Poté klíčí zygota redukčním dělením jádra. Spájivky mají tedy haploidní stélku 

(Kalina, Váňa 2005). 

Nejvýznamnější řády spájivek 

Dvojčatkotvaré (Desmidiaceae) 

     Jsou to jednobuněčné spájivky, které jsou velmi ozdobné. Odtud také název krásivky. Mezi zástupce 

patří vřetenovka (Glosterium) nebo krásivka (Cosmarium). Můžeme je nalézt ve vodách rašelinišť 

(Černohorský 1973). 

Jařmatkotvaré (Zygnematales) 

     Jejich stélky jsou mnohobuněčné. Buňky ve stélce jsou rovnocenné a fyziologicky samostatné. 

Významným zástupcem je šroubatka (Spirogyra). Jařmatkotvaré obývají klidné vody (pomalý průtok). 

Dalším zástupce je jařmatka (Zygnema) (Černohorský 1973). 

Třída Parožnatky (Charophyceae) 
     Jedná se o poměrně velké a mnohobuněčné řasy, které rostou na písčitých a bahnitých dnech 

sladkovodních nádrží a potoků. Jejich stélky připomínají těla přesliček. Mají stonkovitou část, ze které 

vyrůstají přesleny krátkých větviček připomínající listy. K podkladu jsou parožnatky přichyceny 

rhizoidy, které jsou bezbarvé a větvené. Stélky parožnatek jsou inkrustovány uhličitanem vápenatým.  

     Pohlavní rozmnožování je oogamické. Gamety vznikají v pohlavních ústrojích, které jsou obaleny 

jalovými buňkami. Nepohlavní rozmnožování je zajištěno odlamováním stélky a u některých hlízkami, 

které vyrůstají na spodních částech stélky. 

Obr.13, Záclonitka (Acetabularia) (Club d’Immersió Biologia 2005). 
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     Mezi významné zástupce patří parožnatka (Chara), lesklenka (Nitella flexilis). Parožnatky jsou známé 

od devonu (Kalina, Váňa 2005).  

Význam řas 
     Naprostá většina řas je schopna fotosyntézy. Díky schopnosti fotosyntézy je hlavní úloha řas 

v přírodě produkovat organickou hmotu. Na produktivitě řas závisí řetězce sekundárních producentů, 

konzumentů i destruentů organické hmoty. 

      Další je významná úloha řas v biogeochemickém koloběhu látek, kterou se zabývá biogeochemie. 

Ta pracuje dohromady s biologickými, chemickými a geologickými procesy. Poznatky založené na 

studiu geologie, paleoklimatologie, studiu plynů v ledovcových dutinách a dálkovém průzkumu Země 

ze satelitů poskytují novou představu o změnách klimatu, horotvorných procesech a koloběhu látek, 

na nichž se podílely řasy. Jedná se především o procesy: vznik kyslíkové atmosféry, koloběh uhlíku a 

kolísání koncentrace oxidu uhličitého, tvorba křemičitanových sedimentů s rozvojem rozsivek (Algae-

Encyklopedia Britannica 2009). 

     Kyslík je na Zemi produkován asi 3 miliardy let, ale jeho koncentrace se navyšovala velmi pomalu. 

Fotosyntetická produkce kyslíku byla závislá na rozšíření sinic, které se na dlouhou éru (do kambria; 

před 600 miliony lety) staly dominantním organismem. Růst koncentrace kyslíku byl určován intenzitou 

fotosyntézy. Růst atmosférické koncentrace zpočátku omezovala respirace a řada redukčních dějů. 

Nyní je koloběh kyslíku v rovnováze a ustálená koncentrace atmosférického kyslíku je přibližně 21 %. 

     Koloběh uhlíku je pevně svázán s koloběhem kyslíku a uhlíkatých sloučenin jako je oxid uhličitý. 

Uhlíkaté sloučeniny jsou hlavním substrátem pro syntézu sacharidů a dalších organických látek. 

Z tohoto důvodu je koncentrace oxidu uhličitého klíčovým faktorem jak v produkci kyslíku, tak v tvorbě 

organických látek. 

     Od prekambria se v přírodě nachází velké množství uhličitanů jako jsou vápence, travertiny, 

dolomity, mramory a další. Vznik těch to hornin je do jisté míry také spojen s rozvojem sinic a řas. 

Vázání uhlíku do hornin bylo jednou z hlavních příčin úbytku atmosférického oxidu uhličitého (Algae-

Encyklopedia Britannica 2009). 

     Díky procesu zvanému biologická pumpa (Cílek 2017) se značná část organických látek dostává na 

dno oceánu, kde se stávají součástí horninotvorných procesů. Tyto organické látky jsou základem pro 

vznik fosilních paliv hlavně ropy a zemního plynu.  

     Mezi důležité funkce řas v přírodě patří symbiotické interakce. Probíhají na nejrůznějších úrovních, 

kdy tou nejdůležitější je pro řasové organismy endosymbióza, vysvětlující vznik plastidů (např. Cavalier-

Smith 1982 či McFadden 2001). Podle endosymbiotické teorie vznikly plastidy, díky nimž mohly 

vzniknout fotoautotrofní říše rostlin (Archaeplastida), seskupení SAR a další linie prvoků (např. 

krásnoočka ze skupiny Excavata).  

      Původ endosymbiózy sahá k počátkům vzniku eukaryotních buněk. Dlouhá souběžná evoluce 

heterotrofní hostitelské buňky a autotrofního symbionta vedla k postupné ztrátě možnosti 

samostatného přežití symbionta. Je to způsobeno tím, že část genů symbionta byla přesunuta do 

jaderné hostitelské DNA (Cavalier-Smith 1982, McFadden 2001). 

     Podle endosymbiotické teorie vznikly plastidy pohlcením prokaryotického organismu 

eukaryotickým (primární endosymbióza) nebo eukaryotického organismu eukaryotickým (sekundární, 

terciární,…). Při tom nedošlo k rozložení pohlcené buňky, ale byla zachována její funkce a stává se z ní 

semiautonomní organela. Primární endosymbióza popisuje vznik plastidů u skupin Glaukophyta, zelené 
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rostliny a Rhodophyta. Sekundární endosymbióza se týká krásnooček, některých obrněnek (např .rod 

Lepidodinium) a chaluh. Terciární endosymbiózu (pohlcení organismu s terciárním plastidem) můžeme 

najít u obrněnek (rod Dynophysis) (Markoš 1999) 

 

     Další symbiotickou interakci řas s jiným organismem můžeme nalézt u lišejníků. Lišejníky jsou velmi 

úspěšnou skupinou, kterou tvoří symbióza mezi houbou a řasou (sinicí). V lišejníkové stélce tvoří řasa 

(fotobiont) výraznou vrstvu, kterou prorůstají hyfy houby (mykobiont).  

     Během dlouhého vývoje se u lišejníků vyvinuly mechanismy vzájemné kontroly, ale každá ze složek 

může být izolována a dlouhodobě samostatně pěstována. Je to z důvodu, že nedošlo k úplné ztrátě 

schopnosti samostatné existence. V nepřítomnosti fotobionta ovšem není mykobiont schopen vytvořit 

charakteristickou stélku, kterou obvykle tvoří. Mykobiont také ztrácí schopnost syntézy specifických 

lišejníkových kyselin (Algae-Encyklopedia Britannica 2009). 

     Řasy svými produkovanými látkami také mohou negativně ovlivňovat okolní prostředí a jsou 

nebezpečné i pro člověka. Vzestupná tendence výskytu vodních květů posledních desítek let je 

zapříčiněna zvýšeným přísunem živin. Tento proces se nazývá eutrofizace (viz Vodní květ níže). 

Uvedené vlivy jsou shrnuty v Tabulce 1. 

     Zvýšená produkce řas se projevuje vodními květy na hladině. Jednobuněčné a vláknité řasy mohou 

tvořit nánosy na přehradních hrázích, stavbách nebo památkách a jejich povrch narušují kyselinou 

uhličitou (vedlejší produkt výměny plynů) (Vodní květ sinic2013). 

Tabulka 1. Vliv řas na prostředí (Kalina. Váňa 2005) 

 

 

 Výskyt řas v přírodě 
     Základním životním prostředím, ve kterém řasy prodělaly dlouhý vývoj bylo moře a kontinentální 

vody brakické i sladké. Vodní prostředí pravděpodobně mělo význam na utváření řasových stélek, které 

mohou být až několik metrů dlouhé a jsou nadnášeny vodou. Poměrně celkovému množství řas se 

pouze malý počet přizpůsobil životu v povrchových vrstvách půdy, na povrchu skal, na povrchu listů 

nebo na borce stromů (Machar, Drobilová a kol. 2012). 

Superskupina Skupina Biotop Společenstvo Druh působení 
Prokaryota Sinice 

(Cyanobacteria) 
sladké a slané 

vody 
vodní květ, 

fytoplankton 
cyanotoxiny 

SAR Obrněnky 
(Dinophyta) 

slané vody fytoplankton, 
„red tide“ 

druhově 
specifické toxiny 

SAR Zlativky 
(Chrysophyceae) 

slané vody fytoplankton zápach pitné 
vody po rybím 

tuku 

SAR Rozsivky 
(Diatomeae) 

slané vody fytoplankton toxické pro 
člověka 

SAR Chaluhy 
(Phaeophyceae) 

slané vody mořské pobřeží dimetylsulfid, 
organobromidy 

Archaeplastida Zelené řasy Sladké a slané 
vody 

Bentos, 
fytoplankton 

znehodnocování 
vody 

Excavata Krásnoočka 
(Euglenoidea) 

Sladké a vzácně i 
slané vody 

Fytoplankton Tvoří povlaky a 
blanky na hladině 
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Charakteristická společenstva řas ve vodním prostředí 
     Mořský a sladkovodní fytoplankton obývá osvětlené vodní vrstvy a sestupuje do hloubky kde záření 

dosahuje jen 0,001 % povrchové intenzity. Rozlišujeme tři druhy fytoplanktonu podle velikosti na 

mikroplankton (200-20 µm), nanoplankton (2–20 µm) a pikoplankton (0,2–2µm). Velikost planktonu 

odpovídá primární produkci biomasy (Říhová Ambrožová 2007). 

     Vodní květy a vegetační zbarvení vody jsou specifickým projevem přemnožení sinic a řas 

v povrchových vrstvách mořských i kontinentálních vod. V moři se pro zbarvení vody užívá označení 

„red tide“. „Red tide“ neboli červený příliv je způsoben hlavně zástupci rozsivek (Diatomae) a obrněnek 

(Dinoflagellata). Přemnožení sinic a řas je závislé na množství živin obsažených ve vodě, které sem 

přicházejí hlavně splachem (Machar, Drobilová a kol. 2012).     

 

Využití řas 
     Řasy jsou využívány v různých oblastech lidské činnosti, ale těžiště i rozsah zájmu se v průběhu času 

mění. V zemích Dálného východu jsou řasy součástí tradičního jídelníčku. První zmínky o pěstování 

jedlé ruduchy Porphyra v Japonsku jsou z roku 1670. Také v Británii, Jižní i Severní Americe mají pokrmy 

z řas dlouhou historii. V nehostinných poměrech Faerských ostrovů slouží mořem vyvržené řasy jako 

potrava kozám, a také jako palivo na topení v lidských příbytcích (např. Chondrus crispus) (The 

Seaweed-Chondrus crispus Stackhouse 2014). 

     Ve 20. letech 20. století sloužily řasy pro výrobu uhličitanu draselného (výroba mýdel, papíru, atd.), 

sody a jódu.  Tyto látky se z řas dostávaly spalováním a následnou extrakcí (Biotox-Sinice a řasy 2013). 

     Další využití můžeme hledat u bentických ruduch. Kalcifikované stélky ruduch slouží jako vápenaté 

hnojivo nazývající se maerl. Tento způsob využití ruduch je znám hlavně z Francie a Velké Británie. 

Využití zde nalézá například rod Corallina (Biotox-Sinice a řasy 2013). 

     Rozsáhlé využití sinic nalézáme v procesu tzv. alginizace rýžových polí v Indii. Substrát obohacený 

sinicemi Nostocales zajišťuje větší výnosy, protože jsou tyto sinice schopny vázat vzdušný dusík, který 

rostliny tak potřebují. Tento substrát se, podobně jako hnojivo, dodává na pole před samotnou 

výsadbou sazenic rýže. Stejné využití nachází také vodní kapradina Azolla, která obsahuje symbiotické 

sinice (Biotox-Sinice a řasy 2013). 

     Novou oblastí zájmu se stávají velkoobjemové kultury mikroskopických řas využitelných 

v potravinářství a s nimi i biotechnologické postupy založené na průmyslovém pěstování bakterií a 

kvasinek. Předmětem zájmu se stala vláknitá sinice Spirulina (Biotox-Sinice a řasy 2013). Významné 

místo v biotechnologii zaujaly také zelené řasy jako například Chlorella a Scenedesmus (Biotox-Sinice a 

řasy 2013). Využití řas v lidské výživě má ovšem také určitá úskalí. Nepříznivě působí vysoký obsah 

nukleových kyselin a alergenních látek vznikajících při technologickém zpracování. Takto vyrobené 

dávky rodu Chlorella nebo Spirulina jsou proto omezené na několik gramů denně. Problémem 

otevřených kultivačních systémů se stává kontaminace patogenními bakteriemi. 
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     Z řas, konkrétně z druhu Haematococcus pluvialis, se také získává astaxanthin, což je antioxidant 

využívaný pro své účinky na svaly a kardiovaskulární systém (Biotox-Sinice a řasy 2013). 

     Vodní květ je jedním z velkých problému nejen našich stojatých vod. V Česku je způsobován hlavně 

sinicemi (Centrum pro cyanobakterie a jejich toxiny-Vodní květ sinic 2010). Sinice se ovšem vykytují ve 

vodě po celý rok, protože jde o součást přirozeného fytoplanktonu. Druhové složení vzniklého vodního 

květu je velmi variabilní a dá se určit až po použití mikroskopu.  Druhové složení se mění také během 

roku. Vodní květ mohou způsobovat také zelené řasy, ale sinicový je u nás častější. Na rozeznání, o jaký 

druh květu jde, slouží jednoduchý test. Po naplnění plastové láhve vodou se sinice po nějaké době 

nahromadí u hladiny z důvodu přítomnosti plynových měchýřků. Zelené řasy zůstanou rozptýlené po 

celém objemu láhve, viz obrázek 14. 

     Jednou z hlavních příčin, proč se vodní květ vytváří je nadměrné hromadění živin v našich vodách. 

Takové to vody se nazývají eutrofizované. Eutrofizace je hlavním důsledkem hnojení našich polí, dále 

pak užívání pracích prášku s obsahem fosforu. Z polí, která jsou hnojena hlavně dusíkem a fosforem, 

se tyto látky dostávají deštěm do vodních toků a jsou kumulovány v nádržích, kde tvoří živné prostředí 

pro již zmíněné sinice. Dalším důvodem eutrofizace je nedostatečné čištění odpadních vod, z důvodu 

zastaralosti velkého množství čistíren odpadních vod. Na vývoj vodního květu má vliv také počasí v 

pozdních jarních měsících (Scientific America-Vodní květy řas a sinic 2005). Když jsou měsíce květen a 

červen chladnější a teplotně podprůměrné a celkově podnebí vlhké, sinice nemají takový prostor 

k rychlému nárůstu. Ovšem pokud jsou hlavně tyto dva měsíce teplé a suché, jsou vytvořeny dokonalé 

podmínky k velkému nástupu sinic během letních měsíců.  

     Na základě terénních pozorování (Centrum pro cyanobakterie a jejich toxiny-Vodní květ sinic 2010) 

se má za to, že sinice dávají přednost vyšší teplotě vody. Sinice upřednostňují stálé prostředí a nemají 

rády míchání vodního sloupce. Zde je důležité zmínit, že většina našich přehrad patří mezi tzv. 

dimiktické, které se dvakrát do roka míchají. Příčinou tohoto míchání je teplotní anomálie vody 

(nejvyšší hustota při 4 °C). V našich podmínkách dochází k míchání na jaře a na podzim, kdy se teplota 

vody na hladině a u dna vyrovnává. V zimě voda u hladiny zamrzá a teplejší voda je nahromaděná u 

dna (Centrum pro cyanobakterie a jejich toxiny-Vodní květ sinic 2010).  

     Často se také stává, že zatímco jeden den je v nádrži silný vodní květ nahromaděný u hladiny, druhý 

den již je situace příznivější a zdá se, že došlo k úbytku sinic. To může být způsobeno buď větrem, který 

sinice ve vodním sloupci krátkodobě rozmíchá, anebo plynovými měchýřky (dokáží buňkou pohybovat 

ve vodním sloupci). U hladiny dochází k vyprazdňování plynových měchýřků a sinice klesnou do 

hlubších vrstev, kde není dostatek světla pro fotosyntézu. V tomto prostředí bohatém na živiny sinice 

spotřebovávají zásoby vytvořené u hladiny, čerpají živiny do buněk a pomalu obnovují plynové 

měchýřky. Po čase opět vystoupají k hladině, kde celý cyklus pokračuje. Pokud se tento cyklus 

Obr.14, Test přítomnosti sinic a eukaryotických řas, (Vitalia 2014)  
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intenzivním mícháním naruší, sinice nemohou účinně regulovat svoji pozici, odumírají a postupně 

vymizí z vodního sloupce. Odumřelé sinice spolu s akinetami (spory) klesají ke dnu. 

     Nezastupitelnou roli hraje v životě sinic také světlo. Sinice obsahují kromě základního zeleného 

barviva chlorofylu a i další barviva (fykocyanin, fykoerytrin a další), která zvyšují účinnost fotosyntézy 

při nízkých intenzitách světla. Některé druhy vytvářejí vodní květ ve větších hloubkách, kde jsou ukryty 

před naším zrakem. Většina sinic však vytváří vodní květ u hladiny. Množství světla zde kolísá v 

závislosti na denní a roční době, a proto se sinice musí bránit nadměrným dávkám zejména 

ultrafialového záření, které nevratně poškozuje fotosyntetický aparát (Scientific America-Vodní květy 

řas a sinic 2005). V těchto případech dochází k produkci karotenoidů a také ke změnám tvaru kolonií a 

vláken, které riziko poškození světlem minimalizují. Někdy je ovšem záření natolik intenzivní, že ani 

tyto důmyslné mechanismy nestačí a sinice zahynou. V zimě, kdy je nedostatek světla, klesají sinice na 

dno. Tam přečkají nepříznivé období a při jarním míchání se opět dostávají do vodního sloupce.  

     Vodní květ ovlivňuje také doba zadržení vody v nádrži (Scientific America-Vodní květy řas a sinic 

2005). Doba zadržení je určována především množstvím přitékající vody. Z tohoto důvodu mohou být 

sinice při vydatných deštích z nádrže rychle a efektivně vyplaveny. 

     Výskyt vodního květu sinic s sebou přináší celou řadu problémů a komplikací. Mezi hlavní problémy 

patří značné zhoršení kvality vody, které souvisí se snížením možností využití této vody.  

     Silný vodní květ přináší potíže také vodním organismům, zejména rybám. Kyslík, který sinice u 

hladiny uvolňují, uniká bez užitku do vzduchu, zatímco ve vodě je ho nedostatek. Pokud navíc dojde k 

náhlému odumření celé populace vodního květu, což se občas stává, akutní nedostatek kyslíku může 

vést až k hromadnému udušení ryb (Centrum pro cyanobakterie a jejich toxiny-Vodní květ sinic 2010). 

Kromě toho sinice vytvářejí celou řadu toxických látek (saxitoxin, tetrodotoxin, prymnetoxin), které 

mohou ohrožovat zdraví obyvatel. Proto jsou přírodní koupaliště a podobná místa sledována orgány 

hygienické služby. Přítomnost toxických populací sinic ve vodárenských nádržích vede ke zvýšené 

opatrnosti a intenzivnímu sledování aktuální situace v nádrži. Sinice se totiž mohou zachycovat na 

filtrech v úpravnách vody a při zanedbání technologického postupu při úpravě vody by mohlo dojít k 

uvolnění jedovatých látek do pitné vody. Přijetí potřebných opatření s sebou přináší i zvýšení 

provozních nákladů na úpravu pitné vody (Centrum pro cyanobakterie a jejich toxiny-Vodní květ sinic 

2010). 

     Množství a složení vodního květu sinic je ovlivněno mnoha faktory a jejich vzájemnými 

kombinacemi. To velmi ztěžuje jakoukoli předpověď jeho výskytu a značně komplikuje možnosti 

účinného boje s nimi. Existuje několik způsobů, jak se nežádoucímu přemnožení sinic bránit. Nejlepších 

výsledků lze dosáhnout jejich vzájemnou kombinací a provázaností, avšak bez hlubších znalostí o 

konkrétní lokalitě nelze rozhodnout o tom, který z nich bude nejvhodnější použít. Navíc se ukazuje, že 

množství prostředků vynaložených k účinnému omezení výskytu sinic je leckdy takové, že se jakékoli 

zásahy proti sinicím z ekonomických důvodů prostě nevyplatí (Centrum pro cyanobakterie a jejich 

toxiny-Vodní květ sinic 2010). 

    Prvním a velmi účinným krokem v boji proti přemnožování sinic je snížení množství živin v nádrži a 

také v jejím povodí. K tomu napomáhá výstavba moderních čistíren odpadních vod a napojení 

domácností na jednotnou kanalizační sít. Používání bezfosfátových pracích prostředků (bezfosfátových 

(fosfáty jsou využívány ke změkčení vody) namísto současných, by snížilo množství fosforu v odpadních 

vodách zhruba o jednu třetinu. Postupného snížení množství živin v nádrži lze dosáhnout také změnami 

v povodí nádrže, např. revitalizací toků, obnovou říční nivy nebo vytvářením předzdrží sloužících k 

zachycení živin. Lidé se často domnívají, že pokles množství živin v povodí se ihned odrazí na situaci v 

nádrži. Opak je však pravdou. I kdybychom okamžitě snížili přísun živin do nádrže, přesto by trvalo 
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několik let, než by se viditelný efekt dostavil. Fosfor, akumulovaný v usazeninách na dně během 

předchozí doby, se může uvolňovat po mnoho let, a tak přispívat k vnitřnímu zatížení nádrže živinami. 

Jedinou možností, jak okamžitě snížit množství fosforu v nádrži je aplikace látky, na kterou se na fosfor 

pevně naváže a stává se tak pro fytoplankton nedostupný. Takovými látkami jsou například soli železa 

nebo hliníku (Scientific America-Vodní květy řas a sinic 2005). 

     Druhou důležitou živinou pro růst fytoplanktonu je dusík. I když je ho v porovnání s fosforem ve 

vodě zpravidla dostatek, přesto jeho dostupnost může ovlivnit množství a složení fytoplanktonu. 

Některé sinice (Nostoc, Anabaena) dokážou fixovat vzdušný dusík (Centrum pro cyanobakterie a jejich 

toxiny-Vodní květ sinic 2010), a proto nejsou na jeho množství ve vodě tolik závislé jako řasy, které 

tuto schopnost nemají.  

     Dále byly prováděny pokusy se zakrytím nádrže a zamezení průchodu světla do vodního sloupce 

(Scientific America-Vodní květy řas a sinic 2005). Při dalším experimentu byla instalována do nádrže 

ponorná čerpadla, která míchala vodní sloupec a narušovala tak funkci plynových měchýřků. Tato 

opatření jsou účinná, avšak ve větší míře prakticky nepoužitelná. Většinou se jednalo o finančně velmi 

náročná opatření, že jejich použití v běžných podmínkách není reálné.  

     Šetrnějším způsobem v boji proti sinicím je využití jejich přirozených nepřátel. V přírodě mají sinice 

jen málo nepřátel, ale i těm se již za dlouhou dobu své existence naučily unikat. Konzumentem sinic je 

filtrující zooplankton a vířníci, kteří se sinicemi částečně živí (Scientific America-Vodní květy řas a sinic 

2005). Tyto organismy však mohou sinice účinně odstranit jen v počáteční fázi jejich vývoje. Jakmile 

dojde k jejich namnožení, dosáhnou sinice takových rozměrů, že je zooplankton nedokáže pozřít. Sinice 

nejsou pro zooplankton ideální potravou a ten mnohem raději dává přednost menším a zřejmě i 

nutričně hodnotnějším řasám. Je-li v nádrži velké množství ryb živících se planktonem, bývá 

zooplankton natolik zdecimován, že na účinné odstranění sinic je ho prostě málo. Vysadíme-li při boji 

proti sinicím do nádrže dravé ryby, omezíme tak počet ryb živících se planktonem, a tak je podpořen 

rozvoj zooplanktonu. Existují sice i herbivorní ryby (např. perlín ostrobřichý (Scardinius 

erythrophthalmus)), které mohou konzumovat přímo sinicový vodní květ, ale bylo prokázáno, že stejně 

jako zooplankton dávají přednost jiné potravě. Pouze v případě nouze se dočasně uchylují ke 

konzumaci vodního květu, který jim ovšem slouží jako nejnutnější potrava k překlenutí nepříznivého 

období. Navíc některé sinice mohou bez poškození procházet trávicím traktem (Scientific America-

Vodní květy řas a sinic 2005), kde načerpají živiny, což je podpoří v jejich dalším rozvoji.  

     Další možností boje proti sinicím jsou viry, které napadají pouze sinice. Nazývají se cyanofágy a jejich 

výzkum je teprve v počátcích. Cyanofágové infekce se projevují přítomností modrých skvrn na hladině 

v jinak zeleném vodním květu, což indikuje jeho rozklad, při kterém dochází k uvolňován modrého 

barviva do vody. Bylo zjištěno (Scientific America-Vodní květy řas a sinic 2005), že tyto viry mohou být 

za určitých podmínek klíčovým faktorem ovlivňujícím množství sinic ve vodě. I když doposud nejsou 

známy všechny okolnosti vzniku takovéto infekce a není jisté, zda by virus z jedné přehrady účinkoval i 

v přehradě druhé, jde o další možný způsob odstraňování vodního květu z nádrží, který si zaslouží 

podrobný výzkum.  

     Toxické látky, které jsou produkované sinicemi se nazývají cyanotoxiny. Jedná se většinou o látky, 

které se hromadí uvnitř sinic a do vodního prostředí se uvolňují z odumírajících buněk v obdobích, kdy 

dochází k hromadnému rozkladu vodního květu. Cyanotoxiny jsou sice méně jedovaté než některé jiné 

bakteriální toxiny (např. botulin), ale mohou být srovnávány s rostlinnými a živočišnými jedy, například 

strychninem a kurare. Po celém světě jsou známy stovky případů otrav divokých i domácích zvířat, 

která uhynula poté, co vypila vodu z napajedla kontaminovanou sinicemi. Jsou známy i případy, kdy na 

následky otravy cyanotoxiny došlo k úmrtí lidí. Sinice vytvářejí velké množství různých látek, které mají 
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na organismus celou řadu účinků. Mohou tyto látky produkovat v závislosti na okolních podmínkách a 

své genetické výbavě. Toxické a netoxické kmeny téhož druhu nelze rozpoznat běžnými metodami, a 

proto se preventivně všechny považují za jedovaté.  

 Cyanotoxiny mohou vyvolávat poruchy zažívacího traktu, alergické reakce, onemocnění jater, působí 

toxicky na nervové buňky, mohou spouštět rakovinné bujení a mají celou řadu dalších účinků na lidský 

organismus (Scientific America-Vodní květy řas a sinic 2005). Když jsou obsaženy v nedostatečně 

upravené pitné vodě, mohou představovat závažné zdravotní riziko zejména při dlouhodobém 

působení. Při rekreačním využívání přehrad a nádrží obsahujících vodní květ sinic dochází ke kontaktu 

s kůží a sliznicemi, což nejčastěji vede k výskytu nejrůznějších alergií a podráždění. Náhodné pozření 

kontaminované vody zpravidla nevede k akutní otravě se smrtelnými následky, ale přesto se objeví 

reakce v podobě zvracení, průjmu, zvýšené teploty nebo bolestí hlavy (Scientific America-Vodní květy 

řas a sinic 2005). 

Praktická část 
Praktická část se věnuje samotnému odběru fytoplanktonu z rybníku Vajgar a to pomocí planktonky 

a tzv. „skleničkovou metodou“.  

Rybník Vajgar      
Rybník Vajgar se nachází v Jindřichově Hradci na souřadnicích 49°8'37.544" s.š. 15°0'41.971" v.d. 

Rybník byl pravděpodobně založen ve 13. století, ale není vyloučeno, že předchůdce dnešní podoby 

rybníku byl založen již dávno před tím. První písemná zmínka o rybníce pochází z roku 1399, a jedná se 

tak o jeden z nejstarších jihočeských rybníků. 

Vajgar byl vždy majetkem držitelů jindřichohradeckého hradu/zámku. Jeho název se v průběhu 

doby měnil. Do konce 17. století je zmiňován jako rybník Městský, poté Zámecký. Z 18. století je znám 

jeho dnešní název Vajgar, což je počeštěný výraz německého der Weither, česky rybník. 

Dnes se rybník dělí na Velký a Malý Vajgar. Obě plochy jsou od sebe oddělené kamenným mostem 

zbudovaným v polovině 18. století. 

Neexistuje zde hráz typická pro jihočeské rybníky. Voda je zadržována pomocí dvou stavidlových 

zařízení, umístěných ve skalní úžlabině. Jez a stavidlový systém Vajgaru je významnou technickou 

památkou zbudovanou již ve 13. století a v 17. století zvýšenou. 

Voda z Vajgaru je odváděna dvěma strouhami vedoucích do nedaleké řeky Nežárky. Mezi těmito 

strouhami je vystavěn zámek, který je tak ze všech stran obklopen vodou. Roku 1551 byl na jedné 

strouze vybudován mlýn, který byl roku 1887 přestavěn na vodní elektrárnu. Elektrárna byla 

zbudována Františkem Křižíkem a dodávala elektřinu na osvětlení města. Dodnes se o zřízení veřejného 

osvětlení vede spor s městem Písek, zda v Čechách bylo první právě v Jindřichově Hradci nebo v Písku. 

Vajgar je dnes ze všech stran obklopen městskou zástavbou. Tento stav byl ovšem dovršen ve 20. 

století stavbou sídliště Vajgar. První výstavba započala v raném středověku na pravém břehu rybníka, 

a to hradem a starým městem. Další znatelné rozšíření bylo díky zástavbě na levém břehu, kde vznikla 

Vídeňská ulice. V 19. století vzniká u rybníka plovárna rakouských kasáren. Je také vybudován umělý 

ostrůvek. Ve 20. století poté vzniká přemostění Hamerského potoka do rybníka, je vybudováno sídliště 

Pod kasárny a také již zmíněné sídliště Vajgar. Pouze východní část při ústí potoka je lužní les (Vajgar 

2017). 
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Využití rybníka dnes spočívá hlavně v chovu ryb, rekreaci a sportu. Rybník je hojně využíván 

sportovními rybáři. Velké využití nalézá v pořádání veslařských závodů. V zimním období jsou za 

ideálních podmínek na Vajgaře prohrnuty lyžařské běžecké trasy a vyhrnuty bruslařské plochy. 

Rybník Vajgar tvoří neodmyslitelnou dominantu města Jindřichův Hradec. Je celoročně obýván 

vodními ptáky, hlavně kachnou divokou a labutí velkou, které se v zimním období zdržují v nezamrzlé 

části Malého Vajgaru, kde jsou velkou atrakcí všech procházejících po pěším mostě. 

Nevýhodou rybníku je hlavně zarůstání vodním květem v letních měsících, proto je rybník naprosto 

nevhodný ke koupání. Další velkou nevýhodou je ztížení dostupnosti centra města lidem ze sídliště 

Vajgar a Hvězdárna. Celý rybník se tak díky své poloze musí obcházet po mostě mezi Velkým a Malým 

Vajgarem nebo po mostě přes Hamerský potok. 

V minulosti i nyní bylo navrženo přemostění Velkého Vajgaru, kvůli zlepšení dostupnosti zbytku 

města. Problém ovšem spočívá v tom, že po realizaci návrhů by se z důvodu menší cirkulace vody 

rapidně zhoršila její kvalita. Dalším aspektem je ekonomická výhodnost projektu. (Koutek 2008) 

 

Místo odběru fytoplanktonu 
Místo odběru fytoplanktonu bylo ovlivněno především přístupností k vodní hladině. Dále pak byla 

určujícím faktorem určitá hloubka místa: v příliš mělké vodě nelze využít planktonku (viz dále). 

Lokace místa odběru se nachází zhruba v ¼ rybníka na levém břehu směrem po proudu. Nad tímto 

břehem se nachází plavecký bazén a sídliště Vajgar. Celá tato část břehu je celoročně neudržovaná a je 

využívána hlavně rybáři.  

Přesná lokace odběru viz obrázek 15.

 

Metodika odběru 
Odběr samotný probíhal dvěma způsoby. Tím prvním bylo použití sítě pro odběr planktonu, tzv. 

planktonky. Jedná se kónickou síť z jemné látky s oky o průměru 0,1mm umístěnou na dlouhém 

provázku a v dolní části opatřené výpustí. Provázek se rozmotá a za jeden konec drží. Poté se 

Obr.15, místo odběru (www.google.com/maps) 
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planktonka hodí co nejdále od břehu, a začne se přitahovat tak, aby neklesla ke dnu a nenabrala bahno. 

Planktonka pluje několik centimetrů pod hladinou a cestou jemnou síťkou filtruje vodu a zachytává 

všechen plankton. Po vyjmutí z vody se zbytek vody s nachytaným planktonem výpustí do připravené 

skleničky. 

Planktonka nepatří mezi běžné školní vybavení. Druhý způsob sběru proto spočíval v jednoduchém 

nabrání vody ze břehu do druhé skleničky o objemu 150 ml. Rozdíl mezi oběma vzorky byl patrný 

pouhým okem díky rozdílné koncentraci fytoplanktonu (viz obrázek 24 a 25 v obrazové příloze), druhý 

způsob byl použit, protože k němu není potřeba žádného speciálního vybavení a je tedy dostupný 

komukoliv. 

Odběr probíhal mezi březnem a září 2017 a celkem bylo provedeno 6 odběrů (viz níže). 

Analýza odebraných vzorků 
     Po samotném odebrání vzorků jsem je umístil do lednice z důvodu zpomalení případných 

probíhajících rozkladných procesů. Druhý den po převezení do Prahy začala samotná analýza vzorků. 

     Ze vzorku z planktonky bylo možné rovnou připravit nativní mikroskopický preparát, protože 

fytoplankton byl velmi koncentrovaný. 

     Vzorek nabraný skleničkou musel být zkoncentrován. Část vody jsem proto umístil do ruční 

odstředivky Hettich-Zentrifugen. Zhruba po třech minutách došlo k sedimentaci planktonu a na dně 

zkumavek se vytvořil zelený povlak, který jsem odebral a připravil z něj mikroskopické preparáty. 

Z každého vzorku byly připraveny nejméně 3–4 preparáty. 

Pro samotné zkoumání vzorků jsem využíval mikroskop Motic BA 310 v laboratoři Katedry biologie 

a environmentálních studií PedF UK (M. Rettigové 4, Praha 1), který je napojen na počítač a dokáže 

pořizovat fotografie. 

Řasové organismy byly určovány pouze na rodovou úroveň, protože dostupná literatura a technika 

detailnější určení neumožnily. Určování probíhalo pomocí knihy Egger, Guttinger 2013. 

Určené řasy 
      V průběhu šesti odběrů bylo zaznamenáno celkem 16 rodů řasových organismů, z nichž čtyři rody 

patří mezi sinice a 12 rodů mezi eukaryotické řasy. Jednotlivé rody jsou přehledně sumarizovány 

v následujících tabulkách 2–7. Každá tabulka navíc ukazuje srovnání obou použitých odběrových 

metod. 

 

Tabulka 2. Sběr 6.3.2017. Malým písmenem s jsou označeny sinice (platí pro všechny tabulky). 

 

 

 

Planktonka Sklenička 

Dinobryon Pandorina 

Synura Synura 

Scenedesmus Scenedesmus 

Selenastrum  

Oscillatoria-s  



28 
 

Tabulka 3. Sběr 3.4.2017 

Planktonka Sklenička 

Microcystis-s Scenedesmus 

Pediastrum Pediastrum 

Scenedesmus Microcystis-s 

Gonium Dictyosphaerium 

Asterionella  

 
Tabulka 4. Sběr 3.5.2017 

Planktonka Sklenička 

Microcystis-s Pediastrum 

Scenedesmus Scenedesmus 

Pediastrum Asterionella 

Asterionella Microcystis-s 

Selenastrum Micractinium 

Micractinium  

 

Tabulka 5. Sběr 12.6. 2017 

Planktonka Sklenička 

Microcystis-s Pediastrum 

Scenedesmus Scenedesmus 

Pediastrum Microcystis-s 

Cosmarium Micractinium 

Micractinium Synura 

Synura Anabaena-s 

Staurastrum  

Anabaena-s  

 

Tabulka 6. Sběr 31.7.2017 

Planktonka Sklenička 

Microcystis-s Scenedesmus 

Scenedesmus Microcystis-s 

Anabaena-s Anabaena-s 

Dictyosphaerium Pediastrum 

Pediastrum Micractinium 

Monomorphina Aphanizomenon 

Micractinium  

Aphanizomenon-s  
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Tabulka 7. Sběr 18. 9.2017 

Planktonka Sklenička 

Scenedesmus Scenedesmus 

Microcystis-s Pediastrum 

Anabaena-s Microcystis-s 

Pediastrum Aphanizomenon-s 

Aphanizomenon-s Micractinium 

Staurastrum  

Dictiosphaerium  

Micractinium  

Actinastrum  

 

Charakteristika odebraných řasových organismů 

Drkalka (Oscillatoria)-Cyanobacteria 
     Oscillatoria je rod vláknitých sinic, který se česky nazývá drkalka a je pojmenován podle 

charakteristického způsobu pohybu. Vlákna v koloniích se mohou posouvat tam a zpět proti sobě, až 

se celá hmota přesměruje na světelný zdroj. Rozmnožování rodu Oscillatoria probíhá nepohlavně, 

rozpadem stélky. Vzniklé fragmenty se nazývají hormogonie. Oscillatoria je uměle pěstována 

a zkoumána kvůli její přirozené produkci butylhydroxytoluen, což je antioxidant, který je dále využíván 

v potravinářském a chemickém průmyslu (Oscillatoria-Algaebase 2019). 

Microcystis-Cyanobacteria 
     Sinice rodu Microcystis jsou charakterizovány malými buňkami (několik mikrometrů). Buňky jsou 

obvykle sdružovány do kolonií, které jsou viditelné pouhým okem. Jednotlivé buňky mají plynové váčky 

(vezikuly). Tyto Buňky v koloniích jsou propojeny silným slizem složeným z komplexních 

polysacharidových sloučenin, například xylózy, manózy, glukózy, fukózy, galaktózy a ramnózy. Zbarvení 

protoplastu je světle modrozelené, tmavé nebo hnědé vzhledem k optickým účinkům plynem 

naplněných vezikul. Microcystis je schopen vytvářet rozsáhlé vodní květy. Úspěšnost tvorby vodních 

květů vzniká kombinací rychlého dělení a regulace vztlaku produkcí plynů naplněných váčků. Schopnost 

regulovat vztlak je klíčem k jejich dominanci v eutrofizovaných vodách tím, že se optimálně umisťuje 

do světlé zóny ve stabilním vodním sloupci. Díky tomuto jsou schopny ve vodním sloupci vytvořit 

naprostý monopol. Zdravotní rizika spočívají v produkci neurotoxinů a hepatotoxinů, jako jsou 

mikrocystin a kyanopeptolin (Microcystis-Algaebase 2019). 

Anabaena-Cyanobacteria 
    Anabaena je rod planktonních vláknitých sinic. Jsou známy svými schopnostmi vázat vzdušný dusík. 

Vytvářejí symbiotické vztahy s určitými rostlinami, jako je např. kapradina Azolla. Je to jeden ze čtyř 

rodů sinic, které produkují neurotoxiny, které jsou škodlivé pro volně žijící živočichy. Nebezpečně 

působí také na hospodářská a domácí zvířata. Předpokládá se, že produkce těchto neurotoxinů je 

důvodem vstupu do jeho symbiotických vztahů, protože dokáže ochránit hostitelskou rostlinu před 

spásáním (Anabaena-Algaebase 2019). Morfologie této sinicie viz obrázek 18. 

Aphanizomenon-Cyanobacteria 
     Aphanizomenon je další rod sinic, který obývá sladkovodní nádrže a způsobuje tvorbu vodního 

květu. Rod Aphanizomenon dokáže regulovat svůj vztlak pomocí světlem vyvolaných změn tlaku 

turgoru. Je také schopen se pohybovat pomocí klouzání. Specifický mechanismus, který klouzavý 
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pohyb umožňuje, ještě není znám. Aphanizomenon má vláknitou stélku (Aphanizomenon-Algaebase 

2019. 

Dinobryon-Chrysophyceae, SAR 
     Dinobryon je volně žijící řasa, která může být buď osamocená nebo vyrůstat v rozvětvených 

koloniích. Dynobryon je obklopen lorikou. Lorika je válcovitá nebo nálevkovitá s hladkými nebo 

zvlněnými stěnami. Lorika je tvořená z celulózových mikrofibril ve smyčkách uspořádaných ve 

spirálovitém vzoru. Dceřiné buňky koloniálních druhů vytváří loriku v blízkosti úst mateřské buňky, čímž 

vytvářejí charakteristický tvar kolonie. U několika druhů se nová lorika tvoří na vnější straně té staré. 

Buňka je válcovitá, připevněná ke dnu loriky kontraktilním stonkem. Dále má dva asymetrické bičíky. 

Obsahuje dva chloroplasty, jeden s výrazným stigmatem. Nepohlavní rozmnožování probíhá podélným 

dělením a dceřiná buňka se buď usadí v kolonii nebo ji opouští. Pohlavní rozmnožování probíhá 

produkcí samčích a samičích gamet, které poté splývají v zygotu-cystu. U druhů žijících samostatně 

dochází k izogamii. Vzniklé stomatocysty (křemičité cysty zlativek) zůstávají po nějakou dobu 

v mateřské lorice. Druhy tvořící kolonie se vyskytují v mírném pásmu po celém světě. Jsou to ukazatelé 

čisté vody bez chemikálií. Druhy žijící samostatně se vyskytují pouze v arktických sladkých vodách. 

Pouze několik druhů je mořských. I když se jedná o fotoautotrofní organismy, vyskytuje se u mnoha 

druhů rodu Dinobryon fagocytoza, kterou hojně využívají hlavně v predaci bakterií. Díky tomuto 

způsobu života je Dinobryon soběstačný v potřebách fosforu a může tak být velmi úspěšný ve vodách 

chudých na fosfor (Dinobryon-Algaebase 2019).  

Rzivenka (Synura)-Chrysophyceae, SAR 
      Synura je rod řas tvořící kolonie. Buňky jsou pokryté křemennými šupinami, jejichž struktura je 

rozpoznávacím znamením jednotlivých druhů. Na jedné buňce se tak vyskytuje několik typů šupin, 

které mají definovanou přesnou polohu. U většiny druhů šupiny vytváří strukturu podobnou páteři a 

lze tak rozeznávat „horní a spodní“ část buňky. Šupiny vznikají z vezikul, které se nalézají na plastidech. 

Zde dostávají svůj tvar a po dokončení jsou vytlačeny na povrch buňky a umístěny na specifické místo 

(Synura-Algaebase 2019). 

Asterionella-Fragilariophyceae, SAR 
     Průměrná velikost buněk rodu Asterionella je 60–85 mikrometrů dlouhá a 2–4 mikrometry široká. 

Vytváří kolonie, které se často skládají z osmi buněk, ale mohou obsahovat až 20 buněk. Buňky v kolonii 

jsou připojeny vrcholem přes extracelulární hmotu. Kolonie často vypadají jako hvězdy nebo spirálovité 

řetězce. Je zajímavé, že Asterionella je náchylná k houbám Zygorhizidium planktonicum která tuto 

rozsivku napadá. Pokud se houba připojí k buňce této sinice, spustí se program apoptózy a tím se 

zastavuje šíření parazita. To se nazývá hypersenzitivní reakce. 

     Asterionella, na rozdíl od většiny rozsivek, není schopna aktivního pohybu (Asterionella-

Algaebase 2019). (Viz obrázek 20) 

Pediastrum-Chlorophyceae, Archaeplastida 
     Jedná se o organismus žijící v koloniích, kdy počet buněk v kolonii je násobkem dvou (4, 8 ,16, 32, 

64 až 128). Kolonie je uspořádána v plochém kruhu čítajícím 16 a více buněk. Do 16 buněk je kolonie 

oválná. Buňky mají variabilní tvar a vnitřní mohou mít 4 a více stran. Naopak periferní buňky mají 

maximálně dva rohy. Buňky jsou v kolonii síťovitě uspořádány. Pohlavní rozmnožování probíhá pomocí 

zoospor, jejichž počet je specifický každému druhu a je také závislý na fyziologickém stavu buněk. 

Nepohlavní rozmnožování probíhá pomocí synchronního dělení. Rod Pediastrum je nalézán prakticky 

ve všech sladkých vodách od arktického po tropický podnebný pás po celém světě. Je typický také 

výskytem v bazénech. Stěny buněk jsou inkrustovány křemíkem a impregnovány krystaly D-glukózy a 

https://www.google.com/search?newwindow=1&safe=off&q=Fragilariophyceae&stick=H4sIAAAAAAAAAONgVuLSz9U3MDMzLCxLXsQq6FaUmJ6Zk1iUmV-QUZmcmpgKALHxNZMiAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwjbv43X5qfjAhU7XhUIHQDICzYQmxMoATAWegQICxAO
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D-manózy. Jednotlivé druhy se rozlišují na základě velikosti a tvaru buněk a také na základě morfologie 

kolonie (Pediastrum-Algaebase 2019). (viz obrázek 16) 

Scenedesmus-Chlorophyceae, Archaeplastida 
     Scenedesmus se může vyskytovat buď jako jednobuněčný organismus nebo jako kolonie, kterou 

může tvořit 2 až 32 buněk. Nejčastěji však kolonii tvoří 4 nebo 8 buněk. Kolonie obvykle bývá obklopena 

slizem. Buňky mohou být uspořádané lineárně, střídavě nebo v řadách, dotýkající se pouze bočními 

stěnami. Buňky mají kulatý až elipsoidní tvar. Buněčná stěna je tvořena celulózovou a 

sporopoleninovou vrstvou. Obvykle bývá hladká, nebo s mikrokopickými strukturami. Scenedesmus 

žije hlavně v eutrofních sladkovodních rybnících a jezerech, vzácně v brakické vodě ve všech 

klimatických pásmech. V podmínkách s nedostatkem dusíku produkuje karotenoidy. Preferuje hlavně 

eutrofní vodu s mírnou kyselostí, ale nízkou slaností. Teplotní optimum je až kolem 28 °C. Některé 

druhy mají proměnlivou morfologii, způsobenou vnějšími podmínkami. Podstata tohoto polymorfismu 

však dosud nebyla plně odhalena. Variabilita zahrnuje počet buněk v jednotlivé kolonii, vzájemné 

uspořádání buněk, velikost buněk a zejména zdobení buněčné stěny. Některé druhy mění rysy 

buněčných stěn z generace na generaci. Jednotlivé druhy se rozlišují především rozdíly ve velikosti a 

tvaru buněk, morfologií kolonie a vzory buněčné stěny. Některé druhy jsou průmyslově pěstovány a 

používají se jako potrava kvůli jejich obsahu bílkovin a minerálů (Scenedesmus-Algaebase 2019). (Viz 

obrázek 21) 

Selenastrum-Chlorophyceae, Archaeplastida 
    Buňky žijí zřídka osamoceně, většinou v koloniích složených ze 4-16 buněk. Buňky mají špičatý tvar 

a jsou připojené „hřbety“. Buněčné stěny jsou hladké. Selenastrum žije ve většině rybníků a řek. Většina 

druhů žije v mírných až teplých podnebných pásmech. Selenastrum capricornutum bývá používané ve 

fyziologických studiích a v biologických testech kvality vody (Selenastrum-Algaebase 2019). Morfologie 

pozorované řasy rodu Selenstraum viz obrázek 22. 

Pandorina-Chlorophyceae, Archaeplastida 
     Pandorina je rod zelených řas tvořící kolonie skládající se z 8, 16 nebo až ze 32 buněk. Tyto kolonie 

mají kulovitý tvar a jsou obklopené slizem. Buňky jsou oválné nebo mírně zúžené na jednom konci. 

Každá buňka má dva bičíky a dvě kontraktilní vakuoly. Buňky mají světločivné stigma a velký chloroplast 

s jedním pyrenoidem. Kolonie se pohybuje pomocí bičíků. Tento pohyb je velmi dobře koordinovaný. 

Pandorina vykazuje počátky diferenciace jednotlivých buněk skládajících kolonii, jaká je vidět například 

u váleče. Buňky, které jsou při pohybu v přední části kolonie, mají znatelně větší stigma. Nepohlavní 

rozmnožování probíhá současným příčným dělením všech buněk v kolonii. Pohlavní dělení se děje 

dělením každé buňky kolonie na 16-32 zoogamet. Zoogamety vykazují známky heterogamie, kdy se 

objevuje mírný rozdíl ve velikosti gamet (Pandorina-Algaebase 2019). Morfologie pozorované řasy 

rodu Pandorina viz obrázek 21. 

Gonium-Chlorophyceae, Archaeplastida 
     Gonium je rod koloniálních řas. Typické kolonie mají 4 až 16 buněk, všechny stejné velikosti, 

uspořádané v ploché destičce, bez přední a zadní diferenciace. V kolonii o 16 buňkách jsou vždy čtyři 

buňky uprostřed a zbylých 12 je obklopuje. Buňky v koloniích jsou spojeny širokými želatinovými vlákny 

a obklopeny vrstvou slizu. Buňky jsou vejcovité, s jedním pohárovitým chloroplastem obsahujícím 

jeden pyrenoid. Každá buňka disponuje se dvěma bičíky stejné délky, kontraktilními vakuolami a 

stigmatem. Nepohlavní rozmnožování probíhá dělením všech buněk v kolonii nebo tvorbou 2-4 

zoospor v každé buňce. Pohlavní rozmnožování je isogamní (Gonium-Algaebase 2019). 
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Dictyosphaerium-Chlorophyceae, Archaeplastida 
     Buňky tvoří volně plovoucí, kulovité až nepravidelné kolonie se 4 až 64 buňkami vloženými do 

společné slizové obálky. Buňky jsou orientovány kolmo k povrchu kolonie, připojené ke společnému 

středu tenkým stonkem. Buňky jsou kulovité, oválné, elipsoidní nebo válcové, o průměru 1-10 µm. 

Buněčné stěny jsou typicky hladké, zdrsněné v jednom místě. Nepohlavní rozmnožování je zajištěno 

sporami. Spory se uvolňují po prasknutí rodičovské buňky a zůstávají připojeny ke zbytkům rodičovské 

buněčné stěny. Tyto zbytky buněčné stěny jsou poté přeměněny na stonky spojující kolonii. Velké 

kolonie jsou výsledkem velké tvorby spor. Dictyosphaerium je kosmopolitním rodem ve sladkovodních 

nádržích. Na konci vegetačního období se kolonie rozpadnou a tvoří jednotlivé buňky, které poté 

odumírají (Dictyosphaerium-Algaebase 2019). Morfologie rodu Dictyosphaerium viz obrázek 19. 

Actinastrum-Chlorophyceae, Archaeplastida 
     Tento rod žije obvykle koloniálně, zřídka kdy osaměle. Kolonii tvoří dvě až osm protáhlých buněk 

mířících od středu ven, zapuštěných do slizu. Nepohlavní rozmnožování probíhá tvorbou až 16 spor 

tvořených na sporangiu. Uvolňování spor probíhá po rozpadu rodičovské buněčné stěny. Pohlavní 

rozmnožování u rodu Actinastrum není známé. Actinastrum je planktonním druhem v eutrofních 

rybnících a jezerech. Vyskytuje se po celém světě s výjimkou arktického a subarktického podnebí. Na 

první pohled může být velmi podobný rozsivce rodu Asterionella (Actinastrum-Algaebase2019). 

Cosmarium-Conjugatophyceae, Archaeplastida 
     Jedná se o jednobuněčnou řasu patřící mezi spájivky (Desmidiaceae) jejíž stélku tvoří dva půlkruhy 

oddělené zúžením ve středu buňky. Poločlánky mohou mít trojúhelníkový nebo lichoběžníkový obrys s 

nerovným povrchem. Každá polovina obsahuje jeden chloroplast (CosmariumAlgaebase 2019). 

Monomorphina-Euglenophyceae, Excavata 
     Jedná se o jednobuněčné řasy s jedním nápadným, tažným bičíkem. Buňky tohoto krásnoočka jsou 

vejcovité nebo lehce zploštělé na povrchu se vyskytují četné spirálové pruhy. Obsahují jediný 

chloroplast (Monomorphina-Algaebase 2019). Morfologie rodu Monomorphina viz obrázek 17.  

 

 

Diskuse 
     U prvního pozorování z 6. března 2017 jsem byl velmi překvapen výsledkem. Na 2/3 hladiny rybníka 

se stále nacházela ledová krusta. Neočekával jsem proto diverzifikované společenstvo řasových 

organismů. Ve vzorcích se vůbec nevyskytovala sinice Microcystis, na kterou zřejmě byla voda ještě 

příliš chladná. Tuto mou domněnku podporují studie závislosti růstu této sinice na teplotě vody (např. 

Krüger et Eloff, 1978). 

     Při prvním pozorování jsem objevil ve vzorku Dinobryon. Později se mi již nepodařilo nalézt tuto řasu 

již v žádném vzorku. Po studiu literatury (Ústav botaniky a zoologie Přírodovědecká fakulta 2011 a 

Wirth et al., 2018) jsem zjistil, že Dinobryon se vyskytuje jen z jara v chladných vodách, které mají jen 

několik málo stupňů. Má pozorování tento fakt podporují. 

     Postupem času, jak rostla okolní teplota vzduchu, se začaly objevovat různé rody sinic (Microcystis, 

Anabaena, Oscillatoria, Aphanizomenon). Tyto sinice se začaly objevovat ve vyšších početnostech. 

Jejich velký rozvoj začal v měsíci květnu, kdy se voda v rybníce zdála ještě poměrně čistá. Největší 

rozvoj nastal v měsíci srpnu, kde sinice (hlavně rod Microcystis) naprosto převážily ostatní rody 
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eukaryotických řas. Změna byla možná vidět i pouhým okem. Na hladině byly patrné zelené „oblaky“ 

tvořené právě sinicemi. V tomto období byl vodní květ plně rozvinutý a voda se stala toxickou pro 

ostatní živočichy. Toto mé pozorování dobře koreluje s faktem, že sinice rodu Microcystis pro masové 

namnožení potřebují vodu dostatečně teplou (s teplotním optimem mezi 28,8–30, 5 °C, viz Krüger et 

Eloff, 1978). 

     V měsíci červnu pak pod mikroskopem byl viděn také velký nárůst počtu řas rodu Scenedesmus. 

Scenedesmus patřící k zeleným řasám byl vedle sinic v té době nejpočetnějším organismem. Tato řasa 

je schopna přemnožování se například v zahradních bazénech (Macůrková J. 2019, písemné sdělení ze 

13. června 2019) 

     Při porovnání s výzkumem z roku 2013 (Lepšová-Skácelová et al. 2013) jsou výsledky nalezeného 

fytoplanktonu velmi podobné. Výzkum byl prováděn v třeboňských rybnících (Svět, Příbraz, Staňkov 

Točník) od července do září roku 2013. Ve výsledcích jsou uvedeny rody s nejvyšším procentuálním 

zastoupením. Převažujícími organismy byly hlavně sinice rodu Microcystis a Aphanizomenon. Pouze 

v případě jedné nádrže (Příbraz) dosahovala nejvyššího počtu řasa Scenedesmus. (Lepšová-Skácelová 

et al. 2013). 

     Na základě tabulek 2-7 o určených řasách lze říci, že planktonka je schopna zachytit větší množství 

řas než pouhé nabrání vody do skleničky. Podle mého názoru je to způsobeno hlavně větším objemem 

vody který projde přes síť. Počet zachycených druhů je asi o 29,7 % větší u planktonky. Ovšem na 

druhou stranu se do skleničky dají nachytat druhy, které jsou velmi dobře pozorovatelné a které 

charakterizují typ vodní nádrže (jako Scenedesmus, Microcystis, a Anabaena). Z tohoto hlediska je 

využití skleničky na středních školách dle mého názoru naprosto dostačující.  
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Závěr 
     Bakalářská práce je věnována řasovým organismům, vyskytujícím se ve vodách sladkých i slaných. 

Obsahuje proto přehled systému „řas“ včetně sinic. Vodní prostředí, ve kterém se vyskytují, umožňuje 

soužití velmi různorodých organismů vedle sebe – proto je práce zaměřena jak na skupiny 

prokaryotické, tak eukaryotické. Ze systému řas je patrné, že tato skupina mikro- a makroorganismů je 

velice rozsáhlá a zasahuje do poměrů na celé planetě, kdy ovlivňují kvalitu vody a jsou důležitým 

článkem v potravním řetězci. 

     Zajímavostí je, že řasy jsou člověkem využívány již po staletí. Zpočátku pouze jako potrava pro 

dobytek a pro samotného člověka. Důležitý je ovšem výzkum mikroskopických řas, které mají celou 

škálu možného využití, jako například pěstování potravin a jejich výroba a zpracování. 

     Úkolem praktické části bylo zjistit, jaké rody řasových organismů se v rybníku Vajgar vyskytují. 

Celkem bylo nalezeno 16 rodů, z nichž 4 patří mezi sinice. Mezi nejdůležitější bych zařadil sinice 

Microcystis a Anabaena a eukaryotické řasy Scenedesmus a Pediastrum. 

     Dalším poznatkem získaným z praktické části této práce může být porovnání využitelnost metod 

odběru řasových organismů pro výukové účely. Již na středních školách (hlavně gymnáziích) se žáci učí 

zacházet s mikroskopem. Pozorování řas může v tomto procesu hrát důležitou roli. Výhody tkví hlavně 

v tom smyslu, že většina nikam ze zorného pole přístroje „neutíká“ a proto se dobře pozorují. Žáci 

mohou „skleničkovou metodou“ (jakkoliv je nedokonalá) odebrat vlastní vzorky z lokality svého 

bydliště nebo jiné, která je zajímá. Tento postup by mohl být pro žáky zajímavý hlavně z důvodu, že 

pracují na něčem svém. Pro středoškolské podmínky je z mého pohledu dostačující metodou nabrání 

vody z rybníka nebo řeky pouhou skleničkou, nezbytná je však následná centrifugace a 

zakoncentrování vzorku. Bez něj by pozorování nebylo úspěšné. 

     Přínosnost práce pro mne je hlavně ve směru přiblížení celé skupiny řas. Dalším faktorem byla 

zkušenost práce v terénu, která může být ovlivněna mnoha faktory, jako je počasí, nebo naštvaní 

rybáři, kteří si klidné místo vyhlídli stejně jako já a nelíbilo se jim, že do vody něco hážu. 

     Ovšem i přes nepřízně počasí a špatné nálady místních rybářů byla zkušenost práce v terénu 

zajímavá a zábavná. Velmi přínosná pro mne byla i práce s mikroskopem a určování rodů. 

  



35 
 

Seznam použité literatury a zdrojů 

Literatura 
1. KALINA, T. VÁŇA, J. Sinice, řasy, houby, mechorosty a podobné organismy v současné 

biologii. Praha: Karolinum, 2005.  

2. KOUTEK, T. Nejkrásnější české rybníky. Praha: Brána, 2008.  

3. ČERNOHORSKÝ, Z. Základy soustavné botaniky. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 

1973.  

4. KINCL, L. KINCL, M. JARKLOVÁ, J. Biologie rostlin. Praha: Fortuna, 2006.  

5. JÍROVEC, O. BOUČEK, B. FIALA, J. Život pod drobnohledem. Praha: Československá akademie 

věd, 1955. 

6. DOSTÁL, P. Evoluce a systém stélkatých organismů a cévnatých výtrusných rostlin. Praha: 

Karolinum, 2005.  

7. MACHAR, I. DROBILOVÁ, l. kol, Ochrana přírody a krajiny v České republice. Olomouc: 

Univerzita Palackého v Olomouci, 2012. 

8. GUTTINGER, R. HANSJORG, E. Flora-Mikrokosmos. Mnichov, 2013. 

9. Wirth Ch., Limberber R. a Weisse T. (2019): TEMPERATURE x LIGHT INTERACTION AND 

TOLERANCE OF HIGH WATER TEMPERATURE IN THE PLANKTONIC FRESHWATER 

FLAGELLATES CRYPTOMONAS (CRYPTOPHYCEAE) AND DINOBRYON). Journal of Phycology 55: 

404–414. 

10.  G. H.J. Krüger & J. N. Eloff (1978) THE EFFECT OF TEMPERATURE ON SPECIFIC GROWTH RATE AND 
ACTIVATION ENERGY OF MICROCYSTIS AND SYNECHOCOCCUS ISOLATES RELEVANT TO THE ONSET OF 
NATURAL BLOOMS, Journal of the Limnological Society of Southern Africa, 4:1, 9-20, DOI: 
10.1080/03779688.1978.9633144 

 

 

Internetové zdroje 
1. http://chrysophytes.eu 

2. http://landcareresearch.co.nz 

3. Řasy. Wikipedia [online]. San Francisco, 2018 [cit. 2019-07-07]. Dostupné z: 

https://cs.wikipedia.org/wiki/%C5%98asy  

4. Typy buněk a stélek řas. Ústav zoologie, rybářství, hydrobiologie a včelařství [online]. Brno 

[cit. 2019-07-09]. Dostupné z: 

http://www.rybarstvi.eu/dok%20rybari/botany/002%20Typy%20bunek.pdf  

5. Obrněnky. In: Znojemský deník [online]. Znojmo, 2007 [cit. 2019-07-09]. Dostupné z: 

https://znojemsky.denik.cz/zpravy_region/obrnenka_prehrada_znojmo_20070.html Vodní 

květ sinic. Centrum pro cyanobakterie a jejich toxiny [online]. [cit. 2019-07-09]. Dostupné z: 

http://www.sinice.cz/index.php?pg=o-sinicich--vodni-kvet 

6. Chondrus crispus Stackhouse. The Seaweed [online]. 2014 [cit. 2019-07-09]. Dostupné z: 

http://www.seaweed.ie/descriptions/Chondrus_crispus.php  

7. Sinice a řasy. Biotox [online]. 2013 [cit. 2019-07-09]. Dostupné z: 

http://www.biotox.cz/naturstoff/biologie/bi-sinicerasy.html  

8. Sinice ve vodě odhalíte jednoduchým testem. Vitalia [online]. 2014 [cit. 2019-07-09]. 

Dostupné z: https://www.vitalia.cz/clanky/sinice-ve-vode-odhalite-jednoduchym-testem/ 

9. Vodní květy řas a sinic. Scientific American [online]. 2005, (5) [cit. 2019-07-09]. Dostupné z: 

https://www.fytoplankton.cz/doc/Vodni_kvety.pdf 

https://doi.org/10.1080/03779688.1978.9633144
http://chrysophytes.eu/
http://www.landcareresearch.co.nz/
https://www.vitalia.cz/clanky/sinice-ve-vode-odhalite-jednoduchym-testem/
https://www.fytoplankton.cz/doc/Vodni_kvety.pdf


36 
 

10. Vajgar. Jihočeské rybníky [online]. [cit. 2019-07-09]. Dostupné z: https://www.kct-

tabor.cz/gymta/JihoceskeRybniky/Vajgar/index.htm 

11. www.google.com/maps 

12. Oscillatoria. Algaebase [online]. [cit. 2019-07-09]. Dostupné z: 

http://www.algaebase.org/search/genus/detail/?genus_id=43083 

13. Microcystis. Algaebase [online]. [cit. 2019-07-09]. Dostupné z: 

http://www.algaebase.org/search/species/detail/?species_id=30050 

14. Microcystis. Algaebase [online]. [cit. 2019-07-09]. Dostupné z: 

http://www.algaebase.org/search/species/detail/?species_id=30050 

15. Aphanizomenon. Algaebase [online]. [cit. 2019-07-09]. Dostupné z: 

http://www.algaebase.org/search/species/detail/?species_id=30109 

16. Dinobryon. Algaebase [online]. [cit. 2019-07-09]. Dostupné z: 

http://www.algaebase.org/search/genus/detail/?genus_id=43781&-

session=abv4:AC1F05FF09d7f20617KyEC0CE58A 

17. Synura. Algaebase [online]. [cit. 2019-07-09]. Dostupné z: 

http://www.algaebase.org/search/species/detail/?species_id=i1cd42743c30afa33 

18. Asterionella. Algaebase [online]. [cit. 2019-07-09]. Dostupné z: 

http://www.algaebase.org/search/genus/detail/?genus_id=43706&-

session=abv4:AC1F05FF09d7f20617KyEC0CE58A 

19. Pediastrum. Algaebase [online]. [cit. 2019-07-09]. Dostupné z: 

http://www.algaebase.org/search/genus/detail/?genus_id=43414 

20. Scenedesmus. Algaebase [online]. [cit. 2019-07-09]. Dostupné z: 

http://www.algaebase.org/search/genus/detail/?genus_id=43474&-

session=abv4:AC1F05FF09d7f20617KyEC0CE58A 

21. Selenastrum. Algaebase [online]. [cit. 2019-07-09]. Dostupné z: 

http://www.algaebase.org/search/genus/detail/?genus_id=43450&-

session=abv4:AC1F05FF09d7f20617KyEC0CE58A 

22. Pandorina. Algaebase [online]. [cit. 2019-07-09]. Dostupné z: 

http://www.algaebase.org/search/genus/detail/?genus_id=43494&-

session=abv4:AC1F05FF09d7f20617KyEC0CE58A 

23. Gonium. Algaebase [online]. [cit. 2019-07-09]. Dostupné z: 

http://www.algaebase.org/search/species/detail/?species_id=27945 

24. Dictyosphaerium. Algaebase [online]. [cit. 2019-07-09]. Dostupné z: 

http://www.algaebase.org/search/genus/detail/?genus_id=43503 

25. Actinastrum. Algaebase [online]. [cit. 2019-07-09]. Dostupné z: 

http://www.algaebase.org/search/species/detail/?species_id=27824 

26. Cosmarium. Algaebase [online]. [cit. 2019-07-09]. Dostupné z: 

http://www.algaebase.org/search/species/detail/?species_id=35212 

27. Monomorphina. Algaebase [online]. [cit. 2019-07-09]. Dostupné z: 

http://www.algaebase.org/search/genus/detail/?genus_id=45850 

28. Ústav botaniky a zoologie Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita [online]. Brno, 

2011 [cit. 2019-07-09]. Dostupné z: https://www.sci.muni.cz/botany/studium/nr-rasy.htm 

29. http://www.szu.cz/uploads/documents/chzp/voda/pdf/dk2014/Lepsova_dk2014.pdf, 

Lepšová-Skácelová, Hilscherová, Skácelová, projekt Dominanty fytoplanktonu ve vybraných 

stojatých vodách jižních Čech (2013). 

30. Acetabularia acetabulum. Club d'Immersio biologia [online]. [cit. 2019-07-12]. 

Dostupné z: https://www.cibsub.cat/bioespecie_es-acetabularia_acetabulum-1623 

https://www.kct-tabor.cz/gymta/JihoceskeRybniky/Vajgar/index.htm
https://www.kct-tabor.cz/gymta/JihoceskeRybniky/Vajgar/index.htm
http://www.google.com/maps
http://www.algaebase.org/search/genus/detail/?genus_id=43083
http://www.algaebase.org/search/species/detail/?species_id=30050
http://www.algaebase.org/search/species/detail/?species_id=30050
http://www.algaebase.org/search/species/detail/?species_id=30109
http://www.algaebase.org/search/genus/detail/?genus_id=43781&-session=abv4:AC1F05FF09d7f20617KyEC0CE58A
http://www.algaebase.org/search/genus/detail/?genus_id=43781&-session=abv4:AC1F05FF09d7f20617KyEC0CE58A
http://www.algaebase.org/search/species/detail/?species_id=i1cd42743c30afa33
http://www.algaebase.org/search/genus/detail/?genus_id=43706&-session=abv4:AC1F05FF09d7f20617KyEC0CE58A
http://www.algaebase.org/search/genus/detail/?genus_id=43706&-session=abv4:AC1F05FF09d7f20617KyEC0CE58A
http://www.algaebase.org/search/genus/detail/?genus_id=43414
http://www.algaebase.org/search/genus/detail/?genus_id=43474&-session=abv4:AC1F05FF09d7f20617KyEC0CE58A
http://www.algaebase.org/search/genus/detail/?genus_id=43474&-session=abv4:AC1F05FF09d7f20617KyEC0CE58A
http://www.algaebase.org/search/genus/detail/?genus_id=43450&-session=abv4:AC1F05FF09d7f20617KyEC0CE58A
http://www.algaebase.org/search/genus/detail/?genus_id=43450&-session=abv4:AC1F05FF09d7f20617KyEC0CE58A
http://www.algaebase.org/search/genus/detail/?genus_id=43494&-session=abv4:AC1F05FF09d7f20617KyEC0CE58A
http://www.algaebase.org/search/genus/detail/?genus_id=43494&-session=abv4:AC1F05FF09d7f20617KyEC0CE58A
http://www.algaebase.org/search/species/detail/?species_id=27945
http://www.algaebase.org/search/genus/detail/?genus_id=43503
http://www.algaebase.org/search/species/detail/?species_id=27824
http://www.algaebase.org/search/species/detail/?species_id=35212
http://www.algaebase.org/search/genus/detail/?genus_id=45850
https://www.sci.muni.cz/botany/studium/nr-rasy.htm
http://www.szu.cz/uploads/documents/chzp/voda/pdf/dk2014/Lepsova_dk2014.pdf
https://www.cibsub.cat/bioespecie_es-acetabularia_acetabulum-1623


37 
 

31. Obrazem; Ať víte s kým se koupete. Vesmír [online]. [cit. 2019-07-12]. Dostupné z: 

https://vesmir.cz/cz/on-line-clanky/2014/07/obrazem-vite-kym-se-koupete.html 

32. Markoš Anton 1999: Třicet let endosymbiotické teorie: srůsty ve větvích stromu života. 
Vesmír 78: 208–209. 

33. T. CAVALIER-SMITH, The origins of plastids, Biological Journal of the Linnean Society, 

Volume 17, Issue 3, May 1982, Pages 289–306, https://doi.org/10.1111/j.1095-
8312.1982.tb02023.x 

34. Biologické pumpy a planetární svědomí. Echo24 [online]. 2017 [cit. 2019-07-12]. Dostupné z: 

https://echo24.cz/a/w6pGy/biologicke-pumpy-a-planetarni-svedomi 

 

  

https://vesmir.cz/cz/on-line-clanky/2014/07/obrazem-vite-kym-se-koupete.html
https://doi.org/10.1111/j.1095-8312.1982.tb02023.x
https://doi.org/10.1111/j.1095-8312.1982.tb02023.x


38 
 

Obrazová příloha 

 

Obr. 16. Pediastrum, 31.7.2017 (Fabík 2017) 

 

Obr. 17. Monomorphina, 31.7.2017 (Fabík 2017) 

 

Obr. 18. Anabaena, 12.6.2017 (Fabík 2017) 
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Obr. 19, Dictiosphaerium 31.7.2017 (Fabík2017) 

 

Obr. 20. Asterionella, 3.4.2017 (Fabík2017) 

Obr. 21. Scenedesmus, 3.4.2017 (Fabík 2017) 
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Obr. 22. Selenastrum, 6.3.2017 (Fabík 2017) 

 

Obr. 23. Pandorina, 6.3.2017 (Fabík 2017) 
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Obr.24. Vzorek odebraný planktonkou (Fabík 2017) 
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Obr. 25. Vzorek nabraný volně skleničkou (Fabík 2017) 
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