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Toaletní kultura

 Splachovací toaleta jako standard

 Dostupnost v domácnostech i ve veřejných budovách

 Denní používání

 Napojení na veřejnou kanalizaci a následné čištění 
odpadních vod vedlo k eliminaci řady infekčních 
onemocnění

 Splachování pitnou vodou



Nebezpečí při splachování

https://www.novinky.cz/veda-
skoly/clanek/spatne-splachovani-vysle-bakterie-
do-cele-koupelny-40038571

https://living.iprima.cz/bydleni/nezavir
ate-zachod-pri-splachovani-aneb-7-
zvyku-kterymi-hyckate-bakterie-v-
koupelne

Je důvod k obavám?



Co přispívá ke kontaminaci ovzduší na 
toaletě

• Splachování pitnou vodou • Splachování recyklovanou 
vodou

• Chování a hygienické návyky uživatele
– mytí rukou, udržování toalety v čistotě, správné použití toalety

• Zdravotní stav uživatele
– infekční onemocnění, zvracení, průjem, respirační onemocnění

• Čistota prostředí toalety
– prach, znečištěná toaleta, plíseň na obkladech, větrací okno

• Typ toalety a splachování

• Kvalita splachovací vody ?



Chování uživatele na toaletě

Jiří Rohan (2012): http://www.jirirohan.cz/wc-kaizen/



Podmínky měření

• 2 typy toalet

• Splachování dolní x horní nádrž

• Výška pro měření  - 2 polohy

• Měření : před spláchnutím

během spláchnutí

po spláchnutí

• Inokulace splachovací nádrže suspenzí bakterií



Toalety

toaleta 1:
kabinková toaleta

toaletní mísa s hlubokým splachováním

otevřený splachovací kruh

dolní splachovací nádrž (42 cm nad zemí)

toaleta 2:
kabinková toaleta

toaletní mísa s plochým splachováním

otevřený splachovací kruh

horní splachovací nádrž (151 cm nad zemí)



Výška pro měření

V jaké výšce nad toaletní mísou měřit, aby to odpovídalo výšce, ve 
které člověk bude vdechovat vznikající aerosol?

•výška 42 cm nad toaletní mísou - AEROSKOP

- výška obličeje dospělého člověka při předklonu 
během splachování

- výška obličeje dítěte při splachování

• výška 0 cm - úroveň toaletního prkénka - SPAD

- údržba toalety, manipulace s prkénkem, kontakt dítěte



Mikrobiální kvalita splachovací vody
Pitná voda

Recyklovaná voda
Respirační cesta přenosu infekce
(E. coli, Enterococcus spp., salmonela,  Streptococcus
spp., Staphylococcus aureus, Pseudomonas 
aeruginosa, Legionella pneumophilla, norovirus, 
virus chřipky,…) 

Obsah různých mikroorganismů v 
závislosti na zdroji vod pro 
recyklaci.

Různé požadavky na „čistotu“ 
podle způsobu znovuvyužití vody.



Měření

Aeroskop Sampl´air Pro

- Aktivní nasávání vzduchu (100 l/min)

- Možnost zachycení mikroorganismů z 
ovzduší na selektivním médiu

-m-Fc agar (termotolerantní 
koliformní bakterie, E. coli)

-Bacillus cereus agar base se 
žloutkovou emulzí a polymyxinem 
(Bacillus subtilis)



Měření termotolerantních 
koliformních bakterií v ovzduší

Označení vzorku Jednotky
Nález

24 h 48 h

TKB před 

spláchnutím
KTJ/m3 negativní negativní

TKB při spláchnutí KTJ/m3 negativní negativní

TKB po spláchnutí KTJ/m3 negativní negativní

TKB spad na plotnu 

na prkénku

KTJ

(ø 90 mm)
negativní negativní

TKB...termotolerantní koliformní bakterie

Odkazy v literatuře na kontaminaci toalety bakteriemi Escherichia coli, uvolňování 
E. coli ulpívajících na toaletní míse a prkénku do ovzduší při každém spláchnutí…… 



Sledování příspěvku mikroorganismů ze 
splachovací vody ke kontaminaci ovzduší

• Inokulace nádrže bakteriální suspenzí (Bacillus 
subtilis)

nepatogenní

 selektivní médium (tuhá půda s Bacillus cereus agar 
base s přídavkem žloutkové emulze a polymyxinu)

absence v běžné mikroflóře ovzduší na toaletách, kde 
probíhalo měření

 snadné odstranění zbytků po inokulaci (toaleta, 
prkénko, splachovací nádrž)



Příklady kolonií na plotnách po 7 
dnech kultivace

Typický vzhled kolonií Bacillus subtilis na plotnách s agarovou půdou
Bacillus cereus agar base, žloutkovou emulzí a polymyxinem
-nepravidelné tvar
-zóna projasnění v okolí kolonie



Výsledky měření toaleta 1

Označení vzorku Jednotky

Nález toaleta 1

4 dny 4 dny 7 dní 7 dní

celkový počet 

mikroorganismů
B. subtilis

celkový počet 

mikroorganismů
B. subtilis

před spláchnutím KTJ/m3 870*
negativní 

nález
1014*

negativní 

nález

při spláchnutí KTJ/m3 1650
negativní 

nález
1670

negativní 

nález

při 1. spláchnutí 

s inokulací
KTJ/m3 780 10 800 10

při 2. spláchnutí 

po inokulaci
KTJ/m3 720

negativní 

nález
760

negativní 

nález

po spláchnutí KTJ/m3 878*
negativní 

nález
916*

negativní 

nález

spad na plotnu 

na prkénku

KTJ

(ø 90 mm)
33** 4,5** 34** 4,5**

Koncentrace 

B. subtilis ve 

splachovací 

nádrži

KTJ/l 2,17.1010

* Průměr z 5 ploten, ** průměr ze 4 ploten



Výsledky měření toaleta 2

Označení vzorku Jednotky

Nález toaleta 2

4 dny 4 dny 7 dní 7 dní

celkový počet 

mikroorganismů

kolonie 

B. subtilis

celkový počet 

mikroorganismů

kolonie 

B. subtilis

před 

spláchnutím
KTJ/m3 1334* negativní nález 1510* negativní nález

při spláchnutí KTJ/m3 1710 negativní nález 1770 negativní nález

při 1. spláchnutí 

s inokulací
KTJ/m3 1060 negativní nález 1170 negativní nález

při 2. spláchnutí 

po inokulaci
KTJ/m3 1220 negativní nález 1300 negativní nález

po spláchnutí KTJ/m3 704* negativní nález 808* negativní nález

spad na plotnu 

na prkénku

KTJ

(ø 90 mm)
31** 15,5** 35** 15,5**

Koncentrace 

B. subtilis ve 

splachovací 

nádrži

KTJ/l 1,52.1010

* Průměr z 5 ploten, ** průměr ze 4 ploten



Porovnání nálezu v ovzduší - aeroskop

-při 1. spláchnutí patrný zvýšený záchyt mikroorganismů z ovzduší u obou typů 
toalet
-u obou toalet výrazné mikrobiální znečištění pozadí
-záchyt B. subtilis ve výšce 42 cm nad toaletním prkénkem pouze u toalety 1



Porovnání zachyceného spadu



Riziko infekce při splachování?

• Primární x sekundární kontaminace ovzduší

(během splachování x při manipulaci s toaletou)

• Kvalita splachovací vody, míra přečištění recyklované vody

• Možná inhalace mikroorganismů (dávka - účinek)

• Které mikroorganismy sledovat???

(zdroj vody pro recyklaci, schopnost přežít/množit se ve vodním 

prostředí, odolnost vůči dezinfekcím/UV záření,…)

Escherichia coli
Legionella pneumophilla
Pseudomonas aeruginosa

Staphylococcus aureus
Streptococcus pneumoniae
Viry (chřipka, norovirus, MERS, SARS,…)??? ???

???



Je důvod k obavám?

Mikroorganismy ze splachovací vody jsou uvolňovány do 
ovzduší během splachování
Ve výšce 42 cm nad toaletním prkénkem byly zachyceny 
bakterie B. subtilis ze splachovací nádrže v případě toalety 1
V úrovni toaletního prkénka bylo ve spadu zachyceno větší 
množství bakterií B. subtilis u toalety 2

-volit vhodný systém toaleta + splachovadlo při využití recyklovaných vod
-pravidelně sledovat mikrobiální kvalitu recyklované vody, zejména s ohledem na 
zdravotní stav producentů odpadních vod
-dbát na dodržování hygienických návyků
-pravidelný úklid prostor toalety



Děkuji za pozornost!
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