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ABSTRAKT 
Interpretácia abudancie a druhového zloženia planktónu môže vypovedať o niektorých fyzikálnych a 
chemických vlastnostiach vody a prostredníctvom ekologických vzťahov aj o úživnosti vody, 
náchylnosti na eutrofizáciu a vplyvu prítomnej ichtyofaune. Cieľom príspevku je popísať riziká pri 
vzorkovaní biosestónu vôd, navrhnúť preventívne a ochranné opatrenia na ich zníženie, prípadne 
vylúčenie. 
 
KĽÚČOVÉ SLOVÁ: voda, biosestón, planktón, vzorkovanie,bezpečnosť 
 
ABSTRACT 
Interpretation of abundance and plankton species composition can reveal some physical and chemical 
properties of water and through ecological relations also water nutrition, susceptibility to 
eutrophication and influence of ichthyofauna.The aim of this paper is to describe the risks of water 
bioseston sampling, suggest preventive and protective arrangements to reduce it, or possibilities of 
their exclusion. 
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ÚVOD 

Spoločný názov pre všetko, čo sa nachádza vo voľnej vode (stojatej i tečúcej) je sestón. Jedná sa o 
organický a anorganický detrit (abiosestón) a všetky živé organizmy voľnej vody (biosestón), ktoré 
možno detailnejšie deliť na: 

 Neustón –organizmy (rastliny i živočíchy), ktoré sú svojím spôsobom života viazané 
navodnú hladinu, 

 Planktón–organizmy viac-menej pasívne sa vznášajúce vo vodnom stĺpci, ktoré obvykle 
nedokážu vlastným aktívnym pohybom prekonávať prúd vody, 

 Nektón–živočíchy(ryby, voľne plávajúci hmyz),ktoré aktívne prekonávajú prúd vody, 
 Pleustón–vyššie rastliny plávajúce na hladine, alebo voľne sa vznášajúce vo vodnom stĺpci. 

 
Organizmy, ktoré sú prichytené na dno alebo odpočívajúce na dne, prípadne žijúce v usadeninách 

dna sa označujú ako bentos. Ak sú špecificky viazané na piesčité sedimenty, jedná sa o tzv. psamóny. 
Spoločenstvá vyšších vodných rastlín sa nazývajú vodné makrofyty. Nárasty žijúce na vodných 
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rastlinách, rastlinné alebo živočíšne organizmy prisadnuté na stonkách a listoch rastlín koreniacich vo 
vodena dne sa označujú ako perifytón.  
 

 
Obrázok 1: Členenie osídlenia vodného útvaru z ekologického hľadiska 

 
Rôznorodosť biotopov povrchových vôd determinuje ich rôzne oživenie, a tým pádom aj 

rôzny rozsah biologického rozboru (iné parametre sa budú sledovať napr. pri potokoch, riečkach 
a rýchlo tečúcich riekach, iné pri pomaly tečúcich a hlbokých riekach, prietočných rybníkoch 
a nádržiach, odlišné budú pri tôňach a rybníkoch, pri veľkých rybníkoch, jazerách a málo prietočných 
nádržiach, či pri zvláštnych vodných biotopoch ako sú zatopené lomy, bane, rašeliniská).  

Výber miest a spôsob odberu vzoriek planktónu má podstatný vplyv na výsledky biologického 
rozboru a preto je dôležité, aby odbery realizoval resp. koordinoval hydrobiológ alebo limnológ a ním 
vyškolení zamestnanci, ktorí sú oboznámení nielen s odberovou technikou, ale aj s účelom, pre ktorý 
sa odber realizuje a tiež s ekologickou situáciou sledovaného vodného biotopu. V tečúcich (lotických) 
vodách rozoznávame tzv. torentilné (pereje) a fluviatilné vody (tíšiny). Pereje sú úseky s plytkou, ale 
rýchlo tečúcou vodou. Dno je kamenisté bez jemných náplavov. V tomto pásme sa udržia len 
špecializované bentické a perifytické organizmy schopné sa pevne prichytiť na podklad a dobrí plavci. 
Tíšiny predstavujú hlbšiu a pomalšiu vodu s náplavami na dne. Mäkké dno nevyhovuje povrchovým 
bentickým organizmom, ale je vhodné pre organizmy zahrabávajúce sa do dna.  

V stojatých (lentických) vodách sa rozlišujú štyri oblasti – litorálne pásmo (zóna plytkej vody 
kam preniká svetlo až na dno,v prirodzených nádržiach je osídlené rastlinami zakorenenými na dno), 
limnetické pásmo (je oblasť voľnej, dobre presvetlenej vody obývanej len planktónom, nektónom 
a niekedy neustónom; dolná hranica je vymedzená tzv. kompenzačnou hranicou, v ktorej sa 
fotosyntéza rovná dýchaniu, čo približne zodpovedá hĺbke, do ktorej preniká 1 % celkového slnečného 
svitu), eutrofné pásmo (všetky presvetlené vody limnetickej zóny aj litorálu osídlené organizmami 
z obidvoch predchádzajúcich pásiem) a profundálne pásmo (prebývajú v ňom bentické a niektoré 
planktónové organizmy, živiace sa heterotrofne; jedná sa o dno a oblasť hlbokej vody pod 
kompenzačnou hranicou). 

Spoločným znakom všetkých skupín planktónu je krátky život jedincov, pritom platí, že čím je 
jedinec menší, tým má kratší život, a tým sa rýchlejšie rozmnožuje. Toto všetko však súvisí aj s 
teplotou vody a dostatkom potravy.V hornej časti stojatých vôd, kde sa vyskytuje najviac planktónu je 
voda až do niekoľkých metrov od hladiny približne rovnako teplá (hlavným zdrojom zohrievania vody 
je slnečné žiarenie, ktorého intenzita s hĺbkou vody prudko klesá. Pre ohrev je dôležitá infračervená 
zložka celkového žiarenia, tú však voda rýchlo pohlcuje – preto sa prehrieva len tenká povrchová 
vrstva a v hĺbke 1 m je tento typ zahrievania prakticky bezvýznamný. Vrchná vrstva je však účinne 
premiešavaná pohybom vetra alebo nočným ochladením vody.), potom teplota náhle a prudko klesá. 
Táto vrstva sa nazýva skočná vrstva (termoklina, metalimnión). V dôsledku poklesu teploty rastie 
hustota vody a preto sa teplejšia horná vrstva nemieša s viskóznejšou spodnou, chladnejšou. Po 
niekoľkých metroch skočná vrstva končí, pod ňou teplota klesá len minimálne. Zóna nad oddeľujúcou 
skočnou vrstvou sa voláepilimnion a pod ňou hypolimnion. Všetky tri zóny sa vyskytujú v hlbokých 
stojatých vodách (skočných vrstiev môže byť aj niekoľko), v plytkých rybníkoch termoklina môže 
chýbať alebo sa vytvára len v preliačinách. Hĺbka skočnej vrstvy sa v priebehu roka mení.  
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V miernom pásme koncom jari, keď teplota vrchnej vrstvy dosiahne cca 10 °C vzniká 
v blízkosti hladiny nevýrazná skočná vrstva, ktorá sa v lete posúva do väčších hĺbok a súčasne sa stáva 
výraznejšou. Epilimnion sa zväčšuje, hypolimnion je od hladiny oddelený a voda v ňom je nehybná 
(tzv. obdobie letnej stagnácie). Na jeseň ochladením voda epilimnia klesá do väčších hĺbok, skočná 
vrstva sa posúva hlbšie a stáva sa menej výraznou až zanikne. To spolu s premiešavaním jesennými 
vetrami spôsobuje tzv. jesennú cirkuláciu, ktorá trvá až kým teplota nedosiahne 4 °C. Pri dne 
v dôsledku maximálnej hustoty zostáva voda s teplotou 4 °C (anomália hustoty vody) a teplota 
smerom k hladine klesá (tzv. zimná stagnácia). S tepelnou stagnáciou alebo cirkuláciou vody súvisí aj 
distribúcia kyslíka a živín. Najvýraznejšie rozdiely sa prejavujú počas letnej stagnácie, keď v dôsledku 
činnosti fotosyntetizujúcich organizmov je epilimnium presýtený kyslíkom a naopak, v hypolimniu 
v dôsledku rozkladných procesov dochádza k jeho silnému poklesua nasýteniu oxidom uhličitým, 
prítomné sú aj metán, sulfán a amoniak. V hlbších vodách sa môže utvoriť aj rozvrstvenie elektrolytov 
s najvyššou koncentráciou pri dne, odkiaľ pozvoľna difundujú. Nerozpustené látky a odumretý 
planktón klesajú na dno, alebo sa vznášajú v určitej hĺbke príslušnej hustoty a viskozity. V zime tieto 
rozdiely nebývajú významné, pretože biologické procesy sú spomalené a rozdiely sa často úplne 
strácajú počas jarnej a jesennej cirkulácie – stratifikácia sa ruší a obsah kyslíka, rozpustených 
a nerozpustených látok sa rozptýli v celom objeme vodného telesa.Pomery sa menia aj v zime pri 
zamrznutí hladiny – pod snehom a ľadom je fotosyntéza obmedzená alebo žiadna, ale dýchanie 
a rozklad pokračujú. Ak je ľad priesvitný, fotosyntetizujúcimi organizmami môže dôjsť k presýteniu 
vody kyslíkom. Špecifické pomery nastávajú aj napr. v plytkých, zakalených, prietočných, 
rašelinových a i. stojatých vodách.  

V prípade tečúcich vôd sa zväčša nevyskytuje teplotná a chemická stratifikácia v smere od 
hladiny ku dnu. Vplyvom stáleho prúdenia, malej hĺbky a značnej turbulencie je kyslíkový a teplotný 
režim pomerne jednoduchý. Obsah kyslíka býva v celom prietočnom profile rovnaký a spravidla pre 
organizmy postačuje. Teplota je tiež vyrovnaná vo všetkých hĺbkach, prejavuje sa však väčšia 
tendencia k vyrovnaniu sa s teplotou vzduchu.Stagnácia sa prejavuje len v extrémne pomalých 
úsekoch s veľkou hĺbkou koryta a je len krátkodobá. Rozdiely obsahu živín, nasýtenia kyslíkom 
a v teplote vody sa skôr objavujú v smere toku. Nižšie položené časti toku s pomalým prúdením 
hlbokej vody bývajú teplejšie, bohatšie na živiny a chudobnejšie na kyslík. 

Schopnosť vody poskytovať planktónu potrebné podmienky pre život sa sumárne nazýva 
úživnosť (trofia).Oligotrofné vody sú málo úživné, nastáva malá biologická produkcia planktónu. 
Naopak, eutrofné vody sa vyznačujú vysokou úživnosťou a vysokou produkciou planktónu. Trofia 
závisí od obsahu minerálnych látok, tepelných a svetelných pomerov nevyhnutných pre biologickú 
produkciu. Práve s antropogénnym prísunomživín – zlúčenín dusíka a fosforu, súvisí fenomén tzv. 
eutrofizácie vôd. Zvyšovanie úživnosti povrchových vôd sa prejavuje nadmerným rozvojom 
fytoplanktónu (vegetačné zafarbenie vody) – zvýšenou tvorbou organickej hmoty a jej následným 
rýchlym rozkladom, čo prináša ďalšie nepriaznivé javy, ako sú ochudobňovanie vody o kyslík a jej 
obohacovanie o amoniak, sulfán a ostatné produkty anaeróbneho rozkladu. Fytoplanktón možno 
charakterizovať ako jednobunkové riasy a cyanobaktérie, voľne alebo koloniálne žijúce, ktoré žijú 
prinajmenšom časť z ich životného cyklu vo vodnom stĺpci na povrchu vodných organizmov. Kým 
vyššie rastliny rastú na stanovišti počas celej vegetačnej sezóny, pre fytoplanktón je typické striedanie 
druhov (kvality) a množstva (kvantity) počas celej vegetačnej sezóny.  

Počas vegetačnej sezóny rozoznávame 3 obdobia vývoja fytoplanktónu a navyše zimné obdobie 
pokoja: 

 Jarný fytoplanktón – často vytvára jedno jarné maximum s viacerými druhmi rias, ale 
predovšetkým s rozsievkami, chryzomonádami a kryptomonádami. Začína priteplotách vody 
okolo 10 ºC. V našich vodách sa vytvára jarný fytoplanktón od konca marca do konca mája. 

 Obdobie čistej vody alebo ústup rias v dôsledku vyčerpania živín z vody a konzumáciou 
fytoplanktónu filtrujúcim zooplanktónom.Trvárôznedlho,niekoľko dní, až mesiac. 

 Letný fytoplanktón–vytvára sa v júni, až v júli. Tvorí veľkú biomasu s vlastnou vnútornou 
dynamikou, často vytvára niekoľko nevýrazných vrcholov. Vrcholy reprezentujú rôzne 
druhy zelených rias, cyanobaktérií (siníc) a rozsievok, často v relatívne rýchlom slede. Na 
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toto obdobie sa najmä v plytkých nádržiach (napr. rybníkoch) viaže obdobie tvorby vodného 
kvetu. Podľa prevládajúcich druhov hovoríme o sinicovom vodnom kvete alebo o vodnom 
kvete chlorokokálnych rias, ktorých vegetácia sa zväčša predlžuje do septembra, až októbra. 

 Zimný fytoplanktón – začína sa pri inverznej stratifikácii v stojatých vodách pri teplotách pod 
4 ºC. V našich stojatých vodách je toto obdobie, bez ohľadu na množstvo živín, druhovo 
chudobné. Často ho tvoria chladnomilné (stenofilné) rozsievky a žltohnedé bičíkovce. 

 
Zastúpenie rias v jednotlivých obdobiach vývinu fytoplanktónu je dosť rôznorodé a druhová 

skladba závisí od množstva vo vode dostupných živín, ale aj od typu ekosystému. Všeobecne platí, že 
na jarnom maxime sa v stojatých vodách podieľajú najmä riasy, na letnom maxime v plytkých 
nádržiach sinice a riasy a v hlbokých nádržiach prevažne riasy. 

Opakom produkcie organickej hmoty je jej rozklad. S intenzitou rozkladných procesov vo vode 
a so zmenami ekologických ukazovateľov, ktoré tieto procesy vyvolávajú, sa spája pojem saprobita. 
Saprobita je biologický stav vody podmienený znečistením biologicky rozložiteľnými látkami. 
Prejavuje sa zmenami kvality vody a je sprevádzaný zmenami zloženia vodných spoločenstiev. 
Kvalitu vody definuje tzv. sapróbny index, ktorý zahŕňa 5 tried biologického stavu: xenosaprobita 
(najčistejšie vody), oligosaprobita (veľmi čisté vody), beta-mezosaprobita (najvyššie prírodné 
znečistenie), alfa-mezosaprobita (stredne silné znečistenie odpadovými vodami)a polysaprobita (silné 
znečistenie hnilobnými odpadovými vodami). Pre všetky tieto stupne organického znečistenia je 
charakteristické iné zastúpenie, pokiaľ ide o druhy a počet heterotrofných organizmov. Jednou z nich 
je zooplanktón. 

Zooplanktónom označujeme skupiny mnohobunkových živočíchov trvale žijúcich vo vodnom 
stĺpci v pelagiále alebo medzi vodnými rastlinami, na ktoré sa môžu dočasne prichytávať, príp. po nich 
liezť. Jedná sa najmä o vírniky (Rotifera), preloočky (Cladocera) a veslonôžky (Copepoda). 
Rozoznávame: 

 Pelagiálny zooplanktón – druhy zooplanktónu vyskytujúce sa vo vodnom stĺpci v centrálnej 
časti stojatých vôd, kam výrazne neprenikajú druhy viazané na brehovú líniu a na litorálne 
porasty ani druhy žijúce na dne. Okrem druhov obligátne pelagických sem zahŕňame aj 
druhy schopné žiť v litorále. 

 Litorálny zooplanktón – druhy zooplanktónu vyskytujúce sa v litorále stojatých vodách, 
predovšetkým v zárastoch litorálnej makrovegetácie. Prevažujú druhy plávajúce vo voľnej 
vode medzi rastlinami a druhy spravidla lezúce po povrchu rastlín, prípadne občas plávajúce 
v ich blízkom okolí. Nie sú tu významne zastúpené skutočne pelagiálne druhy.  

 
ÚČEL VZORKOVANIA PLANKTÓNNYCH SPOLOČENSTIEV 
 

Všetky povrchové vody sú viac-menej biologicky oživené. Zmena v zložení pôvodných 
biocenóz môže viesť k zmene akosti vôd, najmä v období výskytu vegetačného zafarbenia alebo 
vodného kvetu. Fytoplanktón má významnú úlohu v primárnej produkcii vodných ekosystémov – tieto 
organizmy sú producentmi organickej hmoty, tvoria základ potravových reťazcov (v konečnom 
dôsledku významný aj pre rybné hospodárstvo), sú zdrojom kyslíka, premieňajú živiny rozpustené vo 
vode na ich organické formy, umožňujú ukladanie živín do usadenín. V prípade vysokej koncentrácie 
živín a dostatku svetla vytvára nadprodukciu (vegetačné zafarbenie vôd, zákal, vodné kvety), ktoré 
negatívne ovplyvňuje kvalitu vody – okrem zmeny farby sa menia ajchuťové a pachové vlastnosti 
vody, v rekreačných oblastiach je obmedzené kúpanie, pretože niektoré sinice produkujú toxíny. 
Zooplanktón je rovnako dôležitou skupinou pre sledovanie stavu vôd. Je v nich trvalo prítomný, 
relatívne ľahko vzorkovateľný a jeho analýza umožňuje získať množstvo informácií o vodnom útvare 
a dynamike procesov v nej. Väčšina zooplanktónu má rozsiahle areály rozšírenia, je schopná sa 
efektívne šíriť rôznymi cestami medzi jednotlivými nádržami a rýchlo osídľovať nové. Umožňuje tak 
porovnávať aj veľmi vzdialené nádrže. Podzemné vody, pokiaľ majú spojenie so zemským povrchom, 
môžu byť viac znečistené a môžu obsahovať viaceré organizmy vrátane planktónu. Ide hlavne 
o podzemné rieky, ktoré občas prechádzajú na povrch zeme. Oživenie infiltrovanej vody je závislé 
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jednak na type povrchovej vody, ktorá infiltruje (rieka, jazero), jednak na kvalite filtračnej vrstvy, 
množstve odoberanej vody a hĺbke zberných studní. Pramenitá voda obsahuje kvalitatívne 
i kvantitatívne najmenej organizmov. Biologický rozbor pitnej vody je potrebný predovšetkým vtedy, 
ak úprava vody na pitnú nezahŕňa koaguláciu a filtráciu.  
 
VZORKOVNICE A VZORKOVACIE ZARIADENIA 
 

Vzorkovnice na biologické rozbory sa vyrábajú z netoxických materiálov odolných voči 
účinkom bežných konzervačných látok. Vzorky sa najčastejšie odoberajú do sklenených fliaš so 
zábrusovou zátkou. Fľaše z plastu sú menej vhodné (najmä pre ekotoxikologické rozbory).Zariadenia 
používané na odber planktónu možno podľa funkcie rozdeliť na dva typy: 

 Zariadenia, ktoré odoberajú z vodného prostredia organizmy s celým objemom vody, 
v ktorom organizmy žijú, napr. hlbinné vzorkovače (preplachovacie zariadenia typu 
friedinger, vandorn alebo ruttner), planktónne trubice, čerpadlá. 

 Zariadenia, ktoré in situ odcedia organizmy a z vodného prostredia vynášajú vzorku 
skoncentrovaných organizmov, napr. planktónne siete, kombinované vzorkovače. 

 
Po odbere sa vzorkovnice vždy jasne označia (presné určenie miesta odberu, dátum a hodinu, 

meteorologické podmienky, prostredie a pod.) a ihneď odošlú do laboratória. 
 

 

 
 

Obrázok 2: Limnologické fľaše, Andělova tyč, planktónna trubica, planktónna sieť pre stojatú vodu 
s kohútom a Schindler-Patalasova planktónna sieť vhodná aj pre vodu čerpanú čerpadlom 

 
 

 
 

Obrázok 3: Hlbinné vzorkovače – Friedingerov, VanDornov a Ruttnerov vzorkovač 
 

ODBER VZORIEK  
 

Vzorky na rozbor planktónu sa odoberajú ihneď po odbere vzoriek pre mikrobiologický 
rozbor, tzn. ešte pred odberom vzoriek pre analýzu fyzikálno-chemických ukazovateľov. Odoberá sa 
najmenej 1 liter vody, pretože vzorky menšieho objemu pri dlhšom prechovávaní (viac ako 12 h) 
podliehajú podstatným zmenám v zastúpení organizmov. Fľaše sa plnia do troch štvrtín objemu 
a teplota vzorky sa podľa možnosti udržiava až do spracovania na pôvodnej hodnote aká bola pri 
odbere. 

Pri odbere vzoriek povrchovej vody pre určenie planktónnych spoločenstiev treba zohľadniť 
vertikálne aj horizontálne rozloženie planktónu, migrácie jednotlivých druhov. Najmä veľké vodné 
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nádrže bývajú vertikálne aj horizontálne rozdelené na čiastočne oddelené priestory, líšiace sa 
fyzikálno-chemickými vlastnosťami i prítomnými spoločenstvami. V takýchto prípadoch je preto 
nutné z jednej nádrže odoberať viac samostatných vzoriek na odôvodniteľných miestach nádrže.  

Z hľadiska vzorkovania rozlišujeme: 
 Priehradné nádrže – hlboké; len výnimočne vypúšťané; významný prietok vody a 

zodpovedajúci horizontálny gradient; významné ovplyvnenie prítokmi; relatívne 
autonómna rybia osádka (zoofágnych, fytofágnych a všežravých; bentofágnych aj 
planktonofágnych) so zastúpením všetkých vekových skupín, 

 Rybníky – plytké; pravidelne, každoročne alebo nanajvýš v niekoľkoročných intervaloch 
vypúšťané; časť roka bez vody;rovnoveká rybia osádka jedného alebo niekoľkých druhov 
úplne závislá na riadenom zarybňovaní a po vypustení kompletne vylovená,  

 Vlastné jazerá– nevypustiteľné jamy; bez významného prietoku vody a významné 
hohorizontálneho gradientu; relatívne autonómna viacdruhová rybia osádka so zastúpením 
všetkých vekových skupín. 

 
Na stanovenie fytoplanktónu sa odoberá voľná voda, v prípade málo oživených vzoriek vôd sa na 

môže použiť zahusťovacie zariadenie – planktónna sieť. Vertikálne vzorkovanie sa realizuje ako 
zonačné vzorkovanie po zvislici s oddeleným koncentrovaním vzorky z jednotlivých hĺbok alebo sa 
odoberá zmiešaná vzorka z rovnomerne odstupňovaných hĺbok od hladiny ku dnu. Horizontálne 
vzorkovanie sa realizuje ako: 

 Stratifikované (hlboké) nádrže – na mieste najväčšej hĺbky neovplyvnenej odtokom sa 
zvolí transekt určením dvoch bodov na brehu. Pozdĺž transektu sa potom odoberajú vzorky 
z príslušnej hĺbky (danej účelom vzorkovania). Počet odberových miest sa zvolí podľa 
veľkosti nádrže, ich vzdialenosť by mala byť asi 50 m. Niektoré nádrže majú dve výrazne 
odlišné časti, prietokovú a jazernú. V tomto prípade sa odporúča odobrať ešte jednu vzorku 
z odlišnej časti nádrže (väčšinou z prítokovej zóny). 

 Nestratifikované (plytké) nádrže–pri nádržiach s rozlohou viac ako 50 ha sa podobne 
stanoví transekt, tak ako v predchádzajúcom prípade. Pri plytkých nádržiach jazerného 
typu s povrchovým odtokom, alebo bezodtokových, je okrem vzoriek z najhlbšieho miesta 
vhodné odobrať dve vzorky z miesta s priemernou hĺbkoua v príbrežnej oblasti. 

 
V rybníkoch sa transekt vedie od najhlbšieho miesta (lovisko) smerom do stredu. Odoberá sa 

na minimálne troch miestach. 
Pokiaľ je to možné, odberové miesta sa označia bójkami alebo zamerajú GPS, pretože 

odberové miesta sa môžu v priebehu sezóny meniť(v dôsledku vzostupu a poklesu hladiny).Na mieste 
odberu sa zmerajú základné fyzikálnochemické ukazovatele (pH, vodivosť, rozpustený kyslík, 
nasýtenie kyslíkom, obsah chlorofylu a i.), vertikálna zonácia teploty a určí sa hĺbka epilimnia. Ďalej 
sa stanovuje priehľadnosť Secciho doskou a stanoví sa hĺbka osvetlenej (eufotickej) vrstvy.Pre 
stanovenie fytoplanktónu v stojatých vodách sa najčastejšie odoberá vzorka z hĺbkového horizontu 0 –
 30 cm. Na získanie vzorky sa používajú planktónne trubice (priemer 40 – 60 mm z plastu, v dĺžke 
podľa hrúbky vzorkovanej vrstvy,trubica sa na dolnom konci uzatvára gumovou zátkou ovládanou 
lankom). Otvorená trubica sa zvislo ponorí do vody, uzavrie zatiahnutím lankom a stále vo zvislej 
polohe vytiahne a vypustí do pripravenej vzorkovnice. Podľa rozptýlenia siníc na odberovom mieste 
sa odporúča odobrať plošne zlievanú integrovanú vzorku z minimálne troch čiastkových vzoriek 
z odberového miesta (do 4 m). Čiastkové vzorky sa premiešajú a zlejú do vhodnej nádoby, kde sa 
zhomogenizujú. Minimálny obsah jednej čiastkovej vzorky je aspoň 0,5 l. Po premiešaní čiastkových 
vzoriek sa následne naplnia do vzorkovnice. Pri zachovaní potrebnej čistoty zariadenia a správnosti 
odberu je vzorku možné použiť nielen pre stanovenie fytoplanktónu, nanozooplanktónu a vírnikov 
(mikrozooplanktónu), ale aj pre chemické rozbory.  

Vzorky sa odoberajú z lode, odberového móla, ojedinele z brehu, kde je minimálna hĺbka vody 
1 m.Pri výskyte súvislej hladinovej vrstvy sinicového vodného kvetu je hrúbka siníc väčšinou rôzna, 
preto sa použije odlišný spôsob odberu. Odoberú sa najmenej tri čiastkové vzorky z hĺbkového 
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horizontu 0 – 30 cm. Ďalej sa postupuje ako v predchádzajúcom prípade. V osobitom prípade ak sa 
sinicový kvet hromadí pri brehu, odoberie sa na tomto mieste minimálne 1 bodová vzorka z hĺbkového 
horizontu 0 – 30 cm. Vzorky sa odoberajú spravidla jeden krát mesačne v bezľadovom období od 
marca do októbra, t. j. 8 odberov.  

Optimálna denná doba pre odber je v čase medzi 6. a 11. hodinou –súvisí to so schopnosťou 
siníc regulovať svoju polohu vo vodnom stĺpci. V nádržiach s vysokou biomasou a nízkou alkalinitou 
sa navyše v popoludňajších hodinách mení pH (až o 2 stupne) a obsah chlorofylu (znižuje sa až 
o niekoľko %).Pri odbere vzoriek pitnej vody z povrchových zdrojov (pramene, potoky, rieky, plytké 
aj hlboké studne, jazerá a údolné nádrže) pomocou čerpadla (pumpy) je potrebné čerpať vodu do 
odpadu aspoň 5 minút a až potom odoberať vzorku. Výhodou využitia čerpadiel pre odber planktónu 
je nesporná rýchlosť takéhoto odberu, možnosť odberu veľkého množstva vody a tým odstránenie 
chýb vyplývajúcich z malého množstva vzorky pri nízkom biologickom oživení. Najviac sa používajú 
elektrické čerpadlá poháňané z batérie vybavené prietokomerom, ktoré zaisťujú rovnomerné sanie. Na 
čerpadlo je pripevnená dostatočne dlhá mäkká hadica (gumová, silikónová) opatrená na konci ťažším 
kovovým nástavcom, aby bolo možné udržať jej koniec v žiadanej hĺbke. Planktón sa zachytáva 
filtráciou cez planktónnu sieť s rôznou veľkosťou ôk. Odber planktónu vodnými čerpadlami nie je 
vhodný pre fyziologické metódy vyšetrovania pre zachytenie organizmov pre následnú kultiváciu, 
pretože pri čerpaní môže dôjsť k poškodeniu organizmov. 

Pri odbere vzoriek pre stanovenie zooplanktónu zo stojatých vôdsa postupuje podobne ako 
v prípade fytoplanktónu. V závislosti od teploty vody, na stratifikácii vodného stĺpca, na potravnom 
tlaku rybej osádky a na zložení fytoplanktónu sa druhové zloženie zooplanktónu v priebehu roka mení. 
V oligotrofných a mezotrofných nádržiach sú tieto zmeny málo výrazné a pomalé, v prípade úživných 
(eutrofných) nádrží môžu byť značne dynamické. Pre zachytenie celého druhového spektra je preto 
potrebné realizovať odber zooplanktónu viac krát za rok. Z priehradných nádrží a jazier sa pelagiálny 
zooplanktón odoberá v mesačných intervaloch v bezľadovom období od marca do októbra, t. j. 8 
odberov. Vzorky pelagiálneho zooplanktónu sa z rybníkov odoberajú v mesačných intervaloch od 
apríla do septembra. V skoršom alebo neskoršom období rybníky nemusia byť zavodnené, alebo môžu 
byť ovplyvnené plnením, vypúšťaním, prípadne výlovom.  

Vzorky litorálneho zooplanktónu sa odoberajú v júli a v auguste. Vzorkovanie zooplanktónu sa 
realizuje: 
 Pelagiálny zooplanktón priehradných nádrží sa odoberá blízko miesta s najväčšiu hĺbkou. Dbá sa 

na to, aby toto miesto bolo aspoň 100 m od výpuste alebo vodárenského odberu a nebolo 
ovplyvnené prúdením vody z odtekajúcej nádrže. Pri korytovitých nádržiach sa pridávajú 
odberové miesta blízko ústa prítoku. Ústim prítoku sa rozumie miesto, kde už nie je významný 
jednosmerný prúd, ale ktoré je významne ovplyvnené prinášanými živinami a ďalšími látkami, 
vrátane inokulí planktónnych organizmov. Pri nádržiach jazerovitého typu s povrchovým 
odtokom alebo bezodtokových je vhodné okrem miesta s najväčšou hĺbkou odobrať ďalšie dva 
samostatné vzorky pelagiálneho zooplanktónu z miesta s priemernou hĺbkou a v príbrežnej 
oblasti. V rybníkoch je základným odberovým miestom pelagiálneho zooplanktónu okrajloviska, 
kde hĺbka býva o niečo menšia ako priemerná. Je vhodné odobrať aj minimálne dve ďalšie vzorky 
v miestach smerujúcich do stredu rybníka. Pokiaľ má nádrž viac oddelených častí (hlboké zálivy, 
samostatné jazierka), je potrebné v každej časti odobrať samostatnú vzorku. Pri výbere sa 
preferujú miesta, kde sa realizuje odber vody a fytoplanktónu, kde sa prevádza meranie 
hĺbkového profilu kvality vody a ďalšie terénne stanovenia. 

 Litorálny zooplanktón –sa odoberá, ak je šírka litorálnych porastov dostatočná na utlmenie 
vlnobitia a akv nich vzniká prostredie odlišné od pelagiálu. Ak je v nádrži viac oddelených 
litorálnych porastov, odoberajú sa aspoň dielčie vzorky, pričom sa preferujú miesta s rozdielnou 
druhovou skladbou porastu pri preferencii dominantných druhov rastlín.  

 
V tečúcich vodách sa minimálny objem vzorky (napr. 50 l, v závislosti od hustoty populácie 

zooplanktónu v danom odberovom mieste) preleje cez planktónnu sieť a kvantitatívne prenesie do 
sklenenej alebo plastovej vzorkovnice. Pelagiálny zooplanktón stojatých vôd sa získava vertikálnym 
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ťahaním planktónnej siete smerom od dna ku hladine, pričom sa dbá na to, aby nedošlo k nabratiu 
zvírených sedimentov (ťah sa začína aspoň 0,5 m nad dnom, aktuálna hĺbka sa zisťuje sonarom). Pri 
veľmi hlbokých nádržiach je možné preloviť iba hornú časť vodného stĺpca, minimálne však 25 m. Na 
odber sa používa planktónn a sieťka s veľkosťou ôk 80 mikrometrov a výpustným kohútom. Pri 
hlbokých nádržiach je vhodné použiť Apsteinov nástavec zužujúci vstupný otvor. Ťah musí byť rýchly 
a rovnomerný, približne 0,2 – 0,3 m s-1 tak, aby sieť netlačila vodu pred ústím a prefiltrovala celý 
vodný stĺpec. Pri plytkých nádržiach, kde by bol vertikálny ťah kratší ako 5 m, sa sieť preťahuje celým 
vodným stĺpcom šikmo od dna k hladine. Po vytiahnutí planktónnej siete nad hladinu sa poriadne 
spláchnu steny siete jej opakovaným ponorením a vytiahnutím. Zachytené organizmy sa nahromadia 
v spodnej časti odberového zariadenia. Vypúšťacím kohútom sa zachytený materiál kvantitatívne 
prenesie do plastovej alebo sklenenej zbernej nádoby so širokým hrdlom a objemom spravidla 100 ml. 
Ak je zachyteného materiálu málo, ťah sa opakuje. Je potrebné udržiavať filtračnú schopnosť sieťky 
a tiež zabrániť kontaminácii vzorky materiálom z predchádzajúceho odberového miesta. Ak je vo 
vodnom stĺpci veľa fytoplanktónu, nie je možné ho dostatočne reprezentatívne a s odporúčanou 
veľkosťou ôk prefiltrovať. V tomto prípade sa používajú vzorkovače typu Ruttner, Van Dorn nebo 
Friedinger, ktorými sa postupne odoberajú dielčie vzorky smerom od hladiny ku dnu tak, aby na seba 
jednotlivé odoberané vrstvy bezprostredne nadväzovali. V plytkých nádržiach sú vhodnejšie 
planktónne tyče a hadice.  

Litorálny planktón sa prelovuje planktónovou sieťkou na tyči v celom vodnom stĺpci pokiaľ 
možno rovnomerne od vnútorného okraja porastu smerom k brehu. Používa sa planktónna sieťka 
s veľkosťou ôk 80 mikrometrov, avšak bez výpustného kohúta, pretože sa v nej obvykle zachytí 
mnoho detritu, rastlinných úlomkov, lariev vodného hmyzu a pod., ktoré kohút upchávajú. Veľké 
neplanktónne častice možno pred skoncentrovaním vzorky odstrániť rukou alebo pomocou cedníka 
s okami veľkými cca 1 mm.  

Odber litorálneho zooplanktónu je len kvalitatívny. Z nádrží s malým množstvom 
zooplanktónu (oligotrofné nádrže, odbery na konci zimy) je vhodné brať na každom mieste dve 
paralelné fixované vzorky.  
 
DOPRAVA A SKLADOVANIE 
 

Živé vzorky sa prevážajú v terénnej chladničke a spracovávajú čo najskôr. Ak nie je možné vzorku 
stanoviť do 24 h od odberu alebo si to vyžaduje účel odberu, vzorka planktónu sa konzervuje: 
fytoplanktón Lugolovým roztokom do žltého zafarbenia a zooplanktón formaldehydom do výslednej 
koncentrácie 1,5 % (4 ml 40 % formaldehydu v 100 ml vody). Alternatívne je možné vzorku 
konzervovať etanolom, éterom a pod. Odporúča sa spracovanie do 3 mesiacov pri skladovaní na 
chladnom(maximálne do teploty 8 °C) a temnom mieste. Fytoplanktón v Lugolovom roztoku 
pretrváva bez zmeny objemu. Pri dlhšom skladovaní mimo chladničku je potrebné označiť výšku 
hladiny, a v prípade zvýšeného vyparovania vzorku doplniť destilovanou vodou. Žlté zafarbenie 
roztoku nesmie zmiznúť, v prípade potreby je treba vzorky dofixovať.  
 
BOZP 
 

Vzhľadom k tomu, že vzorky vôd sa odoberajú za rozmanitých podmienok vzorkujúci personál sa 
môže stretnúť s rizikom rôzneho charakteru, ktoré môže ohroziť jeho bezpečnosť a zdravie. 
V nasledujúcich bodoch sú zhrnuté zásady BOZP pre vzorkovanie fytoplanktónu a zooplanktónu: 
 Dôležitou podmienkou bezpečnosti je dostupnosť k miestam odberu vzoriek. Ak dané miesto 

nezodpovedá tomuto kritériu, je potrebné ho zo zoznamu miest vzorkovania vyradiť. 
 Pri odbere vzoriek zo šikmého brehu hrozí pošmyknutie a následne pád do vody, v najhoršom 

prípade aj utopenie. Jedná sa o zriedkavú udalosť, ktorej následky však môžu byť katastrofické. 
Navrhované opatrenia sú: bezpečnostné lano ukotvené na brehu, teleskopická tyč, záchranná 
vesta. 
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 Ak je breh blatistý, hrozí pošmyknutie a pád na brehu. Jedná sa o príležitostnú udalosť s 
okrajovými následkami. Navrhované opatrenia sú: bezpečnostné lano ukotvené na brehu, 
teleskopická tyč, záchranná vesta, OOPP dolných končatín. 

 Pri odbere vzoriek z brehu rieky hrozí v prípade, že je silný prúd, uchytenie prúdom a v 
najhoršom prípade aj utopenie. Jedná sa o zriedkavú udalosť, ktorej následky však môžu byť 
katastrofické. Navrhované opatrenia sú: odbery je treba vykonávať z pevného brehu, schodíkov 
mostu a podobne, pri odbere z nádrží a pri vyššej hladine vody v toku. Je možné použiť 
bezpečnostné lano priviazané k pevnému predmetu na brehu, odber vzoriek musia vykonávať 
minimálne dvaja pracovníci. 

 Pri odbere vzoriek z mosta hrozí pád do vody a v najhoršom prípade utopenie. Jedná sa o 
príležitostnú udalosť, ktorej následky môžu byť katastrofické. Navrhované opatrenia sú: 
bezpečnostné lano, záchranná vesta, odber vzoriek musia vykonávať minimálne dvaja pracovníci. 

 Ak sa vzorky odoberajú brodením, hrozí pri tom našliapnutie do mäkkého bahna, našliapnutie na 
plávajúce piesky, pád do jamy, alebo unesenie prúdom a v najhoršom prípade tiež utopenie. Jedná 
sa o príležitostnú udalosť, ktorej následky môžu byť katastrofické. Navrhované opatrenia sú: 
oboznámenie sa s terénom, bezpečnostné lano, záchranná vesta, odber vzoriek musia vykonávať 
minimálne dvaja pracovníci. 

 Pri odbere vzoriek z člna hrozí prevrhnutie a v najhoršom prípade utopenie. Jedná sa o 
pravdepodobnú udalosť, ktorej následky môžu byť katastrofické. Navrhované opatrenia sú: pri 
odbere vzoriek z lode je potrebné aby bol použitý vhodný typ lode. V člne musia byť aspoň dvaja 
ľudia vybavený osobnými záchrannými prostriedkami. Je nutné dodržiavať pravidlá lodnej 
dopravy pre daný typ toku a vodnej nádrže. Pre odber vzoriek je dôležitá dostatočná stabilita člna 
vzhľadom k tomu, že navíjacie zariadenie sa umiestňuje na bok lode, ako aj všetka manipulácia s 
odberovým zariadením sa pri jeho vyberaní z vody uskutočňuje v prvej fáze z boku lode. Zásadne 
sa pracuje na ukotvenej lodi, čo zaručuje stabilitu pri manipulácii s odberovým zariadením, 
OOPP – záchranná vesta. 

 Ak voda obsahuje chemické látky, baktérie a vírusy, hrozí intoxikácia chemickými látkami, 
infekcia a ochorenie prenosným ochorením. Chemické riziko hrozí aj pri fixácii vzoriek. Jedná sa 
o pravdepodobnú udalosť, ktorej následky môžu byť katastrofické. Navrhované opatrenia sú: 
pravidelné školenia, OOPP – rukavice, rúška, okuliare. 

 Pri používaní elektrických zariadení (napr. čerpadiel) môže prísť k úrazu elektrickým prúdom. 
Jedná sa o príležitostnú udalosť, ktorej následky však môžu byť katastrofické. Navrhované 
opatrenia sú: dodržiavanie bezpečnostných pokynov pre prácu s elektrickým zariadením, vhodné 
OOPP na ochranu pred elektrickým prúdom. 

 Pri nevhodných meteorologických podmienkach hrozí prechladnutie. Jedná sa o príležitostnú 
udalosť, ktorej následky môžu byť zanedbateľné. Navrhované opatrenia sú: personál 
zabezpečujúci terénne práce musí byť dobre oboznámený s meteorologickými a dopravnými 
podmienkami ako aj stave vôd, OOPP proti chladu a dažďu. 

 
ZÁVER 
 

Vzorkovanie planktónu patrí medzi jednoduché, avšak efektívne skúmanie akosti vôd. Prítomnosť 
biologického oživenia a druhové zloženie biocenózy zodpovedá komplexnému fyzikálno-chemickému 
a toxikologickému stavu vôd.Niektoré planktónne druhy môžu byť indikačné pre isté typy vôd. V 
príspevku sú uvedené najdôležitejšie zásady vzorkovania, sú tu načrtnuté ohrozenia vzorkujúceho 
personálu a opatrenia na ich elimináciu. 
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