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Kvalita vod

� Přehrady – zdroje pitné vody

� Umělé i přírodní nádrže pro rekreaci

� Řeky, potoky, rybníky

� Odpadní vody



Kvalita vody – co se hodnotí?

� Chemické vlastnosti vody
� pH, přítomnost toxických kovů, prvků, iontů, anorganických 

sloučenin (fosfáty, sloučeniny dusíku5)
� Přítomnost organických látek
� Metody: chemické analýzy

� Biologické vlastnosti vody
� Přítomnost a životnost mikro- i makroorganismů, od bakterií

přes sinice, řasy a prvoky až po vyšší rostliny a živočichy 
(korýši , ryby, obojživelníci5)

� Metody: hodnocení druhového složení, výskytu a 
fyziologické aktivity



Hodnocení fytoplanktonu

� Druhové složení společenstev

� Kvantifikace biomasy (např. na základě celkového 
obsahu chlorofylu, norma ČSN ISO 10260)

� Velká variabilita:
� Velikost buněk

a přítomnost kolonií

� Obsah pigmentů

� Stáří populace

� Fyziologický stav



Fytoplankton a fluorescence

� Fluorescence 

� in vivo fluorescence organismů schopných fotosyntézy (řasy a 
sinice)

� fluorescence jejich pigmentů

� Nezaměňovat s bioluminiscencí!

Zdroj: Gregor J., 2007, Fluorescence vs. mikroskopický rozbor. Prezentace



Fytoplankton a fluorescence

Zdroj: Gregor J., 2007, Fluorescence vs. mikroskopický rozbor. Prezentace

SvSvěětlotlo



Fytoplankton a fluorescence

� Princip vzniku fluorescence:

Excitační vyvolá excitaci molekuly pigmentu do S1 stavu �
návrat na původní energetickou hladinu vede k vyzáření
energie v podobě fotonu záření o větší vlnové délce než
excitační světlo = emise fluorescence

Zdroj: http://www.jergym.hiedu.cz/~canovm/barva/a/fl.html



Fytoplankton a fluorescence

� Fytoplankton a fytobentos jako součást
znečištění vod
� kvantifikace „co a kolik“ (druhové zastoupení, objem 

biomasy, atd.)

� Fytoplankton a fytobentos jako indikátor
znečištění vod
� kvalitativní přístup (změny druhového složení), 

zaměření na fyziologii (růstové testy, fyziologie 
fotosyntézy, metabolická aktivita atd.)



Fytoplankton jako součást znečištění vod

� Hodnocené výstupy:
� Druhové složení společenstva

� Biomasa jednotlivých skupin

� Metody (s využitím fluorescence):
� Mikroskopické hodnocení

� (Spektro)fluorometrické analýzy



Fytoplankton jako součást znečištění vod 
Mikroskopické hodnocení

� Využitelnost:
� Hodnocení výskytu fytoplanktonu v jakémkoliv vzorku (voda i 

sedimenty)
� Kvantifikace na základě pozorování a počítání s pomocí

fluorescenčního mikroskopu a např. analýzy obrazu

� Výhody:
� Podrobné

� Nevýhody:
� Náročné na přípravu vzorků (zahušťování, fixace)
� Časově a fyzicky náročné
� Zpracování malého množství vzorků za relativně dlouhý čas
� Možná velká statistická chyba



Fytoplankton jako součást znečištění vod 
(Spektro)fluorometrické analýzy

� Využitelnost:
� Pro libovolné vzorky (voda i sediment)
� Kvantifikace a rozlišení na základě přepočtu intenzity

fluorescenčního signálu vzhledem k excitačnímu a emisnímu spektru 
hledaného pigmentu na koncentraci pigmentu, resp. počet buněk

� Výhody:
� Rychlé měření, možnost zpracovat velké množství vzorků v krátkém 

čase
� Bez nutnosti speciální úpravy vzorků (kromě homogenizace)

� Nevýhody:
� Možnost rozlišit pouze základní skupiny fytoplanktonu (úroveň tříd)
� Nutnost dobré kalibrace pro jednotlivé skupiny
� Možné pod- nebo nadhodnocení výsledků v případě kolonií

fytoplanktonu



Fytoplankton jako součást znečištění vod 
(Spektro)fluorometrické analýzy

� Dva typy přístrojů:
� Měření emisního spektra pigmentů po excitaci světly o 

specifických vlnových délkách – spektrofluorometry, 

detektory chlorofylu a dalších pigmentů

� Měření indukované fluorescence chlorofylu 
(excitace chlorofylu a modrým nebo červeným světlem) –
fluorometry, fluorimetry



Spektrofluorometry a detektory

� Dva a více zdrojů excitačního záření o specifických 
vlnových délkách

� Emisní detektor pro chlorofyl (680-685 nm), případně pro 
další pigmenty

� Vysoká citlivost i při nízkých počtech buněk v suspenzi (cca 
100 buněk /mL) / nízkém obsahu chlorofylu (desítky ng /L)

� Kontinuální měření, u ponorných verzí možnost vyhodnotit 
zastoupení fytoplanktonu v různých hloubkách

� Verze laboratorní i pro práci v terénu



Spektrofluorometry a detektory

� bbe Moldaenke (Německo) www.bbe-moldaenke.de
� FluoroProbe, BenthoFluor, AlgaeLabAnalyser,

AlgaeOnlineAnalyser, Algaetorch

� Chelsea Technologies (UK) www.chelsea.co.uk
� Aquatracka, TriLux, UniLux

� Hach Environmental www.hachenvironmental.com
� Hydrolab DS5X + senzory

� Turner Designs (USA) www.turnerdesigns.com
� Algae/CyanoWatch Online Fluorometer, Cyclops submersible sensors, C3 

Submersible Fluorometer (dříve SCUFA)

� YSI Incorporated (USA) www.ysi.com
� 6-Series Water Quality sensors

� Opti-Science (USA) www.optisci.com
� Quantification GLF1 Field Fluorometer



FluoroProbe

� Výrobce: bbe Moldaenke, Kiel, Německo
web: www.bbe-moldaenke.de

� Prodejce v ČR: Ing. Jan Kříž – Ekotechnika, Praha
web: www.ekotechnika.com

� Světelné zdroje:
� excitační LED diody (450nm, 525nm, 570nm, 590nm a 610nm)

� UV LED dioda (370nm) pro měření fluorescence organických 
„žlutých“ částic

� LED dioda (710 nm) pro stanovení zákalu

� Čidlo pro měření teploty

� Čidlo pro měření tlaku

� Emisní detektor pro chlorofyl - 680 nm

� Transmisní detektor

� Detekční limit: 0 až 200 µg/L chl a, minimálně desítky 
nanogramů



FluoroProbe

� Základní účel:

� Kvantifikace čtyř základních tříd fytoplanktonu ve 
vodním sloupci in situ

� Výsledky vyjádřené jako koncentrace chlorofylu a
pro každou skupinu zvlášť

� Možnost posoudit zastoupení jednotlivých složek 
fytoplanktonu v různých hloubkách

� Rychlé měření

� Při vhodné kalibraci možnost přepočítat zjištěnou 
koncentraci chlorofylu na počet buněk, biomasu 
atd.



FluoroProbe

� Princip měření:
� Ozáření vzorku krátkými pulsy střídavě ze všech 

excitačních zdrojů

� Zaznamenání intenzity fluorescence chlorofylu a po 
pulsu excitačního světla

� Přepočet koncentrací chl a podle kalibračních 
parametrů pro jednotlivé skupiny

� Korekce vzhledem k obsahu žlutých částic a zákalu



FluoroProbe

Skupina fytoplanktonu a složení pigmentů
Excitační

světlo

Cyanophyta (chl a + fykocyanin)610 nm

590 nm

Cryptophyta (chl a + chl c + fykoerytrin)570 nm

Bacillariophyta a Dinophyta
(chl a + chl c + karotenoidy (fukoxanthin, peridinin))

525 nm

Chlorophyta (chl a + chl b)450 nm



Zdroj: User´s Manual, bbe Moldaenke



FluoroProbe









BenthoFluor Kit

� rozšíření FluoroProbe pro hodnocení fytobenthosu (na 
povrchu sedimentů, kamenů atd.)



Fluorometry

� Nejčastěji dva zdroje excitačního světla –
modrý (450-470 nm) a červený (oranžový, žlutý)

� Emisní detektor pro chlorofyl (nad 680-685 nm)

� Rozlišení hrubější, nejčastěji pouze řasy 
(hlavně zelené) a sinice

� Výhodné pro velmi rychlý monitoring, pro 
kontinuální měření



Fluorometry pro kvantifikaci
� Photon Systems Instruments (ČR) www.psi.cz

� Algae Online Monitor, FluorPen, AquaPen

� Turner Designs (USA) www.turnerdesigns.com
� PhytoFlash Submesible Active Fluorometer

� Walz (Německo) www.walz.com
� PhytoPAM



Fluorescence chlorofylu jako 
fyziologický jev

� Kautsky et Hirsch 1934
� objev záblesku s časem slábnoucí fluorescence u rostlin 

přenesených ze tmy na stálé světlo (tzv. Kautského efekt)

� Doprovodný jev primárních procesů fotosyntézy

Zdroj: Taiz et Zeiger. Plant Physiology. 2006.



Indukovaná fluorescence chlorofylu

� Původ indukované fluorescence chlorofylu: především molekuly 
chlorofylu a ve světlosběrných komplexech a reakčních centrech 
fotosystémů, zejména fotosystém II.

� Měření fluorescence (systém Pulse-Amplitude-Modulation):
� Měřící světlo – slabé krátké pulsy modrého nebo červeného světla

� Aktinické (stálé) světlo – středně silné světlo, nejčastěji červené, 
optimální pro fotosyntézu

� Saturační světlo – silné pulsy, volitelná barva (červená, modrá, bílá), pro 
dočasné zahlcení fotochemických cest excitační energií

� Základní parametry:
� Základní fluorescence na tmu adaptovaného vzorku – F0

� Maximální fluorescence na tmu (na světlo) adaptovaného vzorku po 
ozáření saturačním pulsem – FM (FM’)

� Maximální fluorescence na tmu adaptovaného vzorku po ozáření stálým 
světlem – Fp

� Fluorescence při rovnováze fotochemického a nefotochemického využití
excitační energie po aklimatizaci na aktinické světlo – Fs, Ft

Schéma PAM fluorometru
Zdroj: Roháček et Barták, 
Photosynthetica 37(3):339-363, 1999



AOM – Algae Online Monitor

� Výrobce: PSI, Brno

� Světelné zdroje
� Měřící světlo – modrá (455nm) a 

červená (630nm) nebo žlutá
(590nm), nastavitelná intenzita

� Aktinické (stálé) a saturační světla –
barva volitelná, intenzita 0 až 3000 
µmol fotonů/m2/s

� Emisní detektor – PIN fotodioda s 
detekčním pásmem 660 – 750 nm

� Detekční limit: cca 30 ng/L chl a

� řasy 10 buněk /mL, 
sinice 100 buněk /mL



AOM – Algae Online Monitor
� Princip měření:

� Vzorek adaptovaný na tmu (alespoň 30s)

� Slabé pulsy měřícího světla – zjištěna 
úroveň základní fluorescence chlorofylu 
(F0) – délka pulsu řádově jednotky µs

� Saturační puls (nebo silné aktinické
záření) – zjištěny hodnoty fluorescence v 
bodech I a J (I a D) rychlé kinetiky a 
maximální hodnota fluorescence FM.

� Měření samostatně při modré a při 
červené (oranžové, žluté) excitaci

� Porovnání rozdílu F0 a FM při různých 
excitacích, porovnání oblastí nad křivkou 
rychlé kinetiky

� Podle kalibrace přepočet na koncentraci 
chlorofylu a a množství biomasy

Zdroj: Roháček et Barták, 
Photosynthetica 37(3):339-
363, 1999.



AOM – Algae Online Monitor



Fytoplankton jako indikátor znečištění
vod

� Dlouhodobé změny (týkající se celého 
společenstva)
� Změna druhového složení

� Změna kvantity biomasy

� Krátkodobé změny, reakce na akutní vlivy 
(týkající se především konkrétní populace)
� Změna morfologie

� Změny ve fyziologii (ovlivnění fotosyntézy, degradace 
barviv5)



Fytoplankton jako indikátor znečištění
vod

� Na čem záleží?
� Dávka a intenzita vstupu toxické látky (dlouhodobé zamořování x náhodný 

únik)

� Vlastnosti a aktuální fyziologický stav fytoplanktonu (fáze životního cyklu)

� Způsob testování
� Řasové testy toxicity = testy inhibice růstu (doba: několik dní)

� Sledování změn ve fyziologii – změny ve fotosyntéze, metabolických 
procesech a enzymatické aktivitě
(doba: několik minut, hodin, max 1-2 dny)

� Využití fluorescence:
� Dlouhodobý vliv – monitorovací metody

� Akutní vliv – potřeba rychlých metod
� Průtoková cytometrie

� Indukovaná fluorescence chlorofylu



Fytoplankton 
a indukovaná fluorescence chlorofylu

� Chelsea Technologies (UK) www.chelsea.co.uk

� Fasttracka III (Fast repetition rate fluorimeter)

� Photon Systems Instruments (ČR) www.psi.cz

� FluorPen, AquaPen

� FluorCam, Fluorometer FL3500 Superhead (i verze „Submersible“)

� Walz (Německo) www.walz.com

� PhytoPAM, WaterPAM, Toxy-PAM, XE-PAM



FluorCam 700 MF, HANDY FluorCam

� Výrobce: PSI, Brno

� Světelné zdroje:

� LED panely (oranžová 620nm)
pro měřící a aktinické světlo,
nastavitelná intenzita

� Bílé saturační světlo –
halogenová lampa

� Emisní detektor: CCD čip s filtry pro 680 nm

� Detekční limit: více než 100 µg /L chlorofylu a

� Chlorophyll Fluorescence Imaging – měření
změn v plošné distribuci fluorescence chlorofylu

� Rychlost měření: min. 40 ms



Fluorometer FL3500

� Výrobce: PSI, Brno

� Světelné zdroje:
� Měřící světlo: modré (455 nm) nebo červeno-

oranžové (617 nm)
� Aktinické světlo: modré (455 nm) nebo červené

(630 nm)
� Saturační světlo: červené (630nm)

� Emisní detektory: Avalanche diody s filtry 
(690-730 nm a 830 nm)

� Detekční limit:
� V supercitlivé verzi FL3500 HS od 1ng/L

� Rychlost měření: min. 2 - 5 µs



FluorCam a Fluorometer FL 3500

� Princip měření:
� Měření rychlé (jen FL3500) i pomalé kinetiky indukované

fluorescence chlorofylu
� Detekce fluorescence pomocí slabých krátkých záblesků

měřícího světla
� Saturační puls – změření maximální úrovně fluorescence
� Aktinické světlo pro optimální podmínky pro průběh 

primární fáze fotosyntézy

� Měřené parametry: F0, FM, Fp, Ft, F0´, FM´
� Počítané parametry: FV, FV/FM, Yield, qN, qP, NPQ, RfD

a další
� Hodnocení: tvar křivky OJIP, redoxní stav QA a další



FluorCam, Fluorometry FL

Křivka fluorescence chlorofylu získaná metodou saturačních pulsů



Shrnutí

U fytoplanktonu je možné pomocí fluorescence 
fotosyntetických pigmentů hodnotit:

� kvantitu biomasy

� příslušnost ke skupině

� fyziologický stav

Metody měření fluorescence mohou o kvalitě vody 
vypovídat:

� jaké je zastoupení fytoplanktonu

� při speciálních adaptacích přístrojů také o přítomnosti 
organických látek


