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4. 

Cyanobaktérie a riasy 

Cyanobaktérie (sinice, Cyanophyta) a riasy (Algae) predstavujú morfologicky veľmi 

rôznorodú a početnú skupinu organizmov. Od svojho objavenia sa v praoceánoch, neskôr, 

po ich prechode na súš, no i v súčasnosti výrazne ovplyvňujú mnohé biochemické či 

geochemické procesy na našej planéte (produkcia kyslíka, kolobeh prvkov v prírode a pod.) a 

stoja na začiatku potravných reťazcov ako významní primárni producenti. 

Dnes cyanobaktérie (sinice) a riasy nachádzame azda v každom biotope. Sú rozšírené 

od pólov k trópom, osídlili vodné (aquatické) i suchozemské (terestrické, aerofytické) 

prostredia, vstupujú do symbiotických vzťahov s inými rastlinami a živočíchmi (exo- 

a endosymbióza), iné druhy produkujú toxíny, alebo sú parazitické. Postupne sa ich vo svoj 

prospech naučil využívať aj človek a dnes mu slúžia nielen ako súčasť stravy, bohatý zdroj 

vitamínov, minerálnych prvkov, lipidov, proteínov alebo jódu. Cyanobaktérie (sinice)  a riasy 

sú využívané v poľnohospodárstve, medicíne, stavebníctve, biotechnológiách, či 

kriminalistike, pomáhajú nám pri zisťovaní veku hornín, alebo hodnotení zmien 

environmentálnych podmienok na Zemi. 

Cyanobaktérie (sinice) a riasy radíme medzi nižšie rastliny, pretože ich telo má 

jednoduchú stavbu, neobsahuje pravé pletivá a takmer všetky sú schopné fotosyntézy. Ide 

teda prevažne o organizmy autofototrofné, schopné látky anorganické s využitím slnečného 

žiarenia premeniť na látky organické, potrebné pre ich rast, prežitie a rozmnožovanie. 

Zjednodušený prehľad systematického postavenia cyanobaktérií (siníc) a rias použitý 

v publikácii (Adlt et al., 2012; Kalina a Váňa, 2005; Pouličková et al., 2015):  

Impérium: Prokaryota (syn. Prokarya) 

Ríša: Bacteria (baktérie) 

Oddelenie: Cyanobacteria (syn. Cyanophyta, Cyanobacteria) 

Impérium: Eucaryota (syn. Eucarya) 

Biconta 

Superskupina: Archeplastida 

Oddelenie: Glaucophyta 

Oddelenie: Rhodophyta 

Vývojová línia: Chlorophytae 

Oddelenie: Chlorophyta 
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Vývojová línia: Streptopytae 

Oddelenie: Charophyta 

Superskupina: Excavata 

Oddelenie: Euglenophyta 

Superskupina: Hacrobia 

Oddelenie: Cryptophyta 

Oddelenie: Haptophyta (syn. Prymnesiophyta) 

Superskupina: SAR 

Infraríša: Stramenopila (syn. Heterokonta, Straminipila)

Oddelenie: Heterokontophyta 
Trieda: Bacillaryophyceae 

Trieda: Chrysophyceae 

Trieda: Eustigmatophyceae 

Trieda: Raphidiophyceae 

Trieda: Phaeophyceae (syn. Fucophyceae) 

Trieda: Xanthophyceae 

Infraríša: Alveolata

Oddelenie: Dinophyta

Infraríša: Rhizaria

Oddelenie: Chlorarachniophyta 

4.1. Cyanobaktérie (sinice, Cyanophyta, Cyanoprokaryota) - prokaryotické organizmy 

Cyanobaktérie (sinice) sú považované za prvé fotosyntetizujúce organizmy na Zemi. 

Najstaršie fosílne nálezy sú datované z obdobia približne 3,5 miliardy rokov a ich stavba sa 

od súčasných známych zástupcov prakticky neodlišuje. V súčasnosti obývajú takmer všetky 

biotopy vrátane veľmi extrémnych (polárne oblasti až horúce púšte, miesta s extrémnym pH, 

vnútro rastlín a živočíchov, vnútro hornín a pod.). 

Cyanobaktérie (sinice), ako napovedá už ich názov, patria medzi prokaryotické 

organizmy. Majú pomerne jednoduchú stavbu tela. Vytvárajú buď kokálny, kapsálny, alebo 

trichálny (vláknitý) organizačný stupeň stielky (Obr. 47). Kokálne sinice sa vyskytujú 

samostatne (napr. rod Cyanothece, Obr. 47a), zoskupené v pravidelných (napr. rod 

Merismopedia, Obr. 47c) alebo nepravidelných kolóniách (napr. rod Microcystis). 

U trichálnych siníc rozlišujeme izopolárne vlákna, ktoré sú rovnako široké po celej dĺžke 

vlákna (napr. rod Oscillatoria, Obr. 47d), alebo heteropolárne vlákna, ktoré majú 

nerovnakohrubé konce (napr. rod Gloeotrichia, obr. 47e). Jednoduché nerozvetvené vlákna 

vytvárajú napríklad rody Oscillatoria, Phormidium, rozvetvené rozvetvených vlákna 

napríklad rody Scytonema, Stigonema a pod. 
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Obr. 47. Cyanobaktérie (sinice). Kokálna stielka Synechosoccus sp. (47a), kapsálna stielka 

Gloeocapsa sp. s mohutným viacvrstvovým slizovým obalom (47b), pravidelné kolónie Merismopedia 

sp. (47c), trichálna izopolárna stielka Oscillatoria sp. (47d), trichálna heteropolárna stielka 

Gloeotrichia sp. so špecializovanými bunkami (47e), (orig: Z. Pelechová Drongová). 

 

 

Základnou stavebnou jednotkou cyanobaktérií (siníc) je prokaryotická bunka, v ktorej 

absentuje väčšina membránových organel v porovnaní s bunkou eukaryotickou. 

Nenachádzame u nich pravé jadro, DNA s ribozómami sú sústredené v centrálnej časti bunky 

- karyoplazme (nukleoplazme), ktorú obkolesuje vonkajšia chromatoplazma. 

U cyanobaktérií (siníc) nikdy nenájdeme prítomné chloroplasty. Fotosyntetické farbivá 

sústredené vo fykobilizómoch sú zabudované do tylakoidov a sú rozmiestnené 

v chromatoplazme (Obr. 48). 

 

Obr. 48. Stavba cyanobakteriálnej bunky (orig: Z. Pelechová Drongová). 

 

Z fotosyntetických farbív je u cyanobaktérií (siníc) najčastejšie prítomný chlorofyl a, 

u niektorých aj chlorofyl b, c a d (najmä zástupcovia skupiny Prochlorophyta) a fykobilíny, 

hlavne modrý fykocyanín a červený fykoerytrín. Sinice morfológiou svojich buniek 
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vykazujú viac podobnosti s gramnegatívnymi baktériami, no aj vďaka svojej schopnosti 

fotosyntetizovať boli priradené do rastlinnej ríše. Zásobnou látkou u tejto skupiny organizmov 

je sinicový škrob. Rozmnožujú sa len nepohlavne delením, exocytmi (exogénne vznikajúce 

bunky), baeocytmi (guľovité bunky vznikajúce mnohonásobným delením materskej bunky), 

pomocou hormogónií (krátke úseky vlákna), alebo klíčením akinét. 

U cyanobaktérií (siníc) nachádzame niekoľko špecifických štruktúr. Prvými z nich sú 

takzvané aerotopy (aerocyty) prítomné u niektorých planktónových, či bentických siníc (Obr. 

48). Ide o drobné inklúzie v nepravidelného tvaru. Skladajú sa zo zoskupených valcovitých 

mechúrikov (na priečnom reze podobné štruktúre včelieho plástu), ktoré sú naplnené zmesou 

plynu. Pomocou aerotopov sú cyanobaktérie (sinice) schopné regulovať svoju polohu vo 

vodnom stĺpci. Niektoré druhy cyanobaktérií (siníc) si vytvárajú hrubostenné bunky - 

heterocyty, ktoré slúžia na fixáciu vzdušného dusíka (Obr. 48). Ide o jedinečnú schopnosť 

v rastlinnej ríši, kedy organizmus dokáže čerpať dusík priamo z atmosféry. Obdobnú 

schopnosť majú už len symbiotické baktérie v koreňoch bôbovitých rastlín. Pre ostatné 

rastliny je v tejto forme dusík neprístupný. Posledným typom špeciálnych buniek typických 

len pre cyanobaktérie (sinice) sú akinéty (Obr. 48). Akinéta vzniká z jednotlivých alebo 

z viacerých vegetatívnych buniek, je väčšia než heterocyt, niekedy tmavšie sfarbená, prípadne 

so štruktúrovaným povrchom. Tento typ buniek slúži na prečkanie nepriaznivých podmienok. 

Pre triedenie cyanobakterií (siníc) sa v minulosti využívali skôr morfologické 

charakteristiky – stavba stielky (kokálna, trichálna), tvorba heterocyov, postavenie 

heterocytov a akinét v rámci vlákna, typ delenia a pod. Autori Anagnostidis a Komárek, 

rozčlenili cyanobaktérie (sinice) (jediná trieda Cyanophyceae) do niekoľkých radov na 

základe stavby stielky. Do radu Chroococcales zahrnuli kokálne sinice vyskytujúce sa 

jednotlivo (napr. rod Cyanothece) alebo v kolóniách (napr. rod Microcystis  - nepravidelné 

kolónie, rod Gloeocapsa - kolónie obalené mohutným vrstvovitým slizom, rod Merismopedia 

- pravidelné kolónie). Do druhého radu Oscillatoriales zaradili jednoduché nevetvené 

vláknité sinice bez heterocytov (napr. rody Oscillatoria, Phormidium). Tretí rad Nostocales 

obsahuje cyanobaktérie (sinice) s trichálnou stielkou, s tvorbou heterocytov a s nepravým 

vetvením vlákien (napr. rody Nostoc, Scytonema). Posledný rad Stigonematales zoskupuje 

vláknité cyanobaktérie (sinice) s heterocytmi a s pravým vetvením vlákien (napr. rod 

Stigonema). V súčasnosti sa však pri štúdiu cyanobaktérií (siníc) využívajú moderné 

molekulárne metódy a prebiehajú početné revízie v ich taxonomickom členení. 

Najstaršie cyanobaktérie (sinice) poznáme zo skamenelín, mnohé sú zachované 

v podobe fosílnych stromatolitov, akýchsi bochníkov tvorených vrstvami vláknitých 



76 
 

cyanobaktérií (siníc) a anorganického materiálu. Prvé cyanobaktérie (sinice) vďaka 

fotosyntéze výrazne prispeli k zmene zloženia atmosféry Zeme. Podieľali sa na výraznom 

zvýšení obsahu kyslíka a dodnes sú drobné organizmy fytoplanktónu vo svetových moriach 

a oceánoch považované za zelené pľúca Zeme. Okrem atmosféry sa zvyšoval obsah kyslíka aj 

vo vodách. Rozpustené železo, prítomné v anoxickom prostredí svetového praoceánu, sa 

začalo zrážať a usádzať na morskom dne vo forme nerozpustných oxidov železa. Takýmto 

spôsobom vznikli rozsiahle ložiská železnej rudy, aké poznáme dnes. 

V súčasnosti sa cyanobaktérie (sinice) využívajú v rôznych biotechnologických 

procesoch, v potravinárstve, ako doplnok stravy, či krmivo, vo farmaceutickom priemysle, 

alebo v poľnohospodárstve na tzv. zelené hnojenie. Vstupujú do mnohých symbióz s ďalšími 

rastlinami (napr. sinica Anabaena azollae a Trichormus azollae), hubami (v lišajníkoch) 

alebo živočíchmi (napríklad symbióza s hubkami - Porifera). 

V eutrofizovaných (úživných) vodách sa na vodnej hladine môže vytvárať tzv. vodný 

kvet, teda masový rozvoj siníc fytoplanktónu. Mnohé cyanobaktérie (sinice) vodného kvetu 

produkujú cyanotoxíny schopné usmrtiť vodné bezstavovce i drobné ryby. U citlivého 

človeka môžu vyvolať alergické reakcie a nepríjemné zápaly slizníc. Preto sa každoročne na 

prírodných kúpacích plochách i nádržiach s pitnou vodou monitoruje výskyt sinicového 

vodného kvetu a prítomnosť cyanotoxínov. Mohutná vrstva vodného kvetu pri hladine 

redukuje prienik slnečného žiarenia do hlbších vrstiev vody. Cyanobaktérie (sinice) 

pri dýchaní spotrebúvajú kyslík a ovplyvňujú pH vody. To sa môže podpísať na odumieraní 

ďalších vodných rastlín, tvorbe zápachu a znížení celkovej kvality vody. U nás tvoria vodný 

kvet najčastejšie rody Microcystis, Dolichospermum, Aphanizomenon alebo Woronichinia. 

 

4.2. Riasy (Algae) - eukaryotické organizmy 

Riasy radíme medzi eukaryotické, prevažne fototrofné organizmy. Ich telo je tvorené 

jednobunkovou, alebo mnohobunkovou stielkou - thallus. V bunkách je teda vždy prítomné 

pravé jadro a ďalšie membránové štruktúry (vakuoly, mitochondrie, endoplazmatické 

retikulum, Golgiho aparát a pod.). Tylakoidy s asimilačnými farbivami sú situované 

v chloroplastoch. U niektorých rias sa na chloroplaste nachádza pyrenoid – bielkovinové 

teliesko, ktoré sa uplatňuje pri fixácii CO2. 

Systematické delenie rias je pomerne komplikované a nie je uzavreté. Moderné 

molekulárne metódy vniesli do štúdia rias nové náhľady na ich evolučnú históriu a postavenie 

v systéme eukaryotov. Ukazuje sa, že riasy netvoria spojitú skupinu organizmov, ale viacero 
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samostatných vývojových línií. V tejto publikácií budeme členiť riasy podľa zjednodušeného 

modelu, ktorý zahŕňa aj najnovšie výsledky molekulárneho výskumu. 

Ako sme spomenuli v úvode, riasy, na rozdiel od cyanobaktérií siníc), patria medzi 

eukaryotické organizmy a sú rozptýlené do viacerých vývojových línií (superskupín). 

Do superskupiny Archeplastida spadajú oddelenia Glaucophyta, Rhodophyta, Chlorophyta 

a Streptophyta. Do superskupiny Excavata patrí jedno oddelenie eukaryotických rias 

Euglenophyta. Označenie pre superskupinu SAR, vzniklo skrátením názvov troch skupín: 

Stramenopila, ktorá zahŕňa tzv. hnedú vývojovú vetvu rias – oddelenie Heterokontophyta, 

Alveolata, s jedným oddelením rias Dinophyta a Rhizaria s oddelením Chlorarachniophyta. 

Oddelenia Cryptophyta a Haptophyta zatiaľ tvoria nezaradené línie, niektorými systematikmi 

združované do spoločnej superskupiny Hacrobia. 

 

4.3. Základná charakteristika vybraných skupín rias 

Oddelenie: Rhodophyta (červené riasy) 

Oddelenie Rhodophyta obsahuje najmä morských zástupcov. Mnohé sú inkrustované 

CaCO3 a tvoria významnú súčasť koralových útesov. Len malá časť červených rias je 

sladkovodná, obyčajne viazaná na veľmi čisté toky. Zástupcovia sú tvarovo rôznorodí, 

dosahujú od mikroskopických po makroskopické rozmery a v ich životnom cykle nebývajú 

prítomné bičíkaté štádiá. 

U červených rias sa vyvinul kokálny, trichálny alebo pletivový typ stielky. 

Z asimilačných farbív býva v chloroplastoch prítomný chlorofyl a a u niektorých malé 

množstvo chlorofylu d. Ďalšími farbivami sú karotenoidy, xantofyly, ale 

i fykobilíny, napríklad fykocyanín, či fykoerytrín, podobne ako u cyanobaktérií (siníc). Aj 

preto sa predpokladá ich možný vývin z cyanobaktérií (siníc). Hlavnou zásobnou látkou 

červených rias je florideový škrob. Rozmnožujú sa nepohlavne delením prostredníctvom 

monospór, alebo pohlavne oogamiou, pri ktorej splýva samičia vajcová bunka karpogon 

s nepohyblivou samčou pohlavnou bunkou spermáciou. 

Červené riasy dosahujú najväčšiu diverzitu v rovníkových oblastiach (teplé tropické 

moria, mangrovníky) a smerom k pólom ich diverzita a zastúpenie klesá. Najčastejšie rastú 

v pobrežných častiach vôd (v litoráli) prisadnutým spôsobom života na vlhkých 

alebo ponorených predmetoch (skaly, iné rastliny, schránky živočíchov a pod.). Morské 
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červené riasy vedia prežiť v oveľa väčších hĺbkach (až do 200 m), než ostatné skupiny rias, 

pretože sú vďaka červeným farbivám schopné využiť aj krátkovlnné žiarenie.  

Oddelenie Rhodophyta zahŕňa tri triedy. Do triedy Cyanidiophyceae zaraďujeme 

jednobunkové mixotrofné červené riasy z extrémnych stanovíšť (nízke pH, vysoká teplota), 

do triedy Bangiophyceae patria jednobunkové, vláknité alebo foliózne červené riasy 

a v poslednej triede Florideophyceae nájdeme mnohobunkové makroskopické červené riasy. 

Červené riasy majú široké využitie a veľký hospodársky význam. Niektoré sa najmä 

v Ázii s obľubou konzumujú, alebo našli svoje uplatnenie v medicíne, najmä vďaka svojím 

antisepticikým účinkom, ako napr. rody Porphyra (Obr. 49) a Corallina. 

 

 

Obr. 49. Červená riasa Porphyra variegata (orig: Z. Pelechová Drongová). 

 

Z bunkových stien červených rias sa získavajú amorfné polygalaktány (polysacharidy), 

ktoré majú široké využitie nielen v potravinárstve, ale aj vo farmaceutickom priemysle, či 

stavebníctve. Najznámejšie rody, z ktorých sa extrahujú polysacharidy sú Gelidium (Obr. 50) 

a Gracillaria - využívané na prípravu agaru. Z rodov Chondrus, Gigartina a pod. sa získava 

karagén. Agar a karagén sú po zohriatí dobre rozpustné vo vode, pričom agar po ochladnutí 

tuhne na pevný gél. Používa sa na prípravu tuhých kultivačných pôd v mikrobiológii, vo 

farmaceutickom priemysle, v potravinárstve na prípravu želatíny, pudingov, konzerváciu 

potravín a podobne. Karagén po ochladnutí nevytvára tuhý gél, no tiež si našiel široké 

uplatnenie v potravinárstve, farmaceutickom či textilnom priemysle. 
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Obr. 50. Červená riasa Gelidium amansii (orig: Z. Pelechová Drongová). 

 

Oddelenie: Chlorophyta (pravé zelené riasy) 

Zelené riasy predstavujú druhovo najpočetnejšiu a tvarovo veľmi variabilnú skupinu 

rias. Ich členenie do nižších taxonomických jednotiek sa realizovalo na základe organizácie 

stielky vo vegetatívnom stave. Novšie delenia sú založené na stavbe bazálneho telieska 

u bičíkatých buniek a priebehu mitózy. V súčasnosti, na základe výsledkov molekulárnych 

analýz, vyčleňujeme dve hlavné vývojové línie zelených rias. Vývojová línia Chlorophytae 

zahŕňa oddelenie Chlorophyta (pravé zelené riasy) a do vývojovej línie Streptophytae 

radíme oddelenie Charophyta (chary), ktoré popíšeme v texte ďalej. 

Pravé zelené riasy (oddelenie Chlorophyta) majú zastúpené všetky organizačné stupne 

stielok okrem rhizopodiálneho typu. Bunková stena zástupcov je prevažne pevná, celulózová, 

u niektorých môže chýbať. Hlavnými fotosyntetickými farbivami sú chlorofyl a a b, β-

karotén a xantofyly (napr. luteín, neoxantín, violaxantín, zeaxantín). Voľne žijúce 

bičíkovce a zoospóry niektorých zástupcov majú v bunke prítomnú stigmu. Tvar a počet 

chloroplastov sa u jednotlivých skupín líši a buď má prítomný pyrenoid alebo je bez neho. 

Základnou zásobnou látkou v bunke je škrob, ktorý nikdy nenájdeme u vývojovo paralelnej 

skupiny žltozelených rias (trieda Xanthophyceae). 

Rozmnožujú sa buď nepohlavne delením, pomocou nepohyblivých alebo pohyblivých 

spór, prostredníctvom dcérskych coenóbií, alebo pohlavne izogamiou (gaméty sú 

morfologicky nerozlíšené) či anizogamiou (gaméty sú morfologicky odlišné). Tieto riasy 
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obsadzujú najmä vodné prostredie, ale nachádzame ich aj na pôde, skalách, alebo prisadnuté 

na iných rastlinách. 

Zelené bičíkovce majú prevažne párny počet bičíkov, najčastejšie dva alebo štyri, ale 

nájdeme tu i zástupcov s jedným, či tromi bičíkmi (trieda Prasinophyceae). Vodné druhy sa 

často spájajú do špecializovaných kolónií, ktoré nazývame coenóbium. Ide o typ kolónie, 

v ktorej sú bunky usporiadané vždy istým charakteristickým spôsobom, všetky sú rovnakého 

veku a rozmnožujú sa priamo dcérskymi coenóbiami, ako napr. rody Scenedesmus, 

Desmodesmus, Pediastrum, Coelastrum a iné (Obr. 51a, b). 

 

 

 

Obr. 51. Zelená coenobiálna riasa Desmodesmus quadricauda - štvorbunkové coenóbium (51a), 

delenie riasy prostredníctvom dcérskych coenóbií (51b), (orig: Z. Pelechová Drongová). 

 

 

Mnohé rody sa v súčasnosti využívajú priemyselne, napr. kokálna riasa z rodu Chlorella 

(Obr. 52a), sa veľkoplošne pestuje a predáva ako výživový doplnok. Z rodov Dunaliella (Obr. 

52b), či Haematococcus sa extrahujú karotenoidy a ďalej využívajú v kozmetickom, či 

farmaceutickom priemysle. Rod Botryococcus produkuje veľké množstvo zásobných látok 

(olej) a využíva sa na experimenty pri hľadaní alternatívneho zdroja biopaliva. 

Makroskopická zelená riasa z rodu Ulva (Obr. 52c) je najmä v Ázii obľúbenou pochutinou 

s ľudovým názvom morský šalát. 



 

Obr. 52. Zelené riasy - kokálna riasa Chlorella vulgaris (52a), bičíkatá riasa Dunaliella salina (52b),   
listovitá riasa Ulva lactuca (52c) (orig. Z. Pelechová Drongová). 

 

Oddelenie: Charophyta (chary) 

Do oddelenia Charophyta patria kokálne, monadoidné i mnohobunkové pletivové riasy. 

Rovnako, ako u pravých zelených rias (oddelenie Chlorophyta), v chloroplastoch dominuje 

chlorofyl a, ďalej obsahujú chlorofyl b, β-karotén a xantofyly. Rozmnožujú sa nepohlavne 

delením, prostredníctvom spór, fragmentáciou, pohlavne spájaním (konjugácia), izogamiou 

alebo oogamiou. 

Patrí tu viacero tried, z ktorých si spomenieme dve – triedu  Zygnemophyceae 

(spájavky) a triedu Charophyceae (chary). 

Zástupcov z triedy Zygnemophyceae nachádzame vo vode (najmä v pobrežnej zóne – 

litorál a na dne – bentos), na pôde aj vlhkých skalách. Majú vyvinutý charakteristický spôsob 

pohlavného rozmnožovania – konjugácia (spájanie), pri ktorom splývajú celé protoplasty 

buniek, u vláknitých rias sa pri rozmnožovaní navyše vytvára konjugačný kanálik (Obr. 54d), 

cez ktorý sa splývajúce protoplasty medzi bunkami presúvajú, alebo splývajú priamo v ňom. 

Týmto spôsobom vzniká zygospóra (Obr. 54d), ktorá vypadne otvorom v bunke, prečká 

obdobie pokoja a na jar vyklíči do vegetatívneho vlákna. Kokálne typy (desmídie) žijú 

prevažne jednotlivo, málo z nich sa spája do kratších nevetvených vlákien (napr. rod 

Hyalotheca). Ich bunka je nápadne plochá, zložená z dvoch rovnakých, zrkadlovo spojených 

polovíc (semicel). Uprostred bunky medzi semicelami leží jadro. Niektoré rody (napr. 

Cosmarium, Euastrum, Micrasterias) majú stred bunky predelený výraznou priečnou ryhou, 

u ďalších rodov (napr. Closterium, Pleurotaenium) je táto ryha často nezreteľná (Obr. 53). 
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Obr. 53. Desmídie - Closterium ehrenbergii (53a), Euastrum oblongum (53b), 

(orig: Z. Pelechová Drongová). 

 

 

Vláknité riasy z triedy Zygnemophyceae tvoria jednoduché nevetvené vlákna s hrubou 

bunkovou stenou. Jednotlivé rody sú ľahko odlíšiteľné na základe typu chloroplastu. U nás sa 

najčastejšie vyskytujú nasledujúce rody – rod Spirogyra (Obr. 54a), ktorý má jeden, alebo 

viacero stužkovitých špirálovito stočených chloroplastov s viacerými pyrenoidmi v každej 

bunke, rod Mougeotia (Obr. 54b) obsahuje v bunke jeden široko doskovitý chloroplast 

s početnými pyrenoidmi, ktorý sa podľa intenzity svetla otáča k jeho zdroju širokou, alebo 

úzkou stranou. Tretí rod Zygnema (Obr. 54c) obsahuje v bunke dva hviezdicovité chloroplasty 

s veľkým pyrenoidom. 

 

 

Obr. 54. Spájavky. Spirogyra sp. so špirálovitým chloroplastom (54a), Mougeotia sp. s doskovitým 

otáčavým chloroplastom (54b), Zygnema sp. s kviezdivovitým chloroplastom (54c), konjugácia (54d), 

(orig: Z. Pelechová Drongová). 
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Do triedy Charophyceae (chary) radíme sladkovodné makroskopické riasy s pletivovou 

stielkou. Obľubujú skôr plytké, mierne tečúce vody, k podkladu sa prichytávajú rhizoidmi a 

vzpriamený kauloid sa v pravidelných intervaloch praslenovito rozkonáruje do sústavy 

bočných vetvičiek – fyloidov (Obr. 55a). 

 

Obr. 55. Chara fragilis - praslenovito rozkonárená stielka (55a), samičie a samčie gametangium (55b), 

(orig: Z. Pelechová Drongová). 

 

 

U chár sa vyvinulo pohlavné rozmožovanie oogamiou. Gametangiá sa tvoria 

na bočných vetvičkách – samčie anterídium je spravidla guľovité, zložené z ryhovaných 

štítkov. V strede štítkov sa nachádzajú zhluky buniek – manubrium, kde sa vo veľkom počte 

tvoria pohyblivé dvojbičíkaté spermatozoidy. Samičie gametangium – oogónium, je uložené 

v sterilnom obale – sporostegium. Na jeho vrchole je otvor lemovaný špicatými korunnými 

bunkami. Tadiaľto preniká spermatozoid k vajcovej bunke do oogónia (Obr. 55b). 

Oddelenie: Euglenophyta (euglény, červenoočká) 

Do oddelenia Euglenophyta patria prevažne sladkovodné jednobunkové bičíkaté riasy, 

ktoré sa buď aktívne pohybujú, alebo za určitých podmienok vytvárajú nepohyblivé pokojové 

(palmeloidné) štádia. Bunky euglén sú buď oválne, vretenovité, alebo majú premenlivý tvar. 

Pod plazmatickou membránou je u nich prítomná ešte jedna vrstva zložená z bielkovinových 

doštičiek – pelikula. Druhy s jemnejšou pelikulou majú premenlivý tvar tela (napr. rod 
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Euglena, Obr. 57) a u druhov s pevnejšou pelikulou sa tvar buniek nemení (napr. rod Phacus, 

Obr. 56a). Istá časť euglén si vytvára oválne alebo pretiahnuté schránky - loriky, napr. rody 

Strombomonas, Trachelomonas (Obr. 56b, c). Ďalšie si zvolili prisadnutý spôsob života 

napríklad na drobných bezstavovcoch (rod Colacium) a zaujímavú skupinu tvoria 

červenoočká bezfarebné (napr. rod Astasia). 

 

Obr. 56. Červenoočká - Phacus sp. (56a), Strombomonas sp. (56b), Trachelomonas sp. (56c),  

 (orig. Z. Pelechová Drongová). 

 

 

V prednej časti bunky červenoočiek (Obr. 57) sa nachádza fľaškovitá prehĺbenina – 

ampula. Z nej vyrastajú najčastejšie dva bičíky, z ktorých jeden býva u väčšiny červenoočiek 

dlhý a druhý redukovaný a nevystupuje z ampuly von. Niektoré červenoočká majú viac (tri až 

sedem) bičíkov. V apikálnej časti bunky sa ďalej nachádza stigma, červená pigmentová 

svetlocitlivá škvrna („červené očko“), podľa ktorej nesie skupina svoje pomenovanie. 

 

Obr. 57. Euglena sp. - základná stavba bunky (orig: Z. Pelechová Drongová). 



85 
 

V chloroplastoch sa nachádza najmä chlorofyl a, b, β-karotén a xantofyly a zásobnou 

látkou je paramylon (polysacharid). Doposiaľ bol u nich zaznamenaný len nepohlavný 

spôsob rozmnožovania delením. Živia sa buď autotrofne, mixotrofne a bezfarebné euglény 

prevažne fagotrofne.  

Oddelenie Euglenophyta sa delí na viacero radov, pričom väčšina zástupcov 

vyskytujúcich sa v našich vodách patrí do radu Euglenales. Euglény s obľubou obývajú 

menšie, prehriate jazerá a mláky bohaté na organické látky (indikátory znečistenia), menej ich 

nachádzame v brakických, či slaných vodách. Niektoré vytvárajú pri hladine vody tenkú 

neustonickú blanku, alebo farebný zákal tzv. nepravý vodný kvet.  

Oddelenie: Cryptophyta (kryptomonády) 

Do oddelenia Cryptophyta patria jednobunkové sladkovodné i morské riasy 

s monadoidným (bičíkatým) typom stielky. Ich bunka je nesymetrická dorziventrálne 

tvarovaná. V prednej časti bunky je spravidla situovaný hltanček. Povrch bunky pokrýva 

periplast (obal z bielkovinových doštičiek), pod ktorým sú uložené ejektozómy 

(vymrštiteľné telieska). Z prednej časti bunky vystupujú dva takmer rovnako dlhé bičíky, 

ďalej tu nachádzame pulzujúce vakuoly a Maupasové telieska s nejasnou funkciou (Obr. 58). 

 

Obr. 58. Cryptomonas sp. - základná stavba bunky (orig: Z. Pelechová Drongová). 
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Kryptomonády obsahujú chlorofyl a, c, karotenoidy a xantofyly, zásobnou látkou je 

škrob. V bunkách kryptomonád je prítomný tzv. nukleomorf – redukované jadro 

endosymbionta, pravdepodobne červenej riasy. Rozmnožujú sa nepohlavne delením, pohlavné 

rozmnožovanie bolo doposiaľ pozorované len u jedného zástupcu. 

Kryptomonády sú chladnomilné riasy, dokážu prežívať pri veľmi nízkej teplote i nízkej 

intenzite svetla, napríklad vo vodách pokrytých ľadovou pokrývkou, alebo vo väčších 

hĺbkach. Často predstavujú prvý zdroj potravy pre jarný zooplanktón a pri premnožení vedia 

spôsobiť vegetačné sfarbenie vody. 

Oddelenie: Heterokontophyta (Chromophyta, rôznobičíkaté riasy) 

Trieda: Bacillaryophyceae (rozsievky) 

Rozsievky (Obr. 59) sú jednobunkové riasy uložené v kremičitých schránkach 

frustulách, žijúce buď voľne, prisadnuto na slizových stopkách, alebo združené v kolóniách. 

 Frustula rozsievok sa formuje z bunkovej steny riasy a je vždy zložená z dvoch častí. 

Nepatrne väčšiu vrchnú časť nazývame epitéka, spodnú menšiu časť frustuly nazývame 

hypotéka. Na oboch poloviciach schránky (tékach), ktoré do seba presne zapadajú, 

rozoznávame vrchnú štruktúrovanú valvárnu časť (epivalva, hypovalva)a bočnú pleurálnu 

časť (epipleura, hypopleura). 

 

Obr. 59. Frustula rozsievky (orig: Z. Pelechová Drongová). 

 

 

Podľa tvaru schránok delíme rozsievky na centrické (Obr. 60b), s okrúhlym, prípadne 

trojuholníkovým tvarom schránky a lúčovitou súmernosťou (napr. rody Coscinodiscus, 

Cyclotella, Melosira, Stephanodiscus) a penátne (Obr. 60a) rozsievky s pretiahnutým tvarom 
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schránky a bilaterálnou súmernosťou (napr. rody Asterionella, Gomphonema, Navicula, 

Pinnularia a pod.). U mnohých rodov penátnych rozsievok je na schránkach prítomná priečna 

štrbina – rafe (raphe, Obr. 59) a tieto rozsievky sú schopné aktívneho pohybu. 

Štruktúrovanosť schránok je druhovo špecifická a k určovaniu rozsievok obyčajne 

pristupujeme až po odstránení protoplastu z očistených frustúl. 

 

Obr. 60. Delenie rozsievok - penátna rozsievka Navicula sp.(60a), centrická rozsievka 

Stephanodiscus sp. (60b), (orig. Z. Pelechová Drongová). 

 

 

Chloroplasty rozsievok majú hnedé sfarbenie, okrem chlorofylu a a c obsahujú aj β-

karotén a xantofyly (napr. hnedý fukoxantín, alebo diatoxantín). Zásobnou látkou je olej a 

chryzolaminaran (polysacharid). 

Rozmnožujú sa nepohlavne delením, kedy si každá dcérska bunka ponechá jednu časť 

frustuly a druhú časť (menšiu, hypotéku) si dotvorí. Týmto spôsobom sa jedna z dcérskych 

buniek neustále zmenšuje. Pri dosiahnutí minimálnej veľkosti sa bunky rozmnožia pohlavne 

(izogamia, anizogamia alebo oogamia) a opäť narastú do svojej pôvodnej veľkosti. 

Rozsievky predstavujú najvýznamnejšiu skupinu primárnych producentov v moriach 

a oceánoch. V sladkých vodách ich nachádzame v planktóne, bentose alebo prichytené 

na ponorených predmetoch a rastlinách, nevyhýbajú sa ani pôde a vlhkým skalám. Rozsievky 

majú pomerne vyhranené ekologické nároky pre svoj výskyt a preto sú vhodnou skupinou pre 

hodnotenie kvality životného prostredia. Z fosílnych nálezov vieme predpokladať 

paleolimnologické charakteristiky prostredia. Postupným usádzaním sa schránok vo vodnom 

prostredí sa na mnohých miestach vytvorila usadená hornina - diatomit. Ten má pre svoje 
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porézne vlastnosti široké využitie v potravinárstve, stavebníctve, či farmaceutickom 

priemysle, diatomit sa používa ako súčasť filtrov, abrazíva, izolačný materiál a pod. 

Trieda: Chrysophyceae (žltohnedé riasy) 

Do tejto triedy patria prevažne jednobunkové riasy s monadoidným organizačným 

stupňom stielky, menej zástupcov má stielku kokálnu, amoebovitú, preudoparenchymatickú, 

či vláknitú. Žijú buď jednotlivo, alebo v kolóniách. Prioritne sa vyskytujú v sladkých, 

na živiny chudobnejších vodách, najmä na jar a počas jesene, morské druhy sú zase dôležitou 

súčasťou morského planktónu. 

Chloroplasty majú žltohnedú farbu, pretože prítomný chlorofyl a a c prekrývajú ďalšie 

farbivá ako β-karotén a hnedý xantofyl – fukoxantín. Zásobnými látkami u tejto skupiny rias 

sú olej, polysacharid chryzolaminaran a volutín (polyfosfátové zrná). Vyživujú sa 

mixotrofne, alebo fotoautotrofne. Rozmnožovanie prebieha nepohlavne delením, alebo 

pohlavne splývaním jedincov – hologamiou. 

Prevažnú časť žltohnedých rias tvoria bičíkovce – chryzomonády, ostatné skupiny sú 

s pomerne malým počtom zástupcov. Bunky chryzomonád sú prevažne nahé, bez bunkovej 

steny, s dvoma nerovnakými bičíkmi v prednej časti bunky, ktoré im umožňujú pohyb. 

U niektorých nachádzame v prednej časti bunky svetlocitlivú stigmu. Patria sem aj riasy, 

ktoré si vytvárajú kremičité schránky – loriky, napr. rod Dinobryon (Obr. 61). 

 

 

Obr. 61. Dinobryon divergens - charakteristická kríčkovitá kolónia (61a), základná stavba bunky 

(61b), (orig. Z. Pelechová Drongová). 
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Ďalšie rody (napr. Synura a Mallomonas), ktoré sa základe molekulárnych analýz 

zvyknú vyčleňovať už do samostatnej triedy Synurophyceae, tvoria na svojom povrchu 

kremičité šupinky a ostne s charakteristickým tvarom pre ten-ktorý druh (Obr. 62).  

 

 

Obr. 62. Žltohnedé riasy s kremičitými šupinkami - Mallomonas sp. (62a), Synura sp. (62b),  

(orig. Z. Pelechová Drongová). 

 

 

Často ich nachádzame v starých usadeninách, ako súčasť diatomitu a možno ich 

využívať pri hodnotení súčasných i minulých podmienok prostredia. Niektoré chryzomonády 

môžu pri premnožení spôsobiť nepríjemný „rybací“ zápach (napr. rod Uroglena) alebo 

vegetačný zákal vody. 

Trieda: Phaeophyceae (Fucophyceae, hnedé riasy, chaluhy) 

Riasy z triedy Phaeophyceae majú vláknitý až pletivový typ stielky, veľkosťou 

od mikroskopických rozmerov až po niekoľko desiatok metrov dlhé riasy. Takmer všetci 

zástupcovia sa vyskytujú v slanej vode (najmä pobrežná časť chladnejších morí), brakických 

vodách a pár rodov nájdeme aj v sladkej vode. 

V chloroplastoch sú prítomné chlorofyly a, c, β-karotén a xantofyly – fukoxantín 

a violaxantín. Zásobnými látkami hnedých rias sú olej, manitol (alkoholický cukor) 

a chryzolaminaran (polysacharid). Nepohlavné rozmnožovanie prebieha prostredníctvom 

zoospór alebo fragmentáciou stielky, pohlavné rozmnožovanie izogamiou, anizogamiou alebo 

oogamiou. 
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Stielka hnedých rias je pomerne dobre diferencovaná na krycie pletivo, asimilačné 

a vodivé pletivo. Väčšie a ťažšie riasy vytvárajú duté mechúriky naplnené plynom, alebo 

slizom. Ich úlohou je celú stielku nadľahčiť a udržiavať ju v optimálnej polohe pri hladine 

vody. Napríklad rod Fucus (Obr. 63a) má mechúriky zapracované priamo vo fyloide, rod 

Sargassum (Obr. 63b) má okrúhle mechúriky na krátkych stopkách, pripomínajúce plody. 

Hnedé riasy tvoria značnú časť morskej biomasy (rod Laminaria - tzv. lamináriové lesy, rod 

Sargassum - mohutné stielky pri hladine Sargassového mora a pod.).  

 

 

Obr. 63. Hnedé riasy - Fucus vesiculosus (63a),  Sargassum vulgare (63b), 

(orig. Z. Pelechová Drongová). 

 

 

Bunkové steny hnedých rias obsahujú alginové kyseliny a algináty (soli kyselín), ktoré 

im dodávajú pružnosť a pevnosť. Pred vyschnutím (napríklad po vyplavení na breh, alebo 

pri poklese hladiny mora) sa chránia produkciou slizu. Alginové kyseliny sa získavajú 

extrakciou zo stielok hnedých rias (napr. rody Ascophyllum, Fucus, Macrocystis, Sargassum). 

Konzumácia hnedých rias je rozšírená najmä v Ázii a na pobreží USA. Majú široké uplatnenie 

v potravinárstve, poľnohospodárstve (pesticídy, hnojivo, krmivo a pod.), vo farmaceutickom 

priemysle (súčasť liečiv, či zdroj stopových prvkov a jódu), v textilnom priemysle alebo 

papiernictve. Trieda Phaeophyceae sa delí na viacero radov na základe striedania generácií. 
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Trieda: Xanthophyceae (žltozelené riasy) 

Trieda Xanthophyceae má zastúpené takmer všetky organizačné stupne stielok - 

kokálny, monadoindný, trichálny i sifonálny typ. Nachádzame ich najmä v sladkých vodách, 

ale i na pôde, či iných vlhkých substrátoch. 

Z asimilačných farbív obsahujú chlorofyl a, c, β-karotén a xantofyly diadinoxantín, 

diatoxantín, heteroxantín a vaucheriaxantín. Keďže im chýba hnedý fukoxantín, je ich 

sfarbenie žltozelené. Tvoria paralelnú vývojovú vetvu k zeleným riasam (Chlorophyta) a sú si 

s nimi morfologicky veľmi podobné. Základnou zásobnou látkou je olej a chryzolaminaran 

(polysacharid), nikdy nie škrob. Absencia škrobu v bunkách je jedným z hlavných 

rozlišovacích znakov od zelených rias. 

Bunková stena žltozelených rias je pevná, celulózová, u vláknitých zástupcov často 

dvojdielna. Preto sa na konci vlákien u niektorých rodov vytvárajú charakteristické H-kusy 

bunkovej steny, napr. rody Ophiocytium, Tribonema (Obr. 64). Bičíkatí zástupcovia majú dva 

nerovnako dlhé bičíky. 

 

 

Obr. 64. Vláknitá riasa Tribonema sp. H-kus bunkovej steny (orig. Z. Pelechová Drongová). 

 

 

Rozmnožovanie prebieha nepohlavne delením alebo prostredníctvom spór (zoospóry, 

aplanospóry, autospóry), pohlavné rozmnožovanie oogamiou je známe len u rodu Vaucheria 

(Obr. 65). 
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Obr. 65. Vaucheria sp. samčie a samičie gametangiá (orig. Z. Pelechová Drongová). 

 

 

V triede Xanthophyceae rozlišujeme sedem radov, z ktorých najpočetnejšie sú rady 

Mischococcales (kokálne riasy v sladkých vodách, zmáčanom substráte, pôde) 

a Tribonematales (vláknité riasy prevažne v mierne kyslých sladkovodných ekosystémoch). 

Oddelenie: Dinophyta (panciernatky) 

Medzi panciernatky patria sladkovodné i morské jednobunkové bičíkaté riasy a len 

u pár druhov sa vyvinul kokálny alebo trichálny typ stielky. Bičíkovce sú pokryté 

charakteristickým pancierikom - téka (schránka), zloženým z celulózových doštičiek, napr. 

rody Peridinium, Ceratium, (Obr. 66a, c). Téka je rozdelená priečnou ryhou (cingulum) na 

dve nerovnaké časti. Vrchnú časť schránky nazývame epikónus (epitéka), spodnú časť 

hypokónus (hypotéka). Uloženie jednotlivých doštičiek na pancieriku je druhovo špecifické. 

Na povrch vystupujú dva bičíky - priečny (undulujúci), uložený v priečnej ryhe a pozdĺžny 

(plávací) bičík. U niektorých rodov, napr. Gymnodinium (Obr. 66b) pancierik chýba. Nápadne 

veľké, centrálne uložené jadro buniek panciernatok – dinokaryon, obsahuje trvalo 

kondenzované chromozómy bez histónov (Obr. 66b). 
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Obr. 66. Panciernatky - Ceratium sp. (66a), Gymnodinium sp. (66b), Peridinium sp. (66c), (orig. Z. 

Pelechová Drongová). 

 

 

Z fotosyntetických pigmentov u tejto skupiny rias nachádzame chlorofyl a, c, β-

karotén a peridinin (xantofyl). Zásobnou látkou je škrob. 

Panciernatky sa rozmnožujú nepohlavne delením, kokálne a vláknité druhy aj 

prostredníctvom pohyblivých zoospór. Pohlavné rozmnožovanie prebieha buď anizogamiou, 

alebo izogamiou. Tvoria významnú časť morského planktónu a v našich vodách sa vyskytujú 

od jari až do jesene. Živia sa autotrofne aj fagotrofne. Môžu obsahovať toxíny a aktívne 

napádať svoju korisť (napr. rod Pfiesteria), iné parazitujú v hostiteľoch. Všetky toxické druhy 

žijú v slaných alebo brakických vodách. Pri premnožení môžu vytvoriť farebný zákal vody – 

tzv. červený príliv (red tide) a ich toxíny môžu putovať až cez niekoľko stupňov potravného 

reťazca. Zaujímavým druhom je aj Noctiluca miliaris, ktorý má v bunkách prítomný pigment 

luciferín a vytára tzv. svetielkujúci planktón. 

Jediná trieda Dinophyceae sa delí na viacero radov podľa morfológie buniek. 

V sladkých vodách nachádzame napríklad rody Ceratium, Peridinium, či Gymnodinium, 

z morských panciernatiek sú známe napr. rody Noctiluca (bioluminiscenčný planktón), či 

Prorocentrum (červený príliv). 
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