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1. Úvod 
 

Zdraviu nezávadná voda je predovšetkým najpotrebnejšia surovina pre ľudstvo, 

v mnohých krajinách je to veľmi vzácna komodita. Na mnohých miestach na zemi dochádza 

často ku kontaminácií povrchových vodných tokov a rezervoárov. Vo veľmi veľa prípadoch 

je táto kontaminácia spôsobená cyanobaktériami, nazývanými v slovenskej literatúre aj ako 

sinice. Masové premnoţenie siníc nadobúda týmto v súčasnosti globálny rozmer. Ţivé bunky 

siníc môţu spôsobovať alergické reakcie a celý rad zdravotných ťaţkostí (hnačky, bolesti 

hlavy, závrate,..). Hlavným nebezpečenstvom sú však umierajúce bunky, z ktorých sa 

uvoľňuje celý rad nebezpečných látok - toxínov. Najčastejšie býva postihnutý nervový 

systém. Tieto toxíny sa však uvoľňujú aj za normálnych okolností, pri beţnom ţivote 

baktérie, ale maximálne koncentrácie nadobúdajú uvoľnené toxíny aţ po narušení bunkovej 

membrány baktérie a je veľmi obtiaţne ich po hromadnom uvoľnení z vody odstrániť. 

Napríklad u dobytka sa vyskytli aj smrteľné prípady intoxikáciou z takto kontaminovanej 

vody. U rýb ţijúcich v kontaminovaných vodách sa pozorovali opuchy a poruchy funkcií 

obličiek a pečene spôsobené intoxikáciou cyanotoxínmi. 

 

Globálne otepľovanie výrazne napomáha premnoţovaniu siníc a následnej tvorbe 

vodného kvetu. V lete, keď je hladina výrazne prehrievaná počas jasných teplých slnečných 

dní, vytvára sa vo vodnom recipiente zvislé rozvrstvenie rozloţenia teploty vody v jazere, 

rybníku. Toto rozvrstvenie teploty vody v hĺbke má za následok obmedzené premiešavanie sa 

vrstiev pod hladinou. V takomto prípade je výskyt vodného kvetu ešte zreteľnejší 

a pravdepodobnejší. Globálne otepľovanie tieţ spôsobuje predĺţenie vegetačného obdobia 

siníc. Nakoľko sa prostredníctvom meteorologických súborov dát a klimatologických analýz 

ukázalo, ţe z hľadiska dlhodobých priemerov má teplota vzduchu stále rastúcu tendenciu 

a rovnako tak aj odchýlka od priemernej teploty určovaná z dlhodobých radov 

meteorologických pozorovaní [1].  

Táto práca je zameraná na nájdenie optimálnej fyzikálnej alebo fyzikálno-chemickej 

metódy likvidácie siníc z kontaminovaných vôd, a to najmä pomocou rôznych výbojov alebo 

aj iných ďalších prostriedkov. Mali sme za cieľ hľadať optimálnu expozíciu a spôsob, ktorý 

bude viesť k zhlukovaniu a agregácií siníc a taký, ktorý nevedie k poškodeniu ich bunkovej 

steny.  



V rámci práce sa uskutočňuje aj analýza samotných baktérií pred a po pôsobení 

metódy s pouţitím výboja s kladnou polaritou, vykonaná s vyuţitím mikroskopie. Príklady 

analýz toxínov rôznymi spektroskopickými metódami, predovšetkým plynovou 

chromatografiou a hmotnostnou spekrometriou.  

Analytické metódy umoţnia nielen vyhodnotiť zvolenú metódu, ale aj porovnávať 

jednotlivé metódy navzájom.  

Treba zdôrazniť, ţe našim hlavným cieľom je predovšetkým dosiahnuť uspokojivú 

úroveň dekontaminácie vôd, preto  pri vhodnej voľbe správnych podmienok, parametrov 

a postupov očakávame vysoko účinný záchyt cyanobaktérií z vody.  

Úlohou tejto práce je teda nájsť nové spôsoby, ako účinne bojovať s masovým 

rozvojom vodných kvetov v nádrţiach a týmto zabrániť či uţ kontaminácií pitných vôd 

z povrchových zdrojov, ktorých je na Slovensku nemálo, ale aj takých nádrţí, ktoré slúţia ako 

úţitkové, či uţ pre vodné športy alebo rybolov. Netreba ani opomenúť fakt, ţe v dnešnej dobe 

v čase, kedy hrozí, ţe sa vyplnia extrémne scenáre poveternostných udalostí a v čase 

globálneho otepľovania, sa budeme nútení prispôsobiť úplne iným, extrémnym náporom 

masových premnoţení práve destabilizujúcich a nebezpečných, toxických druhov siníc, 

ohrozujúcich trvale udrţateľný stabilne fungujúci vodný ekosystém. 

 

2. Prehľad o stave súčasnej problematiky, ktorá je 

predmetom dizertačnej práce 
 

 

Na elimináciu vodného kvetu alebo zamedzenie bunkového rozvoja cyanobaktérií boli 

v minulosti uţ pouţité mnohé metódy, či uţ chemické alebo fyzikálne. Avšak niektoré 

chemické zlúčeniny a ultrazvuk môţu vyvolať narušenie membrán buniek a obsah 

cyanotoxínov z buniek unikne do vody. Energetická spotreba ošetrenia ultrazvukovým 

systémom a mikrovlnným ţiarením je príliš veľká, aby mohla byť pouţitá na úpravy v takom 

rozsiahlom merítku. Nastáva nevyhnutná potreba, nájsť vhodnú metódu, ktorá bude efektívna 

pre úpravy vodného kvetu veľkých rozmerov. 

 

Nie je neznámy fakt, ţe korónový výboj so strímerovými pulzmi (pulsed streamer 

discharge) generuje fyzikálne pole, ktoré podnecuje súčasne aj určité chemické reakcie. 



Vyuţitie tohto výboja v plyne môţe byť účinný prostriedok na bakteriálnu dekontamináciu. 

V niektorých prípadoch bol pouţitý výboj pod hladinou vody, ktorý pomohol obmedziť 

tvorbu vodného kvetu aj v útvaroch veľkých rozmerov (jazerá, nádrţe a i.) [2]. 

 

Pozorovania transmisným elektrónovým mikroskopom [2] ukázali, ţe výboj narušil 

plynové vakuoly v medzibunkovom priestore vodného kvetu formovaného cyanobaktériami 

a tento zásah neovplyvnil ostatné časti obsahu bunky. Bunky tak stratili schopnosť sa 

nadnášať, a pri nízkej teplote a nedostatku slnečného svetla na dne jazera, rast týchto buniek 

bol výrazne spomalený. Preto sa predpokladá, ţe je moţné touto metódou efektívne 

predchádzať vodnému kvetu a dá sa predpokladať, ţe pulzný výboj pod vodou je efektívna, 

nízkonákladová a vhodná metóda na ošetrenie vodného kvetu väčších rozmerov [2]. 

 

Počas teplých slnečných dní sa bunky cyanobaktérií mnoţia dostatočne rýchlo 

a čoskoro sa pri dostatočnej trofií formujú vo vodný kvet a zhoršujú tak fyzikálno-chemické 

vlastnosti vody. Výboj v pokusoch [2] bol aplikovaný ešte tesne pred fázou najväčšieho 

nárastu vodného kvetu. Keďţe došlo k narušeniu plynových vakuol, bunky klesli na dno 

vodného rezervoáru, čo výrazne spomalilo ich mnoţenie a následne tvorbu vodného kvetu. 

Experimenty z štúdie [2] ukázali, ţe sa cyanobaktérie po pôsobení korónovým výbojom 

“streamerom” potopili na dno výbojovej komory. Detailnejší popis experimentu bol 

spracovaný uţ skôr [3, 4]. Na mikroskopických snímkach štúdie [2] bolo fotograficky 

zdokumentované narušenie plynových vakuol. Tak isto bolo vďaka snímkam s transmisným 

elektrónovým mikroskopom ukázané, ţe nedošlo k narušeniu bunkovej steny, iba k narušeniu 

plynových vakuol a to bol dôvod poklesom buniek na dno. Na základe porovnaní so skoršími 

štúdiami [5 – 7] sa povaţuje úprava spomínaným typom výboja za takú, ktorá nenarúša 

bunkovú stenu cyanobaktérií. V štúdií [2] prítomnosť vodného kvetu absentovala uţ po 30 

minútach od pôsobenia výbojom vo vodnej hladine. 

 

Z štúdie [2] vyplýva, ţe časovanie pôsobenia výboja je veľmi podstatné. Pôsobenie 

výbojom môţe byť pouţiteľné iba pred fázou masového rozvoja vodného kvetu. Keďţe po 

pôsobení výbojom bunky cyanobaktérií stratia schopnosť nadnášať sa, čiţe klesnú na dno, 

stanú sa veľmi ľahko filtrovateľné. Zistilo sa [2], ţe počas rasu cyanobaktérie sú schopné 

vyuţívať fosfor P z rôznych anorganických zdrojov a frakcií pôdneho fosforu, napr. Al-P, Fe-

P a Ca-P, a zabudovávať tento fosfor do svojich stielok. Na konci svojho ţivotného cyklu sú 

znovu rozloţené a fosfor je uvoľnený zo stielok vo forme, ktorá je znovu pouţiteľná na 



budovanie nových stielok. Keďţe v štúdií [2] preukázateľne nedošlo k narušeniu bunkovej 

steny po pôsobení výboja, toxické metabolity tak nemali moţnosť uniknúť z bunky von do 

vodného prostredia a ostali uväznené vnútri bunkovej steny. Tento spôsob úpravy sa teda 

môţe povaţovať za šetrný, flexibilný, vysoko výkonný a nízkonákladový. Je to veľmi 

efektívna moţnosť obmedzenia rozvoja vodného kvetu. 

 

Beţne pouţívané metódy na potlačenie vodného kvetu siníc vnášajú do vodného 

ekosystému ďalšie chemické látky, koloniálne sinice majú vyššiu rezistenciu voči látkam 

obsahujúcim chlór [8]. Trofia v nádrţi je ovplyvňovaná najmä: teplotou, svetelnými 

podmienkami, fyzikálnymi parametrami nádrţe (hĺbka, doba zdrţe vody), pomerom 

koncentrácií ţivín (N/C/P) vo vodnom stĺpci a biologickými ukazovateľmi, taktieţ je nutné 

brať ohľad na geochemické procesy prebiehajúce v celom povodí, ktoré môţu mať vplyv na 

chemizmus vody a druhove zloţenie fyto- a zooplanktonu [8]. 

 

Fyzikálne metódy obmedzovania rozvoja vodného kvetu môţu byť jednou z alternatív 

k chemickým metódam. Niektoré legislatívy, napríklad tá v ČR [8] vyvíjajú tlak na redukciu 

prísunu chemických látok do ţivotného prostredia.  S fyzikálnymi metódami je moţné 

kalkulovať aj v priemyselných odvetviach, kde sa pouţíva voda. 

 

Pre ošetrenie fyzikálnymi metódami v štúdií [8] boli zvolené monokultúry a zmiešané 

kultúry, laboratórne kultúry rias, siníc a prírodnej biomasy s dominanciou rodu siníc 

Microcystis sp., Aphanizomenon a Planktothrix z nádrţí v ČR.   

 

Plazmový elektrický výboj je netermálna plazma, resp. čiastočne ionizované 

prostredie, v ktorom sa tepelná rovnováha vytvára zvlášť pre zloţku elektrónov a zvlášť pre 

ióny a neutrálne častice [9]. Netermálna plazma môţe byť tvorená rôznymi spôsobmi: 

- oţiarením pracovného plynu elektrónovým lúčom 

- vysokofrekvenčným výbojom 

- mikrovlnným výbojom 

- tichým výbojom 

- korónovým výbojom 

- výbojom vo ferroelektrickom prostredí 

- kĺzavým oblúkovým výbojom 



- výbojom v prúdiacom prostredí 

Pre pokusy v štúdií [8] bolo pouţitých viacero typov elektrických výbojov (plazmový, 

rázový a korónový), ktorými bola ošetrená suspenzia vody s biomasou siníc a rias. Účinok 

inhibície plazmového elektrického výboja na prírodnú biomasu je jednoznačný (>30%) uţ pri 

pôsobení po 6 minútach. Uţ pri jednorazovom priechode elektrického výboja bolo 

zaznamenané poškodenie plynových vakuol koloniálnych rodov siníc. Pri expozícií dlhšej ako 

6 minút, prípadne niekoľkonásobne dlhšej expozícii došlo k nereverzibilnému narušeniu 

bunečných štruktúr siníc a rias [8]. Pri meraniach koncentrácie mikrocystínov pomocou 

metódy ELISA boli extra celulárne koncentrácie MCYST vzhľadom ku kontrole 

mnohonásobne vyššie. Z výsledkov [8] tieţ vyplýva, ţe plazmový výboj mal preukázateľný 

účinok na riasy a sinice. Taktieţ sa preukázalo poškodenie fotosyntetického aparátu pri 

expozíciách nad 3 minúty. Pokles PH bol zaznamenaný dôsledkom činnosti siníc, resp. 

rozkladom organických látok (za tvorby kyslých produktov). V prípade experimentov s vodou 

bez siníc nebol pokles PH pozorovaný [8]. Netermálne plazmatické metódy môţu byť 

napríklad pouţité aj pri dekontaminácii vody klimatických zariadeniach pomocou 

elektrického výboja, keďţe klasické metódy vyuţívajúce chlór sa  ukázali ako neúčinné, 

napríklad proti legionelám [2, 3, 10, 11]. 

 

3. Metódy použité v dizertačnej práci 
 

Na pokusy bol pouţitý DC zdroj, generátor elektrického výboja BAUR PGK 70, 

kladnej polarity, o výkone 1,4 kW, ktorý poskytuje napätie a prúd vyše 70 kV a 20 mA. 



 

Obr.1: Obrázok znázorňuje ilustračne našu meraciu aparatúru, kde bod A je miesto pripojenia 

osciloskopu na odpore a bod B ukazuje miesto pripojenia osciloskopu na ihle. 

 

Urobili sme meranie pomocou osciloskopu, aby sme zmerali, aký typ výboja bol 

pouţitý pri pokusoch so vzorkou znečistenej vody. Napätie výboja bolo zmerané pomocou 

vysokonapäťového snímača Tektronix P6015A s vnútorným odporom 100 MΩ, pripojeného 

na osciloskop o rozsahu frekvencie 250 MHz značky Helwett-Packard 3502. 

 

Pri našich pokusoch sme pouţívali ihlu s predradeným odporom o hodnote R = 3,9 MΩ. 

Napätie sme merali v štyroch hodnotách prúdu pomocou vysokonapäťovej sondy, ktorá bola 

umiestnená na výstupe zdroja, nad odporom (Obr.1, bod A). Izdr. je prúd odčítaný zo zdroja, 

ktorý bol pouţitý na odhad výbojového prúdu Ivýb, ktorý pri hodnote daného odporu, hodnote 

odporu plazmy pribliţne 1 MΩ a odpore vysokonapäťovej sondy 100 MΩ, je vlastne 

skorigovaný o parazitný prúd, ktorý tečie cez vysokonapäťovú sondu a predstavuje 5%. Je to 

vhodná aproximácia urobená na základe predchádzajúcich meraní v dizertačnej práci [12]. 

Uzdr. je napätie odčítané zo zdroja a Uoo. je napätie na pripojenom osciloskope merané na 

odpore (Obr.1, bod A). 

 

 Izdr. = 2,5 mA, (Uzdr. = 21 kV), Uoo. = 10,1 kV (x Ϭ = 1,08) = 10,9 kV 



 Izdr. = 2 mA, (Uzdr. ≤ 19 kV), Uoo. = 9,18 kV 

 Izdr. = 1,7 mA, (Uzdr. = 18 kV), Uoo. = 8,64 kV 

 Izdr. = 2,7 mA, (Uzdr. = 21,3 kV), Uoo. = 11,124 kV 

Zmerali sme charakteristiku aj takým spôsobom, ţe sonda bola umiestnená priamo na ihle a 

Uoi. je teda napätie na pripojenom osciloskope merané na ihle (Obr.1, bod B). 

 Izdr. = 1 mA, Uzdr. = 12 kV, Uoi.max.= 5,94 kVUosc.priem.= 4 kV 

 

Identifikáciu charakteristík výboja pouţitého pri pokusoch sme vykonali pomocou 

merania osciloskopom a naslednujúcich výpočtov, pre ktoré sme pouţili namerané hodnoty 

z 4 bodov. 

Výbojové napätie sme vypočítali z nameraných hodnôt Uoo a Ivýb. z napäťového spádu na 

odpore R: 

Uvýb. = Uoo. – R. Ivýb. 

 

 

 

Obr.2:  Graf znázorňuje volt-ampérovú charakteristiku nameranú pri diagnostike výboja. Podľa nameraných 

veličín bol určený typ HPGD, stabilný tlecí reţim výboja. 

 

 

 

 

 



4. Výsledky a záver 
 

Výboje a ich aplikácie na dekontamináciu, vďaka ich baktericídnym vlastnostiam sú 

uţ v dnešnej dobe celkom dobre preskúmané. Najviac pouţívanou metódou pri aplikácií 

výbojov za účelom bakteriálnej dekontaminácie je elektroporácia. Avšak tento spôsob sa pri 

boji s vodným kvetom siníc neukázal ako dostatočne účinný [13]. Pri elektroporácií totiţ 

dochádza k narušeniu a trvalému poškodeniu membrány bunky. V prípade cyanobaktérií nie 

je tento efekt ţiadaný. Následkom poškodenia membrány cyanobaktérie uniká obrovské 

mnoţstvo škodlivých metabolitov, takzvaných cyanotoxínov do vodného prostredia. Toto 

vodné prostredie je následne trvale intoxikované a tieto toxíny sa z vody odbúravajú len 

veľmi pomaly a zloţito. Toxíny sú potom ukladané do tiel ţivočíchov a do sedimentov 

vodných recipientov. Pri elektroporácií dochádza k perforácií buniek, bunkových membrán, 

nastáva trvalé poškodenie buniek a ich poškodenie znamená, ţe všetky toxické metabolity 

obsiahnuté v bunke sú vyplavené do vodného prostredia. V našich pokusoch išlo o hľadanie 

vhodnej úrovne expozície výboja, tak aby bunky neboli perforované. Na povrchu membrán 

cyanobaktérií sa nachádza glykoproteínový obal. Zaujímavým predmetom pokusov by bolo 

hľadanie takej expozície, ktorá by spôsobila iba odkrytie glykoproteínoveho obalu na povrchu 

membrány siníc tak, aby membrána získala elektromagnetický náboj, čim by boli znemoţnené 

jej ţivotné funkcie. Na tieto pokusy by sme však potrebovali analýzu na molekulárnej úrovni, 

ktorú sme nemali k dispozícií. Diagnostické metódy cyanotoxínov sú príliš nákladné 

a merania v danom rozpočte by nepokryli dostatočnú štatistickú škálu, takţe by nemuseli 

zabezpečiť jednoznačné výsledky, preto sme sa rozhodli tieto merania neuskutočniť. 

Vzhľadom na nedostatok dostupných detekčných zariadení, ktoré sú schopné analýzy 

koncentrácie metabolitov, pozostávajúcich zo zloţitých cyklických heptapeptidov, sme preto 

nevyhodnocovali mnoţstvo vyplavených toxických metabolitov do vody, ale skúmali sme 

pôsobenie rôznej expozície výboja na rôzne druhy kolónií cyanobaktérií vo vodnom kvete a 

ich morfologické zmeny. Našim cieľom bolo zároveň, preskúmať rôzne expozície výboja na 

vzorky vody s rôznym zastúpením mikroorganizmov, v rôznych časoch vegetačného obdobia 

(v čase masívneho rozvoja kvetu a na jeseň, kedy je kvet slabší). Tak isto sme mali za cieľ 

nájsť takú expozíciu, pri ktorej by bunky mikroorganizmov boli vyzráţané tak, aby sa dali 

ľahko z vody odfiltrovať filtračnými zariadeniami. Zároveň by ostali bez poškodenia 

bunkovej steny tak, aby do vody neunikli toxické metabolity. 

 



Naše pokusy sme vyhodnocovali mikroskopicky a morfologické zmeny sme 

zaznamenávali aj pomocou fotografií. Prvé evidentné zmeny začínali byť viditeľné po 5 

minútových expozíciách, kde bolo evidentné pôsobenie výboja na určité mikroorganizmy 

menších buniek – M. ichtyoblabe.  Na základe pozorovania voľným okom sa zistilo, ţe 10 

a 15 minútové merania spôsobili tvorbu viditeľnej šupky na povrchu v mieste, kde pôsobí 

výboj. Dalo by sa tvrdiť, ţe bolo pozorované evidentné vyzráţanie buniek, rovnako tak 

voľným okom, ako aj mikroskopicky uţ pri expozíciách od 3 minút vyššie. Bola pozorovaná 

zmena farby vzorky vody od tmavozelenej k béţovošedej a radikálne zmenšenie zakalenia 

vody. Aphanizomenon a Anabaena sa zjavne rozpadli vplyvom výboja, uţ pri expozícií 2 min. 

Úplná deštrukcia buniek a vlákien nastala pri pôsobení 10 min. expozície. Pomocou našich 

meraní sme zistili, ţe ideálne rozhranie expozície výboja sa môţe nachádzať medzi 3 – 7 

minútami. Zmeny na bunkovej úrovni sú badateľné aj na základe zmien pigmentácie. 

Zhodnotili sme, ţe by bolo zaujímavé pokusy urobiť aj s eukaryotickými bunkami, pre 

porovnanie, tak sme na záver urobili pokusy s eukaryotickými bunkami zo vzorky 

z Šaštínskych jazier, pretoţe na tento účel boli najvhodnejšie (bohatšie zastúpenie rias). Touto 

analýzou sme zistili, ţe eukaryotické bunky sú oveľa citlivejšie na pôsobenie výbojom ako 

prokaryotické bunky, čo v praxi znamená, ţe riasy sú na pôsobenie výbojom oveľa citlivejšie, 

oproti siniciam. Vznikla taktieţ hypotéza, na základe našich meraní, ţe pokiaľ je vodný kvet 

slabší, na dosiahnutie poţadovaného efektu sú dostačujúce aj menšie expozície výboja, pod. 5 

minút. Pri silnejšom vodnom kvete, je však treba pouţiť expozície nad 5 minút, hlavne v 

prípade, ak sú v mikrobiologickom zloţení prítomné aj slizovité bunky – Microcystis 

wesenbergii. 

 



 

Obr.3:  Mikrospokický záznam po 3 min. expozícií výboja na Microcystis wesemberghii 
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