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NOVÉ NORMY 

 

Lenka Fremrová 

Sweco Hydroprojekt a.s., Táborská 31, 140 16 Praha 4, e-mail: lenka.fremrova@sweco.cz 

 

 
Souhrn  

Referát obsahuje informace o vybraných normách z oboru analýzy vod a opětovného využití vody, které byly 

zpracovány v roce 2020. Referát obsahuje také informace o připravovaných normách. 

 

Klíčová slova: norma; analýza vody; biochemická spotřeba kyslíku; bakteriofágy; opětovné využití vody; 

vodárenství 

 

Summary 

The paper contains information about selected standards for water analysis and for water reuse that were 

prepared in 2020. The paper contains also information about standards in preparation. 

 

Keywords: standard; water analysis; biochemical oxygen demand; bacteriophages; water reuse; water supply 

 

 

V roce 2020 pokračovalo zavádění evropských a mezinárodních norem do soustavy ČSN překladem. 

Byly zpracovány například dále uvedené normy: 

 

ČSN EN ISO 5815-1 (75 7520) Kvalita vod – Stanovení biochemické spotřeby kyslíku po n 

dnech (BODn) –  Část 1: Zřeďovací a očkovací metoda s přídavkem allylthiomočoviny  

 

Tato norma specifikuje zřeďovací a očkovací metodu stanovení biochemické spotřeby kyslíku vod 

po inkubační době 5 dnů nebo 7 dnů s inhibicí nitrifikace. Metoda je použitelná pro všechny vody 

s biochemickou spotřebou kyslíku obvykle od 1 mg/l do 6 000 mg/l. Používá se zejména pro odpadní 

vody, ale je vhodná také pro analýzu přírodních vod. Pro hodnoty biochemické spotřeby kyslíku vyšší 

než 6 000 mg/l je tato metoda stále ještě použitelná, ale musí se brát v úvahu chyby vyvolané 

v důsledku ředění. Získané údaje jsou výsledkem kombinace biochemických a chemických reakcí 

v přítomnosti živé hmoty, které mají pouze omezenou reprodukovatelnost. Výsledky nejsou tak přesné 

a jednoznačné, jak by tomu bylo například u jednoduchého a dobře definovaného chemického procesu. 

 

BODn s inhibicí nitrifikace se stanoví zřeďovací metodou. Připraví se a zkouší řada různých zředění 

vzorku. Ředicí voda se provzdušní a naočkuje se adaptovanými aerobními mikroorganismy. Vzorek se 

inkubuje ve tmě při teplotě (20 ± 1) °C po určenou dobu (n) 5 dnů nebo 7 dnů ve zcela naplněné 

a uzavřené lahvičce. Stanoví se koncentrace rozpuštěného kyslíku před inkubací a po ní. Vypočítá se 

hmotnost kyslíku spotřebovaného 1 litrem vzorku. 

 

ČSN EN ISO 5815-1 byla vydána v dubnu 2020 a nahradila normu ČSN EN 1899-1 (75 7517) z února 

1999. Hlavní změny proti předchozímu vydání normy: 

 

— změna pracovního rozsahu: dolní mez 1 mg/l místo 3 mg/l; 

— změny v postupu zkoušky; 

— v 5.2, možnost předem kontrolovat vhodnost inokula provedením zkoušky s kontrolním roztokem 

glukózy a kyseliny glutamové (GGA); 

— v 5.3.2, hodnota pH fosforečnanového tlumivého roztoku: požadavek na přípravu nového 

roztoku, pokud je hodnota pH mimo rozsah 7 až 8; 

— v 5.5, rozsah spotřeby kyslíku očkované ředicí vody od 0,2 mg/l do 1,5 mg/l místo horní limitní 

hodnoty 1,5 mg/l; 

— v 5.9, přípustný rozsah BOD5 kontrolního roztoku GGA změněn na (198 ± 40) mg/l a BOD7 

na (206 ± 40) mg/l; 
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— v 6.5 byla přidána možnost měření koncentrace rozpuštěného kyslíku elektrochemickou metodou 

s membránovou sondou; 

— v 8.4, rušivé vlivy: byl přidán článek o přítomnosti peroxidů a jejich sloučenin; 

— v 9.4 byly podrobně popsány možnosti pro určení ředění; 

— v 9.7, kontrolní analýza: byl podrobně popsán popis postupu; 

— byl přidán článek 10.3 „Kritéria platnosti“; 

— byla přidána příloha C „Přímé očkování analyzovaných roztoků“; 

— byla přidána nová příloha D „Statistické údaje“. 

 

ČSN ISO 20426 (75 9022) Směrnice pro posuzování a management zdravotních rizik pro 

opětovné využití vody k nepitným účelům  

 

Tato norma má sloužit pro hodnocení a management zdravotních rizik souvisících s patogeny 

obsaženými v recyklované vodě. Zdravotní rizika mohou být způsobena využitím recyklované vody 

a/nebo výrobou, akumulací a dopravou recyklované vody. Tato norma je použitelná pro využití 

recyklované vody vyrobené z jakékoliv zdrojové vody [tj. ze surových splaškových (domovních) 

odpadních vod; z čištěných městských odpadních vod; z průmyslových odpadních vod i ze srážkových 

povrchových vod, které mohly být znečištěny splaškovými odpadními vodami] a pro opětovné využití 

vody k nepitným účelům.   

Možnost použití normy ISO 20426 je uvedena v nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 

2020/741 ze dne 25. května 2020 o minimálních požadavcích na opětovné využívání vody. Norma 

ČSN ISO 20426 byla vydána v září 2020. 

 

Připravují se dále uvedené normy: 

 

ČSN 75 7737 Kvalita vod – Stanovení původců cerkáriové dermatitidy ve vodním prostředí  

 

Tato norma platí pro stanovení přítomnosti původců cerkáriové dermatitidy ve vodním prostředí, 

zejména v přírodních nádržích využívaných ke koupání. Zkouška je založena na zjišťování 

přítomnosti původců cerkáriové dermatitidy ve vodních plžích. Ti se sbírají na vhodných místech 

přírodních vod. V laboratoři jsou plži roztříděni do nádob s čistou vodou a nasvíceni umělým světlem. 

Pokud se z plžů uvolňují cerkárie, určuje se ve světelném mikroskopu, zda se jedná o ocelátní 

furkocerkárie, kam patří taxony, které mohou vyvolat u člověka cerkáriovou dermatitidu. Další 

informace o této normě můžete nalézt v referátu paní RNDr. Jany Bulantové, Ph.D. 

 

Revize ČSN 75 5355 Vodojemy  

 

Tato norma platí pro navrhování a provoz vodojemů (zemních a věžových), které jsou součástí 

vodovodů pro veřejnou potřebu a slouží pro zásobování pitnou vodou. Relevantní ustanovení této 

normy je možné použít i při navrhování a realizaci nádrží jiných typů nebo jiného účelu.  

 

Norma bude revidována s přihlédnutím k poznatkům získaným v průběhu používání předchozí normy 

ČSN 75 5355 z roku 2011 a bude uvedena do souladu s platnými normami z oboru vodního 

hospodářství, elektrotechniky a vzduchotechniky. Další informace o revizi normy můžete nalézt 

v referátu paní doc. RNDr. Jany Říhové Ambrožové, Ph.D. 

 

Revize ČSN EN 14614 (75 7723) Kvalita vod – Návod pro hodnocení hydromorfologických 

charakteristik řek 

 

Tato norma poskytuje návod pro záznam charakteristik při popisu a hodnocení hydromorfologie řek. 

Termín „řeka“ se používá jako obecný termín pro popis vodních toků všech velikostí. Tato norma je 

založena na metodách vyvinutých, zkoušených a sjednocených v Evropě. Jejím hlavním cílem je 

zlepšit porovnatelnost hydromorfologických metod sledování, zpracování dat, interpretaci 
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a prezentaci výsledků. I když má specifický význam při předávání zpráv podle požadavků Rámcové 

směrnice, má také podstatně širší oblast použití. 

 

Revize ČSN ISO 17995 (75 7875) Kvalita vod – Stanovení termotolerantních bakterií rodu 

Campylobacter 

 

Tato norma specifikuje metodu detekce, semikvantativního a kvantativního (MPN) stanovení počtu 

termotolerantních bakterií rodu Campylobacter. Tato metoda se může používat pro všechny druhy 

vod, včetně pitné vody, podzemní vody a vody ze studní, povrchové vody, vody v plaveckých 

a lázeňských bazénech, vod pro rekreační účely, nečištěných a čištěných odpadních vod a také pro 

sedimenty. Tato metoda se může používat pro detekci bakterií rodu Campylobacter 

ve specifikovaném objemu vzorku. Vzorky čisté vody s nízkým zákalem mohou být filtrovány 

membránovým filtrem buď pro kvalitativní metodu, semikvantitativní, nebo kvantitativní (MPN) 

metodu. Vzorky vody s vyšším zákalem, například odtoky z primárního a sekundárního čištění 

odpadních vod a sedimenty, jsou analyzovány stejnou kvalitativní, semikvantitativní nebo 

kvantitativní MPN metodou přímým očkováním materiálu do lahviček nebo zkumavek. Sedimenty 

mohou být suspendovány ve vhodném zřeďovacím roztoku nebo přímo očkovány do pomnožovacích 

médií. 

 

ČSN ISO 46001 (75 9050) Systémy managementu efektivního hospodaření s vodou – 

Požadavky s návodem k používání  

 

Tato norma specifikuje požadavky na vytvoření, zavedení a udržování systému managementu 

efektivního hospodaření s vodou a obsahuje návod k jeho používání. Je použitelná v organizacích 

všech typů a velikostí, které využívají vodu. Je zaměřena na konečné spotřebitele. 

 

Tato norma je použitelná v jakékoliv organizaci, která chce: 

a) dosáhnout efektivního využívání vody přístupem „snižovat, nahrazovat nebo opětovně 

využívat“; 

b) vytvořit, zavést a udržovat efektivní hospodaření s vodou;  

c) neustále zlepšovat efektivní hospodaření s vodou. 

 

„Snižovat“ znamená používání úsporných armatur a vybavení a například instalaci vhodného 

monitorovacího systému pro měření spotřeby a detekci úniků vody. „Nahrazovat“ znamená 

nahrazování pitné vody upravenou vodou a srážkovými vodami. „Opětovně využívat“ zahrnuje 

recyklaci, například provozní vody nebo šedé vody. 

 

Tato norma zahrnuje monitorování, měření, dokumentování, předkládání zpráv, praktiky navrhování 

a pořizování vybavení, systémů, procesů a výcviku pracovníků, které přispívají k managementu 

efektivního hospodaření s vodou. 

 

Dostupnost norem 

 

Na stránkách Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví (ÚNMZ) 

(www.unmz.cz) je dostupný Věstník Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní 

zkušebnictví. Ve Věstníku jsou zveřejňovány informace o vydaných i připravovaných normách. 

Na stránkách České agentury pro standardizaci (ČAS) (www.agentura-cas.cz) jsou uvedeny informace 

o prodeji norem. 

http://www.unmz.cz/
http://www.agentura-cas.cz/
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REVIZE NORMY PRO VODOJEMY 

 

Jana Říhová Ambrožová 

VŠCHT Praha, FTOP ÚTVP Technická 5, 166 28 Praha 6, tel.:220 445 123,  

e-mail: jana.ambrozova@vscht.cz 

 

 
Souhrn 

Soustavným sledováním vodárenských společností v rámci biologických auditů bylo zjištěno, že důležitými 

body na distribuční síti, kde dochází ke zhoršování její jakosti, jsou vodojemy. Na zhoršování jakosti 

akumulované vody se podílejí prvky technického, konstrukčního a biologického rázu. Podstatný vliv na tvorbu 

biofilmů na stěnách a přítomnost mikroorganismů v akumulované pitné vodě má sekundární kontaminace 

vzduchem. Za tímto účelem byly soustavně hodnoceny objekty za provozu a výsledky z hodnocení byly použity 

pro revizi normy pro vodojemy. 

 

Klíčová slova: vodojemy sekundární kontaminace vzduchem vzduchové filtry; audity 

 

Summary 

Through a systematic surveillance of water-supply companies within the framework of biological audits it has 

been found out that the important points in a distribution network where the quality of water is deteriorated are 

the water reservoirs. Deterioration in quality of accumulated water is caused by elements of technological, 

constructional and biological nature. The secondary air contamination has a substantial influence on the creation 

of biofilms on walls and the presence of microorganisms in accumulated drinking water. To this end, a water 

twin-compartment reservoir has been systematically evaluated during operation and the results of survey were 

used for the revision of the norm for accumulations 

 

Keywords: accumulations secondary air contamination air filters; audits  

 

 

Historie problematiky 

 

V letech 2009 až 2010 byla v rámci řešení grantového projektu NAZV 1G58052 prověřena norma 

ČSN 73 6650, která byla vydaná v roce 1985. Norma platila pro navrhování a provoz vodojemů 

(zemních i věžových), které jsou součástí veřejných vodovodů pro zásobování pitnou vodou. Norma 

byla samozřejmě zastaralá a poplatná tehdejším legislativním požadavkům, technologiím, 

požadavkům na používané materiály a požadavkům na obsluhu atd., a tudíž bylo žádoucí adekvátně 

zareagovat na nově uplatňovanou legislativu, vycházející z předpisů WHO a Evropské komise. V roce 

2011 byla tato norma nahrazena plně normou ČSN 75 5355, která v té době respektovala legislativní 

předpisy, Water Safety Plans a směrnici 98/83/ES, byla doplněna terminologie a aktualizován text 

s ohledem na ČSN EN 1508.  

 

V době platnosti nově zavedené normy ČSN 75 5355 (2011) probíhaly ve vodárenských společnostech 

rekonstrukce objektů vodojemů a současně i biologické audity zaměřené na kvalitu akumulované pitné 

vody v objektu vodojemu, na stav smáčených stěn akumulačních nádržích (biofilmy), úroveň 

kontaminace vzduchu v akumulačním prostoru a optimalizaci skladby filtračních vložek filtrační 

jednotky. Díky této soustavné spolupráci s provozovateli vodojemů a distribuční sítě bylo možné 

získat mnoho cenných dat, zkušeností a případně i doporučení potřebných pro revizi stávající normy.  

 

Úpravy a revize normy 

 

V roce 2020 byla připravena revize normy. Významně k tomu i napomohla povinnost výrobcům 

a dodavatelům pitné vody a provozovatelům veřejných vodovodů zpracovat posouzení rizik a tato 

následně promítnout do provozního řádu a monitorovacího programu. Nejedním provozem bylo 

potvrzeno, že vodojemy jsou kritická místa distribuční sítě a je zapotřebí důkladně posoudit jejich stav 

ze všech hledisek, stavebně-technických, konstrukčních a provozních. 
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Návrh normy se revizemi zaměřil na souvisící a citované ČSN, předpisy a dokumenty. Zásadně byl 

zrevidován čl. 2.  

 

Dále byly upraveny a doplněny některé články z kapitoly 6, např.: 

 

 čl. 6.1.17 specifikující vybavení nádrží okny a okenními prostupy s odkazem na TD-I-48;  

 čl. 6.1.20 zaměřený na větrací zařízení byl rozdělený do 2 článků (6.1.20.1 a 6.1.20.2), 

specifikujících umístění a skladbu vzduchových filtrů podle nové ČSN EN ISO 16890-1, 

požadavky na přístupnost a možnost pravidelné kontroly a monitoringu stavu filtračních 

vložek, četnost výměny filtračních vložek a optimalizace plánu jejich správného provozování 

s odkazem na informativní Přílohu A; 

 čl. 6.1.22 se specifikací osazení zábran sekundární kontaminace; 

 čl. 6.5.7 s charakteristikou vodního uzávěru (plováku). 

 

Upraven byl čl. 8.8 s ohledem na zajištění objektu v době kosení trav. 

 

Zrevidován byl čl. 11, významně pak čl. 11.4 specifikující filtrační zařízení včetně jeho sklady 

a optimalizace provozu. 

 

Doplněna byla informativní Příloha A zaměřená na monitoring funkčního stavu filtračních vložek 

včetně návrhu na četnost jejich výměny. Příloha je rozdělena do 3 základních částí. Část A1 se zabývá 

obecnou problematikou úrovně vzdušné kontaminace a potřeby eliminace částic a mikroorganismů 

ze vzduchu ve filtračních vložkách vzduchových filtrů (viz obr. 1).  

 

 

Obr. 1: Účinnost eliminace vzdušné kontaminace metodou měření spadu na Petriho misky po kultivaci 

mikromycet (metoda spadu, expozice v objektu po dobu 15 min a 30 min); měření proběhlo před osazením FV 

a následně po jejím osazení po cca 4 měsících 

 

Část A2 se věnuje filtrační sestavě, část A.2.1 pak návrhem na monitoring stavu ovzduší a jeho 

mikrobiálního zatížení. V normě jsou navrženy případné limity počtu KTJ mikromycet s použitím 

spadové metody přímo v akumulačním prostoru (viz obr. 2). Část A.2.2 se zabývá účinností 

a životností filtračních vložek osazovaných v různě zatíženém prostředí s různou dobou expozice. 

Podklady pro zpracování této problematiky vychází z výluhových zkoušek různých typů filtračních 

vložek a náplní používaných na zemních objektech vodojemů (různá velikost, místo umístění 

větracího průduchu, zatížení objektu, doba osazení filtrační vložky apod.). Filtrační vložky byly 

testovány jako celek a zároveň i jako jednotlivé separované vrstvy. Výluhovými zkouškami bylo 

zjištěno 60% až 80% zachycení částic organického i anorganického původu v první separační vrstvě 

filtrační sestavy. Záchyt částic byl zjištěn i ve výluzích z dalších vrstev vyjmutých z filtrační sestavy. 
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Z toho jasně vyplývá důležitost zajištění několika bariér pro záchyt částic a mikroorganismů z ovzduší 

v akumulačním prostoru (viz obr. 3). Část A.2.3 se zabývá vhodnou koncepcí filtrační sestavy, která 

byla modelově zkoušena v reálných podmínkách. Testováním několika typů filtračních vložek byla 

zjištěna významná eliminace mikrobiální kontaminace vzduchu mikromycety (až 85 %), dále byl 

zjištěn nejen vliv používaných filtračních materiálů (rounová netkaná textilie), ale i pořadí 

jednotlivých vrstev ve filtrační vložce. Zvýšení účinnosti eliminace mikroorganismů z ovzduší bylo 

zkoušeno za použití různých typů dezinfekčních přípravků na bázi mědi a stříbra nebo sycené 

aktivním uhlím. 

 

 

Obr. 2: Spady na misky s SBA médiem exponované v akumulačním prostoru objektu vodojemu (pravá i levá 

komora) po dobu 15 a 30 minut 

 

 

Obr. 3: Hodnocení proběhlo na základě výluhových zkoušek z jednotlivých filtračních vrstev za definovaných 

podmínek 

 

Část A3 je zaměřena na optimalizaci provozu filtračních vložek (viz obr. 4). Filtrační vložka má 

omezenou životnost. S množstvím zachycených částic ve filtračních vložkách rostou tlakové ztráty, 

tento jev může být navíc umocněn typickým vlhkým prostředím ve vodojemu a ve výsledku může 

dojít ke snížení účinnosti větracího zařízení. Po uplynutí této doby dochází k výraznému vyčerpání 

filtrační kapacity filtrační náplně, a proto je nutné vyměnit ji za novou. Proces výměny filtračních 



11 

vložek a postup ošetřování vzduchotechnického zařízení je žádoucí zakotvit do harmonogramu 

pravidelné údržby a kontroly stavu objektu vodojemu. 

 

 

Obr. 4: V grafu jsou na ose y počty KTJ (kolonií tvořících jednotek) mikromycet (plísní a kvasinek); na ose x 

pak doba (1 rok), po kterou probíhalo měření úrovně spadu na misky (expozice vždy na 15 a 30 minut) 

 

 

Závěry 

 

Revize normy je v současné době v připomínkovacím řízení. Kvalitní vodu je nutné udržet v celém 

systému distribuce až ke kohoutku spotřebitelů a vodojemy jsou rizikové objekty. Nové a kvalitnější 

zabezpečení filtrace vzduchu na vodojemech přináší další posun k udržení kvality dodávané vody 

v celém systému zásobování pitnou vodou. Vzhledem k únosným investičním a provozním nákladům 

je jednoznačně smysluplné věnovat významnou péči zajištění a kontrole stavu objektu vodojemů. Tato 

péče se vyplatí! Jako podklad (seriózní) pro investice může sloužit riziková analýza stejně jako 

správně provedený biologický audit. 
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Souhrn 

Státní zdravotní ústav pořádá program zkoušení způsobilosti pro stanovení chlorofylu-a podle ČSN ISO 10260 

každoročně již od roku 2004. Na výsledcích tohoto programu jsou ukázány některé chyby, které stanovení 

chlorofylu-a doprovází, např. vliv zbytkové vody ve filtrech, krátký čas mezi koncem extrakce a vyčištěním 

extraktu či špatné okyselení extraktu.  

 

Klíčová slova: chlorofyl-a; voda; ČSN ISO 10260; programy zkoušení způsobilosti; mezilaboratorní porovnání 

 

Summary 

The National Institute of Public Health has been provided a proficiency testing program for chlorophyll-a 

analysis according to ČSN ISO 10260 annually since 2004. Some errors connected with this analysis are shown 

with help of the results of this program, e.g. the influence of residual water in filters, short time between  

the end of extraction and extract purification and wrong extract acidification. 

 

Keywords: chlorophyll-a; water; ISO 10260; proficiency testing; interlaboratory comparisons 

 

 

Úvod 

 

Koncentrace chlorofylu-a je jedním ze základních ukazatelů kvality povrchové vody, z něhož si lze 

udělat představu o množství přítomných sinic a řas. Pro stanovení chlorofylu ve vodě se používají 

různé metody založené na měření absorbance či fluorescence. Za základní se bezpochyby považuje 

metoda, v níž se chlorofyl extrahuje do etanolu (případně další látek) a extrakt se měří následně 

na spektrofotometru. Pro toto stanovení existuje mezinárodní norma (ČSN) ISO 10260 [1], která 

v nezměněné podobě platí od roku 1996. Metoda v některých místech není úplně striktní, tudíž se 

postupy v jednotlivých laboratořích mohou mírně lišit. Při provedení extrakce norma přímo nabízí dvě 

varianty. Rozdíly mohou být v použitých pomůckách, jako jsou extrakční nádoby (plastové vs. 

skleněné) nebo filtry (různé typy). Laboratoře mají také velmi odlišné přístupy k volbě objemu vzorku 

použitého k filtraci. Liší se také v objemu etanolu, ve kterém se filtry se zachyceným materiálem 

extrahují. Řadu těchto rozdílů jsme ověřovali v naší laboratoři a výsledky publikovali před deseti lety 

na konferenci Vodárenská biologie [2].  

 

Stanovení chlorofylu-a podle ČSN ISO 10260, ačkoli se týká řas a sinic, spadá metodicky spíše 

do působnosti „chemické části“ environmentálních, vodohospodářských či hygienických laboratoří, 

protože zahrnuje extrakci a spektrofotometrii. Od většiny chemických a fyzikálně-chemických analýz 

se však liší jednou podstatnou věcí. Při stanovení se nepoužívají žádné referenční materiály ani pro 

kalibraci, ani pro ověření celého postupu. Lze sice koupit chlorofylový standard, ten je však možné 

využít pouze k ověření spektrofotometru. Proto u stanovení chlorofylu-a je velmi důležitá pravidelná 

účast v programech zkoušení způsobilosti (PZZ), které mohou poukázat na případné problémy 

v postupu laboratoře. 

 

V tomto příspěvku se chceme podívat na problém mezilaboratorních rozdílů ve stanovení chlorofylu-a 

právě prostřednictvím výsledků z PZZ. Program zaměřený na stanovení chlorofylu-a každoročně 

pořádáme již sedmnáct let společně s programem pro stanovení sinic. Program zahrnuje nejen 

hodnocení koncentrace chlorofylu-a a jeho rozkladných produktů (feopigmentů) ve vzorcích 

povrchové vody, ale jsou do něj zařazeny i další vzorky (etanolový extrakt, dříve také mražené filtry) 

a sbírají se i další údaje včetně všech dílčích hodnot, ze kterých je možné výsledek účastníka 

přepočítat. Z těchto údajů lze také u účastníků s odlehlými výsledky v některých případech odhadnout, 

v které části postupu mají problém. I když výsledky z placených PZZ mají pro zamýšlený účel i svá 

mailto:petr.pumann@szu.cz
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negativa (např. ve snaze uspět mohou někteří účastníci své výsledky upravovat, vzorky se 

zpracovávají s větší časovou prodlevou od odběrů, než připouští metodická norma), představují podle 

našeho názoru velmi cenný materiál, který o metodě může prozradit řadu zajímavých skutečností. 

 

Metody 

 

Data využitá v tomto příspěvku pocházejí z PZZ, který pořádá Expertní skupina pro zkoušení 

způsobilosti Státního zdravotního ústavu (SZÚ) jednou ročně (v září nebo říjnu) již od roku 2004. 

Počet účastníků s redukcí počtu pracovišť zdravotních ústavů postupně klesal. V prvním kole se ho 

účastnilo 28 laboratoří a postupně se ustálil na počtech mírně pod deset s občasnými výkyvy oběma 

směry (tabulka 1). Celkem se programu za dobu jeho existence zúčastnilo 51 různých laboratoří. 

Většina z nich opakovaně.  

 
Tabulka 1: Počet účastníků rozdělených podle typu laboratoře v jednotlivých kolech programu 
 

typ laboratoře 
rok (2004–2020) 

04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

environmentální lab. 
 

1 1 2 2 2 2 1 1 
    

1 1 
  

podniky povodí 4 4 3 3 3 3 2 2 3 5 4 4 6 3 4 3 5 

výzkumné instituce 
    

1 1 
   

1 2 1 1 
 

2 2 1 

vodárenské lab. 1 
 

2 1 
 

2 1 1 1 1 1 1 1 
 

1 
  

zdravotní ústavy 23 21 13 14 6 7 4 6 4 
  

9 
 

4 3 4 
 

celkem 28 26 19 20 12 15 9 10 9 7 7 15 8 8 11 9 6 

 

Podoba programu se postupně vyvíjela. Jaké vzorky se v jednotlivých kolech zpracovávaly a jaké 

doplňkové informace od účastníků se sbíraly, je patrné z tabulky 2. Aktuální podoba programu 

zahrnuje dva živé vzorky o různých koncentracích chlorofylu-a v koncentrační úrovni obvykle mezi 

10 a 100 µg/l. Dále je vydáváno 30 ml etanolového extraktu. V letech 2011 až 2015 byly součástí 

programu také analýzy mražených filtrů se zachyceným materiálem.  

 
Tabulka 2: Počet a typ vydávaných vzorků (první tři řádky) a sbírané doplňkové informace od účastníků 

v jednotlivých kolech. V roce 2016 byly nedopatřením z formuláře pro zápis výsledků vypuštěny některé otázky 
 

vzorek / sbíraný 

údaj 

rok (2004–2020) 

04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

živé vzorky 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

etanolový extrakt      1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

zmražené filtry        2 2 2 2 2      

filtrovaný objem x x x x x x x x x x x x x x x x x 

objem extraktu x x x x x x x x x x x x x x x x x 

optická dráha kyvety x x x x x x x x x x x x x x x x x 

absorbance  x x x x x x x x x x x x x x x x 

spektrofotometr x x x x x x x x x x x x x x x x x 

typ filtru     x x x x x x x x  x x x x 

extrakční varianta        x x x x x  x x x x 

extrakční nádoby1)         x x x x  x x x x 

čištění extraktu2)         x x x x  x x x x 

čas po extrakci3)         x x x x  x x x x 

Poznámky: 1) materiál extrakčních nádob (sklo, plast); 2) způsob vyčištění extraktu od zbytků filtru (odstředění, 

filtrace); 3) čas mezi extrakcí a vyčištěním extraktu 

  

SZÚ, jako poskytovatel programu, zajišťuje kromě zpracování dat i poměrně rozsáhlé zabezpečení 

homogenity (3 až 4 vzorky, z každého dvě paralelní stanovení). K tomu navíc měří koncentrace 

chlorofylu-a i ve vzorcích nestandardně uložených (na světle a ve tmě v laboratorní teplotě) 

a uložených sice ve standardních podmínkách ve tmě v lednici, ale jejich zpracování je provedeno 

o den déle.  
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V případech, kdy se porovnávají výsledky z různých kol mezi sebou, jsou jako referenční hodnoty 

využity výsledky SZÚ. Metoda se v naší laboratoři za celých 17 let, po kterou program pořádáme, 

prakticky nezměnila. Na filtraci se od začátku používají filtry Whatman GF/B (průměr 47 mm), 

extrakce se provádí v 25 ml etanolu v plastových šroubovacích zkumavkách stále ve stejné lázni. 

Extrakt je čiřen odstředěním a následně odpipetován do 4 cm kyvet s víčkem. V těchto kyvetách 

po změření absorbancí se vzorek rovnou okyseluje. Měření probíhá stále na stejném spektrofotometru. 

Celou analýzu provádí stále stejný pracovník. Jediným rozdílem bylo prodloužení času mezi extrakcí 

a měřením (resp. vyčištěním extraktu), které se do roku 2007 dělalo krátce po zchladnutí extraktu 

(řádově desítky minut). Od roku 2008 byl tento odstup prodloužen na cca 3 hodiny a od roku 2013 

ještě více (do druhého dne, cca 24 hodin). 

 

Zpracování dat a další analýzy byly provedeny v MS Excel. 

 

Výsledky a diskuze 

 

Zbytková voda ve filtrech  
Zřejmě nejzásadnější vliv na výsledek (resp. na velikost systematické chyby) má typ filtru 

v kombinaci s objemem etanolu a tím, jak dlouho nechá pracovník provádějící filtraci po protečení 

vody nad filtrem „vykapávat“ její zbytky zachycené uvnitř filtru. V každém filtru po filtraci zůstane 

trochu vody (v pokusech v laboratoři SZÚ se podle typu filtru jednalo o 0,56 až 1,3 g [2]), která 

následně naředí etanol použitý k extrakci, čímž sníží výslednou absorbanci extraktu. Zároveň sníží 

koncentraci etanolu, takže se pravděpodobně sníží i účinnost extrakce. Vliv zbytkové vody ve filtrech 

roste s klesajícím objemem etanolu použitého k extrakci, který se v rámci PZZ pohybuje obvykle mezi 

10 a 25 ml (s maximy od necelých osmi po padesát ml). Používané filtry se liší svou „robustností“, 

kterou lze exaktně vyjádřit jako plošnou hmotnost, která se u filtrů používaných účastníky pohybovala 

od 52 g/m2 (filtry Fisherbrand, grade 261) nebo 53 g/m2 (filtry Whatman GF/C) po 143 g/m2 (filtry 

Whatman GF/B). Pro přesnější popis tohoto jevu bychom potřebovali znát ještě dva údaje, a to 

velikost (průměr) použitých filtrů, který však ne vždy účastníci uvedli (většinou se jedná o 47 mm), 

a obvyklý postup na konci filtrace (čas po který se nechá filtr „odkapávat“ se zapnutou vývěvou). 

Tento údaj jsme se zatím nepokusili sbírat mimo jiné proto, že předpokládáme, že se bude v rámci 

jednotlivých filtrací i u stejného pracovníka lišit. Na obrázku 1 je ukázka z roku 2018, kdy byl 

pozorovaný efekt zbytkové vody ve filtru doposud nejzřetelnější.  

 

 
 

Obr. 1: Závislost koncentrace chlorofylu-a na plošné hmotnosti filtru a objemu etanolu použitého k extrakci 

ve výsledcích účastníků u dvou vzorků s různou koncentrací chlorofylu v kole PZZ z roku 2018 

 

Účinnost extrakce 
Ve snaze omezit variabilitu vzniklou použitím různých filtrů a objemu vzorku v jednotlivých 

laboratořích, byly v letech 2011 až 2015 vydávány zmražené filtry, přes které byl před vydáním 

přefiltrován vzorek silně oživené vody. Bohužel se tento typ vzorků příliš neosvědčil. Variabilita jak 

v rámci našich výsledků, tak výsledků účastníků byla přinejmenším srovnatelná s živými vzorky. 
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Navíc se jednalo o vzorky náročné na přípravu i dopravu (suchý led). Proto jsme se nakonec rozhodli 

tuto část z programu vypustit. 

 

Příliš časné „vyčistění“ extraktu 
Laboratoře po extrakci, kterou mohou provést přelitím vzorku horkým etanolem nebo častěji 

ponořením uzavřené extrakční nádoby na 5 minut do vodní lázně vyhřáté na 75 °C, musí extrakt zbavit 

zbytků filtru a zachycených sinic, řas a dalších částic. To mohou dělat filtrací nebo odstředěním. 

Do doby, než je extrakt takto vyčištěn, může extrakce stále probíhat. Po zkušenostech z naší 

laboratoře, kdy jsme zjistili, že čas v řádu desítek minut mezi vytažením nádoby z vodní lázně nemusí 

být dostatečný, aby extrakce úplně doběhla [2], provádíme měření na spektrofotometru s delším 

odstupem. V současnosti ho provádíme, je-li to možné, až druhý den po extrakci.  V našem programu 

jsme údaj o čase mezi koncem extrakce a vyčištěním začali sbírat v roce 2012. V některých kolech 

rozdíl patrný byl (viz obr. 2), v některých ne. Neumíme posoudit, zda šlo o náhodu nebo zda má vliv 

složení vzorku. Možné je, že extrakce některých sinic a řas probíhá pomaleji než jiných a že se tento 

jev vyskytne jen někdy. 

 

 
 

Obr. 2: Závislost absorbance při 665 nm na čase mezi ukončením extrakce (vyjmutí nádoby z vodní lázně) 

a vyčištěním extraktu od zbytků filtru a na nich zachyceného materiálu u dvou vzorků z programů z let 2013 

a 2019. Aby bylo možné srovnat jednotlivé laboratoře, byl rozdíl absorbancí při 665 nm a 750 nm převeden 

na hodnotu odpovídající 1 cm optické dráhy kyvety, 1 ml etanolu a 1000 ml filtrovaného vzorku   

 

Spektrofotometrie 

Vliv na výsledky může pochopitelně mít i funkčnost spektrofotometru. Z tohoto důvodu jsme zařadili 

mezi vydávané vzorky také etanolový extrakt připravený ze silně oživených vzorků tak, aby se 

absorbance v kyvetách s optickou dráhou 1 cm blížila 0,1 nebo ji i mírně překračovala. Zároveň by 

však neměla v 5 cm kyvetách převyšovat hodnotu 0,8, kterou norma ohraničuje horní rozsah měření 

(občas není účastníky respektováno). V některých případech tento vzorek poukázal na to, že za nižší 

výsledky opravu může měření spektrofotometrem (i opakovaně v různých letech). Vyskytly se však 

případy, kdy koncentrace chlorofylu-a v živých vzorcích měla laboratoř srovnatelné s ostatními 

účastníky, výsledky měření absorbance vzorku extraktu byly nižší (i v tomto případě opakovaně). 

Kromě falzifikace výsledků, která nám však v případě tohoto účastníka nepřipadala pravděpodobná, 

nás napadlo jen vysvětlení špatného skladování vzorků před analýzou (na světle), která extrakt přes 

umístění v tmavé vzorkovnici znehodnotí více než živé vzorky (zkušenosti s nestandardně uloženými 

vzorky). 

 

Špatné (nedostatečné) okyselení extraktu 
Relativně dobře identifikovatelnou chybou, které se laboratoře mohou dopustit, je nedostatečné 

okyselení vzorku. K tomu může dojít např. při použití méně koncentrované kyseliny (bylo zjištěno 

následným šetřením u jednoho z účastníků) nebo jejím nepřesným přidáním (použitý objem 1 µl na ml 

extraktu je poměrně malý). V druhém případě však lze očekávat, že se bude jednat spíše o náhodnou 

hrubou chybu než o chybu systematickou. Výsledky vzhledem k následnému přepočtu pak vykazují 
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nižší koncentrace chlorofylu-a na úkor feopigmentů, což by při důsledném sledování poměru obou 

parametrů mělo být analytikem odhaleno. Část laboratoří však feopigmenty vůbec nestanovuje (resp. 

nedopočítává) nebo jim nevěnuje dostatečnou pozornost. Exemplární příklad, jak přehlížení poměru 

feopigmentů k chlorofylu-a může vést k naprosto nesprávným (cca 5× nižším) koncentracím 

chlorofylu-a, je ukázán v tabulce 3. 

 
Tabulka 3: Příklad evidentní chyby při okyselování vzorků (oba vzorky, obě paralelní stanovení) u jednoho 

účastníka v roce 2011.  
 

vz. absorbance chlorofyl-a (µg/l)  feopigmenty (µg/l) feo/chl-a 

A665 A750 Ak665 MAk665 Ak750 původní úprava původní úprava původní úprava 

A 
0,6161 0,0015 0,5574 0,4100 0,0039 22,6 77,2 121 28,4 5,36 0,37 

0,6161 0,0018 0,5618 0,4080 0,0016 20,0 77,0 126 28,7 6,27 0,37 

B 
0,2355 0,0015 0,2074 0,1550 -0,0003 8,7 25,9 39,3 10,0 4,55 0,39 

0,2565 0,0024 0,2297 0,1710 0,0022 8,8 28,1 43,8 10,9 5,01 0,39 

A665 a A750 jsou absorbance při příslušné vlnové délce, Ak665 a Ak750 absorbance po okyselení. Ve sloupečku 

MAk665 je zkusmo upravena absorbance po okyselení při 665 nm tak, aby přepočítané výsledky odpovídaly 

výsledkům ostatních účastníků. Vztažné hodnoty byly v tomto kole ve vzorku A pro chlorofyl-a 83,8 µg/l, pro 

feogimenty 33,0 µg/l, ve vzorku B pak 32,0 µg/l a 11,7 µg/l. Tedy i při správném okyselení by tento účastník 

měl výsledky nižší, stačily by však bez problémů na úspěšnou účast v programu 
 

Falzifikace výsledků 

Upravení výsledků před odesláním sice není problém, který by se týkal metody, ale je pro nás 

zajímavý především z hlediska poskytovatele PZZ. Právě snaha předejít falzifikaci byl jeden z důvodů 

(i když ne hlavní), proč jsme začali již od roku 2005 po účastnících požadovat naměřené absorbance 

a další údaje, ze kterých zvládneme zrekonstruovat výsledek. Samozřejmě jsme si vědomi, že 

i absorbance člověka, který metodu zná, si může „vycucat z prstu“ tak, abychom nepoznali, že se 

jedná o smyšlené hodnoty. V několika případech staršího data však bylo nanejvýš pravděpodobné, že 

ve snaze uspět upravil účastník své výsledky, což bylo poznatelné podle právě nedopovídajících 

absorbancí a zjevně se nejednalo o překlep (překlepy v těchto údajích jsou poměrně časté). 

 

 
 

Obr. 3: Výsledky sedmi nejčastějších účastníků programu z let 2009 až 2020 (v tomto období byly vydávány 

vždy dva živé vzorky o různých koncentracích chlorofylu-a) vyjádřené jako procentuální rozdíl oproti výsledku 

SZÚ. Pro lepší přehlednost je rozděleno do dvou grafů. Na ose x jsou zobrazeny výsledky vzorku s nižší 

koncentrací chlorofylu-a v jednotlivém kole, na ose y s vyšší 

 

Srovnání účasti v jednotlivých kolech 

Jak pro účastníky, tak pro nás z metodického hlediska je zajímavé pozorovat, zda se jednotlivé 

laboratoře pohybují na zhruba stejné úrovni, nebo zda jsou kolo od kola proměnlivé. Vzhledem 

k tomu, že koncentrace chlorofylu-a jsou v každém vydávaném vzorku jiné, je pro takové srovnání 
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nutné najít nějakou referenční hodnotu, ke které budeme výsledky vztahovat. Sice se nabízí využít 

vztažnou hodnotu, jenže ta je vždy počítána z účastníků konkrétního kola, jejichž složení se mezi koly 

někdy i značně obměňuje (viz tabulka 1). Proto za stabilnější hodnotu považujeme výsledky laboratoře 

SZÚ díky prakticky neměnnému postupu a testování přinejmenším tří vzorků (každý v paralelním 

stanovení). Relativní rozdíly mezi výsledky sedmi laboratoří, které se v období 2009 až 2020 účastnily 

našich PZZ nejčastěji, a výsledky laboratoře SZÚ lze vidět na obr. 3. V tomto období byly vydávány 

v každém kole dva živé vzorky a lze tudíž sledovat konzistenci výsledků nejen mezi různými koly, ale 

také mezi oběma vzorky v rámci jednoho kola. Pokud výsledky laboratoře leží blízko sebe a zároveň 

přibližně na šikmé přerušované linii, je pravděpodobné, že postup stanovení má laboratoř „pod 

kontrolou“. Výsledky tak ukazují spíše na systematickou chybu nebo lépe „systematický rozdíl“ 

(výsledky laboratoře SZÚ rozhodně nevydáváme za nějakou absolutní referenční hodnotu). To se týká 

většiny výsledků laboratoří P16, P19, P22 ,V26 a v podstatě i Z33. U posledně jmenovaného účastníka 

byl zaznamenán v jednom kole u obou vzorků velmi nízký výsledek (pochází z roku 2011). Jedná se 

o výše v textu zmíněný případ, za který mohlo pravděpodobně špatné okyselení (tabulka 3). 

U laboratoří P20 a Z35 jsou patrné poměrně velké rozdíly jak v rámci jednotlivých kol, tak mezi 

jednotlivými koly. Problémy s metodou byly v minulosti s účastníkem P20 diskutovány v rámci 

seminářů k hodnocení jednotlivých kol programu.  

 

Závěr 

 

Příspěvek byl vytvořen ze širokého, ale poměrně nesourodého souboru dat, nashromážděného 

za období téměř dvou desetiletí pořádání našeho programu. Jedná se jen o ukázku možností, jak lze 

tato data využít k lepší představě o tom, co je hlavní příčinou rozdílů ve výsledcích stanovení 

chlorofylu-a podle ČSN ISO 10260 v provozních laboratořích. Nasbírané údaje hodláme dále 

analyzovat i pomocí jiných metod, připravit z nich další publikaci a poznatky využít k naší metodické 

činnosti. 

 

 

Poděkování: Vznik příspěvku byl podpořen v rámci MZ ČR – RVO (Státní zdravotní ústav – SZÚ,  

IČ 75010330). 
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Souhrn 

Na základě směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2020/2184 ze dne 16. prosince 2020 o jakosti vody 

určené k lidské spotřebě budou muset členské státy Evropské unie zařadit somatické kolifágy mezi 

mikrobiologické ukazatele stanovované v rámci provozního monitorování surové vody používané pro výrobu vody 

pitné. Z toho důvodu je v mikrobiologické laboratoři Ústavu technologie vody a prostředí na VŠCHT, Praha 

zjišťován výskyt somatických kolifágů v různých typech vod. Vzhledem k tomu, že pro rutinní stanovení 

somatických kolifágů budou moci provozní laboratoře využívat tzv. kitová stanovení, je příspěvek zaměřen 

na porovnání výsledků získaných pomocí metody předepsané normou ČSN EN ISO 10705-2 s výsledky získanými 

pomocí kitového stanovení BP 1601 Bluephage. 

 

Klíčová slova: somatické kolifágy; kvalita pitné vody; provozní monitoring; kitové stanovení 

 

Summary 

Based on the amendment of Directive of the European Parliament and of the Council (EU) 2020/2184  

from 16th December 2020 on the quality of water intended for human consumption EU Member States will have 

to include somatic coliphages among the microbiological indicators established in the operational monitoring  

of raw water used for the production of drinking water.. For this reason, the occurrence of somatic coliphages  

in various types of water is detected in the microbiological laboratory of the Institute of Water Technology and 

the Environment at the University of Chemistry and Technology, Prague. Due to the fact that for routine 

determination of somatic coliphages, operating laboratories will be able to use so-called kit determinations, our 

attention was also focused on comparing results obtained using the method prescribed by ČSN EN ISO 10705-2 

with results obtained using kit determination BP 1601 Bluephage.  

 

Keywords: somatic coliphages; quality of drinking water; operational monitoring; kit assay 

 

 

Úvod 

 

Somatické kolifágy jsou bakteriálními viry (tzv. bakteriofágy), jejichž hostitelskými kmeny jsou 

koliformní bakterie, zejména buňky bakterií druhu Escherichia coli, případně buňky bakterií rodů 

Shigella a Klebsiella [1]. Pro člověka jsou somatické kolifágy nepatogenní. Běžně se vyskytují 

ve střevním traktu člověka a teplokrevných zvířat. Díky jejich podobné velikosti a morfologii 

s některými enterickými viry by mohly být použity jako indikátorové mikroorganismy patogenních virů 

ve vodním prostředí. Vzhledem k jejich velikosti a vyšší rezistenci vůči úpravárenským a čistírenským 

procesům na ně lze současně pohlížet jako na ukazatele účinnosti procesů úpravy pitné vody a čištění 

odpadních vod. 

 

Somatické kolifágy jsou jako nový ukazatel zmiňovány ve dvou legislativních dokumentech. Dle 

směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2020/2184 ze dne 16. prosince 2020 o jakosti vody 

určené k lidské spotřebě budou somatické kolifágy stanovovány v rámci provozního monitorovacího 

programu v surové vodě a dále v celém procesu úpravy pitné vody, pokud bude výskyt somatických 

kolifágů ve zdroji surové vody vyšší než 50 PTJ/100 ml [2]. V nařízení Evropského parlamentu  

a Rady (EU) 2020/741 o minimálních požadavcích na opětovné využívání vody ze dne 25. května 2020 

je stanovení somatických kolifágů uvedeno v tzv. validačním monitoringu, kdy je nezbytné posuzovat 

účinnost zařízení při odstranění somatických kolifágů u kategorie s nejpřísnějšími požadavky na kvalitu 

vody (tzn. Třída A). Počty somatických kolifágů musí být daným zařízením snižovány o log10 ≥ 6,0 

s ohledem na jejich koncentraci v surové odpadní vodě na vstupu do městské čistírny odpadních vod [3]. 

 

mailto:janakd@vscht.cz


19 

Metodu stanovení somatických kolifágů ve vodách tedy bude na základě výše zmiňovaných předpisů 

nezbytné zavést do některých provozních či jiných laboratoří, které budou muset následně věnovat 

určitý čas optimalizaci metody.  

 

Přestože norma pro stanovení somatických kolifágů ve vodách existuje již dlouhá léta, v České republice 

nepatří somatické kolifágy mezi běžně stanovované ukazatele a zkušenosti s předepsaným postupem 

jsou jen velmi nízké nebo žádné. Usnadnit práci s přípravou potřebných komponent pro stanovení 

somatických kolifágů a rovněž s optimalizací metody by mohly již předpřipravené komerčně dostupné 

testovací kity. Za tímto účelem byl v mikrobiologické laboratoři Ústavu technologie vody a prostředí 

na Vysoké škole chemicko-technologické v Praze zkoušen testovací kit BP 1601 od výrobce Bluephage, 

přičemž výsledky byly vzájemně porovnávány s provedeným postupem stanovení somatických kolifágů 

uvedeným v normě ČSN EN ISO 10705-2.  

 

Cílem tohoto příspěvku je účastníky konference stručně seznámit s možnostmi stanovení somatických 

kolifágů a shrnout výhody i nevýhody jednotlivých metod. Posouzení podobnosti či rozdílnosti výsledků 

získaných postupem dle normy ČSN EN ISO 10705-2 a pomocí testovacího kitu BP 1601 od výrobce 

Bluephage je součástí prezentace.  

 

Stanovení somatických kolifágů 

 

Somatické kolifágy lze stanovit pomocí metod molekulární biologie, kterými jsou RT-qPCR 

(kvantitativní PCR spojená s reverzní transkripcí), qPCR (kvantitativní PCR) apod. [4], dále 

standardizovanými kultivačními metodami (ČSN EN ISO 10705-2, ČSN ISO 10705-3, USEPA 1601, 

USEPA 1602) nebo pomocí transmisní elektronové mikroskopie [5]. Výše uvedené metody se liší 

v rychlosti získání výsledku, druhu výsledku, v ceně provedení, v náročnosti na vybavení a také 

v náročnosti na provedení postupu stanovení. Metody molekulární biologie jsou sice rychlejší než 

klasické kultivační postupy, ale jejich zásadní nevýhodou jsou vysoké investiční náklady při pořizování 

nezbytných přístrojů a nutnost zkušené obsluhy k přístrojům. Problematická je také vysoká citlivost 

těchto metod, která může poskytovat falešně pozitivní signály v případě kontaminace testovaného 

vzorku. Provozně a ekonomicky nejpřijatelnějšími jsou metody kultivační. V posledních letech byly 

rovněž vyvinuty některé nové kultivační metody, u nichž se doba stanovení somatických kolifágů blíží 

době stanovení metod molekulární biologie, jedná se např. o produkt Bluephage Rapid Kit. 

 

Kultivační metody lze využít, jak ke kvalitativnímu (tj. zjištění přítomnosti či absence ve vzorku), tak 

ke kvantitativnímu stanovení somatických kolifágů. Kvantitativně se somatické kolifágy stanovují 

kultivací na dvouvrstvé, nebo jednovrstvé agarové plotně [6]. Vazba na hostitelský kmen E. coli 

a následná replikace somatických kolifágů se na kultivační ploše projeví tvorbou plaků (zón projasnění 

v pevném agarovém médiu), které se vyjadřují jako plaky tvořící jednotky ve stanovovaném objemu 

(PTJ/ml) [7]. (Poznámka: v nové normě ČSN ISO 10705-3 se počty uvádějí jako pfp, tj. plaky tvořící 

částice na objem vzorku.) V konečném výsledku musí být zohledněno případné ředění, nebo 

zkoncentrování stanovovaného vzorku. Somatické kolifágy se při porovnání s dalšími typy bakteriofágů 

kultivačně stanovují nejjednodušeji, nejlevněji a nejrychleji. Nicméně, na rozdíl od ostatních skupin 

bakteriofágů jsou tvořeny více čeleděmi, což stěžuje jejich přesné určení [8]. V České republice je pro 

stanovení somatických kolifágů k dispozici norma ČSN EN ISO 10705-2, Část 2: Kvantitativní 

stanovení somatických kolifágů. Alternativu založenou na stejném postupu nabízí produkt Bluephage 

BP 1601, který je testovacím kitem s již předpřipraveným potřebným materiálem pro stanovení.  

 

Stanovení podle normy ČSN EN ISO 10705-2 

 

Podstata stanovení somatických kolifágů dle standardního postupu předepsaného normou  

ČSN EN ISO 10705-2 spočívá ve dvouvrstvé plakové titraci. V bakteriologické zkumavce je smíseno 

2,5 ml roztopeného polotekutého média ssMSA (polotekutý modifikovaný Scholtensův agar) 

vytemperovaného ve vodní lázni při 45 °C s 1 ml vzorku a 1 ml hostitelského kmene E. coli. Takto 

připravená suspenze se opatrně promíchá, tak aby nevznikla pěna, nebo vzduchové bublinky, které by 

znesnadnily finální odečet plaků, a metodou přímého výsevu se následně rozlije na první vrstvu MSA 
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(modifikovaný Scholtensův agar) v Petriho misce. Petriho miska se dvěma vrstvami agaru se přemístí 

na chladnou vodorovnou plochu. Po zatuhnutí druhé vrstvy agaru se Petriho misky uloží dnem vzhůru 

do termostatu nastaveného na 36 °C ± 2 °C. Pro snadnější rozlišení plaků od kultivační plochy se 

k ssMSA přidává TTC (TriphenylTetrazolium Chlorid), který způsobuje mírné zrůžovění kultivační 

plotny. Po 18 h ± 2 h inkubace jsou odečítány jednotlivé narostlé plaky, viz obr. 1. Teoretická mez 

detekce je 1 PTJ/ml, přičemž pro vzorky s výskytem somatických kolifágů nižším než 3 PTJ/ml se 

doporučuje použít koncentrační metody uvedené v normě ČSN ISO 10705-3 [9].  

 

 
 

Obr. 1: Somatické kolifágy v podobě plaků tvořících jednotku (na snímcích světlé zóny). Levá Petriho miska 

s ssMSA s TTC, pravá miska s ssMSA Bluephage bez TTC 

 
Problematikou zakoncentrování se naše pracoviště rovněž zabývalo. Výsledky jsou součástí odborného 

článku s názvem „Stanovení somatických kolifágů a koncentrační metody používané pro vzorky vod 

s jejich nízkým výskytem“, který bude publikovaný v roce 2021 v časopise VTEI. Metody 

zakoncentrování jsou voleny na základě objemu vzorku, obsahu částic nebo zákalu. Z prozatím 

získaných zkušeností s koncentračními technikami naším pracovištěm lze konstatovat, že membránová 

filtrace na elektronegativních filtrech je schopna účinněji zkoncentrovat somatické kolifágy ze vzorku 

vody. Navíc je to postup poměrně rychlý, prostorově méně náročný a pravděpodobně bude provozními 

laboratořemi lépe proveditelný. 

 

Stanovení pomocí kitu BP 1601 Bluephage 

 

Stanovení somatických kolifágů pomocí kitu BP 1601 Bluephage vychází z postupu uvedeného v normě 

ČSN EN ISO 10705-2. Odlišností oproti tomuto postupu je pouze teplota vodní lázně nastavená 

na 55 °C. Kit BP 1601 od firmy Bluephage obsahuje zkumavky s destilovanou vodou, nalidixovou 

kyselinou, hydroxidem sodným, chloridem vápenatým a dále pak zkumavky s již připraveným 

polotekutým médiem ssMSA i tekutým médiem MSB (modifikovaný Scholtensův bujon). Součástí 

balení je rovněž 10 tablet s hostitelským kmenem Escherichia coli WG5, který je rezistentní vůči 

nalidixové kyselině a kmen bakteriofága ФX174 pro pozitivní kontrolu. Přiložen je také podrobný návod 

stanovení s ilustracemi. Pomocí tohoto kitu lze provést až 80 stanovení. Testovací kit BP 1601 pro 

stanovení somatických kolifágů je patentován jak v EU, tak USA. Detekční limit tohoto stanovení 

je od 1 PTJ/ml. 

 

Nespornou výhodou testovacího kitu BP 1601 Bluephage je jeho uživatelská jednoduchost, kdy se 

laboratorní pracovník nemusí zabývat přípravou roztoků či médií používaných v rámci stanovení. 

Rovněž se laboratorní pracovník nemusí zabývat zdlouhavým postupem při kultivaci a udržování 

hostitelského kmene E. coli a kmene bakteriofága ФX174 pro pozitivní kontrolu. V podstatě jedinou 

nevýhodou testovaného kitu nabízeného společností Bluephage je ekonomická stránka celého stanovení. 
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Tato nevýhoda se projeví obzvláště, pokud bude prováděn velký počet stanovení. Nutností je také 

pořizovat zvlášť komponenty pro přípravu pevného MSA média, nebo již předpřipravené MSA médium 

v práškové podobě a také Petriho misky, protože to není součástí balení kitu Bluephage. 

 

Metodika testování 

 

Pro porovnání výsledků počtu somatických kolifágů získaných pomocí metody uvedené v normě ČSN 

EN ISO 10705-2 s počty získanými pomocí kitu BP 1601 Bluephage byly využity vzorky odtoku 

z nejmenované městské čistírny odpadních vod (dále jako MČOV) a dále modelový vzorek 

s referenčním kontrolním fágem ΦX174 připraveným v laboratoři. Nutno podotknout, že v případě 

testování vzorku odtoku z MČOV se nejednalo o jednorázový odběr, ale vzorky byly odebírány 

v průběhu prosince 2020 a následně stanovovány oběma metodami duplicitně. Vzhledem k tomu, že obě 

metody uvádějí v pracovním postupu rozdílné teploty vodní lázně pro temperování polotekutého média 

(ssMSA), byla stanovení v obou případech prováděna jak při teplotě 45 °C, tak při teplotě 55 °C. 

 

Pro účely testování pomocí postupu uvedeného v normě ČSN EN ISO 10705-2 byl využit hostitelský 

kmen Escherichia coli získaný ze sbírky Státního zdravotního ústavu v Praze, kde je veden pod 

označením CNCTC 5005. Referenční kontrolní fág ΦX174 byl získán z německé sbírky 

mikroorganismů a buněčných kultur Liebnitz institut DSMZ. 

 

Výsledky porovnání obou postupů nejsou součástí psaného textu příspěvku, ale jsou součástí prezentace 

přednesené na konferenci Vodárenská biologie 2021 a dostupné ke stažení pro zájemce o danou 

problematiku.  

 

Závěr 

 

Stanovení somatických kolifágů v zemích EU bude moci být prováděno podle metody uvedené v normě 

ČSN EN ISO 10705-2 nebo pomocí alternativních metod vycházejících z této normy. Tato metoda je 

určená pro vzorky vod, ve kterých je výskyt somatických kolifágů větší než 3 PTJ/ml. Jelikož směrnice 

Evropského parlamentu a Rady (EU) 2020/2184 ze dne 16. prosince 2020 o jakosti vody určené k lidské 

spotřebě uvádí, že výskyt somatických kolifágů zjištěných v rámci provozního monitoringu ve zdroji 

surové vody nesmí být větší než 50 PTJ/100 ml, bude v některých případech nutné provádět 

zkoncentrování vzorku pomocí metod uvedených v normě ČSN ISO 10705-3.  

 

Koncové stanovení somatických kolifágů, po jejich zakoncentrování ve vzorku vody, lze provést 

postupem uvedeným v normě ČSN EN ISO 10705-2, případně za použití alternativních metod, např. BP 

1601 Bluephage. Další možností determinace somatických kolifágů ve 100 ml vzorku může být 

např. stanovení kitem Bluephage BP 1604. Jelikož se jedná o kultivační stanovení, tak obdržení 

výsledků stanovení je relativně pomalé. V případě nutnosti získání rychlejších výsledků lze již po 6 h 

inkubace provést předběžný odečet plaků.  

 

 

Poděkování: Tento výstup vznikl v rámci projektu Specifického vysokoškolského výzkumu – projekt  

č. A2_FTOP_2020_026. 
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Souhrn 

Během počátku pandemie COVID-19 v Česku vyvstala potřeba zavést metodiku detekce SARS-CoV-2 

v odpadních vodách. Předpokládá se, že screening SARS-CoV-2 v odpadních vodách lze použít jako nástroj 

k monitoringu cirkulace tohoto viru v populaci, popřípadě k dřívějšímu varování příchodu nové vlny. Pro rychlejší 

zavedení metodiky spojením odborností technologie vody, virologie a molekulární biologie RNA byla navázána 

spolupráce Ústavu technologie vody a prostředí, Ústavu biochemie a mikrobiologie a Ústavu biotechnologie. 

Pro financování této spolupráce jsme využili možnosti rozšíření stávajících projektů TAČR v souvislosti 

s pandemií COVID-19. Konkrétně byl rozšířen projekt TAČR SS01020112 Technologie pro odstranění 

antibiotické resistence z čistírenských kalů aplikovaných v zemědělství. Cílem rozšířené části projektu je zavedení 

metody stanovení viru SARS-CoV-2 v odpadních vodách v laboratořích VŠCHT a následně dlouhodobé sledování 

výskytu viru na cca 15 místech pražské stokové sítě. Předúprava vzorků odpadní vody spočívala nejdříve 

z následujících kroků: pasterizace, filtrace, přídavek polyethylenglykolu a centrifugace. Po získání výsledků 

na hranici meze kvantifikace jsme přestali vzorky pasterizovat, filtraci nahradili centrifugací a navýšili jsme 

množství polyethylenglykolu. Dále jsme zkoušeli upravit postup izolace RNA pomocí TRIzolu a přídavek BSA 

do RT-qPCR. V současné době dosahují výsledky maximálně desítek kopií SARS-CoV-2/ml odpadní vody. 

Na konferenci budou prezentovány podrobnější výsledky detekce SARS-CoV-2 v odpadních vodách pomocí  

RT-qPCR včetně výstupů optimalizace metodiky. 

 

Klíčová slova: odpadní voda; PEG; RT-qPCR; SARS-CoV-2 

 

Summary 

During the beginning of the COVID-19 pandemic in the Czech Republic, the need to introduce a methodology 

for detecting SARS-CoV-2 in wastewater arose. It is assumed that screening of SARS-CoV-2 in wastewater can 

be used as a tool to monitor the circulation of this virus in the population, or to earlier warn of the arrival of a new 

wave. Cooperation between the Department of Water Technology and Environmental Engineering, the Department 

of Biochemistry and Microbiology and the Department of Biotechnology was established to speed up 

the implementation of the methodology by combining the expertise of water technology, virology and molecular 

biology of RNA. To finance this cooperation, we used the opportunity to expand existing TACR project in relation 

to the COVID-19 pandemic. Specifically, the project TAČR SS01020112 Technology for the removal of antibiotic 

resistance from sewage sludge applied in agriculture was extended. The aim of the extended part of the project 

is to introduce a method for determining the SARS-CoV-2 virus in wastewater in the laboratories of University 

of Chemistry and Technology and subsequently long-term monitoring of the virus at about 15 places in the Prague 

sewer network. The pretreatment of the wastewater samples first consisted of the following steps: pasteurization, 

filtration, addition of polyethylene glycol and centrifugation. After obtaining the results at the limit 

of quantification, we stopped pasteurizing the samples, replaced the filtration by centrifugation, and increased 

the amount of polyethylene glycol. We also tried to modify the RNA isolation procedure using TRIzol Reagent 

and the addition of BSA to RT-qPCR. Currently, the results reach a maximum of tens of copies of SARS-CoV-2 /ml 

of wastewater. More detailed results of SARS-CoV-2 detection in wastewater using RT-qPCR, including 

the results of methodology optimization will be presented at the conference. 

 

Keywords: PEG; RT-qPCR; SARS-CoV-2; wastewater 
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Úvod 

 

Předpokládá se, že screening SARS-CoV-2 v odpadních vodách lze použít jako nástroj k monitoringu 

cirkulace tohoto viru v populaci, popřípadě k dřívějšímu varování příchodu nové vlny [1]. Na VŠCHT 

Praha jsme zahájili zavádění metodiky detekce SARS-CoV-2 v odpadních vodách díky spolupráci tří 

ústavů: Ústavu technologie vody a prostředí, Ústavu biochemie a mikrobiologie a Ústavu 

biotechnologie. Klíčové bylo zajistit bezpečnost práce, tj. dostatečnou ochranu pracovníků, kteří přijdou 

do styku s odpadní vodou, i dalších spolupracovníků. To lze zajistit buď ochrannými pracovními 

pomůckami jako jsou ochranný štít, rukavice, ochranný oblek a/nebo provádět co nejvíce úkonů ve flow 

boxu. 

 

Postup zavádění metodiky 

 

Zásadní bylo zajistit potřebné přístrojové vybavení, které by bylo na jednom místě a zamezil se tak 

transport infekčního materiálu mezi laboratořemi. Za tímto účelem byla vyčleněna jedna místnost, kde 

probíhá předúprava vzorku. Transportována je tak jen zkumavka s peletou pro následnou izolaci RNA. 

 

Na základě informací z několika článků publikovaných formou preprintu byl vybrán postup analýzy, 

který se nám jevil jako nejsnáze dostupný a bezpečný z hlediska ochrany pracovníků v laboratoři [2]. 

Vzorek odpadní vody byl nejdříve pasterizován při 60 °C po dobu 1,5 h, filtrován přes 0,45µm 

membránový filtr a filtrát byl smíchán se směsí polyethylenglykolu a chloridu sodného (4 g PEG8000 

a 0,9 g NaCl na 40 ml filtrátu). Následovala centrifugace při 12 000 g a 4 °C po dobu 2 h. Peleta byla 

resuspendována v 1 ml TRIzolu (ThermoFisher) a RNA izolována dle instrukcí výrobce. RNA byla 

podrobena jednokrokové RT-qPCR v přístroji Applied Biosystems 7500 za použití mastermixu EliZyme 

OneS Probe Kit (Elisabeth Pharmacon). Za cílové geny jsme zvolili gen N1, S a RdRP (obr. 1) dle 

materiálů poskytnutých Evropskou komisí (obr. 2). Pro ověření správnosti průběhu RT-qPCR byl použit 

roztok EURM-019, který obsahuje stabilizovanou syntetickou ssRNA [3]. 

 

 
 

Obr. 1: Umístění jednotlivých genů v genomu SARS-CoV-2. Upraveno dle [4] 

 

 
 

Obr. 2: Sekvence oligonukleotidů použitých pro RT-qPCR [3] 

 

Bodové vzorky byly odebírány na různých místech pražské stokové sítě v ranních hodinách. Použity 

byly sterilní plastové vzorkovnice (autoklávovány při 121 °C, 15 min). Objemy vzorků, které byly 
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zakoncentrovány pro následnou izolaci RNA, se pohybovaly mezi 40–160 ml. RNA byla extrahována 

z 1 ml (po přidání 1 ml TRIzolu k peletě). Ze získaných 50 µl RNA bylo nanášeno 5 µl do reakce  

RT-qPCR (celkový objem reakční směsi byl 20 µl). 

 

Vyskytlo se několik praktických komplikací, např. fakt, že některé vzorky ucpávaly membránové filtry 

již po desítkách ml. To značně prodloužilo dobu zpracování vzorku a zvýšilo finanční náklady, neboť 

bylo na jeden vzorek potřeba použít více filtrů. Zároveň vyvstává otázka, jestli při ucpávání filtrů 

nedochází k významnějšímu záchytu virových částic na filtru. Po získání prvních výsledků, které byly 

SARS-CoV-2 negativní, jsme začali optimalizovat vybrané kroky postupu.  

 

1) Předúprava vzorku 

 

Přestali jsme vzorky pasterizovat a místo filtrace jsme zařadili centrifugaci. Dále jsme porovnávali 

přidání 8% vs. 16% PEG8000, 2h inkubaci s PEG a bez inkubace, a zkusili jsme dvě různá nastavení 

při centrifugaci vzorku po přídavku PEG: 30 min při 14 000 g a 2 h při 12 000 g. Z osmi různých 

kombinací parametrů jsme na základě výsledků RT-qPCR zvolili pro další použití variantu: 16% PEG 

(8 g PEG8000 a 1,8 g NaCl na 40 ml filtrátu), 2h inkubace a centrifugace 30 min při 14 000 g. 

 

2) Izolace RNA 

 

Postup izolace RNA pomocí TRIzolu byl upravován přídavkem glykogenu (10 µl o koncentraci 

20 mg/ml) a BSA (50 µl o koncentraci 20 mg/ml). Dále byl pro získání RNA vyzkoušen komerční kit 

QIAamp Viral RNA Mini Kit (Qiagen). Žádná z těchto tří variant neposkytla lepší výsledky než doposud 

používaná metoda s TRIzolem, proto u ní zatím zůstáváme. Do budoucna bychom rádi vyzkoušeli jiné 

komerční kity, které mají potenciál efektivněji odstraňovat inhibitory qPCR. 

 

3) RT-qPCR 

 

Pro potlačení potenciálně přítomných inhibitorů qPCR jsme zkoušeli přidat BSA (0,8 µl o koncentraci 

10 mg/ml). U některých vzorků přídavek BSA (Bovine Serum Albumin) snížil hodnotu Ct (cycle 

threshold), u některých naopak zvýšil. Pro vyhodnocení účinku BSA na RT-qPCR je potřeba provést 

více analýz s různými koncentracemi BSA.  

 

Pravidelné vzorkování na pražské stokové síti probíhá od druhé poloviny června 2020. Výsledky se 

pohybují na hranici meze kvantifikace až po desítky kopií SARS-CoV-2 na ml odpadní vody.  

 

Na konferenci budou prezentovány podrobnější výsledky detekce SARS-CoV-2 v odpadních vodách 

pomocí RT-qPCR včetně výstupů optimalizace metodiky. 

 

Závěr 

 

Cílem tohoto příspěvku je sdílení procesu zavádění metodiky detekce SARS-CoV-2 v odpadních 

vodách na VŠCHT Praha. Proces zavádění nové metodiky do laboratoře je vždy mnohem náročnější, 

než se na první pohled zdá, a to jak časově, tak finančně. Nicméně je to proces, který nás posouvá 

na vyšší úroveň jak ve vědě a výzkumu, tak ve výuce. V laboratořích VŠCHT jsme zavedli metodu, 

kterou jsme schopni detekovat SARS-CoV-2 v odpadních vodách. Avšak abychom splnili cíl možnosti 

včasného varování příchodu nové vlny COVID-19, je potřeba metodu i dále optimalizovat pro zvýšení 

její citlivosti. 

 

 

Poděkování: Příspěvek vznikl za finanční podpory projektu TAČR SS01020112-Technologie pro 

odstranění antibiotické resistence z čistírenských kalů aplikovaných v zemědělství. 
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Súhrn 

V príspevku je vyhodnotená prevalencia celkových a rezistentných koliformných baktérií a enterokokov 

v prítokovej vode do ČOV Petržalka, ktorá bola odobratá v mesiacoch október až december 2020. Kvantitatívne 

výsledky boli porovnané so stavom pred pandémiou SARS-CoV-2. Prevalencia rezistentných koliformných 

baktérií bola v porovnaní s rokom 2015 na podobnej úrovni. Výraznejšia zmena bola viditeľná pri výskyte 

rezistentných enterokokov, kde bol zaznamenaný nárast počtov. Tento stav je spôsobený pravdepodobne 

zavedenými hygienickými opatreniami, ktoré udržiavajú stav mikrobiálnej rezistencie v odpadových vodách 

na rovnakej úrovni ako pred pandémiou.  

 

Kľúčové slová: mikrobiálna rezistencia; koliformné baktérie; enterokoky; antibiotiká; biocídy; SARS-CoV-2; 

odpadové vody; ČOV 

 

Summary 

In this report prevalence of total and resistant coliform bacteria and enterococci in influent water to wastewater 

treatment plant (WWTP) Petržalka was evaluated. Samples were taken from October to December 2020. 

Quantitative results were compared to those before SARS-CoV-2 pandemic. Prevalence of resistant coliform 

bacteria was similar to year 2015. More significant change was in prevalence of resistant enterococci which 

increased. This condition is probably due to the established hygiene measures, which keep the state of microbial 

resistance in wastewater at the same level as before the pandemic. 

  

Keywords: antimicrobial resistance; coliform bacteria; enterococci; antibiotics; biocides; SARS-CoV-2; 

wastewater; WWTP 

 

 

Úvod 

 

Odpadová voda môže predstavovať vektor mikropolutantov, ako sú rezíduá antimikrobiálnych látok  

či iných farmaceutík a ich metabolitov. Tie môžu v subinhibičnej koncentrácii pôsobiť 

na mikroorganizmy nachádzajúce sa v odpadovej vode, a tým viesť ku vzniku mikrobiálnej rezistencie 

voči antibiotikám a biocídom. Niektoré druhy antibiotík nemusia byť ani po procese čistenia vody 

v čistiarni odpadových vôd (ČOV) úplne odstránené [1]. V roku 2020 sa po prvýkrát objavilo ochorenie  

COVID-19 spôsobené vírusom SARS-CoV-2. Vírus sa šíri predovšetkým kvapôčkovou infekciou, 

avšak je preukázaný aj jeho prenos cez ľudské výlučky do odpadovej vody, odkiaľ môže následne 

kontaminovať pitné vody. Preto sa pri ošetrovaní odpadových vôd z kontaminovaných oblastí používajú 

sekundárne procesy, ako nanofiltrácia a reverzná osmóza alebo terciárne procesy, ako ozonizácia, 

chlorácia alebo UV žiarenie [2]. Hoci je COVID-19 vírusové ochorenie, komplikácie s ním spojené 

môžu vplývať aj na vyššie riziko vzniku mikrobiálnej rezistencie z dôvodu komplikácií spôsobených 

vírusom. Mnohí pacienti trpia zápalom pľúc a musia vo vyššej miere užívať antibiotiká. Rovnako sú 

hospitalizovaní pacienti vystavení vyššiemu riziku nákazy multirezistentnými nozokomiálnymi 

patogénmi. Navyše, ako prevencia pred nákazou sa zvýšila spotreba biocídov a dezinfekcie u ľudí, ale 

aj v prostredí. Expozícia stopovým koncentráciám biocídov môže spôsobovať krížovú rezistenciu voči 

antibiotikám, hlavne u gramnegatívnych baktérií [3]. Z tohto dôvodu sme sa rozhodli sledovať 

kvantitatívny výskyt rezistentných koliformných baktérií a baktérií rodu Enterococcus v prítokovej 
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vode do ČOV Petržalka v Bratislave počas mesiacov október až december a vyhodnotiť vplyv pandémie 

na výskyt rezistentných mikroorganizmov v týchto prítokových vodách.   

 

Materiály a metódy 

 

Charakteristika miesta odberu 

 

Vzorky prítokovej a odtokovej vody pochádzali z ČOV Petržalka. ČOV je situovaná v hlavnom meste 

SR – v Bratislave. Je to klasická ČOV, kde sa odpadová voda čistí mechanicko-biologickým systémom 

s vlastným kalovým a plynovým hospodárstvom. ČOV Petržalka slúži pre 125 000 ekvivalentných 

obyvateľov (EO) [4]. 

 

Stanovenie počtu baktérií rezistentných voči antibiotikám a biocídom 

 

Zo vzorky prítokovej vody sme asepticky naniesli 0,1 ml príslušnej vzorky na povrch stuhnutého 

živného média (Chromocult Coliform Agar pre detekciu koliformných baktérií, Slanetz-Bartley agar pre 

detekciu baktérií rodu Enterococcus). Použili sme živné médiá bez alebo s prídavkom antibiotík.  

U koliformných baktérií sme detegovali rezistenciu voči antibiotikám ampicilín, gentamicín, 

ciprofloxacín, chloramfenikol, tetracyklín. U enterokokov sme sledovali rezistenciu voči ampicilínu, 

gentamicínu, ciprofloxacínu a vankomycínu. Použité boli hranice rezistencie pre mikroorganizmy podľa 

EUCAST. U oboch skupín mikroorganizmov sme do monitoringu rezistencie zaradili aj biocíd triklozán 

v koncentráciách 100, 200 a 300 μg/ml. V prípade veľkého počtu vyrastených kolónií sme vzorku riedili 

desiatkovým riedením do fyziologického roztoku a príslušné riedenie sme aplikovali na povrch živného 

média. Kultivácia koliformných baktérií prebiehala v termostate pri 37 °C, 24 h a kultivácia enterokokov 

v termostate pri 40 °C, 48 h. Po kultivácii sme spočítali vyrastené kolónie na povrchu živných médií 

bez a s prídavkom antibiotík a výsledok vyjadrili v log KTJ/ml. Pri detekcii koliformných baktérií 

na Chromocult Coliform Agar sme sa zamerali aj na detekciu mikroorganizmu Escherichia coli, ktorý 

na tejto živnej pôde tvorí modré až fialové kolónie, pričom koliformné baktérie tvoria ružové kolónie. 

Enterokoky na Slanetz-Bartley agare vytvárajú tmavočervené okrúhle, vypuklé kolónie. 

 

Výsledky a diskusia 

 

Počas výskumu sme otestovali 6 vzoriek prítokovej vody do ČOV Petržalka (24 h zlievané) z rôznych 

dní v mesiacoch október až december 2020. V mesiaci október bola analyzovaná 1 vzorka, v novembri 

4 vzorky, pričom zo získaných počtov MO sme určili priemerné hodnoty a v mesiaci december sme 

analyzovali 1 vzorku prítokovej vody. Vo vzorke prítokovej vody z októbra ešte nebol zavedený 

monitoring rezistentov voči triklozánu, preto pri tomto mesiaci údaj neuvádzame.  

Celkový počet koliformných baktérií v prítokovej vode sa pohyboval v rozmedzí 4,90 až 5,27 log KTJ/ml, 

pričom najvyšší počet koliformných baktérií sme zaznamenali na prítoku v decembri. Výskyt E. coli 

vo vzorkách vody bol od 4,46 do 4,70 log KTJ/ml. Najvyšší výskyt E. coli bol v decembrovej vzorke. 

Baktérie z rodu Enterococcus sme detegovali v počtoch od 4,05 do 4,20 log KTJ/ml. Tu výsledky tiež 

korešpondovali s celkovým počtom koliformov (vrátane E. coli), keďže najvyšší počet enterokokov sme 

zachytili v decembrovej vzorke prítokovej vody (obr. 1).  

 

Rezistentné koliformné baktérie aj E. coli sme v každom mesiaci zachytili u všetkých použitých 

antibiotík ako aj v prípade triklozánu (obr. 2 a 3). V mesiaci október sa v najmenšej miere vyskytovali 

koliformné baktérie a E. coli rezistentné voči chloramfenikolu. Až 97,6 % koliformných baktérií bolo 

rezistentných voči ampicilínu, čo je spôsobené tým, že väčšina druhov disponuje prirodzenou 

rezistenciou voči tomuto antibiotiku. Sto percent detegovaných E. coli bolo rezistentných voči 

ampicilínu. U E. coli však rezistencia voči ampicilínu nie je prirodzená. Miera rezistencie voči 

ampicilínu u koliformov bola obdobne vysoká aj v ostatných mesiacoch, avšak podiel rezistentných  

E. coli klesol na 85,6 a 86,8 %. V novembri sme opäť u koliformov aj E. coli zaznamenali najnižšiu 

rezistenciu voči chloramfenikolu. Do monitoringu už boli zaradené aj 3 koncentrácie triklozánu. 

U koliformných baktérií sa pohybovali počty rezistentov pri všetkých koncentráciách na úrovni  

3,00 – 3,30 log KTJ/ml a počty E. coli dosahovali 2,30 – 2,40 log KTJ/ml. Hoci sme v decembri 
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zaznamenali najvyšší počet celkových koliformných baktérií aj E. coli, počty rezistentných baktérií 

s týmto trendom nekorešpondovali. V prípade gentamicínu a tetracyklínu boli dokonca zistené počty 

koliformov, vrátane E. coli, najnižšie za sledované obdobie. Úroveň rezistencie voči triklozánu zostala 

u koliformných baktérií na približne rovnakej úrovni ako v novembri, avšak počty rezistentných E. coli 

poklesli pri dvoch najvyšších koncentráciách.  

 

 

Obr. 1: Prevalencia koliformných baktérií, E. coli a enterokokov v prítokových vodách do ČOV Petržalka 

v mesiacoch október – december 2020; KFB – koliformné baktérie, ENT – enterokoky 

 

   

Obr. 2: Prevalencia rezistentných koliformných baktérií v mesiacoch október – december 2020; KFB – koliformné 

baktérie, AMP – ampicilín, GEN – gentamicín, CIP – ciprofloxacín, CHF – chloramfenikol, TET – tetracyklín, 

TCS – triklozán (100, 200, 300 μg/ml) 

 

Počty rezistentných baktérií rodu Enterococcus v mesiaci október boli pomerne vyrovnané, v rozpätí 

od 2,93 log KTJ/ml po 3,15 log KTJ/ml (obr. 4). Na podobnej úrovni sa držali aj počty rezistentov 

v novembri, pričom okrem ampicilínu sme pri všetkých antibiotikách zaznamenali pokles počtov. 

Rezistencia voči triklozánu sa pohybovala v rozmedzí 1,35 – 1,88 log KTJ/ml. V decembri sme 

detegovali celkovo najvyšší počet enterokokov aj enterokokov rezistentných voči ampicilínu 

a vankomycínu. U zvyšných dvoch antibiotík bol opäť klesajúci trend a rovnako aj v prípade triklozánu, 

kde dokonca pri najvyššej koncentrácii neboli zachytené žiadne kolónie.  
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Obr. 3: Prevalencia rezistentných E. coli v mesiacoch október – december 2020; AMP – ampicilín, GEN – 

gentamicín, CIP – ciprofloxacín, CHF – chloramfenikol, TET – tetracyklín, TCS – triklozán (100, 200, 300 μg/ml) 

 

 

Obr. 4: Prevalencia rezistentných enterokokov v mesiacoch október – december 2020; AMP – ampicilín, GEN – 

gentamicín, CIP – ciprofloxacín, VAN – vankomycín, TCS – triklozán (100, 200, 300 μg/mL), PLD – pod limitom 

detekcie 

 

Vplyv pandémie koronavírusu na výskyt rezistentov v odpadových vodách sme porovnali s výsledkami 

celoročného monitoringu výskytu rezistentných baktérií v prítokovej vode do ČOV Petržalka v roku 

2015 [4]. Monitoring bol vykonávaný v dvojmesačných intervaloch, preto máme k dispozícii informácie 

o počtoch rezistentných baktérií z mesiacov október a december, ktoré zodpovedajú aj našim vzorkám. 

Rovnako, ako v našom prípade, najvyšší počet celkových koliformných baktérií zaznamenali 

v decembri, 5,89 log KTJ/ml. Počet koliformných baktérií teda oproti roku 2015 klesol o 0,62 log KTJ/ml. 

Počet celkových E. coli bol však v našom prípade vyšší o 1,08 log KTJ/ml (3,62 log KTJ/ml v roku 

2015). Hoci v roku 2015 v decembri zaznamenali najvyšší počet koliformov, počty rezistentov boli 

percentuálne najnižšie. Oproti decembru 2015 sme však zaznamenali nárast rezistentných koliformných 

baktérií voči chloramfenikolu o takmer 1 log KTJ/ml [5]. Ostatné počty sa pohybovali na podobnej 

úrovni ako v tomto roku. Výrazná zmena však bola v prevalencii rezistentných E. coli. Keďže 

v decembri 2015 bol nižší celkový počet E. coli, nižší bol aj výskyt rezistentných kmeňov. Najviac 
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rezistentných baktérií zachytili pri ciprofloxacíne – približne 3,40 log KTJ/ml a najmenej pri 

chloramfenikole – 1,75 log KTJ/ml. 

 

V októbri 2015 zaznamenali v prítokovej vode celkový počet koliformov na úrovni 5,38 log KTJ/ml 

a E. coli v počte 4,51 log KTJ/ml. V porovnaní s októbrom 2020 sa situácia takmer nezmenila 

a zaznamenali sme iba zanedbateľný pokles počtov koliformov a E. coli. U použitých antibiotík sa 

rezistencia koliformných baktérií aj E. coli vyskytovala na podobnej úrovni, iba pri chloramfenikole 

a tetracyklíne sme oproti roku 2015 zaznamenali mierny pokles počtov. Zaujímavosťou je, že v októbri 

2015, rovnako ako v októbri 2020, bolo detegovaných 100 % E. coli rezistentných voči ampicilínu [5].  

Počet celkových enterokokov v roku 2015 dosahoval 3,10 log KTJ/ml v októbri a 3,00 log KTJ/ml 

v decembri, pričom v tomto roku sme zaznamenali o 1,07 a 1,20 log KTJ/ml vyšší výskyt. V októbri 

2015 prevládali enterokoky rezistentné voči ampicilínu, avšak na úrovni 2,75 log KTJ/ml (oproti 

súčasným 3,06 log KTJ/ml). Prevalencia rezistentov voči ostatným 2 antibiotikám nedosiahla ani úroveň 

2,00 log KTJ/ml. V decembri počet enterokokov rezistentných voči ampicilínu klesol pod  

2,50 log KTJ/ml, avšak počet ostatných rezistentov narástol [5]. Ani v jednom mesiaci však výskyt 

rezistentných enterokokov nedosiahol úroveň ako v roku 2020. 

 

Záver 

 

Cieľom príspevku bolo zhodnotiť vplyv pandémie SARS-CoV-2 na výskyt rezistentných 

mikroorganizmov v odpadových vodách pritekajúcich do ČOV Petržalka počas mesiacov október – 

december 2020. Predpokladali sme, že častejšie používanie antibiotík pri podpornej liečbe komplikácií 

COVID-19 pozitívnych pacientov môže viesť k vyššiemu výskytu rezistentných kmeňov. Rovnako, 

nadmerné používanie biocídov môže vznik rezistencie podporovať. Pri koliformných baktériách 

a  E. coli sme v mesiaci október stanovili približne rovnaké počty ako v roku 2015, či už celkových 

alebo rezistentných. Z porovnania decembrových výsledkov stanovenia počtu koliformných baktérií 

a E. coli vyplýva, že  počet koliformných baktérií oproti roku 2015 klesol, avšak stúpla prevalencia  

E. coli. Tento fakt sa prejavil aj na počtoch rezistentných E. coli pri všetkých antibiotikách, ktoré boli 

vyššie oproti roku 2015. Prevalencia rezistentných koliformných baktérií bola na podobnej úrovni ako 

v roku 2015, s výnimkou chloramfenikolu, kde počet rezistentov stúpol. Výraznejší rozdiel bol viditeľný 

pri enterokokoch, kde bola prevalencia celkových aj rezistentných enterokokov v októbri a decembri 

2020 vyššia, ako v roku 2015. Na Slovensku sa počet pacientov pozitívnych na koronavírus ako 

aj hospitalizovaných pacientov narastá, pričom vzhľadom na použité vzorky kulminoval v decembri. 

Nemocnice zaradili vyššie hygienické opatrenia, rovnako aj zvýšenú dezinfekciu odpadovej vody 

vypúšťanej do kanalizácie, pričom prítomné dezinficienciá ovplyvňujú mikrobiotu odpadovej vody 

pritekajúcej na ČOV. Naše výsledky poukazujú na to, že hygienické opatrenia v súčasnosti používané 

v komunite a v nemocničnom prostredí nezvyšujú výskyt vybraných baktérií rezistentných voči 

antibiotikám a triklozánu. 
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Souhrn 

Monitoring přítomnosti koronaviru SARS-CoV-2 v odpadních vodách byl prováděn od dubna 2020, kdy došlo 

k rychlému šíření nového onemocnění COVID-19. Cílem studie bylo prověřit vztah mezi počty nakažených 

a obsahem SARS-CoV-2 RNA v odpadních vodách a ověřit možnost použití analýzy odpadních vod jako jednoho 

z nástrojů systému včasného varování před nástupem epidemie. Metoda průkazu využívá, stejně jako u klinických 

vzorků, principu polymerázové řetězové reakce (PCR), která detekuje přítomnost fragmentu virové RNA, 

specifického pro hledaný virus. Kritickým krokem postupu je izolace RNA ze vzorku odpadní vody, kdy je nutné 

separovat čistou RNA s minimalizací ztrát jejího cílového množství. V prvním kole monitoringu, který probíhal 

od dubna do června 2020, bylo odebráno celkem 137 vzorků nátoků na 40 ČOV z celého území ČR. Pozitivní 

nález specifického fragmentu viru SARS-CoV-2 byl zjištěn u 28 % ČOV v 15 % vzorků. Výsledky monitoringu 

první vlny epidemie přinesly, díky celkově velmi nízkému počtu infikovaných osob v ČR v jarní vlně, jedinečné 

výsledky, neboť umožnily zachytit dolní mez detekce zvolené metody. Pozitivní nález byl stanoven u ČOV, kde 

byly aktuálně v daný den evidovány jednotky infikovaných osob z objemu odpadních vod od 6 000 do 80 000 

napojených obyvatel. Tato velmi nízká čísla ukazují na velmi vysokou citlivost metody. Pro jednoznačnou 

interpretaci dat je však nezbytné vyhodnotit další faktory významně ovlivňující výslednou koncentraci fragmentů 

viru v odpadních vodách, tj. množství odpadních vod, délka, charakter a složitost kanalizační sítě, přesnost údajů 

o počtech nakažených v konkrétních lokalitách apod. 

 

Klíčová slova: SARS-CoV-2; surová odpadní voda; PCR; včasné protiepidemické varování; ČOV 

 

Summary 

Monitoring for the presence of the coronavirus SARS-CoV-2 in wastewater has been carried out since April 2020, 

when the new disease COVID-19 spread rapidly. The aim of the study was to examine the relationship between 

the number of infected and the content of SARS-CoV-2 RNA in wastewater and to verify the possibility of using 

wastewater analysis as one of the tools of the early warning system before the epidemic. The detection method 

uses, as in clinical samples, the principle of polymerase chain reaction (PCR), which detects the presence 

of a fragment of viral RNA specific for the virus. A critical step in the process is the isolation of RNA from the 

wastewater sample, where it is necessary to separate pure RNA with minimization of losses of its target amount. 

In the first round of monitoring, which took place from April to June 2020, a total of 137 samples of inlets were 

taken at 40 WWTPs from the entire territory of the Czech Republic. A positive finding of a specific fragment 

of SARS-CoV-2 virus was found in 28% of WWTPs in 15% of samples. The results of the monitoring of the first 

wave of the epidemic brought, thanks to the overall very low number of infected persons in the Czech Republic in 

the spring wave, unique results, as they made it possible to capture the lower limit of detection of the chosen 

method. A positive finding was made at the WWTP, where units of infected persons from the volume 

of wastewater from 6,000 to 80,000 connected inhabitants were currently registered on the given day. These very 

low numbers indicate a very high sensitivity of the method. However, for unambiguous interpretation of data it is 

necessary to evaluate other factors significantly influencing the final concentration of virus fragments 

in wastewater, i.e. the amount of wastewater, length, nature and complexity of the sewerage network, accuracy 

of data on numbers infected in specific localities, etc. 
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Úvod 

 

Epidemiologický přístup k odpadním vodám (WBE – wastewater based epidemiology) je nový přístup, 

který používá kvantitativní měření lidských biomarkerů v odpadních vodách za účelem hodnocení 

životního stylu, zdraví a expozice populace nejrůznějším látkám. V ČR je aktuálně využíván 

ke stanovení drog [1] a poliovirů [2]. Koronaviry jsou přednostně vylučovány respiračními sekrety, 

genové fragmenty SARS-CoV-2 však byly prokázány i ve stolici infikovaných osob (u více než 50 % 

nakažených) [3,4]. Klinické studie ukazují, že střevo může být dalším cílovým orgánem viru  

SARS-CoV-2, pomocí buněčných kultur byla prokázána i možnost pomnožení virů ve stolici [5]. Jsou 

popsány i gastrointestinální příznaky, jako bolesti břicha, zvracení, často i průjem (u cca 2 až 50 % 

nakažených), které se vyskytovaly často před vypuknutím nemoci a přetrvaly i dlouho (cca 10–14 dní) 

po odeznění respiračních potíží a průkazu viru v dýchacích cestách [6]. Detekce fragmentu RNA viru 

SARS-CoV-2 jako biomarkeru v odpadních vodách nabízí možnost poskytnutí jedinečných 

epidemiologických informací o výskytu viru v populaci, tedy sledování jeho přítomnosti, absence, 

trendů – nárůstu, stagnace, úbytku aj. Při správně nastaveném systému monitoringu odpadních vod bude 

možné sledovat nástup a vývoj počtu infekčních onemocnění v dalších obdobích a využít monitoring 

jako nástroj včasného varování pro nastavení systému účinného dohledu nad šířením nákazy. V ČR je 

možné sledováním rozsáhlé sítě čistíren odpadních vod (ČOV), kterých je aktuálně 3 166, podchytit 

situaci pro cca 80 % obyvatel ČR. 

 

Metodika 

 

Sběr vzorků 

 

Monitoring přítomnosti koronaviru SARS-CoV-2 v odpadních vodách probíhal ve VÚV TGM, v. v. i. 

od dubna 2020. V jarní vlně epidemie bylo společně se společností SOVAK získáno 137 vzorků nátoků 

na 40 ČOV z celého území ČR. Monitoring pokračuje podzimním kolem odběrů vzorků odpadních vod, 

aby byly získány informace z druhé vlny epidemie, kdy jsou počty infikovaných osob řádově vyšší než 

v jarním období. Podíl infikovaných osob na počet obyvatel napojených na sledované ČOV se na jaře 

pohyboval v průměru kolem 0,2 %, v podzimní vlně je to více než 2 %. 

 

V podzimní vlně bylo dosud odebráno přes 150 vzorků z 50 ČOV různých velikostí. Získání vzorků 

v obou vlnách přispěla vstřícná spolupráce provozovatelů ČOV. Podle možností jednotlivých ČOV byly 

odebírány vzorky prosté (P) - bodový odběr, 2hodinové směsné (A), 24hodinové směsné (B), 

24hodinové směsné úměrné průtoku (C). Vzorky byly po odběru do 24 hodin předány do laboratoře 

VÚVeL ke zpracování nebo uskladnění. Vzorky z podzimní vlny byly zamraženy na -70 °C.  

 

PCR analýza 

 

Detekce přítomnosti viru SARS-CoV-2 v odpadních vodách byla prováděna ve virologické laboratoři 

VÚVeL v Brně, která má s detekcí virů v odpadních vodách dlouholeté zkušenosti. Stanovení bylo 

prováděno pomocí RT-qPCR analýzy, kterou byla zjišťována přítomnost specifického fragmentu RNA 

viru SARS-CoV. Pro extrakci RNA byla použita metoda přímé flokulace [7] a třepání po dobu 10 hodin. 

RNA byla izolována s použitím NucliSENS® miniMAG® systému (BioMérieux). Pro kontrolu procesu 

byl použit prasečí koronavirus TGEV, kmen M42 ze Sbírky zoopatogenních organismů, VÚVeL. 

Vlastní detekce byla provedena s využitím kitu EliGene COVID19 Basic A RT (Elizabeth Pharmacon, 

ČR). Za pozitivní byly považovány vzorky s kvantifikační hodnotou Cq<40.  

 

Hodnocení dat 

 

Hodnocení bylo prováděno ve spolupráci s Oddělením biostatistiky SZÚ, který ze zdravotnického 

sektoru zajistil údaje o počtech infikovaných osob v monitorovaných oblastech. Zpracování sady vzorků 

z jarního kola odběrů bylo prováděno s využitím údajů o počtech infikovaných osob v konkrétních 

oblastech, které byly v průběhu monitoringu nedostupné. Data o osobách pozitivních na SARS-CoV-2 

byla získána z celostátního systému ISIN (Informační systém infekčních nemocí). Data do ISINu jsou 
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vkládána z Krajských hygienických stanic. Ke grafickému zobrazení epidemiologické situace bylo 

využito datum prvních příznaků a předpoklad, že člověk je infekční až 3 dny před tímto datem a nejvíce 

viru vylučuje do 10. dne od prvních příznaků. U některých osob vylučování probíhá déle než 10 dní, 

což je v grafech zobrazeno slabší barvou. Délka se odvíjí od toho, zda je známo datum negativního PCR 

testu, pokud ne, je řada ukončena po 30 dnech. Pokud osoba zemřela, řada končí datem úmrtí. Grafy 

zobrazují výsledky monitoringu odpadních vod v konkrétních datech. 
 

Výsledky 

 

Výsledky monitoringu první vlny epidemie jsou uvedeny v tabulce 1. Bylo monitorováno 7 ČOV 

v kategorii nad 100 tis. ekvivalentních obyvatel (EO), z 19 odebraných vzorků byly 4 pozitivní (21 %), 

v kategorii 10 až 100 tisíc EO bylo na 24 ČOV odebráno 74 vzorků, z nichž bylo 12 pozitivních (24 %), 

v kategorii 2 až 10 tisíc EO bylo sledováno 6 ČOV, z 24 odebraných vzorků byly pozitivní 3 (14 %) 

a v kategorii do 2 tisíc EO bylo odebráno 7 vzorků z 3 ČOV, 1 vzorek byl pozitivní (14 %), viz obr. 1. 

Pozitivní nálezy byly zjištěny ve všech kategoriích ČOV v podobném procentuálním podílu. V jarní 

vlně epidemie bylo v celé ČR, tj. i na sledovaných lokalitách velmi nízké procento pozitivních osob 

z počtu obyvatel napojených na příslušnou ČOV (0 ˗ 1,2 %; průměr 0,2 %), přestože jsme se zaměřovali 

na oblasti se zvýšeným výskytem nemoci. 
 

Tabulka 1: Výsledky monitoringu odpadních vod v ČR v první vlně epidemie COVID-19 
 

ČOV 

Počet 

pozitivních 

osoba 

Podíl 

pozitivních 

osob z počtu 

napojených 

obyvatel (%) 

Délka 

kan. 

sítě 

(km) 

Podíl 

OVb 

Kategorie 

podle EO 

Typ 

vzork

u 

počet 

vzorkůc 

počet 

pozitivních 

vzorkůc 

ČOV_1a 2 392 0,2 - - nad 100 tis. P 1 1 

ČOV_1b 2 392 0,2 - - nad 100 tis. P 1 1 

ČOV_1c 2 392 0,2 - - nad 100 tis. P 1 1 

ČOV_2 272 0,1 1 146 60/30/- nad 100 tis. C 9 0 

ČOV_3 513 0,2 898 70/30/- nad 100 tis. P 3 1 

ČOV_4 89 0,1 552 50/50/- nad 100 tis. P 2 0 

ČOV_5 100 0,1 474 80/20/- nad 100 tis. C 2 0 

ČOV_6 65 0,1 308 33/12/55 10-100 tis. C 2 0 

ČOV_7 53 0,1 182 80/20/- 10-100 tis. C 2 1 

ČOV_8 203 0,3 147 56/44/- 10-100 tis. B 2 0 

ČOV_9 41 0,1 211 - 10-100 tis. B 8 0 

ČOV_10 87 0,2 157 68/32/- 10-100 tis. C 2 0 

ČOV_11 450 0,9 121 75/25/- 10-100 tis. C 2 0 

ČOV_12 43 0,1 127 77/33/- 10-100 tis. B 2 0 

ČOV_13 33 0,1 214 64/36/- 10-100 tis. B 2 0 

ČOV_14 140 0,4 170 31/33/36 10-100 tis. B 4 0 

ČOV_15 21 0,1 178 97/3/- 10-100 tis. B 2 0 

ČOV_16 2 0,0 102 90/10/- 10-100 tis. C 1 0 

ČOV_17 16 0,1 105 85/15/- 10-100 tis. B 1 0 

ČOV_18 58 0,2 65 70/30/- 10-100 tis. B 11 3 

ČOV_19 10 0,0 39 80/20/- 10-100 tis. C 2 0 

ČOV_20 73 0,3 141 61/39/- 10-100 tis. B 2 0 

ČOV_21 0 0,0 80 50/50/- 10-100 tis. P 2 0 

ČOV_22 2 0,0 96 76/24/- 10-100 tis. B 3 0 

ČOV_23 6 0,0 83 76/24/- 10-100 tis. B 3 0 
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Tabulka 1: Výsledky monitoringu odpadních vod v ČR v první vlně epidemie COVID-19 (pokračování) 
 

ČOV 

Počet 

pozitivních 

osoba 

Podíl 

pozitivních 

osob z počtu 

napojených 

obyvatel (%) 

Délka 

kan. 

sítě 

(km) 

Podíl 

OVb 

Kategorie 

podle EO 

Typ 

vzork

u 

počet 

vzorkůc 

počet 

pozitivních 

vzorkůc 

ČOV_24 3 0,0 71 75/25/- 10-100 tis. B 5 1 

ČOV_25 135 1,2 56 90/10/- 10-100 tis. C 5 2 

ČOV_26 85 0,8 42,6 70/30/- 10-100 tis. P 2 0 

ČOV_28 42 0,5 - 75/25/- 10-100 tis. C 3 0 

ČOV_37 127 0,3 66 100/-/- 10-100 tis. B 2 0 

ČOV_38 99 0,6 52 100/-/- 10-100 tis. B 4 2 

ČOV_27 16 0,2 72 90/10/- 2-10 tis. P 7 1 

ČOV_29 4 0,1 54 100/-/- 2-10 tis. A 2 0 

ČOV_30 0 0,0 28 80/20/- 2-10 tis. P 5 1 

ČOV_31 18 0,3 56 100/-/- 2-10 tis. A 2 0 

ČOV_32 5 0,1 29 80/20/- 2-10 tis. B 5 2 

ČOV_33 4 0,1 25 84/16/- 2-10 tis. B 3 0 

ČOV_34 0 0,0 11 100/-/- do 2 tis. B 3 1 

ČOV_35 0 0,0 0,03 100/-/- do 2 tis. B, A 2 0 

ČOV_36 10 0,0 - - do 2 tis. P 2 0 
a Počet pozitivních PCR osob - kumulativně do 7. 7. 2020 (-3. až 11. den) 
b Komunální/průmyslové/balastní+dešťové 
c Duben až červen 
 

 
 

Obr. 1: Počty vzorků s detekovanou SARS-CoV-2 RNA v kategoriích ČOV podle počtu EO 

 

Zhodnocení zjištěných údajů, ve srovnání s hlášenými počty nakažených, ukázalo několik variant 

výsledků. První variantou je zjištěná absence viru v odpadních vodách v lokalitách, kde byl evidován 

výskyt pozitivně testovaných osob (obr. 2). Příčinou může být velké naředění odpadních vod, tj. hledaná 

částice genomu nebyla do vzorku zachycena v detekovatelném množství nebo stavu (došlo např. 
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k degradaci RNA pomocí enzymů štěpících RNA již před odběrem nebo při transportu vzorku). Dalším 

důvodem může být fakt, že se virové částice nedostaly do trávicího nebo vylučovacího systému 

infikovaných osob, jak bylo popsáno výše, nebo že se v době nemoci tyto osoby nevyskytovaly v místě, 

kde byly evidovány jako infikované (pobyt v zaměstnání, v rekreačních objektech apod.). 

 

 
 

Obr. 2: Příklad ČOV s negativním nálezem SARS-CoV-2 RNA v odpadní vodě a pozitivním výskytem 

infikovaných osob 

 

 
 

Obr. 3: Příklad ČOV s pozitivním nálezem SARS-CoV-2 RNA v odpadní vodě a negativním výskytem 

infikovaných osob 

 

Druhou variantou je pozitivní nález virových fragmentů v odpadních vodách v lokalitách, kde nebyly 

hlášeny žádné infikované osoby (obr. 3). Tento případ lze vysvětlit přítomností neevidovaných 
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infikovaných osob, tj. buď bezpříznakových, nenahlášených nebo evidovaných v jiném místě než 

skutečně pobývaly.  

 

Pro vývoj systému včasného varování jsou nejdůležitější výsledky z lokalit, kde byly nalezeny pozitivní 

vzorky odpadních vod a hlášena přítomnost pozitivně testovaných osob (obr. 4). Pro správnou 

interpretaci těchto výsledků je třeba důrazně akceptovat rozdíly mezi typy a charakterem čistíren 

odpadních vod, neboť ne všechny jsou vhodné pro epidemiologické prognózy. ČOV se liší především 

množstvím odpadních vod, které jsou na ně přiváděny; počtem napojených obyvatel; délkou a větvením 

kanalizační sítě a ve většině případů zpracováním směsi komunálních a průmyslových odpadních vod. 

U velkých ČOV je nutné brát ještě zřetel na napojování dílčích stok a na výběr míst pro vzorkování.  

 

 
 

Obr. 4: Příklad ČOV s pozitivním nálezem SARS-CoV-2 RNA v odpadní vodě a pozitivním výskytem 

infikovaných osob 

 

Lokální výskyt v jednotlivých okresech na území ČR je znázorněn na obr. 5. Jsou rozlišeny regiony 

s negativním a opakovaným nálezem SARS-CoV-2 RNA. Absolutní počty evidovaných osob 

s pozitivním PCR testem se ve sledovaných oblastech pohybovaly od 0 do 2 400, což představovalo  

0 až 1,2 % obyvatel napojených na danou ČOV.  

 

Diskuse 

 

Dosavadní výsledky výzkumu nám potvrdily informace publikované, na začátku pandemie, 

nizozemskými výzkumníky o výskytu fragmentů viru SARS-CoV-2 v nečištěných odpadních vodách 

[8,9]. Jak vyplývá z klinických studií, je jejich pravděpodobným zdrojem trávicí a vylučovací systém 

člověka. Výskytu koronavirů ve střevech a moči a možnosti jejich možnému přenosu fekálně-orální 

cestou se aktuálně věnuje velké množství vědců z celého světa. Významný objev udělali vědci 

z Hubrechtova institutu v Utrechtu, kteří výzkumy na tkáňových kulturách potvrdili, že viry  

SARS-CoV-2 mohou infikovat buňky střev a množit se v nich [10]. Tímto poznatkem se významně 

zvyšuje význam monitoringu odpadních vod a studium možné kontaminace vodního prostředí. Průkaz 

přenosu fekálně-orální cestou však dosud prokázán nebyl. Zatím nejsou známy údaje, zda se v tělních 

exkretech vyskytují fragmenty viru u všech infikovaných osob nebo zda záleží na průběhu 

a symptomech, v jakém množství, po jak dlouhou dobu, v které fázi nemoci a zda i u bezpříznakových 
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jedinců. Důležitá je také konkrétní imunitní odpověď infikované osoby, která může probíhat různými 

mechanismy, z nichž některé mohou genom viru rozložit až na nedetekovatelné fragmenty. Lze tedy 

předpokládat, že neexistuje přímá úměra mezi počtem infikovaných osob a kontaminací odpadních vod 

virovými fragmenty. Výsledky monitoringu první vlny epidemie přinesly, díky celkově velmi nízkému 

počtu infikovaných osob v ČR v jarní vlně, jedinečné výsledky, neboť umožnily zachytit dolní mez 

detekce zvolené metody. Pozitivní nález fragmentů SARS-CoV-2 byl stanoven u ČOV, kde byly 

aktuálně v daný den evidovány 1˗3 infikované osoby z objemu odpadních vod od 6 000 do 12 000 

napojených obyvatel. Vzhledem k předpokládanému časovému intervalu mezi hlášením infekce 

a potenciálním vylučováním virů do odpadních vod, je zde vhodnější jako možné maximum použít 

kumulativní údaj o počtu infikovaných osob v dané lokalitě za celé jarní období (do 7. 7. 2020). Také 

v tomto případě byly v odpadních vodách zachyceny fragmenty virové RNA již od 3˗5 infikovaných 

osob z objemu odpadních vod od 6 000 do 80 000 napojených obyvatel. Tato velmi nízká čísla ukazují 

na velmi vysokou citlivost metody. Při interpretaci dat je nezbytné vzít v úvahu další zjištěná fakta 

a souvislosti, která budou významná při návrhu systematického epidemiologického sledování 

odpadních vod.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Obr. 5: Výskyt SARS-CoV-2 RNA v odpadních vodách v ČR v jarní vlně epidemie 

 

Závěr 

 

První kolo monitoringu odpadních vod, prováděné v jarní vlně epidemie nemoci COVID-19, přineslo 

řadu zajímavých výsledků, které budou velmi cenné a nezbytné pro další práci na tvorbě systému, jehož 

cílem bude včasné zachycení varovného signálu nastupující epidemiologické situace v ČR a lokalizace 

rizikových míst. Tento cíl, spolu s optimalizací metodiky detekce viru SARS-CoV-2 v odpadních 

vodách, bude v letech 2021˗2022 řešen v rámci projektu „Využití monitoringu odpadních vod jako 

nástroje včasného varování před vznikem epidemiologické situace“, který byl podpořen ve 4. veřejné 

soutěži „Programu bezpečnostního výzkumu České republiky v letech 2015˗2022“ (BV III/1-VS). 

Hlavními výstupy projektu budou 2 metodiky: „Metodika využití monitoringu rizikových biologických 

agens a biomarkerů v komunálních odpadních vodách jako nástroje pro včasné epidemiologické 

varování“ a „Metodika detekce vybraných rizikových mikrobiologických agens pomocí PCR 

v odpadních vodách“. Metodiky budou nabídnuty kompetentním složkám státu k využití v praxi. 
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Súhrn 

Environmentálna surveillance patogénov v odpadových vodách zohráva významu úlohu v ochrane verejného 

zdravia. Monitoring poliovírusov a enterovírusov sa pravidelne realizuje vo všetkých európskych krajinách 

za účelom ich eradikácie. Práve preto aj surveillance ochorenia COVID-19 v odpadových vodách a kaloch môže 

slúžiť ako rýchly epidemiologický varovný nástroj pre detekciu výskytu vírusu v populácii. Národné referenčné 

centrum (NRC) pre mikrobiológiu životného prostredia v Úrade verejného zdravotníctva SR, ako hlavného orgánu 

na ochranu zdravia v SR, sa od júna 2020 intenzívne zaoberá vývojom a validáciou diagnostickej metódy 

na detekciu vírusu SARS-CoV-2 v odpadových vodách a jej aplikáciou na reálnych vzorkách. Postup stanovenia 

prítomnosti/neprítomnosti vírusu resp. špecifickej vírusovej RNA v odpadovej vode pozostáva z troch základných 

krokov: spracovanie odpadovej vody (extrakcia a koncentrácia vírusu), čo je nevyhnutný základ a veľmi dôležitá 

časť úspešnej detekcie vírusu, izolácia RNA a samotná detekcia vírusovej RNA metódami molekulárnej biológie. 

NRC v rámci výskumu a vývoja tejto metódy otestovalo a optimalizovalo všetky tri kroky na modelovom 

referenčnom materiáli, ktorý svojimi biologickými vlastnosťami (štruktúra) je podobný cieľovému vírusu. 

Na základe získaných výsledkov bol zvolený najvhodnejší postup pre použitie pri detekcii vírusu vo vzorkách  

odpadových vôd. Okrem štandardne využívanej metódy real-time RT-PCR bola navrhnutá a zavedená aj metóda 

digitálnej PCR (digital droplet PCR, ddPCR), ktorá poskytuje vyššiu citlivosť pri detekcii vírusu, čo bolo 

aj preukázané pri vzorkách s nízkou koncentráciou vírusovej RNA. NRC aplikovalo tieto postupy na vzorky 

získané zo západoslovenského regiónu SR, pomocou ktorých bola preukázaná prítomnosť špecifickej vírusovej 

RNA v odpadových vodách. Jednotlivé metodické postupy môžu mať odporúčací metodický charakter 

pre vodárenské spoločnosti, ale aj pre epidemiologické posúdenia a cielený monitoring vírusu SARS-CoV-2 

v odpadových vodách.  

 

Kľúčové slová: SARS-CoV-2; odpadová voda; environmentálna surveillance 

 

Summary 

Environmental surveillance of pathogens in wastewaters plays an important role in the protection of public health. 

Monitoring of polio- and entero-viruses is regularly realized in all European countries in an attempt to eradicate 

them. The surveillance of COVID-19 via wastewaters and sediments can serve as a fast, epidemiological warning 

tool for the detection of viral presence among the population. National reference centre (NRC) for environmental 

microbiology at the Public health authority SR from June 2020 investigates the development and validation 

of diagnostic method for the SARS-CoV-2 detection in wastewaters and its application to real-world samples. 

The procedure for the detection of the presence of the virus or specific viral RNA consists of 3 steps: processing 

of wastewater (extraction and concentration of the virus) that is essential for the successful viral detection; RNA 

isolation and the viral RNA detection itself by molecular biology methods. During research and development 

of this method, NRC tested and optimized all three steps on a model reference material that is close in structure 

and biological properties to the target virus. Based on the obtained results the most effective procedure for the use 

in viral detection in wastewaters was chosen. Besides commonly used real-time RT PCR, a method based on digital 

droplet PCR (ddPCR) that offers higher sensitivity detecting virus, which was shown in samples with low viral 

RNA concentration. NRC applied these procedures to samples obtained from west Slovakia region of Slovakia 

and confirmed the presence of specific viral RNA in wastewater. Individual methodological procedures may serve 

as recommendations for water-supply plants as well as for the epidemiological evaluation and targeted monitoring 

of SARS-CoV-2 in wastewater. 

 

Keywords: SARS-CoV-2; wastewater; environmental surveillance 
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Úvod 

 

Vírus SARS-CoV-2, pôvodca ochorenia COVID-19, sa dokázal rozšíriť do viac ako 165 krajín približne 

za 3 mesiace [1]. Jeho primárnou cestou prenosu je respiračný aerosól a kontakt z človeka na človeka, 

ale vo viacerých štúdiách bola preukázaná aj možnosť šírenia fekálnou cestou [2,3,4]. Tento fakt 

potvrdzujú aj štúdie zamerané na identifikáciu vírusu priamo vo vzorkách stolice od pacientov [1,5]. 

Na základe týchto faktov bola následne vo viacerých krajinách potvrdená prítomnosť fragmentov RNA 

vírusu v odpadových vodách. Zároveň sa tiež potvrdila korelácia medzi prítomnosťou vírusu 

v odpadovej vode a hláseniami klinických prípadov ochorenia [6,7,8,9]. Niekoľko výskumných štúdií 

naznačuje, že zvyšujúce sa koncentrácie vírusovej RNA v odpadových vodách by mohli poskytnúť 

včasné upozornenie (4 až 7 dní) pred výskytom potvrdených prípadov ochorenia COVID-19 [7,8]. Preto 

sa naskytá reálna otázka a potenciál využitia environmentálneho dohľadu ako vhodného nástroja 

pre monitoring ochorenia COVID-19. Význam environmentálnej surveillance na účely včasného 

varovania sa ukazuje najmä pri klastroch alebo ohniskách nákazy v krajinách, v ktorých už došlo 

k prenosu, pri bezpríznakovom a atypickom výskyte ochorenia alebo v prípade sezónnosti výskytu, čím 

sa uľahčí ochrana verejného zdravia a nastavia sa skoré opatrenia zamedzujúce šíreniu ochorenia. 

 

V súčasnosti zatiaľ tento prístup nie je schválený ako štandardná stratégia oficiálnym usmernením 

Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO), ale viaceré krajiny vrátane európskych plánujú zahrnúť 

monitoring odpadových vôd do svojej národnej stratégie surveillance COVID-19 a vyvíjajú vedecké 

metódy pre detekciu vírusu v odpadových vodách. Zároveň americké CDC (Centers for Disease Control 

and Prevention) už oficiálne schválilo a vyhlásilo Národný Surveillance systém odpadových vôd 

(NWSS) ako nový nástroj verejného zdravia pre porozumenie komunitného šírenia vírusu. 

 

Preto sa aj NRC, ktoré ma dlhoročné skúsenosti s detekciou patogénnych mikroorganizmov v rôznych 

typoch vôd, intenzívne zaoberá vývojom a validáciou diagnostickej metódy na detekciu vírusu  

SARS-CoV-2 v odpadových vodách.   

 

Výber a validácia metódy 

 

Samotná metóda detekcie - postup stanovenia vírusu SARS-CoV-2 v odpadovej vode pozostáva z troch 

krokov: spracovanie odpadovej vody (extrakcia a koncentrácia vírusu), izolácia RNA a samotná 

detekcia vírusovej RNA. Preto bolo potrebné vhodne vybrať a validovať postupy na všetkých troch 

úrovniach. Na tento účel bola zvolená modelová vzorka sterilnej odpadovej vody, ktorá bola umelo 

kontaminovaná referenčným materiálom – vírusom chrípky. Tento referenčný materiál bol zvolený 

na základe podobných biologických a štruktúrnych vlastností s cieľovým vírusom. 

 

Nevyhnutnou súčasťou validácie metódy bolo tiež určiť miesto a spôsob odberu  a následného transportu 

vzorky do laboratória. Odpadová voda bola vždy odoberaná na vstupe do čističky odpadových vôd 

(ČOV), tzn. surová vzorka bez úpravy. Z dostupných vedeckých zdrojov aj z logických záverov 

pre vyššiu záchytnosť vírusových častíc sa za vhodnejšiu považuje 24 hodinová zlievaná vzorka než 

bodová vzorka. Pri menších ČOV to však nie vždy bolo prakticky možné, nakoľko niektoré ČOV 

nemajú zariadenie určené na tento spôsob odberu. Kvôli stabilite vírusu bola vzorka transportovaná 

a následne krátkodobo skladovaná vždy pri teplote 4 °C.  

 

Ďalším významným faktorom ovplyvňujúcim detekčný limit metódy je objem vzorky určený 

na spracovanie a spôsob spracovania vzorky. Vzorky boli spracované dvomi spôsobmi: metódou 

dvojfázovej koncentrácie vírusových častíc, kde bol vstupný objem 250 ml, a štandardným WHO 

protokolom so vstupným objemom 500 ml určeným na monitoring poliovírusov (enterovírusov) 

v odpadových vodách, ktoré ÚVZ SR dlhé roky využíva práve na tento účel. 

 

Na izoláciu RNA boli zvolené a otestované viaceré dostupné komerčné kity využívané a validované 

na izoláciu vírusu z klinického materiálu a tiež kity určené práve na environmentálne matrice. 

Na základe výsledkov bol následne zvolený vhodný kit. 



43 

Samotná detekcia vírusovej RNA bola realizovaná dvoma metódami molekulárnej biológie. V prípade 

vírusu chrípky bola využitá štandardná real-time RT-PCR využívaná pri diagnostike klinických vzoriek.  

NRC optimalizovalo in-house real-time RT-PCR metódu na detekciu vírusovej RNA izolovanej 

z odpadovej vody na základe odporúčaného WHO protokolu pre diagnostiku klinických vzoriek. 

Druhou metódou, ktorú využilo NRC na detekciu vírusovej RNA, bola metóda digitálnej PCR (digital 

droplet PCR, ddPCR). Táto metóda oproti klasickej real-time PCR poskytuje vysokú presnosť, citlivosť 

a absolútnu kvantifikáciu špecifických sekvencii nukleových kyselín (špecifických genetických cieľov) 

bez potreby štandardnej krivky a kvantifikačných štandardov. Navyše umožňuje vyššiu toleranciu oproti 

možným inhibítorom vo vzorke, čo je významný faktor pri matrici akou je odpadová voda. 

 

Výsledky a diskusia  

 

Od júna – októbra 2020 bolo v NRC analyzovaných 94 vzoriek odpadových vôd odobratých na území 

západoslovenského regiónu. Na základe validácie metódy na referenčnom materiáli boli reálne vzorky 

odpadových vôd za účelom detekcie vírusu SARS-CoV-2 v odpadových vodách využité obe metódy 

spracovania vzoriek, zvolený izolačný kit a následne vzorky analyzované oboma spôsobmi detekcie. 

Z celkového počtu vzoriek odpadových vôd bolo pozitívnych 27 vzoriek metódou digitálnej PCR, ale 

len v 3 z nich bola potvrdená pozitivita aj metódou real-time RT-PCR. Súčasťou zavedených protokolov 

je vnútorný kontrolný systém pre vylúčenie falošnej negativity a pozitivity. 

 

Väčšina doteraz publikovaných štúdií využitých na environmentálnu surveillance SARS-CoV-2 

v odpadových vodách bola z prostredia s vysokou koncentráciou pozitívnych prípadov ochorenia 

COVID-19. Na území SR bol však trend vývoja ochorenia až do jesene 2020 iný ako v ostatných 

európskych krajinách a bolo potrebné nájsť vhodný celkový postup detekcie, ktorý je možné uplatniť aj 

v prostredí s nízkou koncentráciou. Podľa odporúčaní WHO je tiež potrebné zvoliť postup detekcie, 

ktorý je možné využiť aj v prostredí, kde väčšina populácie nie je napojená na verejnú kanalizáciu. 

Do budúcnosti sa uvažuje aj nad možnosťami testovania povrchových vôd kontaminovaných splaškami. 

Ako sa ukázalo z dosiahnutých výsledkov, v porovnaní so štandardnou real-time RT-PCR je digitálna 

PCR veľmi vhodnou metódou detekcie práve pre takýto typ vzoriek. 

 

Záver 

 

Na základe oficiálneho vyhlásenia WHO sa odporúča, aby sa výskum v oblasti environmentálneho 

dozoru považoval za dôležitý cieľ v oblasti verejného zdravia zameraný na rozširovanie poznatkov 

o COVID-19 [10]. Zároveň sa vyhlásenie venuje významu detekcie vírusu SARS-CoV-2 v odpadových 

vodách ako vhodného nástroja pre budúci systém rýchleho varovania ohrozenia verejného zdravia. 

Z hľadiska zavedenia do praxe je však potrebné posúdiť náklady, nevýhody, ale tiež prínosy zlepšenia 

včasného varovania. 

 

Environmentálna surveillance by mala úzko súvisieť s plánom okamžitých opatrení v prípade detekcie 

pozitívnych vzoriek alebo v prípade významného nárastu prípadov. Je teda potrebné stanoviť hraničnú 

koncentráciu vírusovej RNA – úroveň nárastu RNA, ktorá bude informatívna pre začatie opatrení. 

Nevýhodou alebo skôr významným faktorom je praktická náročnosť rozsiahleho dohľadu, pretože tento 

prístup vyžaduje časté vzorkovanie pre poskytnutie použiteľných údajov a tiež vysoký odberový objem 

kvôli nízkej citlivosti klasických real-time PCR metód ako bolo preukázané aj v tejto štúdii. 

 

Na druhej strane, environmentálna surveillance môže byť použitá aj na doplnenie klinického dozoru 

alebo na spustenie komplexnejšieho dozoru v kritických oblastiach  ako sú oblasti s potvrdeným nízkym 

výskytom ochorení alebo v marginalizovaných populáciách. Ďalšou výhodou je fakt, že odpadová voda 

predstavuje formu poolovanej vzorky (spojený veľký počet jednotlivcov), čím je možné optimalizovať 

kapacitu testovania. V prípade pozitivity je však následne potrebné vykonať precízne trasovanie 

a terénne vyšetrovanie v spádovej oblasti vrátane aktívneho zisťovania pozitívnych prípadov.  
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Nie je však pochýb, že dôkazy o cirkulácii SARS-CoV-2 v komunite sú dôležité na posilnenie opatrení 

za účelom obmedzenia prenosu a environmentálna surveillance svojou úlohou môže významne prispieť 

k ich získaniu. 
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Souhrn 

Mikroskopy ZEISS Axiolab 5 a ZEISS Axioscope 5 jsou navrženy přesně pro Vaše aplikace a pomáhají Vám 

ve Vaší rutinní nebo výzkumné práci. 

 

Klíčová slova: ZEISS; digitální dokumentace; světelná mikroskopie; chytrá rutina; efektivní výzkum 

 

Summary 

ZEISS microscopes Axiolab 5 and Axioscope 5 are designed specifically for your application and support you 

during the everyday routine or research work. 

 

Keywords: ZEISS; digital documentation; light microscopy; smart routine; efficient research 

 

 

Úvod 

 

Proč jsou právě ZEISS Axiolab 5 a ZEISS Axioscope 5 těmi ideálními mikroskopy pro Vaši aplikaci? 

Protože mezi jejich základní charakteristiky patří: 

 

1. Perfektní optika ZEISS 

2. Dokonalý kontrast 

3. Ergonomický design pro pohodlnou práci 

4. Ekologické LED zdroje světla včetně výkonné LED fluorescence 

5. Kamera s vysokým rozlišením a rychlým přenosem dat 

6. Ovládání kamery pomocí tlačítek přímo na mikroskopu (i bez nutnosti použití PC) 

7. Automatické vložení měřítka do obrazu 

8. Čtečka kódů pro automatické pojmenovávání obrázků 

 

 
 

Obr. 1: Mikroskop ZEISS Axioscope 5 s kamerou Axiocam 208 color a čtečkou kódů 

 

 

mailto:pavel.krist@zeiss.cz
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Více informací najdete na odkazu nebo po načtení QR kódu níže: 

https://www.zeiss.com/microscopy/int/products/light-microscopes.html 

 

 
 

Obr. 2: Více informací o chytré mikroskopii 

https://www.zeiss.com/microscopy/int/products/light-microscopes.html
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Souhrn 

Antibiotická rezistence se stává hlavním globálním zdravotním problémem. Nadměrnou konzumací antibiotik 

dochází k selekci rezistentních bakterií a šíření genů antibiotické rezistence (ARG). Bakterie nesoucí geny 

rezistence putují v odpadních vodách na čistírnu odpadních vod, kde dochází k jejich značné eliminaci včetně 

patogenních druhů. ARG se však mohou dále dostávat do životního prostředí prostřednictvím odtoku z ČOV 

či kalu aplikovaném na zemědělskou půdu. Kal použitý jako hnojivo může bez dostatečných úprav představovat 

potenciální zdravotní riziko pro člověka. Bylo zjištěno, že po různých typech úprav kalu, jako je mezofilní, 

termofilní anaerobní stabilizace, či pasterizace, může dojít k eliminaci ARG, a tím i k částečné eliminaci jejich 

přenosu do prostředí. Cílem příspěvku je zjištění rozdílu v kvantitě ARG v kalech z jednotlivých ČOV a míra 

eliminace ARG různými procesy úpravy kalů. Z toho důvodu probíhá vzorkování vybraných ČOV s různými typy 

úprav kalu. Pro toto stanovení byla v čistírenských kalech provedena kvantifikace počtu kopií genu sul1, který 

zodpovídá za rezistenci k sulfonamidům, a dále genu pro 16S rRNA pomocí metody qPCR (kvantitativní PCR). 

Dále byly srovnány čtyři postupy izolace DNA z čistírenských kalů, kdy postup izolace DNA zásadně 

ovlivňuje efektivitu, a tím množství izolované DNA.  

 

Klíčová slova: ARG; antibiotická rezistence; kal; geny antibiotické rezistence; qPCR; ČOV; termofilní 

a mezofilní anaerobní vyhnívání; pasterizace 

 

Summary 

Antibiotic resistance is becoming a major global health problem. An excessive consumption of antibiotics leads 

to the selection of resistant bacteria and the spread of antibiotic resistance genes (ARG). Bacteria carrying 

resistance genes travel in wastewater to a wastewater treatment plant, where a significant elimination occurs, 

including elimination of pathogens. However, ARGs can further enter the environment through effluent from 

WWTPs or sludge applied to agricultural land. Sludge used as a fertilizer can pose a potential health risk to humans 

without adequate treatment. It has been investigated that many methods like mesophilic, thermophilic anaerobic 

digestions or pasteurization may partly remove ARG and thus eliminate spread of ARG into the environment. 

The aim of the project is to determinate the quantity difference of ARG in sludge from individual WWTPs and the 

degree of ARG elimination by different sludge treatment processes. For this reason, sampling of selected WWTPs 

with different types of sludge treatment takes place. For this reason, sampling of selected WWTPs with different 

types of sludge treatment takes place. For determination, the copy number of gene sul1, which is responsible 

for resistance to sulphonamides, and the gene 16S rRNA were quantified in sewage sludge by qPCR (quantitative 

PCR). Furthermore, four methods of DNA isolation from sewage sludge were compared, where the procedure 

of DNA isolation fundamentally affects the efficiency and thus the amount of isolated DNA.  

 

Keywords: ARG; antibiotic resistance; sludge; antibiotic resistance genes; qPCR; WWTPs; thermophilic 

and mesophilic anaerobic digestion; pasteurization; aerobic stabilisation 

 

 

Úvod 

 

Nadužívání a nevhodná likvidace antibiotik mohou vést až k vyvinutí rezistence na antibiotika (ATB) [1]. 

Bakterie rezistentní k antibiotikům (ARB) nesoucí různé množství genů antibiotické rezistence (ARG) 

jsou velkými potenciálními hrozbami ohrožujícími zdraví lidské populace. Světová zdravotnická 

organizace (WHO) identifikovala antibiotickou rezistenci jako hlavní problém veřejného zdraví [2,3]. 

Antibiotika jsou detekována v podzemních, povrchových a odpadních vodách, v čistírenských kalech, 

půdě i chlévském hnoji. Za jeden z nejvýznamnějších zdrojů ARB a ARG v půdě a následně životním 

prostředí byl označen kal z ČOV, který se aplikuje na zemědělskou půdu [4]. Čištění odpadních vod 

v ČOV zahrnuje různé typy technologických procesů, jako mechanické, biologické, fyzikální, chemické 

a fyzikálně-chemické procesy, které mohou různými způsoby ovlivnit osud a vývoj ATB, ARB a ARG, 
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a tím následné šíření rezistence do životního prostředí [5]. Bylo zjištěno, že částečným řešením 

eliminace genů antibiotické rezistence mohou být termické ošetření a pasterizace. V rámci této práce 

byly proto zatím odebírány kaly před a po termické úpravě za účelem zjištění vlivu těchto úprav 

na eliminaci genů antibiotické rezistence [8]. 

 

Výběr ATB pro užití v humánní medicíně závisí na mechanismu jejich účinku a léčené infekci [6,7]. 

Mezi často používaná antibiotika patří sulfonamidy, beta-laktamy, makrolidy, tetracykliny 

a fluorochinolony, jimž odpovídající ARG patří mezi nejčastěji sledované.  

 

Pro průkaz a kvantifikaci ARG lze použít různé moderní molekulárně-biologické metody jako např. 

end-point PCR nebo qPCR protokoly (kvantitativní PCR). V případě end-point PCR je výsledkem pouze 

informace, zda je daný ARG přítomen či nikoliv. Metoda qPCR poté umožňuje relativní nebo absolutní 

kvantifikaci počtu kopií ARG. Určitým limitem PCR metod je fakt, že standardními postupy izolace 

DNA (bez použití určitých modifikací) je izolována DNA z živých i z mrtvých buněk daného vzorku. 

Následně jsou tedy detekovány či kvantifikovány ARG jako celek, tj. nelze odlišit ARG pocházející 

z živých i mrtvých buněk či extracelulární DNA.   

 

Prvním krokem PCR a qPCR protokolů pro detekci a kvantifikaci ARG je izolace DNA z daného 

vzorku. Obecně je možno říci, že půdy a kaly patří z hlediska izolace DNA mezi poměrně problematické 

materiály kvůli přítomnosti velkého množství organických látek. Jejich přítomnost může způsobit 

problémy jak s extrakcí DNA (např. nižší výtěžek), tak následně při PCR kvantifikaci a amplifikaci. Při 

návrhu protokolu pro izolaci DNA včetně použitého izolačního kitu hraje zásadní roli typ matrice. 

Kombinace protokolu a konkrétního typu matrice ovlivňuje výtěžek DNA (ng DNA/ml vzorku,  

ng DNA/g sušiny vzorku) a její čistotu (vyjádřenou jako poměr A260/A280 a A260/A230, který je 

ovlivněn přítomností možných dalších kontaminantů – proteiny, RNA, huminové kyseliny apod.) [9]. 

Koncentrace a čistota DNA mají poté vliv na efektivitu, detekční limit a další parametry při detekci 

a kvantifikaci ARG metodou PCR. Z toho důvodu byly pro testování v této práci vybrány dva různé kity 

pro izolaci DNA z půdy a kalů – DNeasy PowerSoil kit (Qiagen) a FastDNA Spin Kit for Soil (MP 

Biomedicals) v kombinaci se dvěma způsoby dezintegrace buněk pomocí skleněných kuliček (vortexu 

nebo homogenizátoru typu bead-beater). Způsob a doba dezintegrace buněk v prvních krocích izolace 

DNA mohou také zásadně změnit výtěžek DNA. 

 

Dalším krokem je návrh reakčního protokolu včetně výběru nebo návrhu vhodných primerů pro detekci 

a/nebo kvantifikaci konkrétních ARG na základě znalosti jejich sekvence.  

 

Metodika 

 

Odběr vzorku 

 

Vzorky byly odebírány do sterilních plastových vzorkovnic. Vždy byl odebírán kal před úpravou  

a po úpravě. Pro účely optimalizace izolace DNA byly vzorky odebírány z lokality A a lokality B. Pro 

účely kvantifikace dvou vybraných genů (sul1 a 16S rRNA) byla vzorkována lokalita C a lokalita D. 

Pro izolaci DNA bylo odebíráno zhruba 0,25 g promíchaného kalu.  

 

Izolace DNA 

 

V části optimalizace metody izolace DNA byly použity izolační kity FastDNA Spin Kit for Soil (MP 

Biomedicals) a DNeasy PowerSoil kit (Qiagen). Dezintegrace buněk byla pro oba kity provedena dvěma 

způsoby: (1) s vortexem (5 min) a (2) bead beaterem (6 min). Ostatní kroky izolace DNA byly provedeny 

dle instrukcí výrobce. 

 

Pro kvantifikaci ARG v jednotlivých ČOV pomocí qPCR byla DNA izolována pomocí DNeasy 

PowerSoil kit (dezintegrace vortexem, 5 min). Koncentrace DNA byla měřena na nanospektrofotometru 

Biodrop (BioDrop μLITE) při současném zjištění čistoty DNA a na fluorimetru Qubit (Invitrogen) při 

použití kitu Quibit dsDNA BR (HS) Assay Kit (Thermo Fisher Scientific).  
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qPCR 

 

Reakční směs o celkovém objemu 20 µl obsahovala 4 µl 5X HOT FirePol EvaGreen qPCR Supermix 

s 12,5 mM MgCl2 (Solid BioDyne, Estonsko), 0,4 µl 10 µM forward primeru a 0,4 µl 10 µM reverse 

primeru (syntetizovány Biotech, Česká republika), (finální koncentrace obou primerů 0,2 µM), dále  

13,2 µl NFW- vody bez nukleázové aktivity (Promega, USA) a 2 µl DNA (výchozí nebo 10× nebo 100× 

ředěná DNA v NFW). Sekvence použitých primerů- viz tabulka 1. Byly připraveny dva typy reakčních 

mastermixů: pro kvantifikaci sul1 (forward primer sul1 F a reverse primer sul1 R) a 16S rRNA (forward 

primer 16S rRNA F, 16S rRNA R). Amplifikace probíhala v přístroji Applied Biosystems 7500 Real 

Time PCR podle zvoleného reakčního profilu (viz tabulka 2). Stanovení bylo provedeno v triplikátu pro 

neředěnou a dále 10× a 100× ředěnou DNA. Pro výpočet průměrného počtu kopií genu (CN) byly 

použity výsledky získané pro 10× a 100× ředěnou DNA (v triplikátu). Jako beztemplátová kontrola byla 

použita NFW voda. Jako standard pro kvantifikaci vybraných genů sul1 a 16S rRNA byl použit 693 bp 

dlouhý gBlock® Gene Fragment (IDT) navržený tak, aby obsahoval sekvence všech čtyř primerů.  

 
Tabulka 1: Sekvence primerů a velikost PCR produktů pro geny 16S rRNA a sul1 [10] 
 

Gen Primer* Sekvence Velikost produktu (bp) 

16S rRNA 16S rRNA F CGGCAACGAGCGCAACCC 
145 

16S rRNA R CCATTGTAGCACGTGTGTAGCC 

sul1 sul1 F CGCACCGGAAACATCGCTGCAC 
162 

sul1R TGAAGTTCCGCCGCAAGGCTCG 
 

Vysvětlivky: *F = forward primer, R = reverse primer 

 
Tabulka 2: Program qPCR pro gen 16S rRNA a sul1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Výsledky a diskuse 

 

1) Optimalizace izolačních kitů 

 

Pro srovnání účinnosti izolace při použití jednotlivých kombinací (kit a metoda dezintegrace) bylo 

stanoveno množství DNA (ng) izolované z 1 g vzorku nebo přepočteno na 1 g sušiny vzorku. Množství 

izolované DNA bylo stanoveno na základě měření její koncentrace pomocí fluorometru Qubit. Tato 

koncentrace byla měřena dvěma metodami. Při spektrofotometrickém měření (Biodrop) jsou stanoveny 

absorbance při vlnových délkách A260/A280 a A260/A230, z nichž je spočítána koncentrace. Přístroj 

Qubit využívá pro měření koncentrace DNA fluorimetrickou metodu, která poskytuje přesnější 

výsledky. V rámci této práce bylo zjištěno, že hodnoty koncentrace DNA vycházejí pro testované vzorky 

kalů obvykle vyšší o 25 až 50 % při měření Qubitem než měření Biodrop. Naopak Biodrop umožňuje 

na základě absorbancí stanovit i čistotu DNA. V případě poměru A260/A280 je hodnota okolo 1,8 

považována za čistou DNA. Pokud je poměr výrazně nižší, může to znamenat přítomnost proteinů, 

fenolu nebo jiných kontaminujících látek, které silně absorbují při nebo blízko 280 nm [9]. 

 

Pro nejúčinnější metodu izolace (FastDNA Spin Kit for Soil v kombinaci s bead beaterem) se tyto 

hodnoty pohybovaly v rozmezí 1,781 ̠  1,893 pro DNA s koncentrací vyšší než 10 ng/µl. Pro koncentrace 

Kroky Teplota, čas Počet cyklů 

Úvodní denaturace DNA 95 °C, 12 min - 

Denaturace DNA 95 °C, 15 s 

40 

Připojení primerů 16S rRNA: 55 °C, 30 s 

sul1: 60 °C, 30 s  

Polymerizace 72 °C, 30 s 

Finální Polymerizace 72 °C, 8 min - 

Křivka tání 95 °C, 15 s - 
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nižší než 10 ng/µl byl zjištěn výrazně větší rozsah, v dalších experimentech však bude nutno ověřit 

přesnost měření koncentrace takto izolované DNA pomocí Biodropu při nižších koncentracích dalšími 

metodami.  

 

V tabulce 3 jsou uvedeny výsledky srovnání optimalizace izolačních kitů DNeasy PowerSoil a FastDNA 

SPIN Kit for Soil. Vzorky byly analyzovány v triplikátech a byla spočítána průměrná koncentrace DNA 

izolované z 1 g vzorku. 

 

Z uvedených výsledků je patrné, že při stejné metodě dezintegrace poskytuje kit FastDNA SPIN Kit for 

Soil vyšší výtěžek DNA než DNeasy PowerSoil. Dále je zřejmé, že pro stejný kit poskytuje vyšší 

výtěžek dezintegrace buněk pomocí bead-beateru oproti vortexu. Nejvyšší výtěžek DNA byl tak získán 

při kombinaci bead beateru a FastDNA Spin Kit for Soil.  

 
Tabulka 3: Výsledky porovnání izolačních kitů DNeasy PowerSoil kit a FastDNA Spin Kit for Soil v kombinaci 

s vortexem (5 min) nebo bead beaterem (6 min) 
 

 
DNeasy PowerSoil  

+ vortex 
PS+ bead beater 

FastDNA SPIN Kit 

for Soil + V 
F+BB 

Měření 
P. DNA ng/g vz. a 

STD 

P. DNA ng/g vz. a 

STD 

P. DNA ng/g vz. a 

STD 

P. DNA ng/g vz. a 

STD 

LA 

vstup 

29,59 

±3,06 

45,27 

± 4,49 

27,44 

± 5,35 

66,46 

± 16,03 

LA 

výstup 

4,82 

± 0,13 

11,14 

± 0,99 

8,91 

± 0,73 

18,88 

± 1,20 

LB 

vstup 

18,40 

± 2,97 

28,25 

± 6,69 

20,69 

± 0,88 

58,11 

± 14,71 

LB 

výstup 

1,66 

± 0,18 

1,68 

± 0,08 

2,76 

± 0,48 

4,25 

± 0,55 

Vysvětlivky: PS = DNeasy PowerSoil, bb = bead beater,v = vortex FK = FasDNA Spint Kit for Soil, Q = Qubit, 

B = Biodrop, P. DNA ng/g vz. = průměr koncentrace izolované DNA v ng/ g vzorku, STD = směrodatná odchylka, 

LA = lokace A, LB = lokace B, vstup = kal před úpravou, výstup = kal po úpravě 

 

2) Kvantifikace genu sul1 a 16S rRNA 

 

Kvantifikace počtu kopií genu sul1 a 16S rRNA byla provedena pro dvě lokality (lokalita C s termofilní 

AD, lokalita D s mezofilní AD) na vstupu a výstupu. Ve dvou různých časech byly analyzovány 2 série 

vzorků z čistíren odpadních vod používající termofilní nebo mezofilní anaerobní stabilizaci.  

 

Vzorky kalu byly vždy odebírány před a po úpravě. Tabulka 4 a tabulka 5 shrnuje průměrné počty kopií 

genu přepočtené na gram vzorku.  

 

Kvantitativní analýza genu sul1 pomocí qPCR ukázala, že po tepelné stabilizaci dochází k jeho částečné 

eliminaci, kdy pokles počtu kopií v g vzorku byl v rozsahu 87˗96 % (snížení o 0,88 až 1,42 log řádu). 

V případě přepočtu poklesu počtu kopií na g sušiny byl tento pokles nižší v rozsahu 78˗94 %, neboť 

vzorek na vstupu má vyšší procento sušiny. Mírně vyšší eliminaci sul1 pomocí termofilní AD oproti 

mezofilní AD je třeba statisticky potvrdit dalšími stanoveními. Gen sul1 je kóduje dihydropteroát 

syntázu, která je odpovědná za rezistenci k sulfonamidům. 

 

Počty kopií genu pro 16S rRNA je úměrný počtu bakteriálních buněk. Ve srovnání s genem sul1 snížení 

počtu kopií na gram vzorku na vstupu a výstupu bylo výrazně nižší, a to v rozsahu 12˗82 % (snížení 

0,06 ˗ 0,74 log řádu). Při přepočtu na g sušiny naopak v každé lokalitě v jednom stanovení došlo 

ke zvýšení počtu kopií 16S rRNA v gramu sušiny vzorku. Tuto disproporci lze vysvětlit například 

těmito důvody: sul1 může být kódováno na extrachromozomální DNA, které je snadněji degradovatelná; 

bakteriální buňky nesoucí sul1 tvoří na výstupu výrazně menší část bakteriomu než na vstupu. 
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Tabulka 4: Výsledky kvantifikace genu sul1 
 

 Průměr 

CN/ g 

vzorku  

Redukce 

CN/ g 

vzorku  

(% CN) 

Redukce CN/ 

g vzorku  

(log CN) 

Průměr 

CN/ g 

sušiny 

vzorku 

Redukce CN/ 

g sušiny 

vzorku  

(% CN) 

Redukce CN/ 

g sušiny 

vzorku  

(log CN) 

TAD 

C 

Vstup 2,08·1010 

96 -1,42 
4,01·1011 

94  -1,20 
Výstup 7,84·108 2,5·1010 

TAD 

C 

Vstup 2,01·1010 
91  -1,06 

6,46·1011 
78  -0,67 

Výstup 1,74·109 1,37·1011 

MAD 

D 

Vstup 2,99·1010 
87  -0,88 

6,31·1011 
75  -0,59 

Výstup 3,87·109 1,60·1011 

MAD 

D 

Vstup 1,30·1010 
88  -0,93 

3,21·1011 
78  -0,67 

Výstup 1,51·109 6,95·1010 

Vysvětlivky: vstup = kal před úpravou, výstup = kal po úpravě, CN = počet kopií genu, TAD C/D = termofilní 

anaerobní stabilizace a lokace, MAD C/D = mezofilní anaerobní stabilizace a lokace 

 
Tabulka 5: Výsledky kvantifikace genu 16S rRNA 
 

 Průměr 

CN/ g 

vzorku  

Redukce 

CN/ g 

vzorku  

(% CN) 

Redukce CN/ 

g vzorku  

(log CN) 

Průměr 

CN/ g 

sušiny 

vzorku 

Redukce CN/ 

g sušiny 

vzorku  

(% CN) 

Redukce CN/ 

g sušiny 

vzorku  

(log CN) 

TAD 

C 

Vstup 1,24·1011 
82 -0,74 

2,38·1012 
70 -0,52 

Výstup 2,22·1010 7,25·1011 

TAD 

C 

Vstup 1,14·1011 
12 -0,06 

3,66·1012 
-116* 0,33 

Výstup 1,00·1011 7,89·1012 

MAD 

D 

Vstup 1,32·1011 
39 -0,21 

2,80·1012 
-20* 0,08 

Výstup 8,08·1010 3,35·1012 

MAD  

D 

Vstup 9,28·1010 
73 -0,57 

2,29·1012 
50 -0,30 

Výstup 2,49·1010 1,14·1012 

Vysvětlivky: vstup = kal před úpravou, výstup = kal po úpravě, CN = počet kopií genu, TAD C/D = termofilní 

anaerobní stabilizace a lokace, MAD C/D = mezofilní anaerobní stabilizace a lokace, * = nedochází k redukci, ale 

ke zvýšení  

 

 

Závěr 

 

Souhrnně lze říct, že termofilní a mezofilní anaerobní stabilizace mohou sloužit pro částečné omezení 

šíření antibiotické rezistence do prostředí. Nicméně v současné době není možné stanovit, jaká účinnost 

jejich eliminace je nezbytná, protože chybí potřebná legislativní opatření. Výsledky této práce přispívají 

k mapování výskytu antibiotické rezistence na ČOV v České republice, která je zatím nedostatečná. 

Tato práce se zároveň snaží upozornit na důležitost problematiky antibiotické rezistence na čistírnách 

odpadních vod a hledání vhodných procesů eliminace genů antibiotické rezistence. 

 

 

Poděkování: Příspěvek vznikl za finanční podpory projektu TAČR SS01020112-Technologie pro 
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Souhrn 

Cílem výzkumu byla relativní kvantifikace vybraných genů antibiotické rezistence (ARG) na přítoku a odtoku 

z ČOV, v říční vodě a sedimentech řeky Svratky pomocí metody qPCR za účelem odhadu efektivity ČOV 

Modřice v Brně v odstranění ARG. Experiment byl částečně inspirován panevropským výzkumem, který poskytl 

základní obraz o přítomnosti ARG ve vyčištěných odpadních vodách v evropských zemích. Výzkum byl dále 

doplněn o data ze sedimentu a částečně také o kultivační techniky. V referátu přinášíme stručný přehled hlavních 

výsledků, z nichž vyplývá, že ačkoli proces čištění vody na ČOV výrazně eliminuje množství ARG, i tak 

dochází k obohacování recipientu o ARG pod výpustí přečištěné vody z ČOV. Výsledky naznačují, že 

kopírujeme trendy zjištěné na jiných evropských ČOV, ať už z hlediska hojnosti vybraných ARG v prostředí, tak 

i v efektivitě jejich odstranění.  

 

Klíčová slova: ČOV; ATB; ARG; qPCR; efektivita čištění 

 

Summary 

The aim of the research was the relative quantification of selected antibiotic resistance genes (ARG) at the 

inflow and outflow from the (wastewater treatment plant (WWTP), in river water and sediments of the Svratka 

River. The qPCR method was used to estimate the ARG removal efficiency of the Modřice WWTP in Brno. 

The experiment was partly inspired by pan-European research, which provided a basic picture of the presence 

of ARG in treated wastewater in European countries. The research was further supplemented by data from 

sediment and partly also by cultivation techniques. In this paper we present a brief overview of the main results, 

which show that although the process of water treatment at the WWTP significantly eliminates the amount 

of ARG, the recipient is enriched with ARG under the discharge of treated water from the WWTP. The results 

also suggest that we are copying the trends found at other European WWTPs, both in terms of the abundance 

of selected ARGs in the environment and in the effectiveness of their removal. 
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Úvod 

 

V současné době není známo mnoho informací o mechanismech, které řídí transport, přenos 

a akumulaci genů antibiotické rezistence (ARG) ve vodních ekosystémech. I když vyčištěná odpadní 

voda obsahuje výrazně nižší množství ARG než surová odpadní voda, bylo prokázáno, že vypouštění 

odpadní vody může zvýšit množství ARG v recipientu [1,2]. Předpokládá se, že odpadní vody z ČOV 

mohou sloužit jako zdroj ARG a mobilních prvků nesoucích rezistenci na antibiotika (ATB) pro vodní 

prostředí recipientu nezávisle na procesech čištění v konkrétní ČOV [3]. Vodní prostředí po proudu 

od ČOV tak bývá obohaceno nejen o vlastní geny antibiotické rezistence, ale také o mobilní genetické 

prvky, jako jsou plazmidy, transpozony a integrony [4], které představují účinné mechanismy přenosu 

ARG (včetně multirezistencí). Integrony umožňují bakteriím rychle se adaptovat a vyvíjet se 

hromaděním a expresí nových genů. Tyto geny jsou uloženy ve specifické struktuře zvané genová 

(integronová) kazeta. Mobilní integrony mohou nést různé kazety obsahující geny, které téměř 

výlučně souvisejí s rezistencí na antibiotika, a zdá se, že jejich mobilizace na plazmidy byla 

selektována intenzivním používáním antibiotik [5]. V této studii bylo zkoumáno šest determinantů 

rezistence na antibiotika, které jsou považovány za relevantní indikátory rezistence různých prostředí [6]. 
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Byly vybrány ARG, které propůjčují bakteriím rezistenci na antibiotika různých tříd, jako jsou  

beta-laktamy, sulfonamidy, tetracyklin a kolistin.  

 

Tyto ARG se běžně vyskytují v městských odpadních vodách a vodních prostředích. ARG kódující 

rozšířené spektrum β- laktamázy (geny bla CTX-M a blaTEM) byly vybrány díky jejich schopnosti 

propůjčit rezistenci vůči základní třídě antibiotik pro léčbu infekčních nemocí [7]. Gen mcr-1 kóduje 

rezistenci na kolistin a jeho výskyt a prevalence na ČOV je zajímavý, protože byl zatím detekován 

v upravené odpadní vodě pouze sporadicky. Gen intI1, kódující integronové integrázy třídy 1, 

představuje mobilní element přenášejících ARG prostřednictvím horizontálního přenosu genů dále 

do prostředí a je velmi hojný jak v odpadních vodách, tak ve sladkovodním prostředí. Uvádí se, že 

tetracyklin, sulfonamidy, makrolidy, beta-laktamy aj. ATB mají významnou korelaci s intl1, a proto se 

tento gen používá jako indikátor antropogenního znečištění [8].  

 

Odběr vzorků 

 

Odběr vzorků probíhal jednou měsíčně ve spolupráci s ČOV Modřice v období od listopadu 2019 

do září 2020. Vzorky lze rozdělit do několika kategorií: 

 

1. Nátok na ČOV/ odtok (vyčištěná odpadní voda) z ČOV (duben - září 2020) 

2. 24 hod vzorek odtoku (vyčištěná odpadní voda) z ČOV (listopad 2019 - září 2020) 

3. Voda a sediment z recipientu nad/pod výpustí ČOV (listopad 2019 - září 2020) 

 

Vzorky říční vody a povrchového říčního sedimentu (cca svrchních 5 cm) byly odebrány z vybraných 

lokalit ve vzdálenosti od výpustě z ČOV, rovné 10násobku šířky řeky Svratky, z levého i pravého 

břehu a poté smíchány. Pracovníci ČOV poskytli 24hod směsné vzorky po posledním kroku čištění 

odpadní vody, stejně jako vzorky surové i vyčištěné odpadní vody v období duben - září 2020, které 

byly použity ke stanovení ARG. Souběžně byly kultivačně stanoveny počty ATB rezistentních bakterií 

E. coli na vybraná ATB (ampicilin, imipenem, sulfametaxazol, tetracyklin, kolistin) ve spolupráci 

s VÚV Brno. Konkrétní výsledky nejsou předmětem tohoto referátu. 

 

Izolace DNA 

 

Vzorky povrchové vody z levého a pravého břehu byly smíchány a filtrovány (150 ml) v triplikátech 

na membránový polykarbonátový filtr s velikostí póru 0,2 m (Millipore), stejně jako voda z odtoku. 

Vzorky z nátoku byly kvůli většímu znečištění pevnými částicemi a vyšší koncentraci DNA filtrovány 

v triplikátech v objemu 50 ml. 

 

DNA z říčního sedimentu i vodných vzorků byla izolována pomocí komerčních izolačních kitů Mobio, 

a to DNeasy PowerSoil Kit a DNeasy PowerWater Kit, podle instrukcí od výrobce. Koncentrace DNA 

byla změřena spektrofotometricky na Nanodropu. 

 

qPCR 

 

Pro stanovení relativní kvantity ARG pomocí metody qPCR byly vybrány 4 typy primerů pro analýzu 

vybraných ARG na beta-laktamová ATB (blaCTX-M-15, blaCTX-M-32), sulfonamid (sul1), 

tetracyklin (tetM) a polymyxin (mcr-1). Dále byl použit primer pro detekci integronu (intl1), který je 

odpovědný za přenos ARG a primer pro amplifikaci 16S DNA (poskytuje odhad celkového 

prokaryotického osídlení ve vzorku) jako vnitřní kontrolu. Amplifikace byla provedena na přístroji 

LightCycler 480 fy Roche, k vyhodnocení byl použit software Lightcycler ® 480. Podmínky PCR 

reakce i sekvence oligonukleotidů byly převzaty podle Cacace et al. (2019) [9]. 

 

Vzhledem k tomu, že kvantifikace je pouze relativní, tj. nebyly k dispozici standardy pro ARG, jsou 

srovnány vzorky mezi sebou na základě konceptu Ct hodnoty, která reflektuje PCR cyklus, ve kterém 

dochází k nárůstu fluorescence nad prahovou hodnotu pozadí, které se v reakci přirozeně vyskytuje. 

Číslo tohoto cyklu je zaznamenáno a dále využíváno pro relativní kvantifikaci. Mezi hodnotou Ct 
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a kvantitou sledovaného genu ve vzorku tak platí nepřímá úměra, tj. čím více cílové DNA se 

ve vzorku nachází, tím je hodnota Ct nižší. Relativní kvantita ARG je vyjádřena pomocí hodnoty dCt, 

kde se odečítá od hodnoty Ct vzorku Ct hodnota referenčního genu, v našem případě genu pro 16S rRNA. 

 

Výsledky 

 

ARG v odpadní vodě 

 

Vybrané geny rezistence na ATB – sul1, tetM, blaTEM (jen přítok vs. odtok), blaCTX-M-15, blaCTX-

M-32, mcr1 a integron intl1 i gen pro 16S rRNA byly detekovány ve všech typech odebíraných 

vzorků. Z výsledků také vyplývá, že relativní abundance sledovaných genů rezistence ve všech typech 

vzorků výrazně nekolísá ani v průběhu roku, viz např. relativní kvantifikace ARG u vzorků odpadní 

vody na přítoku a vody vyčištěné (obr. 1 a 2). Relativní kvantifikace vybraných genů ukazuje 

průměrnou abundanci ARG ve všech typech vzorků v následujícím pořadí: 

sul1 > intl1 > tetM > blaTEM > blaCTX-M-15 > blaCTX-M-32 > mcr-1 

 

 
 

Obr. 1: Sezónní průběh koncentrací sledovaných ARG v odpadní vodě v nátoku na ČOV; *(Hodnoty ΔCt jsou 

v nepřímé úměře k množství detekovaných ARG) 

 

 
 

Obr. 2: Sezónní průběh koncentrací sledovaných ARG v odpadní vodě na odtoku z ČOV; *(Hodnoty ΔCt jsou 

v nepřímé úměře k množství detekovaných ARG) 
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Hodnoty relativní kvantity ARG vyjádřené v hodnotě ΔCt (Ct vzorku vztažené k Ct 16S rRNA genu) 

u všech zkoumaných AGR ukazují na výrazný úbytek ARG po kompletním vyčištění vody na ČOV, 

cca o 2/3 původního množství (obr. 3). Tento trend se objevuje u všech zkoumaných genů i integronu. 

Současně s molekulární analýzou byly provedeny kultivační pokusy, které ukázaly, že účinnost 

eliminace bakterií, nesoucích geny rezistence, je opravdu vysoká (min. 95%). Nicméně z výsledků 

vyplývá, že míra eliminace ARG je mnohem menší než eliminace bakterií a dochází k jejich 

uvolňování do prostředí. 

 

 
 

Obr. 3: Srovnání relativní kvantifikace sledovaných ARG ve vodním recipientu pro vzorky Nátok ČOV 

a vybraných vzorků vody Odtok ČOV; *(Hodnoty ΔCt jsou v nepřímé úměře k množství detekovaných ARG) 

 

ARG ve vodním recipientu 

 

Relativní množství ARG zjištěné přímo ve vyčištěné odpadní vodě na odtoku bylo v průměru asi 

o 30 % větší než hodnoty získané z říční vody nad výpustí z ČOV. Porovnání relativní kvantity ARG 

získaných z lokalit ležících nad a pod výpustí odpadní vody z ČOV do recipientu jasně ukazuje, že 

ačkoli dochází k významnému poklesu ARG během procesu přečištění na ČOV, i tak se uvolňuje 

nezanedbatelné množství ARG do prostředí, a tím dochází k obohacení recipientu řeky oproti situaci 

nad výpustí (obr. 4). Tento trend je jasně zřetelný u všech zkoumaných ARG s výjimkou integronu 

(intl1). Míra obohacení vodního sloupce o ARG se pohybuje v průměru kolem 8 % oproti původnímu 

stavu. V případě Svratky lze předpokládat, že hladina ARG zjištěná nad výpustí z ČOV Modřice, bude 

ovlivněná již odtokem z ČOV FN Bohunice. 

 

 
 

Obr. 4: Srovnání relativní kvantifikace sledovaných ARG ve vodním recipientu pro vzorky N voda (nad ČOV), 

P voda (pod ČOV) a Odtok ČOV; *(Hodnoty ΔCt jsou v nepřímé úměře k množství detekovaných ARG)  
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ARG v říčním sedimentu 

 

Z hodnot Ct získaných analýzou povrchového sedimentu řeky Svratky je zjevné, že s výjimkou genu 

sul1 a genu pro integron (cca 15 %) vykazují koncentrace ARG mnohem menší rozdíly nad a pod výpustí 

vody z ČOV (cca 1 %) oproti hodnotám nalezeným ve volné vodě (obr. 5). Z hlediska relativní 

abundance ARG je zjevné, že sediment slouží jako „hot-spot“ nejen mikrobiálního metabolismu 

v říčním toku, ale pravděpodobně taky jako rezervoár ARG, protože množství ARG detekovaných 

v 1g vlhkého sedimentu lze přirovnat k cca 550 ml říční vody ze Svratky. 

 

 
 

Obr. 5: Srovnání relativní kvantifikace vybraných ARG v říčním sedimentu N sediment (nad ČOV), P sediment 

(pod ČOV); *(Hodnoty ΔCt jsou v nepřímé úměře k množství detekovaných ARG) 

 

 

Závěr 

 

Studie zaměřená na zjištění abundance vybraných genů ATB rezistence nejen v městkých odpadních 

vodách, ale také v recipientu potvrzuje celosvětový trend, který poukazuje na nedostatečnou schopnost 

ČOV odstraňovat geny antibiotické rezistence. Dochází tak k obohacování životního prostředí o ARG 

a šíření antibiotické rezistence. Všechny zjišťované ARG na často používaná ATB (sulfonamidy, beta 

laktamázy, tetracyklin, kolistin) i integron (který se významně podílí na šíření ARG v prostředí) byly 

detekovány ve všech typech vyšetřených vzorků. Výsledky dále prokázaly, že abundance 

analyzovaných genů rezistence mohla být seskupena do tří skupin a tyto výsledky jsou ve shodě 

s jinými evropským zeměmi [9]. První skupinu hojných ARG tvořily výše zmíněné geny intI1 a sul1, 

druhou skupinou střední četnosti tetM, blaTEM, třetí nejméně početnou skupinu pak tvoří mcr-1, 

blaCTX-M-15 a blaCTX-M-15. Výsledky naznačují, že ačkoli vlivem procesů na ČOV dochází 

k výraznému úbytku abundance všech sledovaných skupin ARG i integronu (cca o 2/3 původního 

množství), není efektivita dostatečná na to, aby nedocházelo k obohacení recipientu pod výpustí 

z ČOV o ARG (v řádu jednotek procent). Tento efekt je výraznější u volné vody než u sedimentu, 

který představuje hlavní rezervoár ARG v recipientu, protože množství ARG zjištěných v sedimentu 

by po přepočtu na objem vykazoval asi tisíckrát větší koncentrace ARG než volná voda. Výzvy 

spojené se studiem rezistence na antibiotika v ekosystémech souvisejí hlavně s definicí 

a porozuměním procesům, které stojí za šířením antibiotické rezistence v životním prostředí. 

Předpokládá se, že antibiotická rezistence bude v příštích desetiletích hlavní příčinou úmrtí 

v souvislosti s chorobami. Je tedy třeba dalších výzkumů a rozvoje strategií k omezení šíření klinicky 

relevantních ARG. 
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Souhrn 

Čistírny odpadních vod (ČOV) se významně podílejí na šíření antibiotické rezistence v recipientu. Rezervoárem 

rezistentních bakterií (ARB) a genů rezistence (ARGs) jsou biofilmy. Jejich studium v odpadních vodách je 

významné pro pochopení persistence a šíření ARGs v životním prostředí. Cílem studie bylo identifikovat 

ampicilin-rezistentní kmeny schopné tvořit biofilmy a kvantitativně porovnat tvorbu biofilmů rezistentními 

bakteriálními kmeny izolovanými z nitrifikační a sedimentační nádrže čistírny odpadních vod ústící do přehrady 

Žermanice v České republice. Tato ČOV zahrnuje mechanické a biologické čištění odpadních vod a přítok 

sestává zejména z komunálních a zemědělských odpadních vod. Personální ekvivalent (PE) ČOV je 1 980 obyvatel. 

Kultivovatelné bakteriální kmeny rezistentní na ampicilin byly charakterizovány stanovením titru (CFU/mL), 

minimální inhibiční koncentrace (MIC) a minimální baktericidní koncentrace (MBC). K hodnocení tvorby 

biofilmu byla použita metoda barvení krystalovou violetí. Izolované rezistentní bakteriální kmeny byly 

identifikovány sekvenací dle Sangera. Výskyt antibiotika ampicilinu byl stanoven pomocí UHPLC-MS/MS. 

 

Klíčová slova: ampicilin-rezistentní bakterie; biofilm; čistírna odpadních vod; odpadní voda; životní prostředí 

 

Summary 

Wastewater treatment plants (WWTPs) play a significant role in the spread of antibiotic resistance in the 

recipient. Biofilms are a reservoir of antibiotic resistant bacteria (ARBs) and antibiotic resistance genes (ARGs). 

Their study in wastewater is important for understanding the persistence and spread of ARGs in the environment. 

The aim was to identify ampicillin-resistant strains capable of forming a biofilm and, in terms of quantity, 

to compare the biofilm formation by resistant bacterial strains isolated from the nitrification and sedimentation 

tanks of the wastewater treatment plant leading to Žermanice dam in the Czech Republic. This WWTP includes 

mechanical and biological wastewater treatment and the inflow consists mainly of municipal and agricultural 

wastewater. The personnel equivalent (PE) of the WWTP is 1,980 inhabitants. Cultivable ampicillin-resistant 

bacterial strains were characterized by determining the titre (CFU/mL), the minimum inhibitory concentration 

(MIC) and the minimum bactericidal concentration (MBC). The crystal violet staining method was used 

to evaluate the biofilm formation. Isolated resistant bacterial strains were identified by Sanger sequencing. 

The presence of the antibiotic ampicillin was determined by UHPLC-MS/MS. 

 

Keywords: ampicillin-resistance bacteria; biofilm; wastewater treatment plant; wastewater; environment 

 

 

Úvod 

 

Ke zdrojům potenciálního šíření ARB a ARGs v prostředí patří čistírny odpadních vod [1]. 

Technologie ČOV jsou účinné pro degradaci většiny organických znečišťujících látek. Nejsou ovšem 

dostačující pro eliminaci antibiotik. Vytváří se tak vhodné podmínky i pro kumulaci a následné šíření 

ARB a ARGs do životního prostředí [2]. Mnohé studie se zabývají výskytem rezistentních bakterií 

ve vodním prostředí, ale neodrážejí jejich podíl na tvorbě biofilmů. Biofilmy hrají důležitou roli jako 

rezervoár ARGs a lze je považovat za biologické indikátory antibiotické rezistence [3]. 

 

Biofilm je imobilizovaná struktura mikroorganismů, která je připojená k určitému povrchu. Přítomnost 

polymerní matrice, tvořené lipidy, proteiny, polysacharidy, extracelulární DNA a vodou zajišťuje této 

struktuře stabilitu [4]. Bakterie v biofilmech jsou definovány genetickou a fyziologickou diferenciací 

a zvýšenou odolností vůči vlivům prostředí, včetně xenobiotik a toxických sloučenin [5]. Proto 

na rozdíl od planktonních bakterií stejného druhu přežívají bakterie v biofilmech i v přítomnosti 

vyšších koncentrací antibiotik [6]. 

 

Cílem projektu bylo identifikovat ampicilin-rezistentní bakteriální kmeny izolované z nitrifikační 

a sedimentační nádrže ČOV a z přehrady Žermanice, do které ČOV ústí. Charakterizovat ampicilin-
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rezistentní kmeny pomocí MIC, MBC a CFU/mL. U izolovaných rezistentních kmenů zhodnotit 

tvorbu biofilmu a provést srovnání mezi jednotlivými odběrovými místy. 

 

Výsledky 

 

Vzorky odpadních vod byly odebrány v prosinci 2019 z nitrifikační a sedimentační nádrže ČOV 

a z ústí ČOV do přehrady. Vzorky byly odebrány do sterilních plastových nádob a přepraveny 

do laboratoře. Zpracování vzorků bylo provedeno do jednoho dne po odběru. 

 

Ampicilin-rezistentní bakterie a nerezistentní bakterie byly kvantifikovány stanovením titru. Vzorky 

odpadní vody byly naneseny na Tryptic Soy Agar (TSA) s koncentrací 0 mg/L a 500 mg/L ampicilinu. 

Kvantifikace bakterií byla stanovena jako log CFU/mL (obr. 1). Nejvyšší celkový počet bakterií  

(log CFU/mL 6.41±0.07) i nejvyšší výskyt AMP rezistentních kmenů byl zjištěn v nitrifikační nádrži 

(log CFU/mL 6.01±0.01). Bylo získáno celkem 8 ampicilin-rezistentních izolátů: 4 izoláty 

z nitrifikační nádrže (označeny N1 až N4), 3 izoláty ze sedimentační nádrže (označeny S1 až S3)  

a 1 izolát z přehrady (označen P1). 

 

 
 

Obr. 1: Stanovení log CFU/mL ve vzorcích z nitrifikační a sedimentační nádrže ČOV a přehrady; výsev 

proveden na plotny s čistým TSA a TSA s 500 mg/L ampicilinu. Kultivace 24 h, 30 °C. AMP – ampicilin 

 

Po 24hodinové inkubaci byl každý rezistentní izolát charakterizován stanovením MIC stanovením 

absorbance při 600 nm. Pro stanovení hodnot MBC byly individuálně vybrány koncentrace 

ampicilinu, u kterých již nebyl pozorován nárůst bakterií. (Tabulka 1). Všechny rezistentní kmeny 

vykazovaly shodně hodnotu MIC 10 mg/mL a hodnotu MBC 20 mg/mL. 

 

K hodnocení tvorby biofilmu byla použita metoda barvení krystalovou violetí. Byl také sledován vliv 

přítomnosti různých koncentrací ampicilinu (0.625 – 20 mg/mL) na tvorbu biofilmu u rezistentních 

kmenů po 24h kultivaci při 30 °C. Absorbance byla změřena při 584 nm. Definované stupně tvorby 

biofilmu jsou následující: OD584 < 0.1 kmeny netvořící biofilm; OD584 = 0.1–1.0 kmeny slabě 

tvořící biofilm; OD584 = 1.1–3.0 kmeny středně tvořící biofilm a OD584 > 3.0 kmeny silně tvořící 

biofilm. Výsledky ukazují, že bakteriální kmeny z nitrifikační nádrže produkují biofilm s větší 

intenzitou než kmeny ze sedimentační nádrže. U rezistentních izolátů byla zaznamenána zvýšená 

produkce biofilmu v přítomnosti ampicilinu. 
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Tabulka 1: Stanovení minimální inhibiční koncentrace (MIC) a minimální baktericidní koncentrace (MBC) 

rezistentních izolátů pro antibiotikum ampicilin (mg/mL). Izoláty z nitrifikační nádrže (N1-N4) a sedimentační 

nádrže (S1-S3) ČOV a přehrady (P1). Kultivace 24 h, 30 °C. AMP – ampicilin 
 

AMP-rezistentní izolát MIC AMP [mg/mL] MBC AMP [mg/mL] 

N1 10 20 

N2 10 20 

N3 10 20 

N4 10 20 

S1 10 20 

S2 10 20 

S3 10 20 

P1 10 20 

 

Rezistentní izoláty byly identifikovány pomocí sekvenační analýzy. Z izolátů byla izolována gDNA 

pomocí modifikované metody dle Stach et al. (2001) [7]. Sekvenování provedla společnost SeqMe 

s.r.o. (Dobříš, Česká republika) s použitím univerzálních primerů 1378R  

(5'-CGGTGTGTACAAGGCCCGGGAACG-3') a 984F (5'-AACGCGAAGAACCTTAC-3'). 

Sekvence byly analyzovány programem BLASTn a nejbližší hity byly staženy z databáze NCBI. 

Rezistentní izoláty prokázaly genetickou podobnost s Aeromonas sp. a Klebsiella sp. Výsledky jsou 

v souladu s ARB, které byly nejčastěji detekovány v ČOV [8]. 

 

Obsah ampicilinu ve vzorcích odpadních vod z nitrifikační a sedimentační nádrže ČOV a přehrady byl 

analyzován pomocí vysoko-účinné kapalinové chromatografie v kombinaci s trojitým kvadrupólovým 

hmotnostním spektrometrem (UHPLC-MS/MS). Detekční limit pro antibiotikum byl 0.05 ng/L. 

Hodnota detekovaného ampicilinu v nitrifikační nádrži byla 0.25 ng/L, sedimentační nádrži 19.0 ng/L 

a v přehradě 3.0 ng/L. 

 

Závěr 

 

Studie ukázala zvýšenou hladinu rezistence na ampicilin u bakterií z nitrifikační nádrže ČOV. 

V sedimentační nádrži byl výskyt rezistentních kmenů ve srovnání s nitrifikační nádrží ČOV 

poloviční, což mohlo souviset s přítomností až 80krát vyšší koncentrace antibiotika ampicilinu. 

Všechny rezistentní izoláty byly charakterizovány vysokými hodnotami MIC a MBC a byla u nich 

prokázána zvýšená produkce biofilmu za přítomnosti subinhibičních koncentrací ampicilinu. 

 

Studie demonstruje, že bakterie mohou získat určitou úroveň rezistence díky tvorbě biofilmu. Biofilmy 

hrají také důležitou roli jako rezervoáry pro ARGs. Odstranění antibiotik a snížení počtu ARB v ČOV 

pak nestačí k zabránění šíření ARGs do životního prostředí a k jejich potenciálnímu transferu na další 

kmeny. Bakteriální potenciál přenosu genů rezistence vyskytujících se v biofilmech vznikajících 

během procesu čištění odpadních vod proto vyžaduje další výzkum. 

 

 

Poděkování: Studie byla podpořena SGS projektem Antibiotická rezistence v biofilmu odpadních vod, 

výzkum extrémní dlouhověkosti v živočišné říši a analýza syntetické dráhy opioidů u máku setého.  

(ID: SGS01/PřF/2020) a projektem Institut environmentálních technologií - excelentní výzkum reg.  

č.: CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_019/0000853 financovaného z EFRR. 
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Souhrn 

S vývojem výzkumu šíření antibiotické rezistence se molekulární biologické metody stávají stále důležitějším 

nástrojem pro popis biologických a environmentálních systémů. Tyto metody běžně využívají nukleové kyseliny 

a zahrnují např. PCR, qPCR a genové sekvenování. Intracelulární DNA lze snadno extrahovat pomocí 

konvenčních metod z různých matric. Současné metody extrakce DNA z vody však při zaměření se 

na extracelulární DNA (exDNA) neposkytují dostatečná množství nebo koncentrace DNA pro výše uvedené 

metody molekulární biologie. Zakoncentrování vodných vzorků je proto zásadním krokem pro získání vhodných 

množství exDNA. Tento příspěvek shrnuje v současné době zkoumané způsoby stanovení exDNA a přibližuje 

zkušenosti pracovní skupiny s jejich aplikacemi. Hodnoceno bylo několik způsobů zakoncentrování exDNA, které 

zahrnovaly několik různých sorpčně-elučních metod využívajících různé sorbenty a/nebo eluční pufry, srážecí 

metody s anti-rozpouštědly a vakuové odpařování. Tyto metody byly porovnávány z hlediska výtěžků DNA 

z různých pozitivních kontrol a vzorků odpadní vody.  

 

Klíčová slova: detekce ARG; stanovení exDNA; adsorpce-eluce; srážení; vakuové odpařování 

 

Summary 

With the development of research into antibiotic resistance spread, molecular methods are becoming 

an increasingly important tool for the description of biological and environmental systems. These methods 

typically utilize nucleic acids and include, but are not limited to PCR, qPCR and gene sequencing. Intracellular 

DNA can be easily extracted using state-of-the-art methods from different matrices. However, conventional 

methods of DNA extraction from water samples targeting extracellular DNA (exDNA) have difficulties 

with providing sufficient amounts or concentrations of DNA for above mentioned molecular biology methods. 

Pre-concentration of water samples is therefore an essential step in collecting suitable quantities of exDNA. This 

paper summarizes currently examined methods of exDNA assessment and outlines the group’s experiences with 

their applications. Several methods of exDNA concentration were examined, which included multiple different 

sorption-elution methods using different sorbents and/or elution buffers, precipitation methods with anti-solvents, 

and vacuum evaporation. These methods were compared based on their DNA yields from various positive controls 

and wastewater samples. 

 

Keywords: ARG detection; exDNA assessment; adsorption-elution; precipitation; vacuum evaporation 

 

 

Úvod 

 

Transformace, tedy přijetí a exprese cizí volné DNA (extracelulární DNA; exDNA), se nezanedbatelnou 

mírou podílí na horizontálním přenosu genetické informace mezi bakteriemi. Horizontálním přenosem 

se rozumí přejímání genetického materiálu mezi buňkami bez vertikálního vztahu rodič-potomek. 

Kromě výše uvedené transformace může být horizontální přenos zprostředkován konjugací (přenos 

DNA plazmidem předaným donorovou buňkou buňce akceptorové) a transdukci (zprostředkována 

virem) [7]. Přenos DNA horizontálním směrem je charakteristický pro bakterie. Pro člověka je 

horizontální přenos v environmentálním kontextu tedy velmi podstatný z hlediska šíření antibiotické 

rezistence. Ta je předávána tzv. geny antibiotické rezistence (ARG), které jsou ve své podstatě 

sekvencemi DNA. 

 

V prostředí může k transformaci docházet po zničení bakteriálních buněk a vylití jejich obsahu do okolí. 

K tomu může dojít buďto přirozenou smrtí nebo řízeným zničením oxidačními nebo dezinfekčními 

procesy, které se běžně využívají při čištění odpadních vod. Procesy čištění odpadních vod se však 

zaměřují na odstraňování buněk z vody, a nikoliv DNA. Ta může ve volné formě dále pokračovat 

do vodního prostředí s různou životností v řádech hodin až měsíců [5]. 
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Tento fenomén ve spojení s koncentracemi bakterií vyskytujícími se v čistírnách odpadních vod a jejich 

vzájemným kontaktem může mít za následek šíření v prostředí volně dostupných genů antibiotické 

rezistence. Kromě množství přítomných bakterií ovlivňuje přenos ARG i typ látek, kterým jsou bakterie 

dlouhodobě vystavovány. Například v nemocničních odpadních vodách lze předpokládat vyšší 

koncentrace metabolitů antibiotik nebo jejich nezpracovaných zbytků v porovnání s komunálními 

čistírnami. I nízké koncentrace však mohou přenos genů antibiotické rezistence mezi bakteriemi 

podpořit. 

 

Jednotlivých genů, které kódují odolnost vůči antibiotikům, jsou tisíce. Potenciálním řešením šíření 

genů antibiotické rezistence prostřednictvím čistíren odpadních vod tedy může být úprava čistírenských 

procesů způsobem, který by znemožnil či alespoň omezil šíření exDNA z ČOV do prostředí. Pro 

stanovení účinnosti odstranění exDNA pomocí různých konvenčně používaných procesů např. 

terciárního dočištění je zásadní schopnost kvantitativního stanovení. Třebaže je nyní popsáno několik 

metod možností stanovení exDNA, tyto metody nebyly dosud nijak kodifikovány a jsou stále ve fázi 

výzkumu. 

 

Extrakce (někdy izolace) DNA je sice v oborech biochemie a molekulární biologie běžnou metodou, 

pracuje však s jinými matricemi, než je vyčištěná odpadní voda (krev, potraviny, kultury apod.), 

ve kterých jsou koncentrace DNA v porovnání s vodou vyšší o několik řádů. To znamená, že i nízký 

objem vzorku po izolaci poskytne množství DNA dostačující k dalším analýzám a není nutné 

zpracovávat vysoké objemy, jako je tomu u environmentálních vzorků vody. Nelze opomenout, že pro 

metody molekulární biologie je zapotřebí dosáhnout určitých koncentrací, respektive množství DNA, 

se kterými metody dále operují. Například pro elektroforézu DNA je obvykle potřeba alespoň 10 µg/mL, 

při sekvenování nové generace se pracuje s 1 µg DNA. To při koncentraci exDNA ve vyčištěné odpadní 

vodě v řádech jednotek mikrogramů v litru odpadní vody znamená nutnost přibližně tisíckrát zvýšit 

koncentraci DNA ve vzorku. 

 

Použité metody zakoncentrování exDNA ve vodě 

 

Metod zvyšování koncentrace DNA je v praxi molekulární biologie několik. Jak již však bylo uvedeno, 

obvykle operují s mnohem nižšími objemy a vyššími koncentracemi, než jak je tomu u environmentálních 

vzorků. Je proto třeba tyto metody adaptovat tak, aby byly použitelné pro účely analýz vzorků vody. 

Řadí se mezi ně například sorpce nukleových kyselin na pevné nosiče (zeolity, modifikovaný silikagel) 

[10], srážení (ethanol, isopropanol) [4,11], iontová výměna (DEAE, tj. diethylaminoethyl), extrakce 

rozpouštědla (butan-2-ol, n-butanol) nebo jeho odpařování (vakuová odparka). Alternativní možností je 

i záchyt bioorganických molekul na syntetických sloučeninách, jako je SDS (dodecylsíran sodný) nebo 

PEG (polyethylenglykol). 

 

Každá z těchto metod s sebou však nese různé překážky, které je nutné zohlednit. Porovnat rozdíly mezi 

nimi a výhody jejich aplikací je jedním z cílů skupiny. Tento příspěvek se zaměřuje pouze na výtěžky 

DNA a kontaminace (resp. schopnost vyhodnotit negativní kontroly) vybraných metod. 

 

Dalšími zkoumanými parametry by mohly být například čistota získaného izolátu, biodegradabilita 

různých získaných frakcí DNA, potřeba specifického vybavení nebo expertízy, finanční a časová 

náročnost. 

 

Je třeba ještě poznamenat, že v této práci se všechny metody používaly na vzorky, které byly nejdříve 

přefiltrovány přes 0,2µm membránový nitrocelulózový filtr za účelem oddělení intracelulární DNA, 

která se zachytí na filtru nebo ve filtračním koláči, a extracelulární DNA, která zůstává ve filtrátu. 

Po aplikaci uváděných metod byly ještě všechny vzorky upraveny pomocí kitu Qiagen PowerSoil, 

kterým byl získán finální přečištěný izolát o objemu 100 µL, který lze použít pro další  

molekulárně-biologické metody. Jako negativní kontrola byla používána autoklávovaná (121 °C,  

15 min) filtrovaná (0,2 µm) destilovaná voda. 
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Vhodný materiál filtrační membrány je, stejně jako způsob extrakce DNA ze zakoncentrovaného 

vzorku, předmětem dalšího výzkumu. Uvedené filtrační materiály a soupravy se používají především 

pro jejich dostupnost a porovnatelnost dosud získaných výsledků. 

 

Adsorpce-eluce 

 

Na minulém ročníku Vodárenské biologie byly prezentovány zkušenosti skupiny s adsorpčně-eluční 

metodou, která spočívá v přípravě částic sorbujících nukleové kyseliny (silikagel preparovaný 

hydroxidem hlinitým) [10,3]. Ty se navzdory intenzivní snaze nepodařilo připravit. Metoda byla proto 

testována s jinými sorbenty. 

 

Přefiltrovaný (0,2 µm) vzorek se přivede do kontaktu se sorbentem (silikagel preparovaný Al(OH)3, 

zeolit, popílkový zeolit, silikagel) buď v koloně (3 kapky za vteřinu) nebo v třepačce (30 min). Sorpční 

materiál se následně promyje elučním roztokem (NaCl, trypton, hovězí extrakt, glycin, pH = 9,3;  

15 min) v objemu přibližně 20 mL, který se dále podrobuje srážení. 

 

Srážení 

 

Modifikovaná srážecí metoda byla aplikována jako závěrečný krok zakoncentrování z konečných 

desítek mililitrů vzorku na stovky mikrolitrů pro extrakci kitem. Je však popsána i coby metoda 

zakoncentrování exDNA přímo z vodného vzorku v řádech litrů [11], která byla již dříve na Ústavu 

technologií vody a životního prostředí vyzkoušena [6].  

 

Postup: Přefiltrovaný (0,2 µm) vzorek se smísí v poměru 1 : 2 s ethanolem (alternativně 1 : 1 s 

isopropanolem) a 1 % chloridu nebo octanu sodného. Následně se přes noc přechová při -20 °C. Tato 

směs se dále centrifuguje (10 000 g, 45 min, 4 °C), čímž se získá peleta sraženého biologického 

materiálu. Ta se dále promyje 70% ethanolem (10 000 g, 10 min, 4 °C) a je připravena k purifikaci 

pomocí kitu. 

 

Iontová výměna 

 

Iontoměničová sorpce-eluce byla pro účely exDNA popsána v červnu minulého [1]. Zahrnuje použití 

diethylaminoethylové kolony (DEAE, BIA Separations), která zachycuje záporně nabité biomolekuly. 

 

Přes ni je pomocí HPLC čerpadla hnán přefiltrovaný (0,2 µm) vzorek. Sorbovaná DNA se z kolony 

eluuje pomocí směsi 50mM Tris, 10mM EDTA, 1,5M NaCl (pH=7,2) v objemu přibližně 20 mL, která 

se dále podrobuje srážení. 

 

Tato metoda byla považována za referenční. Publikované výtěžky [1] pomocí DEAE kolony odpovídaly 

jednotkám mikrogramů exDNA v litru vzorku odtoku ČOV. 

 

Extrakce rozpouštědla 
 

Metoda využívající rozpustnosti vody v butanolu byla popsána v roce 1975 coby alternativa k do té doby 

konvenčnímu vakuovému odpařování [9]. Zamýšlena však byla pro objemy standardní pro biochemické 

či molekulárně biologické postupy, tedy maximálně mililitry. V objemech, se kterými je třeba pracovat, 

tedy jednotky litrů, je u ní však příliš vysoká spotřeba butanolu, který nelze od vody oddělit a znovu 

používat (cca 10 L butanolu na 1 L vody). 

 

Přefiltrovaný (0,2 µm) vzorek se smísí s butanolem, ve kterém se rozpustí část vody, ze vzniklé směsi 

se odebere butanolová fáze, která má nižší hustotu než fáze vodná, se kterou se dále pracuje. Tento krok 

je možné opakovat několikrát až do získání konkrétní koncentrace. 
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Odpařování 

 

Vakuové odpařování je asi nejběžnější metodou zakoncentrování látek v organické chemii, což se 

promítá i do oborů biochemie a molekulární biologie. V těchto oborech se však opět pracuje v řádově 

nižších objemech, než jaké jsou potřeba zpracovat pro získání vhodných množství exDNA z vyčištěné 

odpadní vody [8].  

 

Filtrovaný (0,2 µm) vzorek se odpařuje při sníženém tlaku a zvýšené teplotě. Metodika vakuového 

odpařování vody je v kontextu environmentálních věd opomíjena, její aplikovatelnost a případně 

metodika jejího použití jsou předmětem zájmu pracovní skupiny. 

 

Kromě výše uvedených metod můžeme zmínit i například fenolovou extrakci po zakoncentrování 

polyethylenglykolem nebo ultrafiltrační centrifugační metody [2]. 

 

Výsledky a diskuse 
 

Výsledky této práce a diskuse k nim vztažená budou součástí prezentovaného příspěvku na konferenci. 

 

 

Poděkování: Příspěvek vznikl za finanční podpory projektu TAČR TJ02000139 Vývoj technologie pro 

eliminaci vnosu mikropolutantů a genů rezistence na antibiotika do životního prostředí a lidského 

organismu a v rámci projektu Specifického vysokoškolského výzkumu A1_FTOP_2020_002. Díky náleží 

celé výzkumné skupině za usilovné a ustavičné příspěvky k provedené práci. 
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Abstrakt 

Uhlíkové nanotrubice (CNT) jsou dlouho známým materiálem s řadou zajímavých elektrických, optických, 

mechanických a dalších vlastností. S klesající cenou jejich produkce se otevírají nové možnosti pro jejich 

průmyslové využití. Jednou z nadějných oblastí jejich využití jsou adsorpční technologie. V této oblasti jsou CNT 

zajímavé kvůli velkému měrnému povrchu, který je přímo přístupný pro adsorpci, rychlé kinetice adsorpce 

a porézní struktuře agregátů CNT. CNT adsorbenty vykazují také pasivní antimikrobiální a virucidní účinky, které 

otevírají nové možnosti snížení mikrobiálního znečištění vody bez použití chemikálií. CNT imobilizované 

na přírodním nosiči lze plnit do velkoobjemového trojrozměrného lože, což umožnuje jejich praktické využití 

v průmyslovém měřítku. Tento příspěvek se zabývá možností uplatnění CNT kompozitního adsorbentu pro 

odstraňování mikropolutantů (agrochemikálií a léčiv) z modelové i reálné vody a její současné mikrobiální 

a virotické dezinfekce.   

 

Klíčová slova: uhlíkové nanotrubice; adsorbent; adsorpce; imobilizace; mikropolutanty; antimikrobiální; 

virucidní 

 

Summary 

Carbon nanotubes (CNTs) are a long-known material with a number of interesting electrical, optical, mechanical 

and other properties. With the declining price of their production, new opportunities open up for their industrial 

use. One of the promising areas of their use are adsorption technologies. In this area, CNTs are of interest due 

to the large specific surface area that is directly accessible for adsorption, the rapid adsorption kinetics,  

and the porous structure of CNT aggregates. CNT adsorbents also have passive antimicrobial and virucidal effects, 

which open up new possibilities for reducing microbial water contamination without the use of chemicals. CNTs 

immobilized on a support can be loaded into a large-volume three-dimensional bed, which allows their practical 

use on an industrial scale. This paper deals with the possibility of applying CNT composite adsorbent material 

for the removal of micropollutants (agrochemicals and drugs) from model and real water and its simultaneous 

microbial and virotic disinfection. 

 

Keywords: carbon nanotubes; adsorbent; adsorption; immobilization; micropollutants; antimicrobial; virucide 

 

 

Úvod 

 

Uhlíkové nanotrubice (CNT), objevené již v roce 1991 [1], vyvolaly obrovský zájem vědecké 

i průmyslové komunity. Tento zájem je způsobený řadou unikátních vlastností CNT, které do doby 

jejich objevu nebyly jinde pozorovány. Jedná se zejména o vysokou mechanickou pevnost, která 

teoreticky mnohonásobně převyšuje pevnost oceli [2,3], vynikající elektrickou vodivost a elektrické 

vlastnosti odpovídající polovodiči nebo kovu v závislosti na struktuře CNT [4,5], optické vlastnosti jako 

je adsorpce elektromagnetického záření, fotoluminiscence [6,7] a mnoho dalších vzrušujících vlastností 

s vědeckým i praktickým potenciálem [8]. 

 

Struktura uhlíkových nanotrubic může být připodobněna k „listu papíru“, který je stočen podél svojí 

delší osy, čímž vytváří strukturu trubice. V případě uhlíkových nanotrubic je tímto “papírem“ 

monoatomární vrstva hexagonálně uspořádaného uhlíku a sp2 hybridizací, který dnes známe pod názvem 

grafen. Tímto způsobem vznikají jednostěnné uhlíkové nanotrubice (SWCNT). Pokud je stěna uhlíkové 

nanotubice tvořena dvěma a více vrstvami grafenu, mluvíme již o vícestěnných uhlíkových 

nanotrubicích (MWCNT). Co propůjčuje CNT jejich výjimečné vlastnosti, jsou jejich malé rozměry. 

U SWCNT je obvykle průměr 1˗2 nm, zatímco u MWCNT může být průměr od cca 2 nm až do 100 nm. 

Délka uhlíkových nanotrubic se nejčastěji pohybuje v rozmezí od 1 µm do 25 µm, ale vyrábějí se 

i podstatně delší s makroskopickými rozměry v řádu jednotek centimetrů. 
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Díky své unikátní struktuře tvořené konjugovanou sítí dvojných vazeb mezi hexagonálně uspořádanými 

uhlíkovými atomy jsou CNT zajímavé i v oblasti adsorpčních technologií. CNT mají velký měrný 

povrch a porézní strukturu agregátů CNT. Mezi povrchem adsorbentu a adsorbovanou molekulou může 

působit řada různých mezimolekulárních sil a interakcí jako jsou π-π interakce, hydrofobní interakce, 

Van der Waalsovy síly, vodíkové můstky, elektrostatické interakce a další [9]. Nemodifikované CNT 

mají vysoce hydrofobní povrch a jsou vhodné pro adsorpci nepolárních kontaminantů nebo molekul 

obsahující benzenová jádra, které mohou interagovat s CNT adsorbentem skrze π-π a hydrofobní 

interakce. Velkou výhodou CNT adsorbentů je snadná chemická modifikace jejich povrchu vedoucí 

k navázání funkčních skupin, zejména karboxylových, hydroxylových nebo karbonylových, které 

poskytují na povrchu adsorbentu negativní náboj [10]. Takto upravený CNT adsorbent je pak schopen 

adsorbovat i polární a nabité polutanty.  

 

Další výhodou CNT adsorbentů, zejména v porovnání s nejčastěji používaným granulovaným aktivním 

uhlím (GAU), je rychlá kinetika adsorpce. Rychlost, jakou jsou molekuly polutantů z roztoku 

adsorbovány na povrch adsorbentu, je důležitá vlastnost adsorbentu, ze které následně vyplývají 

technologické parametry, jako je doba zdržení vody v adsorpčním loži a velikost adsorpčního lože nutná 

pro zajištění dostatečné doby zdržení. V praxi běžně používaná doba zdržení pro GAU je 10˗12 minut, 

v případě uhlíkových nanotrubic je tato doba i více jak 10× kratší. Důvodem pro podstatně rychlejší 

kinetiku adsorpce je přístupnost adsorpčního povrchu pro adsorbát. U GAU musejí molekuly adsorbátu 

difundovat spletitou sítí kanálků uvnitř granule aktivního uhlí směrem k adsorpčním místům. Jelikož je 

valná většina povrchu GAU uvnitř granule, je potřeba zajistit dostatečný čas pro difuzi molekul uvnitř 

granule. Naopak v případě CNT jsou adsorpční místa přímo dostupná na vnějším povrchu CNT, který 

je z drtivé většiny hlavním adsorpčním místem. Molekuly tak musejí difundovat podstatně kratší 

vzdálenost, než narazí na vhodné adsorpční místo. Tato skutečnost je ilustrována na obr. 1. Z této hlavní 

a zásadní přednosti adsorbentů na bázi CNT vyplývají další výhody, ekonomické úspory a zajímavosti, 

o kterých pojednává tento referát. 

 

 
 

Obr. 1: Porovnání dostupnosti adsorpčních míst pro adsorbent na bázi GAU a CNT 

 

Materiály 
 

V této práci byl použit komerčně dostupný adsorbent na bázi CNT s obchodním názvem ART SAND 

od společnosti ART CARBON s.r.o. Jedná se o adsorbent, ve kterém jsou CNT imobilizovány na nosiči, 

což umožnuje společně se způsobem jejich použití bezpečně využívat uhlíkových nanotrubic pro 

velkoobjemové čištění pitných a odpadních vod v průmyslovém měřítku.  

 

Popis technologie a jejích vlastností 

 

V úvodu této části je shrnuto, jakým způsobem se adsorbent ART SAND používá pro eliminaci 

organického, ale i mikrobiálního a virotického znečištění vody. 
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Adsorbent ART SAND se plní do tlakových kolon patrové konstrukce, kde každé patro obsahuje vnitřní 

vestavbu se samotným adsorbentem, z něhož skrze vnější plášť vedou trubky pro odtok vody (obr. 2). 

Počet pater adsorpční kolony je odvislý od potřebného výkonu zařízení (množství vody, kterou je 

potřeba vyčistit) a lze jej kdykoliv měnit podle potřeby. V současné době jsou k dispozici následující 

velikosti kolon: nejmenší průměr 0,5 m (výkon do 15 l/s), střední průměr 1,1 m (výkon do 60 l/s) 

a největší průměr 1,6 m (výkon do 120 l/s), přičemž uvedený výkon odpovídá koloně s deseti patry. 

Kolona je v tomto uspořádání operována při tlaku do 2 bar. Na výstupním potrubí je umístěn pojistný 

filtr pevných částic s velikostí pórů 0,2 µm.  

 

Po nasycení adsorbentu organickými látkami (frekvence regenerace je odvislá od míry znečištění vody 

a velikosti aparátu, ale cca 1 měsíc v případě odpadních vod a cca 3 měsíce v případě pitných vod) je 

nutné provést regeneraci adsorbentu, která se provádí na místě bez nutnosti vyjmout adsorbent z tlakové 

kolony proplachem adsorpčního lože regeneračním roztokem na bázi nízkomolekulárního alkoholu. 

Takto lze provést regeneraci CNT adsorbentu až 10× bez pozorovatelného snížení adsorpční kapacity. 

Ze získaného regenerátu je zpětně získán alkohol, který se vrací zpět do regeneračního procesu. Na závěr 

tak zbyde malý objem vodného roztoku, který obsahuje zkoncentrované organické látky zachycené 

z vody, který se odborně likviduje. Výše popsaný způsob použití adsorbentu na bázi CNT se jmenuje 

ART SAND Process. 

 

 
 

Obr. 2: Modulární patrová kolona pro adsorbent na bázi CNT 

 

Velká rychlost adsorpce a způsob použití adsorbentu popsaný výše vede k řadě výhod celého procesu 

čištění vody, které jsou popsány dále (obr. 3).  

 

Adsorbent ART SAND je certifikovaný pro styk s pitnou vodou (Labtech s.r.o.) a lze jej tak bezpečně 

použít pro čištění vody. Vedle již zmíněné rychlosti adsorpce je velkou výhodou celého procesu jeho 

modularita, tedy schopnost reagovat na rostoucí potřebu úpravy vody přidáváním dodatečných pater 

kolony. Taková kolona roste do výšky a nevyžaduje velkou zastavěnou plochu. Technologie ART 

SAND Process přináší výrazné investiční a provozní náklady v porovnání s klasickou technologií 

využívající GAU (až o 50 %) kvůli možnosti regenerovat adsorbent přímo na místě použití. Celý proces 

je řízen na dálku pomocí GSM modulů a obsluha se o něj nemusí téměř vůbec starat. 

 

Adsorbent ART SAND je schopen zachytávat široké spektrum různých polutantů a jejich metabolitů, 

jako jsou například agrochemikálie (pesticidy, herbicidy, insekticidy a další), farmaceutické 

a hormonální látky, ale také organické látky pocházející z čistících prostředků a produktů osobní péče. 

Navíc k tomu je adsorbent ART SAND schopen výrazně snižovat mikrobiální znečištění čištěné vody 

kvůli působení CNT na buněčnou membránu bakterií. Struktura adsorbentu umožnuje také výrazně 

snižovat virální znečištění. Porovnání některých procesních a ekonomických parametrů technologie 

ART SAND Process a GAU je uvedeno v tabulce 1. 
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Obr. 3: Výhody spojené s použitím technologie ART SAND Process využívající adsorbent na bázi CNT 

 
Tabulka 1: Porovnání provozních a ekonomických parametrů technologie ART SAND Process a GAU 
 

Parametr ART SAND GAU 

Požadovaná produkce pitné vody 20,0 dm3/s 20,0 dm3/s 

Filtrační rychlost 16 m/h 7 m/h 

Výška adsorpční vrstvy 0,22 m ve 4 patrech 1,2 - 1,5 m 

Hmotnost adsorbentu 0,75 t 25 t 

Požadavek na stavební výšku 2,0 m 3,5 - 4,0 m 

Požadavek na zastavěnou plochu 5 m2 30 m2 

Náklady na regeneraci adsorbentu 

za rok včetně ztrát adsorbentu 
150 000 Kč 

1 200 000 Kč (nákup nového 

adsorbentu) 

Počet regenerací za rok 3˗4 podle skutečného průtoku NE 

Likvidace vyčerpaného adsorbentu NE 156 000 Kč 

Regenerace na místě ANO NE 

Odstranění bakterií a virů ANO NE 

Odhadované investiční náklady včetně 

adsorbentu 
7 000 000 Kč 10 000 000 Kč 

Provozní náklad na m3 vody na základě 

spotřeby energie, regeneraci a ztrát 

adsorbentu 

0,26 Kč/m3 1,0 - 1,60 Kč/m3 

Předpokládaná životnost adsorbentu Garantovány 2 roky 0,5 - 2 roky 

Orientační cena adsorbentu při výměně 390 000 Kč 1 200 000 Kč 

 

Příklady použití 

 

V této sekci jsou popsány příklady použití technologie ART SAND Process. V úpravně pitné vody byl 

testován ART SAND Process pro zlepšení pachu a chuti místní vody, eliminaci mikrobiálního znečištění 

a znečištění vody živými/mrtvými mikroorganismy. Kvůli nezvykle vysoké kvalitě vstupní vody 

v testovacím období byla její pach a chuť velmi dobrá a nebylo ji tedy kam dále vylepšovat. Podstatné 

zlepšení ovšem nastalo v redukci bakterií, zejména těch koliformních, a živých/mrtvých 

mikroorganismů. To nejzajímavější ale byl záchyt pesticidních látek ve velice nízkých koncentracích, 
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které není možné ve vstupní vodě detekovat s použitím nynějšího stavu analytické techniky. Po určité 

době nasazení adsorbentu byla provedena regenerace a získaný regenerát byl analyzován na obsah 

pesticidních látek dle doporučení ČHMÚ. Bylo nalezeno několik pesticidních látek, jejichž průměrná 

koncentrace ve vstupní vodě byla 1,99 ng/l (s uvážením množství vody, která adsorbentem protekla). 

Tyto látky se mohly ve vodě vyskytovat nárazově během krátkého období, nebo dlouhodobě s velmi 

nízkými až podlimitními koncentracemi. Obrázek regenerátu získaný z regenerace adsorbentu ART 

SAND v této úpravě pitné vody je zobrazen na obr. 4. Barva regenerátu je způsobena rozpuštěnými 

organickými látkami, z valné většiny huminové látky. 

 

 
 

Obr. 4: Fotografie regenerátu získaného z regenerace adsorbentu nasazeného na čištění pitné vody z povrchového 

zdroje  

 

V dalším testu byla technologie ART SAND Process nasazena na terciální dočištění odpadní vody 

na odtoku z městské ČOV s cílem odstranit z vypouštěné vody léčiva a jejich metabolity. V odpadní 

vodě bylo sledováno 50 různých typů léčivých látek (seznam zde neuveden), z nichž 37 bylo skutečně 

v odpadní vodě nalezeno s koncentracemi v jednotkách µg/l. Po průchodu odpadní vody skrze adsorpční 

lože došlo k eliminaci drtivé většiny léčivých látek tak, že v upravené vodě byly nalezeny pouze 3 léčiva. 

Tento test prokázal širokospektrální záchyt různých druhů organických látek adsorbentem ART SAND 

a ukázal na možnost nového ekonomického způsobu terciálního čištění odpadních vod. Grafické 

znázornění tohoto experimentu je na obr. 5.  

 

Dalším testem technologie ART SAND Process byla úprava studniční vody v lesní oblasti, která je 

používána jako zdroj pitné vody pro výrobu lokálních nealkoholických nápojů. Voda ve studni je 

mikrobiálně znečištěná koliformními bakteriemi a mikroorganismy kultivovatelnými při 22 °C a 36 °C. 

Po průchodu vody adsorpčním ložem došlo k úplné eliminaci koliformních bakterií a výrazné redukci 

kultivovatelných mikroorganismů tak, jak zobrazuje obr. 6. CNT narušují buněčnou membránu 

mikroorganismů, tento proces lze velmi hrubě připodobnit k propíchnutí nafouknutého balónku jehlou.  
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Obr. 5: Počet farmaceutických látek sledovaných v odpadní vodě z městské čistírny OV, látek ve vodě skutečně 

nalezených a látek nalezených v odpadní vodě upravené technologií ART SAND Process  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Obr. 6: Počet kultivovatelných mikroorganismů při 22 °C a 36 °C ve studniční vodě z lesní oblasti a totožné vodě 

po průchodu skrz technologii ART SAND Process 

 

Na závěr je popsán test odstranění částic rotaviru A z odpadní vody na odtoku z městské ČOV pomocí 

technologie ART SAND Process. Testovaná odpadní voda obsahovala více jak 19 miliónů částic 

rotaviru A na litr vody. Průchodem skrze adsorpční lože došlo díky interní struktuře adsorbentu 

k mechanickému záchytu částic rotavirů a úplné eliminaci všech částic rotaviru A z čištěné vody (viz 

obr. 7). Tento příklad ilustruje možnost využití technologie ART SAND Process pro virotickou 

dezinfekci vody bez použití jakýchkoliv chemických přípravků. 

 

 
 

Obr. 7: Redukce počtu částic rotaviru A v odpadní vodě na odtoku z ČOV po průchodu skrz technologii ART 

SAND Process 
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Závěr 

 

Adsorbenty obsahující CNT jsou nově nastupující generací adsorpčních materiálů pro eliminaci 

organického znečištění z pitné i odpadní vody. Imobilizací CNT na vhodném nosiči lze připravit 

velkoobjemový adsorpční materiál pro průmyslové čištění vody, který lze plnit do tlakových filtrů. 

Hlavní výhodou těchto adsorbentů je jejich velký měrný povrch, který je snadno přístupný pro adsorpci, 

což významně zrychluje kinetiku adsorpce a umožnuje tak navrhovat aparáty s krátkou dobou zdržení 

vody v adsorpčním loži. Vedle širokospektrálního záchytu různých typů mikropolutantů vykazují takové 

adsorbenty i antimikrobiální vlastnosti, které umožnují snižovat mikrobiální znečištění vody bez použití 

chemikálií. Adsorbent je možné regenerovat v místě použití bez nutnosti vyjmout ho z adsorpčního lože, 

což přináší významné ekonomické úspory.  
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Souhrn 

Zvýšený výskyt cizorodých látek ve vodních zdrojích, ať už mikroplastů či dalších jiných organických 

kontaminantů, je v současné době stále se zvyšující environmentální problém. Tato problematika úzce souvisí se 

zmapováním jejich výskytu ve vodním prostředí a dále také s možnými způsoby jejich odstranění. V rámci práce 

byla nejprve provedena charakterizace připravených mikroplastových částic pěti nejčastěji používaných plastů 

(polyethylen, polyamid, polytetrafluorethylen, polyethylenglykoltereftalát a polystyren) pomocí skenovací 

elektronové mikroskopie (SEM), Ramanovy spektroskopie a infračervené spektroskopie (IČ). Tyto mikroplastové 

částice byly použity pro přípravu simulovaných vod kontaminovaných mikroplasty. Na těchto vzorcích vod byla 

vyvinuta metodika určení počtu obsažených částeček mikroplastů. Dále byl testován způsob jejich odstranění 

ze vzorků se simulovanou kontaminací pomocí funkčních sorbentů. Byly použity především sorbenty na bázi 

přírodních bentonitů a zeolitů. Bylo potvrzeno, že účinnost těchto materiálů závisí nejen na jejich složení 

a texturních vlastnostech, avšak dá se zvýšit pomocí jejich modifikace. 

 

Klíčová slova: bentonit; funkční sorbenty; mikroplasty; polykarbonát; sorpce; zeolit 

 

Summary 

The increased occurrence of contaminants in water sources, whether microplastics or other organic contaminants, 

is currently an ever-increasing environmental problem. This issue is closely related to the mapping of their 

occurrence in the aquatic environment, as well as to possible ways to eliminate them. The work first characterized 

the characterization of prepared microplastic particles of the five most commonly used plastics (polyethylene, 

polyamide, polytetrafluoroethylene, polyethylene glycol terephthalate and polystyrene) using scanning electron 

microscopy (SEM), Raman spectroscopy and infrared spectroscopy (IR). These microplastic particles were used 

to prepare simulated microplastic contaminated waters. A methodology for determining the number of microplastic 

particles contained was developed on these water samples. Furthermore, the method of their removal from samples 

with simulated contamination using functional sorbents was tested. Sorbents based on natural bentonites 

and zeolites were mainly used. It has been confirmed that the effectiveness of these materials depends not only 

on their composition and textural properties, but can also be increased by modifying them. 

 

Keywords: bentonite; functional sorbents; microplastics; polycarbonate; sorption; zeolite 

 

 

Úvod 

 

V několika posledních dekádách se průmyslově vyráběné polymery využívají skoro ve všech odvětvích 

spotřebního průmyslu. Současně se zvyšující spotřebou, a tedy i produkcí plastů, dochází 

k nekontrolovatelnému znečištění životního prostředí, a tedy i oceánů či moří. Vyskytující se plasty se 

dělí do několika skupin na základě jejich velikosti. Jedná se o megaplasty, makroplasty, mezoplasty 

a poslední skupinou jsou mikroplasty (někdy nazývané také nanoplasty) [1]. V posledních letech je 

pozornost stále více zaměřena na mikroplasty s ohledem na jejich dopady na zdraví a celkově na životní 

prostředí [2,3]. 

 

Mikroplasty jsou drobné částice polymerů o nejednotném tvaru s velikostí, která je definována 

od 1,6 μm do 10 mm [4]. Na základě původu, jakým se do životního prostředí tyto mikroplasty dostávají, 

se dělí na mikroplasty primární a sekundární. Za primární mikroplasty jsou považovány částice 

vznikající při průmyslových výrobách spotřebního zboží již ve velikostním intervalu odpovídajícím 

mikroplastům [5], anebo to jsou cíleně vyráběné částice nezbytné pro další výrobu. Patří sem například 

plastové pelety, vlákna či obaly na různé prášky pro kosmetický průmysl [5,6]. Mnoho odvětví průmyslu 

ke znečištění přispívá, ovšem kosmetický průmysl a celkově i výrobky osobní péče (PCP z anglického 

personal care products) primárními plasty doslova přetékají. Přítomnost těchto plastů nalezneme v hojné 

míře v následujících produktech: zubní pasty, různé šampony, sprchové gely, některé typy deodorantů, 

pleťové krémy, tekuté make-upy, tvářenky, oční stíny, řasenky, krémy na holení, výrobky pro děti, 
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čistící prostředky na obličej (peelingy), různé krémy, produkty na barvení vlasů, laky na nehty či 

opalovací krémy [7,8]. Do kosmetických přípravků se polymerní přísady přidávají například jako 

regulátory viskozity, pojiva tekutých absorbentů, objemová činidla, plnidla na vrásky či třpytky [9]. 

 

Sekundární mikroplasty jsou výsledkem fyzikálního, chemického a biologického rozkladu v průběhu 

času (fragmentací a degradací) větších polymerních komponentů [10] včetně vláken z textilií. Při praní 

textilních materiálů s příměsí polymerů dochází k uvolňování mikroplastových vláken do odpadní vody, 

ze které nejsou čističkami odpadních vod zcela účinně odstraněny. 

 

Jedny z prvních obav týkajících se dopadů plastového znečištění ve vodách se objevily již v 70. letech 

minulého století [11] a nyní je tomuto tématu věnována velká pozornost. Problematice věnující se 

výskytu a nežádoucím vlivům mikroplastů na organismy vyšlo během posledních dvou let více jak 

tři tisíce publikací [12,13,14]. 

 

Cílem této studie je nalezení možného a ekonomicky přijatelného způsobu odstranění mikroplastů z vod 

pomocí přírodních sorbentů, jakými jsou zeolity a bentonity. Tyto materiály mohou být následně 

modifikovány, aby byla zvýšena jejich afinita k zachycované látce, a tím také zvýšena účinnost jejího 

záchytu. Na základě charakterizace byly vybrány 3 sorbenty, na kterých bylo testováno odstranění 

jednotlivých druhů mikroplastů z vod.  

 

Experimentální část 

 

Použité materiály 

 
V tabulce 1 jsou shrnuty použité materiály včetně jejich popisu a výrobce (původu). Velikosti částic 

udané v tabulce uvádí přímo výrobce, anebo v případě připravených částic mikroplastů byla jejich 

velikost zjištěna pomocí skenovacího elektronového mikroskopu (SEM). 

 
Tabulka 1: Seznam použitých materiálů 
 

Použitý materiál Popis Původ/ výrobce 

Bentonit Braňany EXTRA Jíl, prášek, velikost částic < 3 mm Dekonta, a.s. 

Bentonit Braňany STELIVO Jíl, prášek, velikost částic < 3 mm Dekonta, a.s. 

Zeolit Klinoptilolit Zeolit, velikost částic 1 – 2,5 mm Uprav vodu.cz 

Polyetylenglykoltereftalát 

Polytetrafluorethylen 

Polystyren 

Polykarbonát 

Velikost částic < 500 μm 

Velikost částic < 500 μm 

Velikost částic < 500 μm 

Velikost částic < 500 μm 

Láhev na pití 

Surový kus PTFE 

Kelímek od jogurtu 

CD/DVD disk 

RED PMS-0,98 Červené kuličky polyetylenu, velikost 

částic 125–150 μm 

Cospheric 

RED PMS-0,98 Červené kuličky polyetylenu, velikost 

částic 250–300 μm 

Cospheric 

Nerezové síto  Drátěná nerezová tkanina o velikosti ok 

25 μm 

Euro SITEX s.r.o. 

 

U použitých sorbentů byla provedena důkladná texturní charakterizace. Texturní charakteristiky SBET, 

Smeso, Vmikro a distribuce velikosti pórů byly určeny pomocí fyzikální adsorpce dusíku (-195,8 °C) 

na přístrojích ASAP 2050 a 2020 od firmy Micromeritics. Předúprava sorbentů pro analýzu spočívala 

ve vysušení daného vzorků ve vakuu (1 Pa, 105 °C) po dobu 12 hodin. Objem mikropórů (Vmikro) 

a specifický povrch mesopórů (Smeso) byl stanoven z adsorpčně-desorpčních izoterem pomocí 

modifikované rovnice BET [15] a t-plot s využitím standardní izotermy Lecloux-Pirard [16]. 

 

Příprava mikroplastů 

 
Nejprve bylo nutno získat mikroplastové částice, které by odpovídaly reálným plastům vyskytujícím se 

v přírodě. Bylo tedy nutné takovéto částice mikroplastů uměle připravit. Pro jejich přípravu byla zvolena 



76 

simulovaná degradace oděrem pomocí různých nástrojů. K přípravě mikroplastů oděrem byly využity 

následující nástroje: smirkový papír o různých zrnitostech, korundový brusný kámen (TYROLIT) a jako 

poslední byla k přípravě použita přímá elektrická bruska (EXTOL PROFI, 130 W) s diamantovými 

nástavci o hrubosti 400. Síla a čas vynaložené na přípravy částic se odvíjely od vlastností 

(měkkosti/křehkosti) namáhaného materiálu. 

 

Charakterizace mikroplastů 

 

Mapování povrchu, velikosti a tvaru připravených částic bylo provedeno pomocí skenovacího 

elektronového mikroskopu (SEM) Tescan Indusem při akceleračním napětí 15 kV.  

 

Další charakterizace částic proběhla pomocí Ramanovy spektroskopie (Nicolet Almega XR 

s mikroskopem Olympus BX51, excitační laser 473 nm, 5 mW výkon) zajišťující spektra pro vytvoření 

knihovny mikroplastů umožňující přesnou detekci různých typů mikroplastů. 

 

Elementární analýzy byly provedeny pomocí SEM vybaveným rentgenovou spektroskopií s rozptylem 

energie (EDX, detektor XFlash 5010 a Quantax 200). Měření byla provedena při akceleračním napětí 

15 kV. Kombinací metod EDX a mikro-FTIR byla provedena kompletní kvalitativní analýza vzorků 

obsahujících různé druhy mikroplastů. 

 

Testování účinnosti sorbentu 

 

Pro odstranění mikroplastů byla navržena a vytvořena speciální skleněná kolona obsahující 

perforovanou přepážku, na které byl nanesen sorbent (viz obr. 1). Pro tyto testy byly vybrány dva 

bentonity (Braňany EXTRA a Braňany STELIVO) a zeolit Klinoptilolit. Sorpční kolona je složena 

ze skleněné 50 cm dlouhé trubice o vnitřním průměru 4,1 cm, která je dole zúžena a vyúsťuje kohoutem. 

Dále je kolona opatřena pohyblivou nerezovou síťkou na tyči, která je uložena na skleněném 

perforovaném dně. Tato pohyblivá část slouží zejména k jednodušší manipulaci se sorbentovým ložem 

při čištění aparatury. 

 

 

 

Obr. 1: a) Sorpční kolona s vrstvou bentonitu Braňany EXTRA, b) kolona s výškou lože 2 cm Klinoptilolitu 

(spodní vrstva) a 5 cm bentonitu Braňany EXTRA 

 

Na perforované dno kolony byla pod vrstvu bentonitu (Braňany EXTRA) uložena vrstva zeolitu 

Klinoptilolitu o zrnitosti (1 – 2,5 mm). Tím byl zajištěn optimální průtok skrz celé sorbentové lože 

a zároveň se zabránilo vymývání jemných částic bentonitu. Toto uspořádání je zobrazeno na obr. 1 b). 
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Před samotným testováním bylo nutné po naplnění aparatury sorbentem propláchnutí kolony alespoň 

2 litry vody, aby byl optimalizován průtok vody. Proplach aparatury také sloužil k ověření stability 

náplně sorbentu. 
 
V průběhu experimentů byla kolona s dvousložkovou náplní sorbentů testována pro několik různých 

výšek bentonitového lože (1–10 cm). Vrstva Klinoptilolitu byla ponechána na výšce 2 cm, jelikož jeho 

výška neovlivňovala míru záchytu mikroplastů. 

 

V rámci testů bylo přidáno 30 mg pevných mikroplastových částic připravených z polykarbonátu (PC) 

či 100 ml roztoku o koncentraci 50 mg/l PC. Na výtoku z kolony bylo umístěno filtrační nerezové síto 

s velikostí ok 25 μm, na kterém docházelo k záchytu mikroplastů prošlých kolonou. Vzorkování bylo 

provedeno po průtoku příslušného množství připraveného roztoku mikroplastů. Následně byla kolona 

promývána vodou, při kterém probíhalo vzorkování (po prolití 500 ml, 1 000 ml, 1 500 ml, 2 500 ml 

a 10 000 ml). Tímto způsobem bylo sledováno možné vymývání mikroplastů z kolony. Nerezové sítko 

bylo opláchnuto ethanolem (10 ml) a následně byly vzorky zakoncentrovány. Takto připravené vzorky 

byly analyzovány pomocí SEM/EDX a poté byl vyhodnocen počet zachycených částic na nerezovém 

sítu. 

 

Výsledky 

 

Příprava mikroplastů a určení jejich velikosti 

 

Pro přípravu částic mikroplastů bylo využito několik různých způsobů za použití různých nástrojů. 

Ve všech případech byly mikroplasty připraveny oděrem. Jednou ze zkoumaných metod byla příprava 

mikroplastů pomocí smirkového papíru (SP) o různých hrubostech. Tento postup byl časově náročný 

a množství připraveného vzorku neodpovídalo vynaložené práci. Dalším testovaným způsobem bylo 

využití brusného kamene (BK). Tento způsob poskytoval mikroplasty o vhodné distribuci velikosti 

částic, ovšem množství připraveného vzorku bylo opět malé (v řádech desítek mikrogramů). Jako 

poslední byla testována příprava mikroplastů pomocí elektrické přímé brusky (EB), která disponovala 

bohatou plejádou diamantových nástavců. Pomocí EB bylo dosaženo nejlepších výsledků, co se 

množství týče, ovšem velikost částic byla lehce větší než v předchozích 2 případech. 

 

Všechny výše zmíněné způsoby přípravy simulovaly běžnou degradaci plastů vyskytujících se v přírodě. 

 

Na následujících obrázcích jsou zachyceny fotografie pořízené pomocí SEM, na kterých lze vidět tvar 

a velikost částic připravených mikroplastů. Obr. 2 a) zobrazuje částice polyethylenglykol tereftalátu 

(PET, zdroj PET láhev) připravených pomocí smirkového papíru (SP) o zrnitosti 320. Polyethylenglykol 

tereftalát je poměrně měkký a lehce brousitelný materiál a při jeho obrušování smirkovým papírem 

o zrnitosti 320 došlo ke vzniku i velmi malých částic o velikosti pod 40 μm, ale i větších nepravidelných 

částic s velkou mírou členitosti (velikost >100 μm). 

 

Další obrázek (obr. 2 b) zobrazuje částice polytertrafluorethylenu (PTFE) připravených pomocí SP 240. 

Jelikož je surový kus PTFE velice tvrdý materiál, bylo velice obtížné jeho obroušení pomocí smirkového 

papíru. Vzhledem k jeho vlastnostem došlo ke vzniku větších méně členitých částic o velikosti 

pohybující se kolem 100 μm. 

 

Dále byly zkoumány polystyrenové (PS) částice (obr. 2 c), jejichž příprava byla provedena obroušením 

PS kelímku pomocí přímé elektrické brusky (EB) s diamantovým nástavcem o zrnitosti 400. Tímto 

způsobem bylo připraveno razantně větší množství částic než v předchozích případech, ovšem velikost 

částic se pohybovala spíše nad 100 μm. 

 

Pomocí elektrické brusky bylo také připraveno velké množství části polykarbonátu (PC, zdroj polymerní 

část CD/DVD disku; obr. 2 d). Při obrušování tvrdého PC docházelo k zahřívání broušeného materiálu 

a natavování jeho povrchu, což způsobilo vznik i větších částic o velikosti kolem 400 μm. 
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Obr. 2: Snímky jednotlivých mikroplastů pořízené pomocí SEM a) PET SP 320, b) PTFE SP 240, c) PS EB 400 

a d) PC EB 400 

 

 

Charakterizace mikroplastů 

 

Částice připravené pomocí simulovaného oděru byly dále charakterizovány pomocí Ramanovy 

spektroskopie. Pomocí Ramanova spektrometru byla získána jednotlivá spektra daných částic, 

ze kterých byla vytvořena knihovna sloužící pro budoucí detekci mikroplastů. Na obrázku 3 je 

vyobrazeno spektrum polyethylenu získané pomocí Ramanovy spektrometrie. Polyethylenové částice 

byly připraveny pomocí smirkového papíru o zrnitosti 320. 

 

V průběhu měření bylo zjištěno, že po roztrhání polymerních řetězců během přípravy mikroplastů 

dochází k prudkému nárůstu fluorescence, která v některých případech (především u plastů 

s organickými funkčními skupinami) vede téměř k nemožnosti použití této techniky pro identifikaci 

mikroplastů. Ovšem i přes poměrně vysokou míru fluorescence, jsou na spektru vidět charakteristické 

fononové módy, které odpovídají polyethylenu (obr. 3). Tyto viditelné Ramanovy posuny pohybující se 

okolo 3 000 cm-1 přísluší asymetrickému a symetrickému pnutí CH2 vazeb. 

 

Pro měření byl využíván Ramanův spektrometr opatřený modrým laserem, ovšem pro lepší viditelnost 

jednotlivých specifických vibrací je možné použití laseru zeleného, anebo zvolit jinou doplňkovou 

metodu, což je např. infračervená spektroskopie. Touto metodou je možno získat lépe rozlišená spektra 
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studovaných mikroplastů a pomocí ZnSe ATR techniky je možné změřit velmi kvalitní spektra 

studovaných materiálů, a to i v případě mikročástic připravených odbroušením z objemového vzorku 

plastu (obr. 4). 
 

 
 

Obr. 3: Ramanovo spektrum polyethylenu připravené pomocí smirkového papíru o zrnitosti 320 
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Obr. 4: Spektrum polytetrafluorethylenových částic o velikosti >100 μm (SP 320) 

 

Texturní charakteristiky vybraných sorbentů 

 

Všechny sorbenty byly charakterizovány s ohledem na jejich strukturní a texturní vlastnosti, které mají 

klíčovou roli na jejich účinnost. 

 

Na obrázku 5 a) jsou zobrazeny získané izotermy, kde a je adsorbované množství dusíku vztažené 

na gram použitého sorbentu a x označuje relativní tlak (podíl tlaku adsorbátu p a tlaku nasycených par 

 0,00

 0,02

 0,04

 0,06

 0,08

 0,10

 0,12

 0,14

 0,16

 0,18

 0,20

 0,22

 0,24

 0,26

A
b
s
o

rb
a
n
c

e

 1000   1500   2000   2500   3000   3500  

W avenumbers (cm-1)



80 

adsorbátu při teplotě měření p0). Všechny izotermy na obrázku 5 a) odpovídají tvarem izotermám 

IV. typu. Tento typ izoterem je charakteristický pro mesoporézní látky. Na průběhu izoterem lze 

pozorovat i strmý vzestup linie v oblasti nízkých tlaků, který signalizuje přítomnost nepatrného 

množství mikropórů. Objem mikropórů u bentonitu Braňany EXTRA (Vmicro = 17 mm3
liq/g) je  

ze získaných hodnot největší. U dvojice bentonitů lze vidět dobře viditelnou hysterezní smyčku, která 

značí objemové zaplňování mezopórů. Takto široce rozevřená hysterezní smyčka (typ H2) vypovídá 

o přítomnosti buď otevřených válcovitých pórů, anebo nepravidelně uzavřených pórů (lahvovitý tvar). 

Naopak tvar hysterezní smyčky příslušící zeolitu Klinoptilolitu (typ H3) značí, že je tento adsorbent 

složen spíše většími destičkovitými částicemi, mezi kterými se vytváří tzv. štěrbinové póry. 

 

Obrázek 5 b) zobrazuje distribuce pórů získané z adsorpčních větví příslušných izoterem. Studované 

materiály obsahují velmi malou část mikropórů a jsou zde zastoupeny především mesopóry s velikostí 

kolem 10 nm. 

 

 
 

Obr. 5: a) Izoterma fyzikální adsorpce dusíku pro použité sorbenty, b) distribuce mesopórů z adsorpční větve 

isotermy fyzikální adsorpce dusíku pro použité sorbenty 

 

V tabulce 2 jsou sumarizována naměřená data použitých sorbentů získaná pomocí základních texturních 

charakteristik. 

 
Tabulka 2: Texturní charakteristiky použitých sorbentů 
 

Sorbent SBET 

(m2/g) 

Smeso 

(m2/g) 

Vtot 

(mm3
liq/g) 

Vmicro 

(mm3
liq/g) 

Bentonit Braňany EXTRA 107 76 157 17 

Bentonit Braňany STELIVO 86 58 113 13 

Zeolit Klinoptilolit 33 21 114 6 

 

Získaná data z analýzy texturní charakteristiky potvrzují, že bentonity Braňany EXTRA a STELIVO 

vykazují podobné hodnoty SBET  107, resp. 86 m2/g a Vmicro 17, resp. 13 mm3
liq/g, avšak jako sorpčně 

a ekonomicky vhodnější do dalších experimentů byl vybrán bentonit Braňany EXTRA, který dosahoval 

nejvyšších hodnot u všech charakteristických deskriptorů texturních vlastností (viz tabulka 2). Jako 

náplň sorpční aparatury byl vzhledem k vlastnostem a ekonomice procesu vybrán přírodní sorbent 

bentonit Braňany EXTRA získaný z lomu Braňany u Mostu. 

 

Modifikace sorbentu 

 

Vybraný sorbent, bentonit Braňany EXTRA, byl nejprve po částečném vysušení rozemlet v kulovém 

mlýně na částice o střední geometrické velikosti menší než 3 mm. Během prvních sorpčních testů bylo 

zjištěno, že pro optimální funkci aparatury je nezbytné ještě před jejím plněním zbavit sorbent prachové 

frakce. K tomuto účelu byly využity dvě metody: sítování a hydrodynamické frakcionace. 
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Sítování se pro odprášení sorbentu neosvědčilo kvůli hygroskopickým vlastnostem bentonitu. 

Předemletý bentonit obsahoval mnoho shluků částic, ve kterých byly pohlceny právě i prachové částice 

a při kontaktu s vodou došlo k jejich uvolnění. Po naplnění kolony takto připraveným sorbentem došlo 

k jejímu následnému ucpání. 

 

Druhým testovaným způsobem byla hydrodynamická separace. Při tomto procesu byl namletý bentonit 

smísen s vodou v objemovém poměru 1 : 10. Směs byla důkladně promíchána a po cca 10 sekundách 

byl roztok dekantován. Tento postup byl 10× až 15× opakován, čímž bylo zajištěno odstranění 

nežádoucí prachové frakce. Touto technikou došlo ke vzniku stejnorodější směsi, co se velikosti částic 

týče. 

 

Na obrázku 6 a) lze vidět původní vzorek bentonitu Braňany EXTRA, který obsahuje shluky větších 

částic a druhý modifikovaný bentonit (obr. 6 b) s menším počtem těchto shluků a s výrazně nižším 

množstvím prachových částic. 

 

Takto modifikovaný vlhký bentonit byl nadále využit při sorpčních experimentech jako náplň kolony. 

 

 
 

Obr. 6: a) bentonit Braňany EXTRA před úpravou, b) bentonit Braňany EXTRA po hydrodynamické separaci 

prachových částic 

 

Sorpční testy 

 

Testy účinnosti byly provedeny s ohledem na záchyt mikroplastů a na jejich možné vymývání 

ze sorbentu. V rámci experimentů byla testována dvě odlišná množství mikroplastů, a to 5 mg a 30 mg. 

 

Kolona s dvousložkovou náplní sorbentů byla v průběhu experimentů testována pro několik různých 

výšek bentonitového lože. Vrstva Klinoptilolitu byla ponechána na výšce 2 cm, jelikož jeho výška 

neovlivňovala míru záchytu mikroplastů. 

 

Na obrázku 7 (a, b) pořízeném na SEM lze pozorovat množství mikroplastů v zásobním roztoku 

připraveného z 30 mg PC v 50 ml vody. Obrazovou analýzou byla určena distribuce velikostí částic 

mikroplastů, která byla statisticky vyhodnocena. 
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Obr. 7: a) Zásobní roztok – 30 mg PC v 50 ml vody (SEM), b) detailní záběr částic PC (SEM) 

 

Na obrázku 8 je zobrazeno mapování prvků metodou EDX ze zásobního roztoku (30 mg PC/50 ml 

vody). Přítomnost mikroplastů je zřejmá z podílu červené barvy a kontrastu v obrázku. Detailní pohled 

na částice pomocí SEM (obr. 8 a) a elementárního mapování prvků: C, Al, Si (obr. 8 b, EDX) potvrzuje 

v zásobním roztoku (30 mg PC 50 ml vody) pouze přítomnost mikroplastů. 
 

 
 

Obr. 8: a) Detail částic PC ze zásobního roztoku (SEM), b) elementární mapování (EDX) částic ze zásobního 

roztok 

 

Na obrázku 9 a) je zachycena fotografie ze SEM pro vzorek získaný po nadávkování 30 mg PC/ 50 ml 

a následném prolití 100 l vody kolonou a na obrázku 9 b) je zachycena elementární analýza částic, která 

potvrzuje, že vymyté částice, které lze vidět na fotografii, pochází ze sorbentu. 



83 

 
 

Obr. 9: a) Makroskopický pohled na mikročástic PC v zásobním roztoku 30 mg PC/50ml vody, b) po prolití  

100 l vody sorbentem s ad a) mikročásticemi 

 

Na obrázku 10 a) je fotografie množství mikroplastů v zásobním roztoku zachycena pomocí SEM. Tento 

vzorek byl připraven prolitím 100 ml připraveného zásobního roztoku o koncentraci 50 mg PC/l (tedy 

cca 5 mg mikroplastů) skrz nerezové sítko. Obrázek 10 b) představuje vzorek po nadávkování 100 ml 

roztoku s mikroplasty a následném prolití kolony 100 l vody. I v tomto případě byl vzorek podroben 

analýze SEM/EDX a bylo zjištěno, že velká částice je původem ze sorbentu. 

 

 
 

Obr. 10: a) Makroskopický pohled na mikročástic PC v zásobním roztoku 50 mg PC/l vody, b) po prolití 100 l 

vody sorbentem s ad a) mikročásticemi 

 

Paralelní důkaz záchytu mikroplastů v sorbentu byl proveden pomocí elementárního mapování vzorku 

použitého sorbentu. V rámci EDX analýzy byl mapován vzorek bentonitu, kde bylo do kolony 

nadávkováno 30 mg PC a následně byla kolona proplachována 100 l vody (obr. 11 a) a 11 b)). Z těchto 

obrázků je evidentní, že odebraný vzorek sorbentu obsahuje zachycené částice mikroplastů (červená) 

a sorbentu (zelená a modrá). 
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Obr. 11: a) Analyzovaná oblast, b) mapping prvků C,Al a Si pomocí EDX 

 

Zádrž mikroplastů byla testována i na komerčně dostupných mikroplastech od firmy Cospheric. 

Zachycení barvených (červených) PE koulí o průměru 125–300 µm ve vrstvě dvousložkového sorbentu 

(2 cm klinoptilolitu a 5 cm bentonitu Braňany EXTRA) je vyobrazeno na obrázku 12. Pro tento 

experiment bylo použito 50 mg vzorku suspendovaných barvených koulí v 50 ml vody. Polyethylenové 

částice nebyly vyplavovány převážně díky jejich hustotě nižší než 1 g/ml, plavaly na vodě. 

 

 
 

Obr. 12: Detail sorpční kolony během prolití PE koulí 

 

Závěr 

 

V rámci práce byl testován záchyt mikroplastů z vod pomocí přírodních sorbentů. Vzhledem k tomu, že 

na trhu jsou dostupné pouze některé mikroplasty, a to jen ve tvaru více či méně pravidelných kuliček, 

byla nejprve vyvinuta příprava částic mikroplastů odpovídajících tvarem mikroplastům vyskytujících se 

v reálných vodách. Jako optimální pro přípravu široké distribuce velikosti částic byla ověřena metoda 

využívající elektrické přímé brusky. Velikosti částic spadaly do intervalu velikostí od jednotek μm, 

v případě přípravy pomocí jemného brusného kamene, až po částice s velikostí kolem 500 μm (natavené 
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částice polykarbonátu). U všech připravených mikroplastů byly identifikovány fragmenty s velice 

nepravidelným tvarem a bohatě členitými okraji. 

 

Větší částice (> 200 μm) byly charakterizovány pomocí Ramanova spektrometru s modrým laserem, 

který umožnil i přes poměrně velkou míru luminiscence získat spektra s dobře viditelnými 

charakteristickými píky. Na základě získaných spekter byla vytvořena knihovna jednotlivých 

mikroplastů, která umožňuje identifikaci různých mikroplastů z reálných vzorků. 

 

Zároveň bylo zjištěno, že pro analýzu menších částic mikroplastů (> 200 μm) je vhodnější využít metody 

mikroFTIR, která poskytuje kvalitní rozlišení spekter i pro případ malých roztrhaných částic s vyšší 

mírou luminiscence. 

 

Pro záchyt mikroplastů byla úspěšně otestována sorpční náplň skládající se ze zeolitu Klinoptilolitu 

a hydrodynamicky modifikovaného bentonitu Braňany EXTRA. Optimálních výsledků pro zádrž 

mikroplastů bylo dosaženo při použití náplně o výšce sorbentového lože 2 cm Klinoptilolitu a 5 cm 

bentonitu Braňany EXTRA. Při tomto uspořádání byl získán záchyt nad 96 % mikročástic, jak při použití 

nízkého množství mikroplastů – 5 mg, tak i při množství vysokém – 30 mg. Zároveň bylo ověřeno, že 

téměř nedochází k vyplavování částic mikroplastů ze sorbentu. 

 

 

Poděkování: Autoři děkují za finanční podporu Ministerstvu průmyslu a obchodu České republiky 

(projekt FV40126). 
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Souhrn 

Výskyt mikroplastů ve vodním prostředí je potvrzenou realitou jak v mořských, tak sladkých vodách. Rovněž tak 

lze považovat za potvrzenou skutečnost přestupu mikroplastových částic do vodních organismů, ať již 

do drobných korýšů či větších ryb. Otevřenou otázkou zůstává vypovídací schopnost uváděných počtů 

mikroplastů, ať již v m3 nebo litrech, kdy jsou v rámci analýzy mikroplastových částic využívány různé 

analytické koncovky a chybí standardní operační postup pro jejich stanovení. Současně také není k dispozici 

standardní postup pro odběr vzorků, velmi často se neodebírají slepé vzorky a při předúpravě vzorků se používají 

nevhodné postupy, které vedou ke ztrátě mikroplastových částic či ke znehodnocení malých mikročástic  

pod 10 µm. Mikroplastové částice malých rozměrů jsou však z pohledu hodnocení toxicity zásadní, protože se 

ukazuje, že právě ony se dostávají do nejmenších sladkovodních organismů, což jsou organismy stojící 

na začátku potravního řetězce. Výsledky analytických stanovení provedených na reálných vzorcích vod 

odebraných na různých lokalitách v České republice prokázaly výskyt mikroplastů, zejména mikroplastových 

vláken v povrchových vodách v přepočtu 6,8 až 13,6 částic na litr vody. Současně bylo prokázáno, že jejich 

obsah ve značném množství případů koreluje s výsledky slepých stanovení. V rámci testů ekotoxicity nebyly 

zaznamenány žádné akutní toxické účinky mikroplastových částic a vláken (bez nasorbovaných mikropolutantů 

na jejich povrchu) na vodní korýše D. magna, D. pulex a T. platyurus. V případě obou druhů perlooček byl však 

při chronické expozici částečně ovlivněn jejich růst. 

 

Klíčová slova: mikroplasty; povrchová voda; analýza; odběr; slepý vzorek; ekotoxicita; vodní organismy 

 

Summary 

The occurrence of microplastics in the aquatic environment is a confirmed reality in both sea and fresh waters. It 

can also be considered as the confirmed fact the transfer of microplastic particles into aquatic organisms, 

whether into small crustaceans and/or larger fish. The open remains the explanatory power of the stated numbers 

of microplastics, either in m3 or liters, when various analytical methods are used for microplastics and there is no 

standard operating procedure for their determination. At the same time, there is no standard sampling procedure, 

very often no blank samples are taken, and unsuitable procedures are performed during sample pre-treatment, 

which leads to loss or deterioration of small microparticles below 10 µm. But microplastic parts of small 

dimensions are essential from the point of view of toxicity assessment, as it was shown that they enter the 

smallest freshwater organisms, which are organisms at the beginning of the food chain. The results of analytical 

determinations performed on real water samples taken at various sites in the Czech Republic confirmed the 

presence of microplastics, especially microplastic fibers in surface waters in the range of 6.8 to 13.6 particles per 

liter of water. At the same time, it was shown that their content correlates with the results of blanks  

in a significant number of cases. No acute toxic effects of microplastic particles and fibers (without adsorbed 

micropollutants on their surface) on aquatic crustaceans of D. magna, D. pulex and T. platyurus were observed 

in the ecotoxicity tests. However, in the case of both species of pearl mussels, their growth was partially affected 

by microplastics chronic exposure. 

 

Keywords: microplastics; surface water; analysis; sampling; blank; ecotoxicity; aquatic organisms 

 

 

Úvod 

 

Výskyt mikroplastů v životním prostředí, zejména ve vodách a čistírenských kalech, ale nověji 

i v sedimentech a půdách, je v současnosti velmi aktuální téma. Tato problematika je v médiích 

diskutována již od roku 2017, kdy byly zveřejněny výsledky malé pilotní studie analýzy vzorků 

pitných vod z různých kontinentů, které ukázaly, že většina vzorků vod obsahuje vlákna plastů v počtu 

jednotek na litr o velikosti od 2,5 µm do cca 1 mm 1. Spolu s výskytem mikroplastů je také 

diskutován jejich možný dopad na vodní živočichy, zejména pak na drobné vodní korýše a problém 

doprovodné kontaminace mikroplastů persistentními látkami (např. polyaromatickými uhlovodíky), 

mailto:wimmerova@fzp.czu.cz
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které se adsorbují na jejich povrch a mohou vést ke zvýšení jejich toxicity 2.  

 
Dostupné analytické metody a technika odběru mikroplastů 

 
Pro analýzu mikroplastů je v současnosti využíváno několik různých postupů. Analytický monitoring 

bývá nejčastěji realizován pomocí mikro-FTIR (Fourierovy transformační červené mikroskopie) 

v kombinaci s ATR (zeslabenou úplnou reflektancí) či pomocí Ramanovy spektroskopie. V menší 

míře se také využívá py-GC/MS (pyrolýzní plynová chromatografie s hmotnostní detekcí) 3. 

Všechny tyto techniky se používají zejména ke stanovení kvality (typu, resp. druhu) mikroplastů. 

Důležitým faktorem při výběru analytické metody je velikost analyzovaných mikroplastových částic. 

Zatímco technika mikro-FTIR je vhodná ke stanovení mikroplastových částic od 10 µm do 400 µm, 

technika FTIR-ATR je doporučována pro větší částice nad 400 µm. Naopak mikroplasty pod 10 µm je 

možné analyzovat pomocí Ramanu a py-GC/MS 4. V současné době je již rovněž poměrně dobře 

rozvinutá optická obrazová analýza s využitím barviv, jako je bengálská červeň (Bengal Rose) či 

fluorescenční Nile Red 3. Tyto techniky se však dají použít pouze pro stanovení kvantity (počtu) 

mikroplastů a v případě jejich použití je třeba pozornost také věnovat návaznosti prací, protože není 

možné je kombinovat s kvalitativní analýzou pomocí Ramanovy spektroskopie.  

 
Velmi významným krokem při detekci mikroplastů, možná ještě významnějším než vlastní analytický 

postup, je odběr vzorků vod, manipulace s nimi a jejich předúprava v laboratoři. Toto jsou procesní 

kroky, které přináší největší riziko druhotné kontaminace vzorků, a proto je doporučováno v rámci 

odběru odebírat slepý vzorek (zpravidla se jedná o ultračistou vodu, se kterou se manipuluje 

na lokalitě stejně jako s ostatními vzorky) a nepřímý slepý vzorek (kdy se do zpracovávaného vzorku 

přidává definovaný hmotnostní podíl mikroplastového standardu a sleduje se jeho úbytek v rámci 

operačního postupu) 5. Přidání standardu je doporučováno rovněž v případě analýzy vzorků vod, 

sedimentů či přímo odpadních kalů 6, kde je nutné před vlastní analýzou uplatnit ještě postupy 

úpravy vzorku za účelem odstranění přebytečné organické hmoty, jako jsou oxidace, hustotní flotace 

a filtrace. V případě oxidace jsou nejčastěji využívána oxidační činidla jako peroxid vodíku (H2O2), 

Fentonovo činidlo (Fe2+/H2O2) a chlornan sodný (NaClO). Pro hustotní separaci se zpravidla přidává 

roztok chloridu sodného (NaCl) či jodidu sodného (NaI) 7. Velmi dobré výsledky jsou dosahovány 

také chloridem zinečnatým (ZnCl2), ten však nelze doporučit s ohledem na jeho vysokou toxicitu vůči 

vodnímu prostředí. Filtrace vzorků vod je zpravidla prováděna vakuově ve skleněné aparatuře přes 

skleněné filtry, případně přes filtry z nitrát celulózy nebo teflonu 3,5,8.  

 
V této souvislosti je vhodné doplnit, že v roce 2019 byla publikována přehledná recenze autorským 

kolektivem Koelmans a kol. 5 sumarizující dostupná data o výskytu mikroplastů ve sladkovodních 

a pitných vodách, které kriticky zhodnotilo použité metodiky vzorkování, předúpravy a analýzy 

vzorků vod. 

 

Toxicita mikroplastů ve vodním prostředí 

 
Toxicita mikroplastů byla v minulosti sledována zejména v mořském prostředí, nicméně v posledních 

letech byly publikovány také studie pro sladké vody. Pozornost je rovněž věnována problematice 

výskytu mikropolutantů na povrchu mikročástic. V obecné rovině lze konstatovat, že přítomnost 

znečišťujících látek na povrchu mikroplastů ovlivňuje jejich toxicitu, resp. ekotoxicitu a dále je 

předpokládáno, že míra adsorpce mikropolutantů souvisí s povrchovou aktivitou mikroplastových 

částic, která se mění v závislosti na jejich stáří a vlastnostech okolního prostředí 4. 

 

V mořském prostředí byl například studován efekt benzoafluoranthenu, který prokázal silnou afinitu 

vůči biodostupným malým frakcím polyethylenu (PE). Velmi zajímavě se jeví také skutečnost, že 

příjem mikroplastů s nasorbovanými mikropolutany je silně závislý na lipofilitě těchto látek a dále že 

mikropolutanty, které jsou silně akumulovány na mikroplastech, se velmi pravděpodobně 

v biologických systémech neuvolňují. Některé experimenty současně také poukázaly na překvapivou 

skutečnost, že mikroplasty mohou detoxikovat organismy tím, že „soutěží“ o znečišťující látky 
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vyskytující se v prostředí 2. 

 

V případě nižších organismů, používaných pro standardizované testy ekotoxicity, byly například 

publikovány účinky mikroplastů na sladkovodní perloočku (Daphnia magna) a mořskou žábronožku 

(Artemia franciscana). Tato studie je zajímavá i z toho hlediska, že zde byl zkoumán vliv reálně se 

vyskytujících mikroplastů o velikosti 20 až 250 µm, které byly získány ze dvou čistících prostředků 

na obličej, plastového sáčku a PE fleecové tkaniny. Plastové mikročástice byly nalezeny uvnitř obou 

zkušebních organismů při všech expozicích, avšak pouze u dafnií byla zjištěna jasná exponenciální 

korelace mezi pohlcenými mikročásticemi a jejich velikostí, kdy dafnie preferovaly mikročástice 

menší než 100 µm. V rámci studie také nebyly zjištěny žádné akutní toxické účinky na oba organismy, 

nicméně v případě A. franciscana byl částečně ovlivněn růst 9. 

 

Výskyt mikroplastů v povrchových vodách v České republice 

 

Nejčastěji detekovanými mikroplasty ve sladkých vodách jsou celosvětově PE (polyethylen)  PP 

(polypropylen) > PS (polystyren) > PVC (polyvinylchlorid) > PET (polyethylen tereftalát), tvarově se 

zpravidla jedná o vlákna, fragmenty a fólie. Počty mikroplastů se ve sladkovodních vodách pohybují 

mezi 0,1 až 108 částic na m3 5. 

 

V České republice je problematika mikroplastů zaměřena především na odpadní vody a čistírenské 

kaly 10,11, studií řešících reálný výskyt mikroplastů v povrchových vodních zdrojích je omezený 

počet. V roce 2019 byla publikována studie 12, v rámci které byly vzorky odebrány z Vltavy a Labe 

na různých místech v Praze, Ústí nad Labem a Hřensku. Průměrný počet mikroplastových částic 

nalezených ve vzorkovaných vodních zdrojích se pohyboval mezi 3 až 4 částicemi na litr vody. 

Detekováno bylo celkem 12 typů materiálů, přičemž z plastových materiálů se jednalo například 

o polyakrylát, EVA (ethylenvynilacetát), PVA (polyvinylalkohol), PE, PTFE (polytetrafluorethylen), 

PP, polyestery a nylon. Pozitivním aspektem této studie je fakt, že autoři realizovali analýzu 

mikroplastů ve spolupráci s univerzitou v Exteru z Velká Británie a dále, že sledovali, kromě obsahu, 

tvaru a typu syntetických materiálů, rovněž modifikaci (stárnutí) materiálu mikroplastů, která byla 

v některých případech potvrzena.  

 

Vlastní práce – výsledky analýz reálných vzorků povrchových vod 

 

V rámci studie, realizované autory tohoto příspěvku, byla ověřována přítomnost mikroplastových 

částic a vláken ve vzorcích vod (pitných, povrchových i odpadních) odebraných na různých 

místech Ohře, Vltavy a ve vodních nádržích v areálu ČZU v Praze Suchdol a na Chebsku. Optickou 

analýzou za pomoci bengálské červeně byla potvrzena přítomnost mikroplastů ve všech odebraných 

vzorcích vody, a to včetně vzorků slepých. Jednoznačně, v rámci doposud provedených analýz 

odebraných vzorků vod, byl výskyt mikroplastů ovlivněn charakterem vod, tj. ve vzorcích pitné vody 

byl nález mikroplastů nejnižší, naopak nejvyšší počet mikroplastů byl nalezen ve vzorcích odpadních 

vod. Ve všech odběrech se dále obsah mikroplastů ve slepém vzorku pohyboval přibližně na úrovni 

vzorků povrchových vod a ve všech odebraných vzorcích převládala mikroplastová vlákna nad jejich 

fragmenty 4. Počet mikroplastů nalezených ve vzorkovaných povrchových vodních zdrojích se 

pohyboval mezi 17 až 34 částicemi na vzorek 8, což odpovídá v přepočtu počtu 6,8 až 13,6 částic 

na litr vody. V rámci výsledků nebyla nalezena významná odchylka mezi vzorkovanými vodními 

toky. Vyšší výskyt mikroplastů byl zachycen u jedné z nádrží v areálu univerzity, což lze ale 

odůvodnit probíhajícími stavebními pracemi v blízkosti nádrže (zateplování budovy), a rovněž 

v odpadních vodách, což souvisí s jejich charakterem, jak již bylo zmíněno výše. Z plastů převládaly 

PS a PE, přičemž zde je třeba uvést, že se podařilo identifikovat pouze větší částice nad 250 µm. 

 

V rámci zpracování byl zachycen výskyt mikroplastů ve všech doposud odebíraných slepých vzorcích, 

přičemž jako slepý vzorek byla použita ultračistá voda, se kterou bylo na lokalitě a v laboratoři 

manipulováno stejně jako s ostatními vzorky. V rámci studie bylo potvrzeno, že výskyt 

mikroplastových částic a zejména pak vláken ve slepých vzorcích je jednoznačně způsoben 
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kontaminací vzorků při manipulaci s nimi, kdy kontaminace velmi pravděpodobně pocházela 

ze vzduchu a oblečení pracovníků s ohledem na délku mikroplastových vláken, která byla shodná se 

vzorky odebraných povrchových vod. Odběr slepého vzorku na lokalitě a jeho simultánní zpracování 

současně s hodnocenými vzorky vod při analýze mikroplastů je tedy nezbytný. 

 

Vlastní práce – ekotoxicita reálných a uměle připravených mikroplastových částic 

 

V rámci prvotního jednoduchého screeningu příjmu standardizovaných mikroplastových kuliček (PE, 

bez přítomnosti mikropolutantů) bylo ověřeno, že přítomnost mikroplastů ve vodním prostředí, ani 

jejich samotné požití nemají vliv na mortalitu ani chování perloočky druhu D. pulex. Naopak, jedinci 

s prokazatelně přítomnými mikroplasty ve střevech přežily po celou dobu kultivace trvající 7 dní. 

Ve screeningovém testu však u žádné z dafnií nebyla nalezena více než jedna požitá částice 

mikroplastu a příjem mikroplastů byl zaznamenán pouze u třetiny jedinců. Preference ve velikosti 

částic nešlo z experimentu jednoznačně hodnotit, nicméně žádná z pohlcených částic neměla rozměr 

pod 100 µm 4.    

 

Během navazujících experimentálních prací byla dále ověřována ekotoxicita dalších druhů, tvarů 

a velikostí mikroplastů. K testům byly používány jak standardizované částice (sférické částice, PE, 

PS), tak mikroplasty připravené přímo pro účely experimentů namletím či praním (šupinky, vlákna, 

PET, polyester). Takto připravené částice byly před vlastními testy propírány v roztoku peroxidu 

vodíku a následně v ultračisté vodě, aby došlo k odstranění případných kontaminantů z jejich povrchu 

a byl hodnocen pouze toxický vliv přítomnosti mikroplastové částice či vlákna bez vedlejších vlivů. 

Testy akutní toxicity byly prováděny na vybraných vodních organismech D. magna, D. pulex 

a Thamnocephalus platyurus v souladu s platnými ČSN standardy. Testy chronické toxicity byly 

prováděny stejným způsobem při prodloužené době expozice 14– 21 dnů, ale pouze na obou druzích 

perlooček. T. platyurus nebyl schopen reprodukce a přežíval maximálně 48 hodin, a proto nebylo 

možné jej využít.  

 

Na základě informací z dostupné odborné literatury 9 a informací získaných v prvotním screeningu 

byla před zahájením testů předpokládána hypotéza korelace mezi tvarem mikroplastu a tvarem 

trávicího ústrojí testovaných vodních živočichů. Tato hypotéza však nebyla v rámci testů potvrzena, 

použité organismy preferovaly fragmenty a šupinky mikroplastů o velikosti do 10 µm, přestože jejich 

trávicí trakt byl podlouhlého tvaru a v předchozím screeningu byly schopny dafnie pozřít částice nad 

100 µm. Všechny testované druhy vodních korýšů byly schopny pozřít značný objem mikroplastových 

částic, a to až do prakticky úplného naplnění trávicího traktu. Pozření mikroplastového vlákna 

zaznamenáno nebylo. V rámci testů nebyla prokázána akutní toxicita na testované vodní organismy 

u žádného z použitých mikroplastů. U obou dafnií D. magna a D. pulex byl v rámci testů chronické 

toxicity sledován jejich růst a schopnost rozmnožovat se. Mikroplastové částice byly nalezeny v tělech 

dospělých jedinců s vajíčky, a to už i v čerstvě narozených jedincích, ale jejich přítomnost nebyla 

zaznamenána v těle ještě nenarozených jedinců. Současně byly pozorovány částečné změny v růstu 

obou druhů dafnií, což by potvrzovalo závěry výše zmíněné studie 9. Tento jev si však vyžaduje 

další experimentální ověření, aby bylo možné ho správně interpretovat. 

 

Závěr 

 

Cílem příspěvku bylo seznámit posluchače se základními poznatky v oblasti analytického hodnocení 

přítomnosti mikroplastů ve sladkých povrchových vodách a o možných akutních a chronických 

toxických vlivech mikroplastů (bez přítomnosti nasorbovaných mikropolutantů) na vodní živočichy, 

zejména drobné vodní korýše. Výsledky analytických stanovení provedených na reálných vzorcích 

vod odebraných z různých lokalit v České republice prokázaly výskyt mikroplastů, zejména 

mikroplastových vláken v povrchových vodách. Současně bylo prokázáno, že počet mikroplastových 

vláken a částic je relativně malý a že jejich obsah ve značném množství případů koreluje s výsledky 

slepých stanovení. V rámci testů ekotoxicity nebyly zjištěny žádné akutní toxické účinky vybraných 

mikroplastových částic a vláken na vodní korýše D. magna, D. pulex a T. platyurus. V případě obou 

druhů perlooček byl však při chronické expozici částečně ovlivněn jejich růst. 
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Súhrn 

V súčasnosti predstavujú plasty a najmä plastový odpad jedno z najväčších rizík pre životné prostredie. Plasty 

vplývajú na životné prostredie vo všetkých fázach svojho životného cyklu. Práve preto sa bioplasty začali 

vo veľkom používať ako náhrada za bežné plasty avšak bez podrobnejšieho preskúmania ich správania za reálnych 

podmienok v životnom prostredí. Neskôr bolo zistené, že bioplasty sa môžu akumulovať v životnom prostredí 

podobne ako bežné plasty a tak vznikla otázka ako ich identifikovať. Cieľom tejto práce je využitím pyrolýznych 

techník vyvinúť vhodný spôsob kvalitatívnej a kvantitatívnej analýzy vybratých mikrobioplastov v čistiarenských 

kaloch. Na analýzu boli vybraté dva druhy mikrobioplastov, a to: kyselina polymliečna (PLA) 

a polyhydroxybutyrát (PHB). Matrice boli spikovné pre vytvorenie koncentračných rád v rozmedzí 0,1 - 5,0 %. 

Pomocou analýzy uvoľnených plynov (EGA) boli pre každý bioplast určené charakteristické molekulové 

hmotnosti m/z, ktoré boli využité na kvalitatívnu a kvantitatívnu analýzu. Analýza mikrobioplastov 

v čistiarenskom kale je komplikovaný proces, a to najmä vďaka vysokej heterogenite kalov, ktorá často spôsobuje 

falošne pozitívne výsledky, kvôli podobnosti plynov vyvíjajúcich sa z matrice a plynov vyvíjajúcich sa 

z bioplastov. Na vyhodnotenie výsledkov bolo použitých niekoľko spôsobov, z ktorých ako najlepší sa javí byť 

prístup založený na analýze intenzít píkov. Ďalším sľubným spôsobom sa javí byť využitie rozdielnych teplôt 

vyvíjaných plynov.  

 

Kľúčové slová: bioplasty; PLA; PHB; mikroplasty; čistiarenský kal 

 

Summary  

Nowadays, plastics and especially plastic waste pose one of the greatest risks to environment. Plastics affect 

the environment at all stages of their life cycle. That is why bioplastics have been widely used as substitute 

for conventional plastics, but without a more detailed examination of their behaviour under real environmental 

conditions. It was later found that bioplastics can accumulate in the environment similar to conventional plastics 

and so the question arose as to how to identify them. The aim of this work is to use pyrolysis techniques to develop 

a suitable method of qualitative and quantitative analysis of selected microbioplastics in sewage sludge. Two types 

of microbioplastics were selected for analysis: polylactic acid (PLA) and polyhydroxybutyrate (PHB). 

The matrices were spiked to obtain concentration ranges 0,2% - 5,0%. Characteristic molecular weights m/z were 

determined for each bioplast using evolved gas analysis (EGA) and used for qualitative and quantitative analysis. 

The analysis of microbioplastics in sewage sludge is a complicated process, mainly due to the high heterogeneity 

of sludge, which often causes false positive results, due to the similarity of the gases evolving from the matrix 

and the gases evolving from the bioplastics. Several methods were used to evaluate the results of which 

the approach based on the analysis of peak intensities seems to be the best. Another promising method seems 

to be the use of different temperatures of evolved gases. 

 

Keywords: bioplastics; PLA; PHB; microplastics; sewage sludge 

 

 

Úvod 

 

Pre súčasný problém, ktorý predstavujú plasty a mikroplasty v životnom prostredí, začal stúpať záujem 

o alternatívu nazvanú bioplasty. Terminológia, súvisiaca s bioplastmi, je stále niekedy zavádzajúca. 

Avšak vo väčšine prípadov sú za bioplasty  považované polyméry prírodného pôvodu alebo polyméry, 

ktoré podliehajú degradácií spôsobenej živými mikroorganizmami [1,2]. U bioplastov sa predpokladalo, 

že ich vplyv na životné prostredie bude len minimálny, a preto sa začali používať ako náhrada za bežné 

plasty bez podrobnejšieho preskúmania ich správania za reálnych podmienok v životnom prostredí. Ako 

už  mnohé štúdie dokázali, bioplasty v prírode nedegradujú podľa prvotných odhadov, ale v mnohých 

prípadoch skôr fragmentujú na mikročastice, a to omnoho rýchlejšie ako je bežné u klasických 

polyméroch [3]. Bioplasty tiež začali nahrádzať mikroplasty používané v kozmetike a v produktoch 

dennej hygieny a tým sa čistiarne odpadových vôd stali možným zdrojom kontaminácie životného 

mailto:xcromanekova@vutbr.cz
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prostredia mikrobioplastmi. K znečisteniu môže dochádzať buď pri vypustení nedostatočne vyčistenej 

vody obsahujúcej mikrobioplasty, alebo pri aplikácií kontaminovaného čistiarenského kalu [4,5]. 

V dôsledku týchto zistení vznikla otázka ako dané mikrobioplasty v čistiarenskom kale identifikovať. 

 

Prístroje a materiály  

 

Na analýzu bola zvolená metóda Analýza uvoľnených plynov (EGA), ktorá využíva tandemovú 

metodiku, kde je termogravimeter spojený s hmotnostným spektrometrom (s elektrónovou ionizáciou) 

vyhrievanou kapilárou. Analýza prebehla v inertnej argónovej atmosfére. Tabuľka 1 zobrazuje 

sledované m/z a nadstavené parametre prístrojov. Celý experiment bol meraný v spolupráci s AV ČR 

v Řeži, Ústav anorganické chemie. 

 
Tabuľka 1: Nadstavené parametre prístrojov počas merania 
 

TGA 

Teplotný rozsah 36–700 °C 

Teplotný krok 10 K/min 

Reakčná atmosféra 50 ml/min 

Ochranná atmosféra váh 20 ml/min 

Teplota kapiláry 120 °C 

MS 

Sledované m/z u PLA 29, 31, 42, 43, 44, 45, 46 

Sledované m/z u PHB 68, 86 

Prietok hélia 14 ml/min 

 

Čistiarenský kal bol odobratý z ČOV Modřice (čistiareň odpadných vôd) a bol odobratý z aktivovanej 

nádrže. Kal bol vysušený na vzduchu. K analýze boli použité vzorky semikryštalickej PLA a PHB, ktoré 

bolo vo forme prášku. Kvôli možným problémom s homogenitou vzorkou boli vzorky kalu spikované 

priamo v termogravimetrickej panvičke.  

 

Výsledky a diskusia 

 

Ako prvé prebehli analýzy čistého PLA a čistého PHB, pričom hmotnostný spektrometer bol nastavený 

do skenovacieho režimu pre zachytenie hmotnostných spektier charakteristických pre tepelnú 

degradáciu PLA a PHB za daných podmienok. Pri analýze PLA bolo zachytených 7 signálov m/z: 29, 

31, 42, 43, 44, 45, 46. Pri analýze PHB to boli m/z: 68 a 86. 

 

Následne prebehla analýza čistého (nekontaminovaného) kalu, kedy bolo zistené, že čistý kal poskytuje 

odozvu na všetky sledované signály m/z, ktoré boli zachytené pri termickej analýze PLA a PHB. 

 

Čistiarenský kal je zložitá suspenzia tuhých anorganických a aj organických látok, koloidov a iných 

nečistôt, ktoré sa oddelili v priebehu čistenia odpadných vôd. Čistiarenský kal tiež obsahuje  rôzne zmesi 

kyselín a baktérie, ktoré môže obsahovať viazané PHB. Práve prítomnosť kyselín a viazaného PHB 

v čistom kale spôsobili falošne pozitívne výsledky, ktoré skomplikovali vyhodnotenie výsledkov. 

 

PLA 

 

Pri PLA sa k vyhodnoteniu výsledkov pristúpilo tromi spôsobmi. Prvým spôsobom bolo vyhodnotenie 

dát pomocou plochy píkov. U píkov bolo komplikované presne definovať začiatky a konce procesov. 

Preto boli plochy píkov normalizované vydelením plochy píkov váhou navážky, čím bola táto chyba 

eliminovaná. Normalizované plochy píkov boli vynesené do grafu v závislosti od použitej koncentrácie 

(obr. 1). 
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Obr. 1: Ukážka grafu normalizovanej plochy piku v závislosti od koncentrácie pre m/z = 29 

 

Pre už spomínané falošne pozitívne výsledky analýzy čistého kalu, vynesenie normalizovanej plochy 

píku v závislosti od koncentrácie bolo pre kvantitatívnu analýzu nedostatočné. Z tohto dôvodu bola 

vypočítaná tzv. záporná (teoretická) koncentrácia, ktorá bola využitá k výpočtu teoretického množstva 

PLA, ktoré sa v kale nachádzalo pred spikovaním alebo koncentrácie látok, ktoré termickou degradáciou 

poskytujú rovnaké (podobné) výsledky ako PLA. Ale vzhľadom na to, že dynamika uvoľnenia plynov 

je rovnaká ako pri spikovanom kale tak aj pri čistom, tento prístup nebolo možné využiť pre 

kvantitatívne stanovenie PLA v čistiarenskom kale. 

 

Druhým spôsobom bolo vyhodnotenie pomocou intenzity píkov. Po podrobnejšom preskúmaní 

záznamov analýz bolo zistené, že pri niektorých signáloch dochádzalo k štiepeniu píku a tak pri 

kontaminovaných (spikovaných) vzorkách vznikal charakteristický PLA pík. Tento jav bol pozorovaný 

pri m/z: 29, 31 a 44, najvýraznejší pri molekulovej hmotnosti m/z 29 (obr. 2). Píky pre molekulovú 

hmotnosť m/z: 29 sú na obrázku označené ako T1, T2 a T3. Pík T2 je výrazný a bolo možné 

ho zaznamenať už od najnižších koncentrácií použitých v experimentoch. Termická degradácia 

čistiarenského kalu pri sledovanom m/z 29 (obr. 2) prebehla v dvoch krokoch na rozdiel od termickej 

degradácie PLA v kale, ktorá prebehla v troch krokoch. Z toho vyplýva, že pík T2 vznikal iba pri 

degradácií PLA a je možné ho považovať za charakteristický pík pre PLA. Na základe tohto zistenia 

bolo usúdené, že pík T2 je možné použiť ku kvalitatívnej analýze PLA v čistiarenskom kale. 

 

Pre kvantitatívnu analýzu boli využité tri signály m/z: 29, 42 a 43 (obr. 2 a 3). Tieto signály boli vybraté 

kvôli tomu, že ich degradácia v kale prebehla aspoň v dvoch krokoch (vzniká viacej píkov). Do grafu 

boli vynesené pomery píkov v závislosti od koncentrácie (obr. 4). Nakoľko pri signáli m/z 29 vznikli až 

tri piky, pre tento signál boli vytvorené dva grafy závislosti. K vytvoreniu prvého grafu bol použitý 

pomer intenzít píkov T2/T1 v závislosti od koncentrácie. Pri druhom grafe sa použil pomer intenzít píkov 

T2/T3 v závislosti od koncentrácie (obr. 4). Rovnaký postup bol použitý aj pri signáli m/z 42, kedy bol 

k vytvoreniu grafu použitý pomer intenzít pikov T7/T8 a pri signáli m/z 43, kedy bol použitý pomer 

intenzít pikov T8/T9 (obr. 4). Lineárne vzťahy medzi inštrumentálnou odozvou a koncentráciami PLA 

boli stanovené pomocou lineárnej regresie najmenších štvorcov (obr. 4). Tým, že intenzita pikov (pomer 

intenzít pikov) je lineárne závislá na koncentrácií PLA v kale, bolo dokázané, že tento postup analýzy 

a vyhodnotenia dát je pravdepodobne možné použiť ku kvantitatívnej analýze PLA v kale.  
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Obr. 2: Ukážka záznamov analýz fragmentového iónu m/z 29 pri najvyššej použitej koncentrácií PLA a záznamy 

analýz bez pridaného PLA 

 

 
 

Obr. 3: Ukážka vybratých intenzít signálov ku kvantitatívnej analýze (m/z: 42 a 43) pri najvyššej použitej 

koncentrácií PLA v kale a záznamy analýz čistého kalu, bez pridaného PLA 

 

Posledný spôsob vyhodnotenia dát bol pomocou teplotného posunu. Tento spôsob bol založený 

na skutočnosti, že píky toho istého signálu m/z sa pri PLA začali vyvíjať pri odlišných teplotách ako pri 

čistom kale. Tento jav bol najlepšie viditeľný pri signáloch m/z: 31, 44 a 46 (obr. 5). Pri m/z 31 je 

teplotný posun značný a ako je vidieť pík kalu sa vyvíjal približne o 80 °C skôr ako pík PLA. Pri 

signáloch m/z: 44 a 46 je posun omnoho menší, avšak v oboch prípadoch je možné vidieť, že pík PLA 

sa začína vyvíjať až pri takej teplote, kedy sa pík kalu vyvíjať prestáva. Na základe týchto zistení sme 

usúdili, že tieto teplotné posuny predstavujú ďalšiu možnosť kvalitatívnej analýzy PLA v kale. Avšak, 

túto otázku nechávame otvorenú, pretože nemôžeme posúdiť, či sa jedná o obecný trend alebo sa jednalo 

iba o jav, ktorý vznikal konkrétne v tomto kale. 
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Obr. 4: Grafické znázornenie lineárnej závislosti pomeru intenzít pikov na koncentrácií PLA v kale u vybratých 

fragmentových iónov (m/z: 29, 42 a 43) 

 

 
 

Obr. 5: Ukážka porovnania záznamov čistého PLA a čistého kalu pre znázornenie teplotného posunu vybratých 

signálov m/z: 31, 44 a 46 
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PHB 

 

Ako už bolo spomínané čistiarenský kal obsahuje vysoké množstvo baktérií, ktoré môžu obsahovať 

viazané PHB, čo spôsobuje že baktérie sú odolnejšie voči termickej degradácií. Toto viazané PHB v kale 

spôsobilo, že tepelná degradácia prebehla v dvoch krokoch (obr. 6). Prvý pík predstavuje antropogénne 

PHB a druhý pík predstavuje viazané mikrobiálne PHB. Nakoľko sú píky spojené v základe, bola pre 

ich rozdelenie použitá dekonvolúcia. Vyhodnotenie dát tiež komplikuje skutočnosť, že pri sušení a mletí 

sa z kalu mohla uvoľniť časť z mikrobiálneho PHB, čo potvrdzuje výskyt prvého píku v slepom pokuse 

(obr. 6). Podobne ako pri PLA, plocha píku bola vynesená do grafu v závislosti od koncentrácie (obr. 7 

a 8). U neviazaného PHB bolo možné vidieť lineárnu závislosť (obr. 8), zatiaľ čo u viazaného PHB 

nebola pozorovaná žiadna závislosť (obr. 7), iba mierne klesanie plochy píku, čo bolo spôsobené 

zmenšujúcim sa množstvom kalu na úkor pridaného PHB. 

 

 
 

Obr. 6: Ukážka porovnania píkov aktivovaného kalu s prídavkom PHB a bez prídavku 
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Obr. 7: Graf závislosti plochy píku viazaného PHB v závislosti od koncentrácie 

 

 
 

Obr. 8: Graf závislosti plochy píku neviazaného PHB v závislosti od koncentrácie 
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Záver 

 

Bol vyvinutý nový analytický prístup ku kvalitatívnej a kvantitatívnej analýze PLA a PHB mikroplastov 

v čistiarenskom kale využitím analýzy uvoľnených plynov pomocou systému TG-MS. Tento prístup je 

jednoduchý s relatívne nízkymi nákladmi najmä vďaka tomu, že nevyžaduje predúpravu vzorku.  

 

Bolo vyvinutých niekoľko spôsobov na vyhodnotenie dát, z ktorých ako najlepší sa javí byť pomocou 

intenzít píkov. Tento spôsob vyhodnotenia dát, ako jediný, bolo možné použiť ku kvantitatívnej analýze 

a aj ku kvalitatívnej.  

 

Pri experimentoch s PHB bolo zistené, že tento spôsob analýzy umožňuje identifikáciu PHB v kale 

a dokonca aj rozlíšenie medzi viazaným PHB a neviazaným PHB. Avšak kvôli uvoľňovaniu viazaného 

PHB v procesoch sušenia a mletia, ktoré potom interferuje s neviazaným PHB, tento spôsob analýzy 

ešte nie je plne spoľahlivý. 

 

Do budúcnosti treba overiť predpoklad, že tento spôsob analýzy je skutočne univerzálny pre všetky 

čistiarenské kaly. Rovnako je potrebné zistiť, čo sa deje s PLA a PHB, keď bude v kale dlhšiu dobu,  

a čo sa s týmito bioplastmi stane, keď prejdú celým procesom biodegradácie na ČOV. 
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Souhrn 

Vypouštění odpadních vod je jedním ze zdrojů znečištění životního prostředí. Mezi zásadní zdroje znečištění 

odpadních vod patří průmysl vypouštějící odpadní vody z výroby. Průmyslové odpadní vody mohou být 

po vyčištění vypouštěny přímo do recipientu nebo nepřímo do kanalizační sítě zakončené dalším stupněm čištění 

odpadních vod. Nepřímé vypouštění odpadních vod se řídí smluvním vztahem mezi producentem odpadních vod 

a provozovatelem kanalizační sítě. Emisní limity pro nepřímé vypouštění nejen průmyslových odpadních vod 

nejsou legislativou přímo stanoveny. Až v posledních letech se začíná prosazovat regulace nepřímého 

vypouštění odpadních vod v prováděcích rozhodnutích Komise, kterými se stanoví závěry o nejlepších 

dostupných technikách (BAT) podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/75/EU (závěry o BAT).  

 

Klíčová slova: průmyslové odpadní vody; nepřímé vypouštění odpadních vod; IPPC; závěry o BAT; čištění 

odpadních vod 

 

Summary 

Wastewater discharge is one of the sources of environmental pollution. The main sources of wastewater 

pollution are industrial wastewaters. After treatment, industrial wastewater can be discharged directly 

into the recipient or indirectly into a sewerage network terminated by another stage of wastewater treatment. 

Indirect wastewater discharges are governed by the contractual relationship between the wastewater producer 

and the sewerage network operator. Limits for indirectly discharged wastewater are not set by legislation.  

It is only in recent years that the regulation of indirect discharges of wastewater has been promoted  

in Commission implementing decisions establishing best available techniques (BAT) conclusions, under 

Directive 2010/75/EU of the European Parliament and of the Council (BAT conclusions). 

 

Keywords: industrial wastewater; indirect wastewater discharges; IPPC; BAT conclusions; wastewater 

treatment 

 

 

Úvod 

 

Průmysl, ačkoliv je legislativně limitován, emituje do životního prostředí široké spektrum látek. 

Odpadní vody jsou jedním ze zdrojů znečištění životního prostředí, a proto je nutné odpadní vody 

čistit. Technologie čištění odpadních vod prošly v posledních desetiletích mnoha změnami. Různé 

typy odpadních vod vyžadují odlišné čištění, zejména pokud obsahují specifické znečišťující látky 

(těžké kovy, pesticidy, ekotoxické sloučeniny atd.). Navzdory znalostem technik a podmínek nutných 

k odstranění konkrétních znečišťujících látek jsou často průmyslové odpadní vody čištěny městskými 

čistírnami odpadních vod (ČOV) s minimálním nebo žádným předčištěním. Čistírny odpadních vod 

navržené pro čištění průměrných městských odpadních vod mohou čelit nesčetným problémům 

v důsledku průmyslových úniků, jako je zhoršení účinnosti procesu čištění způsobené inhibitory nebo 

zhoršení kvality čistírenských kalů. Současná legislativa obecně neumožňuje limitovat producenty 

odpadních vod, které jsou vypouštěny do kanalizace. 

 

Na vypouštění odpadních vod se vztahuje několik právních předpisů, přičemž jedním z nich je i zákon 

č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci. Integrovaná prevence a omezování znečištění, zkráceně IPPC 

(z angl. Integrated Pollution Prevention and Control) je soubor opatření zaměřených na omezování 

znečištění, emisí do jednotlivých složek životního prostředí a omezování vzniku odpadů, případně 

jeho další využití, a to nejen koncovými technologiemi, ale i preventivními opatřeními.  

 

Cílem tohoto příspěvku je shrnutí možností limitace producentů odpadních vod v režimu IPPC, které 

jsou nepřímo vypouštěny do kanalizační sítě provozované jiným subjektem. 
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Nepřímé vypouštění odpadních vod do kanalizace 

 

Industrializace je klíčem k ekonomickému rozvoji a prosperitě každého národa. Bez ohledu na význam 

industrializace pro dosažení globálního a národního ekonomického růstu, bohatství a rozvoje však 

může být také škodlivá pro životní prostředí. Zatímco je vysoce kvalitní voda nezbytná pro většinu 

průmyslových procesů, mnoho z těchto procesů generuje velké objemy odpadní vody obsahující 

množství znečišťujících látek [1]. Některá z těchto zařízení jsou umístěna v průmyslových areálech 

s jednotnou kanalizační sítí zakončenou areálovou biologickou čistírnou odpadních vod. V případech, 

kdy je zařízení umístěno v blízkosti městské kanalizační sítě, mohou být odpadní vody vypouštěny 

do městské kanalizace zakončené městskou čistírnou odpadních vod. Vypouštění průmyslových 

odpadních vod do kanalizace je využíváno i v případech, kdy není možné vypouštět odpadní vody 

přímo do recipientu. Odpadní vody mohou být před vypuštěním do kanalizace předčištěny, ale mnoho 

zařízení vypouští vody bez předčištění přímo do kanalizace. Obecně se tento způsob vypouštění 

odpadních vod označuje jako nepřímé vypouštění odpadních vod. Nepřímým vypouštěním odpadních 

vod se pro účely tohoto příspěvku rozumí vypouštění odpadních vod do kanalizace v tom smyslu, jak 

je regulováno např. § 16 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), 

ve znění pozdějších předpisů (tj. jiné vypouštění než „vypouštění odpadních vod do vod povrchových“ 

podle § 8 odst. 1 písm. c) a § 38 vodního zákona) [2]. 

 

Průmyslové odpadní vody obsahují širokou škálu látek a jejich množství i složení se může měnit 

v závislosti na ročním období nebo fázi výroby. Pokud je součástí stokové sítě větší množství zdrojů 

průmyslových odpadních vod, pak může docházet k synergiím znečišťujících látek [3]. Mezi 

problémy, které může nepřímé vypouštění průmyslových odpadních vod způsobit, lze zařadit 

poškození stokové sítě, jako je například poškození materiálů stokové sítě, pokud je vypouštěná 

odpadní voda např. korozivní nebo ucpání stokové sítě v případech vypouštění odpadních vod 

s obsahem tuků [3]. Rizikem, které je podstatně větší než výše uvedené poškození stokové sítě, je 

poškození biologické části čistírny odpadních vod, která je koncovým zařízením stokové sítě.  

 

Složení průmyslových odpadních vod se liší v závislosti na průmyslovém odvětví, ve kterém vznikají. 

Odpadní vody mohou obsahovat kyanidy, sulfidy, kovy i organické sloučeniny [4]. Kromě například 

ekotoxických sloučenin může obecně představovat problém pro čistírenský proces přítomnost kovů, 

které jsou zásadním faktorem ovlivňujícím kvalitu přebytečného čistírenského kalu a možnosti jeho 

dalšího využití [5,6]. Mezi další vlastnosti průmyslových odpadních vod, které mohou negativně 

ovlivnit čistírenský proces, patří silně kyselé nebo silně zásadité pH nebo zvýšená teplota odpadní 

vody [1]. Odstranění specifického znečištění nebo úprava hodnoty pH jsou nejběžněji prováděny při 

procesech chemického předčištění. Zasolení (obsah RAS, rozpustných anorganických solí) 

průmyslových odpadních vod je dalším rizikem pro čistírenský proces, odstranění zasolení ovšem 

vyžaduje technologicky náročnější proces předčištění. Ačkoliv je v procesu předčištění věnována 

zvýšená pozornost odstranění specifických polutantů průmyslových odpadních vod, obsah 

organického znečištění bývá často opomíjen [6,7]. Organické látky vyskytující se v průmyslových 

odpadních vodách mohou být obtížně biologicky rozložitelné a nejsou odstraněny ani v koncové 

čistírně odpadních vod [7,8].   

 

Nepřímé vypouštění odpadních vod a integrovaná prevence  

 

Integrovaný přístup k ochraně životního prostředí je zakotven ve směrnici Evropského parlamentu 

a Rady 2010/75/EU o průmyslových emisích IED (z angl. Industrial Emissions Directive), která byla 

transponována do českého právního řádu zákonem č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci  

a o omezování znečištění, o integrovaném registru znečišťování a o změně některých zákonů (zákon 

o integrované prevenci). Integrovaná prevence a omezování znečištění, zkráceně IPPC (z angl. 

Integrated Pollution Prevention and Control) je soubor opatření zaměřených na omezování znečištění, 

emisí do jednotlivých složek životního prostředí a omezování vzniku odpadů, případně jeho další 

využití, a to nejen koncovými technologiemi, ale zejména preventivními opatřeními. Smyslem IPPC je 

regulovat průmyslové a zemědělské činnosti uvedené v příloze č. 1 zákona o integrované prevenci. 

Regulace je aplikována tak, aby byla zajištěna vysoká celková úroveň ochrany životního prostředí. 
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Toho je docilováno volbou vhodných výrobních postupů a technologií, které jsou nejšetrnější 

k životnímu prostředí a zároveň jsou aplikovatelné v daném průmyslovém odvětví za ekonomicky 

a technicky přijatelných podmínek. Tyto technologie jsou označovány jako nejlepší dostupné techniky 

BAT (z angl. Best Available Techniques), které jsou obsaženy v referenčních dokumentech nejlepších 

dostupných technik BREF (z angl. Reference Document on Best Available Techniques). BREFy, jako 

souhrny evropských nejlepších dostupných technik, jsou pro všechny členské státy jednotné a kromě 

jednotlivých BAT obsahují i úrovně emisí spojených s BAT, které jsou určující pro stanovení 

emisních limitů v integrovaném povolení. Aktuálnost referenčních dokumentů je zajištěna pravidelnou 

revizí, součástí revidované verze BREF jsou i závěry o BAT, které jsou právně závazné, a lze žádat 

o výjimku pouze z úrovní emisí spojených s BAT (BAT-AEL), k jejichž zavedení slouží čtyřletá lhůta 

dle § 18 odst. 3 zákona o integrované prevenci. Výsledkem aplikace integrovaného přístupu je 

integrované povolení (IP), které nahrazuje jednotlivá složková povolení a je vydáváno příslušným 

krajským úřadem [9]. 

 

Zákon č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci § 2 písmeno c) definuje emise jako přímé nebo nepřímé 

vypouštění látek, šíření vibrací a vyzařování hluku, tepla nebo jiných forem neionizujícího záření 

ze zařízení do životního prostředí. Jak je výše uvedeno, závazné podmínky provozu zařízení 

v působnosti zákona o integrované prevenci jsou stanovovány na základě referenčních dokumentů 

o BAT a závěrů o BAT. Mezi nejlepší dostupné techniky popsané napříč závěry o BAT pro různé 

kategorie činností dle zákona o integrované prevenci patří: „Nejlepší dostupnou technikou k zabránění 

kontaminace nekontaminované vody, ke snížení emisí do vody a k účinnějšímu využívání zdrojů je 

oddělení toků odpadních vod a jejich samostatné čištění v závislosti na jejich charakteristikách.“ 

v různých obměnách této formulace. Obecně by měl provozovatel dbát na minimalizaci přenosu 

znečištění mezi jednotlivými proudy odpadních vod a odděleně je čistit. Konkrétní emisní limity 

pro nepřímé vypouštění odpadních vod, dle závěrů o BAT označovány jako úrovně emisí spojených 

s BAT, nejsou k dispozici pro všechny kategorie činností dle přílohy č. 1. V případech, kdy nejsou 

stanoveny úrovně emisí spojených s BAT pro nepřímé vypouštění odpadních vod, nelze vzhledem 

ke smluvnímu vztahu mezi producentem odpadních vod a provozovatelem kanalizační sítě stanovit 

závazné podmínky provozu zařízení pro vypouštění odpadních vod do kanalizace jinak, než povinností 

dodržování platného kanalizačního řádu. 

 

Úrovně emisí spojených s BAT byly doposud uvedeny ve čtyřech revidovaných BREF, resp. závěrech 

o BAT.  

 

Prováděcí rozhodnutí Komise ze dne 11. února 2013, kterým se stanoví závěry o nejlepších 

dostupných technikách (BAT) podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/75/EU 

o průmyslových emisích pro vydělávání kůží a kožešin, stanovuje úrovně emisí spojených s BAT 

pro chrom celkový a sulfidy, viz tabulka 1 [10]. 

 
Tabulka 1: Úrovně emisí spojených s BAT pro nepřímé vypouštění odpadních vod pro průmysl vydělávání kůží 

a kožešin 
 

Parametr 

BAT-AEL 

mg/l (průměrné měsíční hodnoty vycházející 

z průměru 24hodinových směsných vzorků 

odebraných za měsíc) 

Celkový chrom (jako Cr) < 0,3 – 1 

Sulfidy (sirníky) (jako S) < 1 

 

Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2019/2010 ze dne 12. listopadu 2019, kterým se stanoví závěry 

o nejlepších dostupných technikách (BAT) pro spalování odpadu podle směrnice Evropského 

parlamentu a Rady 2010/75/EU, stanovuje úrovně emisí spojených s BAT pro látky obsažené 

ve vodách pocházejících z čištění spalin a/nebo ze skladování a zpracování strusky a ložového popela, 

viz tabulka 2 [11]. 
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Tabulka 2: Úrovně emisí spojených s BAT pro nepřímé vypouštění odpadních vod pro spalování odpadů 
 

Parametr Proces Jednotka BAT-AEL (1) (2) 

As Čištění spalin 

mg/l 

0,01 - 0,05 

Cd Čištění spalin 0,005 - 0,03 

Cr Čištění spalin 0,01 - 0,01 

Cu Čištění spalin 0,03 - 0,15 

Hg Čištění spalin 0,001 - 0,01 

Ni Čištění spalin 0,03 - 0,15 

Pb 
Čištění spalin 

Úprava ložového popela 
0,02 - 0,06 

Sb Čištění spalin 0,02 - 0,09 

Tl Čištění spalin 0,005 - 0,03 

Zn Čištění spalin 0,01 - 0,5 

PCDD/F Čištění spalin ng I-TEQ/l 0,01 - 0,05 

(1) Období pro stanovení průměru jsou definována v části Obecné úvahy. 

(2) BAT-AEL nemusí být použitelné v případě, že návazná čistírna odpadních vod je navržena a náležitě 

vybavena ke snižování emisí dotčených znečišťujících látek, pokud výsledkem není vyšší stupeň znečištění 

životního prostředí. 

 
Tabulka 3: Úrovně emisí spojených s BAT pro nepřímé vypouštění odpadních vod pro zpracování odpadů 
 

Látka/parametr BAT-AEL (1) (2) 
Proces zpracování odpadů, pro který se BAT-

AEL použije 

Uhlovodíky C10–C40 0,5 – 10 mg/l 

Mechanická úprava kovových odpadů v drtičích 

Zpracování OEEZ obsahujících VFC a/nebo VHC 

Rafinace odpadního oleje 

Fyzikálně-chemická úprava odpadu s energetickou 

hodnotou 

Vymývání vytěžené kontaminované půdy vodou 

Zpracování kapalného odpadu na bázi vody 

Volný kyanid (CN-) (3) 0,02 - 0,1 mg/l Zpracování kapalného odpadu na bázi vody 

Adsorbovatelné organicky 

vázané halogeny (AOX) (3) 
0,2 - 1 mg/l Zpracování kapalného odpadu na bázi vody 

Arsen (vyjádřený jako As) 0,01 - 0,05 mg/l Mechanická úprava kovových odpadů v drtičích 

Zpracování OEEZ obsahujících VFC a/nebo VHC 

Mechanicko-biologická úprava odpadu 

Rafinace odpadního oleje 

Fyzikálně-chemická úprava odpadu s energetickou 

hodnotou 

Fyzikálně-chemická úprava tuhého a/nebo 

pastovitého odpadu Regenerace použitých 

rozpouštědel Vymývání vytěžené kontaminované 

půdy vodou 

Kadmium (vyjádřené jako Cd) 0,01 - 0,05 mg/l 

Chrom (vyjádřený jako Cr) 0,01 - 0,15 mg/l 

Měď (vyjádřená jako Cu) 0,05 - 0,5 mg/l 

Olovo (vyjádřené jako Pb) 0,05 - 0,1 mg/l (4) 

Nikl (vyjádřený jako Ni) 0,05 - 0,5 mg/l 

Rtuť (vyjádřená jako Hg) 0,5 - 5 µg/l 

Zinek (vyjádřený jako Zn) 0,1 - 1 mg/l(5) 

Arsen (vyjádřený jako As) 0,01 - 0,1 mg/l 

Zpracování kapalného odpadu na bázi vody 

Kadmium (vyjádřené jako Cd) 0,01 - 0,1 mg/l 

Chrom (vyjádřený jako Cr) 0,01 - 0,3 mg/l 

Chrom (vyjádřený jako Cr (VI)) 0,01 - 0,1 mg/l 

Měď (vyjádřená jako Cu) 0,05 - 0,5 mg/l 

Olovo (vyjádřené jako Pb) 0,05 - 0,3 mg/l 

Nikl (vyjádřený jako Ni) 0,05 - 1 mg/l 

Rtuť (vyjádřená jako Hg) 1 - 10 µg/l 

Zinek (vyjádřený jako Zn) 0,1 - 2 mg/l 

(1) Období pro stanovení průměru jsou definována v části Obecné úvahy. 

(2) BAT-AEL nemusí být použitelné v případě, že návazná čistírna odpadních vod snižuje emise dotčených 

znečišťujících látek, pokud výsledkem není vyšší stupeň znečištění životního prostředí. 

(3) BAT-AEL se použije pouze v případě, že je dotčená látka určena jako významná v přehledu toků odpadních vod. 

(4) Horní hranice rozmezí pro mechanickou úpravu kovových odpadů v drtičích činí 0,3 mg/l. 

(5) Horní hranice rozmezí pro mechanickou úpravu kovových odpadů v drtičích činí 2 mg/l. 
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Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2018/1147 ze dne 10. srpna 2018, kterým se stanoví závěry 

o nejlepších dostupných technikách (BAT) podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 

2010/75/EU pro zpracování odpadu, stanovuje úrovně emisí spojených s BAT podle procesů 

zpracování odpadů, přičemž největší důraz je kladen na emise ze zpracování kapalného odpadu 

na bázi vody, viz tabulka 3 [12]. 

 

Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2020/2009 ze dne 22. června 2020, kterým se stanoví závěry 

o nejlepších dostupných technikách (BAT) podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 

2010/75/EU o průmyslových emisích pro povrchovou úpravu za použití organických rozpouštědel 

včetně konzervace dřeva a dřevěných výrobků chemickými látkami, stanovuje úrovně emisí spojené 

s nejlepšími dostupnými technikami dle sektorů aplikace povrchových úprav a zaměřuje se zejména 

na emise kovů, viz tabulka 4 [13]. 

 
Tabulka 4: Úrovně emisí spojených s BAT pro nepřímé vypouštění odpadních vod pro povrchovou úpravu 

za použití organických rozpouštědel 
 

Látka/parametr Sektor Úroveň emisí spojená s BAT (1) (2) 

Adsorbovatelné organicky vázané 

halogeny (AOX) 

Lakování vozidel Kontinuální 

nanášení nátěrové hmoty 

na kovové svitky Natírání a potisk 

kovových obalů (pouze 

pro plechovky DWI) 

0,1 - 0,4 mg/l 

Fluorid (F- ) (3) 2 - 25 mg/l 

Nikl (vyjádřený jako Ni) Lakování vozidel Kontinuální 

nanášení nátěrové hmoty 

na kovové svitky 

0,05 - 0,4 mg/l 

Zinek (vyjádřený jako Zn) 0,05 - 0,6 mg/l (4) 

Celkový chrom (vyjádřený 

jako Cr) (5) 
Nátěry letadel Kontinuální 

nanášení nátěrové hmoty 

na kovové svitky 

0,01 - 0,15 mg/l 

Šestimocný chrom (vyjádřený 

jako Cr(VI)) (6) 
0,01 - 0,05 mg/l 

(1) BAT-AEL se nemusí použít v případě, že návazná čistírna odpadních vod je navržena a náležitě vybavena 

ke snižování emisí dotčených znečišťujících látek, pokud výsledkem není vyšší stupeň znečištění životního 

prostředí. 

(2) Období pro stanovení průměru je uvedeno v části Obecné úvahy. 

(3) BAT-AEL se použije, pouze pokud se v procesech používají sloučeniny fluoru. 

(4) Horní hranice rozsahu BAT-AEL může být 1 mg/l v případě substrátů s obsahem zinku nebo substrátů 

předem ošetřených za použití zinku. 

(5) BAT-AEL se použije, pouze pokud se v procesech používají sloučeniny chromu. 

(6) BAT-AEL se použije, pouze pokud se v procesech používají sloučeniny chromu(VI). 

 

Závěr a diskuse 

 

Nepřímé vypouštění průmyslových odpadních vod do kanalizace představuje možné riziko 

pro stokovou síť i koncovou biologickou čistírnu odpadních vod. Producenti průmyslových odpadních 

vod jsou povinni dodržovat kanalizační řád, kterým provozovatel stokové sítě stanoví nejen limity 

znečištění odpadních vod vypouštěných do kanalizace, ale i další povinnosti producentů odpadních 

vod. Vztah mezi provozovatelem stokové sítě a producenty odpadních vod je smluvní a v případě 

stanovování závazných podmínek provozu zařízení v působnosti zákona o integrované prevenci nelze 

do tohoto vztahu zasahovat například stanovením emisních limitů pro vypouštění odpadních vod 

do kanalizace. V případě, že jsou pro kategorii činností stanoveny závěry o BAT úrovně emisí 

spojených s BAT, pak lze tyto hodnoty použít pro stanovení závazných podmínek provozu zařízení. 

 

Ačkoliv se v posledních letech začíná prosazovat stanovování úrovní emisí spojených s BAT 

pro nepřímé vypouštění odpadních vod jako součást závěrů o BAT, není tomu tak ve všech nově 

vydaných závěrech o BAT. Například nepřímé vypouštění odpadních vod není řešeno v závěrech 

o BAT pro průmysl potravin, nápojů a mléka nebo v závěrech o BAT pro společné systémy čištění 

odpadních vod a odpadních plynů a nakládání s nimi v odvětví chemického průmyslu. Vzhledem 
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ke komplexnosti by neměla být problematika nepřímého vypouštění odpadních vod opomíjena i mimo 

působnost zákona o integrované prevenci. 
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Souhrn 
Znovuvyužití šedých vod je jednou z cest, jak šetřit vodu pitnou. Při znovuvyužití šedých vod je třeba dodržovat 

provozní podmínky technologie a monitorovat mikrobiální kvalitu vstupní šedé vody a výstupní upravené šedé 

vody (bílá voda). Výsledky pravidelného monitoringu mohou pomoci odhalit chyby v provozování zařízení či 

upozornit na jeho poruchu. V průběhu řešení projektu zabývajícího se technologiemi pro recyklaci šedých vod 

byly zaznamenány výkyvy mikrobiální kontaminace šedých a bílých vod. Tyto výkyvy byly způsobeny výpadky 

dezinfekce UV zářením. Důsledkem nedostatečného přečištění šedé vody byly nárůsty počtů bakterií 

Pseudomonas aeruginosa a Legionella spp. V systému se vyskytovaly patogenní legionely, a to Legionella 

pneumophila a Legionella dumoffii. Vynechání některých kroků čištění šedých vod nebo nedodržení podmínek 

pro využití systému pro recyklaci šedých vod přímo souvisí s chováním uživatelů a jejich zdravotním stavem. 

 

Klíčová slova: šedá voda; bílá voda; recyklace vody; mikrobiologická kontaminace; legionela 

 

Summary 
Reuse of grey water is one way to save drinking water. When reusing grey waters, the operating conditions  

of the technology must be observed; and the microbial quality of the inlet grey water and the output treated grey 

water (white water) monitored. The results of regular monitoring can help to detect errors in the operation  

of the equipment or to draw attention to its failure. Fluctuations in microbial contamination of grey and white 

water have been observed during the solution of the grey water recycling project. These fluctuations were caused 

by failures of UV radiation disinfection. As a result of insufficient purification of grey water, the number 

of Pseudomonas aeruginosa and Legionella spp. bacteria increased. Pathogenic legionellas were found  

in the system, namely species Legionella pneumophila and Legionella dumoffii. Omitting some steps of grey 

water treatment or non-compliance with the conditions for using the grey water recycling system is directly 

related to the behaviour of users and their health. 

 

Keywords: grey water; white water; water recycling; microbial contamination; legionella 

 

 

1. Úvod 

 

V České republice probíhá aktuálně několik projektů, které se zabývají technologiemi pro recyklaci 

šedých vod. Projekty pro recyklaci šedých vod předběhly v ČR legislativní předpisy a nařízení. Zatím 

neexistují jednoznačné závazné předpisy pro posuzování technologií pro čištění odpadních vod, ani 

limity pro hodnocení kvality upravené šedé vody. Každý systém pro recyklování šedých vod je navíc 

potřeba posuzovat individuálně vzhledem k rozdílným místním podmínkám. Aktuálně je v přípravě 

česká verze normy ČSN EN 16941-2. 

 

Norma ČSN EN 16941-2: Systémy pro využití nepitné vody na místě – Část 2: Zařízení pro využití 

upravených šedých vod předpokládá využití recyklované šedé vody (bílá voda) pro splachování toalet, 

závlahu zahrad, praní a úklid. Norma zahrnuje podmínky pro projektování, dimenzování, instalaci, 

označování, uvádění do provozu a údržbu zařízení pro využití šedých vod. Rovněž specifikuje 

minimální požadavky na systémy recyklace šedých vod [1]. 

 

Nařízení evropského parlamentu a Rady (EU) 2020/741 ze dne 25. května 2020 o minimálních 

požadavcích na opětovné využívání vody stanovuje minimální požadavky na kvalitu vody 

a monitorování pro bezpečné používání recyklované odpadní vody pro účely zavlažování 

v zemědělství, obsahuje třídy kvality recyklované vody, minimální požadavky na kvalitu vody 

(mikrobiologické limity) a minimální požadavky na monitorování. Před uvedením nového zařízení pro 
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recyklaci odpadních vod do provozu je třeba provést validační monitorování. Toto nařízení, ačkoli je 

platné pro zavlažování v zemědělství, by mohlo být vodítkem pro uvádění do provozu zařízení pro 

recyklaci šedé vody včetně splnění podmínky validačního monitorování a podle účelu použití také 

rutinního monitorování. 

 

2. Mikrobiologická kvalita upravených a neupravených šedých vod 

 

Od roku 2018 se naše pracoviště účastní projektu zabývajícího se technologiemi pro recyklaci šedých 

vod. Ve sledovaných objektech využívajících rozdílné systémy recyklace šedých vod byly průběžně 

sledovány vybrané mikroorganismy, s jejichž pomocí byla monitorována kvalita vstupních šedých vod, 

změna zastoupení vybraných mikroorganismů po jednotlivých krocích přečištění a mikrobiologická 

kvalita recyklované šedé vody. V předkládaném příspěvku je hodnocena jedna vybraná technologie 

ze 4 monitorovaných technologií, kde došlo k problému s mikrobiologickou kvalitou výstupní 

vyčištěné vody. 

 

2.1 Technologie recyklace šedé vody 

 

Šedá voda je v objektu odváděna z kuchyní a koupelen (sprchy, umyvadla, pračky) obytných jednotek 

do systému pro úpravu šedé vody. Dochází k odstranění mechanických nečistot filtrací, následně 

dochází k biologickému čištění vody a tato voda je pak pod tlakem odsávána přes membránový filtr 

do zásobní nádrže na přečištěnou odpadní vodu. V poslední fázi je přečištěná šedá voda (bílá voda) 

ošetřena UV zářením a tím dezinfikována. 

 

2.2 Sledované mikroorganismy 

 

Pro monitorování mikrobiologické kvality vod ve sledovaných systémech byly vybrány 

termotolerantní koliformní bakterie, bakterie Escherichia coli a Enterococcus spp. jako indikátory 

fekálního znečištění, bakterie Pseudomonas aeruginosa a Legionella spp. jako podmíněně patogenní 

mikroorganismy odolávající technologiím čištění a formující biofilm, který usnadňuje přežití řady 

mikroorganismů a zvyšuje jejich odolnost vůči dezinfekcím (např. UV zářením nebo chlorací). 

 

Bakterie Escherichia coli je často využívána jako indikátorový mikroorganismus, jelikož se ve vodním 

prostředí nepomnožuje a umožňuje tak sledovat proces čištění vod. Eliminace bakterií E. coli rovněž 

naznačuje významné snížení dalších patogenních mikroorganismů. Pseudomonas aeruginosa 

a Legionella spp. mohou představovat zdravotní riziko v případě inhalace aerosolů jedinci s oslabenou 

imunitou. Mezi zástupci bakteriálního rodu Legionella bylo mimo patogenní zástupce druhu 

Legionella pneumophila popsáno již nejméně 30 dalších druhů rovněž patogenních pro člověka [3]. 

 

2.3 Výsledky mikrobiologické kvality vod recyklační technologie 

 

Vzorky z různých stupňů čištění šedých vod vybrané technologie byly odebírány v měsíčních 

intervalech pro všechny mikrobiologické parametry, kromě legionel, které byly odebírány dle 

možností laboratoře, která je stanovovala.  

 

Výsledky mikrobiologických rozborů za období 12 měsíců jsou zobrazené na obrázku 1 a 2 

a poukazují na kolísavé zastoupení sledovaných mikroorganismů. Z hlediska lidského zdraví je zde 

významné především přežívání bakterií Pseudomonas aeruginosa a výskyt dvou zástupců rodu 

Legionella. Legionella pneumophila sg. 1 a sg. 2-14, které byly detekovány jak v teplé vodě, tak 

v sedimentační nádrži, permeátu i v akumulační nádrži na výstupu. Bakterie L. pneumophila jsou 

z legionel nejčastějšími původci pneumonií u člověka. Legionella dumoffii byla detekována 

v sedimentační nádrži, permeátu i v akumulační nádrži na výstupu. Bakterie L. dumoffii je z legionel 

čtvrtým nejčastějším původcem pneumonií u člověka [3,6]. 

 

U všech sledovaných mikroorganismů došlo během čištění šedé vody ke snížení jejich počtů. V době 

před odběrem číslo 6 byl celý systém recyklace šedých vod v daném objektu podroben důkladnému 
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vyčištění, což se projevilo na mikrobiologickém rozboru minimálním záchytem nebo negativním 

nálezem sledovaných mikroorganismů. Při následných odběrech po 4 měsících (odběr č. 7)  

a 7 měsících (odběr č. 8) však opět v upravené vodě přetrvávaly bakterie Pseudomonas aeruginosa  

a v odběru č. 7 byly detekovány rovněž legionely. 

 

 

Obr. 1: Hodnoty mikrobiologických nálezů šedé vody (vstup); TKB - termotolerantní koliformní bakterie 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Obr. 2: Hodnoty mikrobiologických nálezů upravené šedé vody (bílá voda) (výstup); TKB termotolerantní 

koliformní bakterie 
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2.4 Diskuze 

 

Z výsledků jasně vyplývá, že u sledované technologie dochází v průběhu monitorování k výkyvům 

mikrobiologické kvality vyčištěné šedé vody. Lze předpokládat, že příčinou kolísavé mikrobiální 

kvality jsou výpadky dezinfekce vody UV zářením. Ačkoli řada výrobců technologií pro čištění 

šedých vod uvádí, že jejich membránové filtry odstraní 99 % všech mikroorganismů [4] včetně virů, 

bakterií, kvasinek, plísní či vývojových stádií protozoí, je třeba si uvědomit, že získaná upravená voda 

není sterilní. Při skladování v nádrži mohou být mikroorganismům dostupné živiny, díky kterým se 

pomnožují. 

 

K vynechání dezinfekce UV zářením může vést jednak porucha zařízení nebo též jednoduchá  

a na první pohled logická myšlenka, že průchodem vody přes membránový filtr bude dosaženo 

potřebné úrovně přečištění vody pro účely splachování toalet či zavlažování zeleně a je možno ušetřit 

další náklady za elektrickou energii na provoz UV lampy k dezinfekci přečištěné vody. K této úvaze 

může vést zejména fakt, že hlavní motivací pro využívání technologie pro recyklaci šedé vody je 

finanční úspora. Některé mikroorganismy (např. Pseudomonas spp., Legionella spp.) však ve vodě 

přežívají, případně se pomnožují a mají schopnost vytvářet biofilm. Ve chvíli, kdy je kvalita vyčištěné 

vody zhoršená díky vrstvě biofilmu, který poskytuje bezpečné útočiště mikrobům, již nestačí 

k zajištění požadované čistoty vody opětovné zapnutí vypínače UV světla. Vrstva biofilmu pak 

odolává i dalším dezinfekčním prostředkům, dochází k zanášení potrubního vedení a v konečném 

důsledku náklady nápravných opatření přesáhnou zamýšlenou úsporu elektrické energie při vypínání 

UV záření. Rovněž může biofilm obalit i povrch UV lampy a snížit tím dezinfekční účinek záření [5,7]. 

 

Bez dezinfekce recyklované vody UV zářením dochází k přetrvávání a následnému pomnožení 

pseudomonád, a ani legionely nejsou procesem čištění spolehlivě odstraněny. Ačkoli jak legionely, tak 

pseudomonády, jsou patogenní podmíněně, v době zvýšeného rizika infekcí dýchacích cest 

a komplikovaných pneumonií představují tyto bakterie významné riziko pro zdraví, zejména při 

aktivitách spojených se vznikem aerosolu jako je splachování toalet, zavlažování postřikem nebo mytí 

aut recyklovanou vodou. 

 

Dezinfekce je velmi důležitá, protože přežívající patogenní mikroorganismy se do šedé vody, i když 

pochází pouze z koupelen a umyvadel, mohou dostávat jak z výměšků nemocných lidí, tak např.  

i ze znečištěných látkových dětských plen, kdy při jejich praní dochází k uvolnění lidských výměšků 

do systému šedých vod. Jsou sem dopravovány skrz výpusti praček nebo odtoky z umyvadel a van, 

kde jsou použité pleny namáčeny a ručně předpírány [10,11]. V případě jedince trpícího akutní 

infekční gastroenteritidou dochází k uvolňování patogenních mikrobů do šedých vod zejména při 

osobní hygieně. Člověk prodělávající infekci je schopen vyloučit v 1 gramu stolice například 105 - 109 

bakterií rodu Shigella [8], 104 - 108 salmonel [8] nebo 108 - 109 norovirů [9]. Nedostatečným 

přečištěním šedých vod a zejména vynecháním dezinfekce by mohlo dojít k nežádoucímu šíření 

infekce mezi rezidenty. Např. v zahraničí (stát Victoria, Austrálie) se doporučuje nepoužívat šedou 

vodu, a to ani přečištěnou upravenou vodu, pokud někdo z uživatelů trpí infekčním onemocněním, 

v tomto případě by se mělo upřednostnit odvedení šedé vody do veřejné kanalizace [12]. Na webových 

stránkách CHOICE Community, která poskytuje australským spotřebitelům přehledné informace 

o produktech a službách dostupných v Austrálii, je doporučení nepoužívat šedou vodu, a to ani 

přečištěnou, pokud někdo z uživatelů trpí infekčním onemocněním, ani nepoužívat odpadní vodu 

po praní plen [13]. 

 

3. Závěr 

 

Z výše uvedeného je jasné, že zhoršená mikrobiologická kvalita upravených šedých vod na výstupu 

byla způsobena neúčinnou dezinfekcí na výstupu z úpravy. Není jasné, zda důvodem bylo svévolné 

vypnutí UV lampy obsluhou v rámci úspory energie, a tím finančních nákladů na provoz, anebo 

samovolným zanesením UV lampy biofilmem a tím snížení její účinnosti. 
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Je tak neoddiskutovatelný fakt, že lidský faktor je v systémech recyklace šedých vod nezanedbatelný 

ať jako kontrola nebo jako obsluha. Je důležité, aby obsluha i uživatelé byli poučeni a informování jak 

o výhodách systémů a možných úsporách finančních prostředků, tak i o faktorech, které uživatelé 

mohou sami ovlivnit – dodržování postupů určených dodavatelem technologie, informování správce 

o výjimečných situacích (např. akutní infekční onemocnění), kdy správce může zajistit nápravná 

opatření (např. zvýšení dávky dezinfekčního prostředku dle doporučení dodavatele technologie). Je 

třeba, aby obsluha/správce byli informováni a poučeni o chování v neobvyklých nebo rizikových 

situacích a dokázali na ně reagovat na úrovni jednotlivých prvků systému. Toto je možné pouze pokud 

obsluha/správce jsou seznámeni s jednotlivými prvky zařízení pro recyklaci šedých vod a znají 

význam jednotlivých kroků recyklace šedých vod. 

 

Rizikovému chování uživatelů mohou alespoň částečně zabránit pravidelné kontroly zařízení 

a pravidelné mikrobiologické rozbory, které odhalí nejen možná pochybení uživatelů a obsluhy, 

poruchy zařízení, ale mohou pomoci odhalit i změny ve zdravotním stavu uživatelů či předcházet 

možným zdravotním komplikacím. 
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Souhrn 

Předmětem příspěvku je nastínit úroveň mikrobiálního znečištění ve vodě z městských vodních prvků, 

především fontán a podobných interaktivních objektů, kde uživatelé (především malé děti) přicházejí do přímého 

kontaktu s touto vodou. Během léta 2020 bylo odebráno a analyzováno 83 vzorků z 29 vodních prvků. 

Stanoveny byly především indikátory fekálního znečištění (intestinální enterokoky a E. coli), zákal a obsah 

chloru. Dále byly pilotně testovány vybrané potenciální patogeny a byly optimalizovány metody stanovení 

mikrobiologických ukazatelů. Bylo zjištěno, že výskyt indikátorů fekálního znečištění souvisí s nízkým obsahem 

resp. absencí volného chloru, v 19 % vzorků byla zachycena Pseudomonas aeruginosa.  
 

Klíčová slova: recyklovaná voda; vodní prvky – městské fontány; mikrobiální znečištění  

 

Summary  

The aim of this study is to outline the level of microbial pollution in water from urban water elements, especially 

fountains and similar interactive objects, where users (especially small children) come into direct contact with 

this water. During the summer of 2020, 83 samples of 29 water elements were taken and analysed. Indicators 

of faecal contamination (intestinal enterococci and E. coli), turbidity and chlorine content were determined. 

Furthermore, selected potential pathogens were pilot tested and detection methods were optimized. It was found 

that the occurrence of indicators of faecal pollution is related to low content, resp. to the absence of free chlorine. 

Pseudomonas aeruginosa was detected in 19 % of the samples. 

 

Keywords: reuse water; water attraction – city fountains; microbial pollution  

 

 

Úvod 

 

V současné době je trendem používat k nejrůznějším účelům recyklovanou vodu, která však může mít 

mnoho podob. Jednou z nich je i voda recyklující v exteriéru, např. v městských vodních prvcích 

(fontány, vodní chodníky apod.), jež jsou velmi oblíbeným zpestřením městské zástavby upravujícím 

okolní klima. Přestože nejsou určeny přímo ke koupání, řada z nich svým charakterem k přímému 

kontaktu s vodou vybízí, čehož využívají různé skupiny obyvatel, především děti a osoby bez domova. 

Zdravotním rizikem nemusí být pouze vlastní kontakt s vodou, ale i případná expozice vznikajícím 

aerosolům. Zdrojem vody v těchto vodních prvcích bývá v naprosté většině pitná voda z vodovodního 

řadu, která je dále v závislosti na použitých technologiích úpravy recyklována, upravována a obvykle 

dezinfikována.  

 

Kvalita takto používané vody není dosud nikterak regulována, jelikož legislativně nejsou pro tento typ 

vody stanovena žádná omezení, ukazatele kvality či jakékoliv limitní hodnoty. Protože se jedná 

o problematiku relativně novou, informace o kvalitě těchto vod jsou velmi omezené. V zahraniční 

literatuře lze ale studie ohledně zdravotních rizik z městských fontán nalézt [1,2,3,4]. V ČR 

publikovali pilotní studii na toto téma autoři Mudra a kol. v r. 2018 [5]. Testovali 12 fontán 

v Moravskoslezském kraji a zjistili, že mikrobiální kontaminace vody může být značná, zejména 

v souvislosti s nedostatečnou dezinfekcí (obsah volného chloru nižší než 0,3 mg/l). Taková voda 

vykazovala významný počet indikátorových bakterií (koliformní bakterie, E. coli a intestinální 

enterokoky) a v některých případech i přítomnost potenciálně patogenní bakterie Pseudomonas 

aeruginosa. Přítomnost bakterií rodu Legionella prokázána nebyla. V 7 vzorcích (z celkového počtu 

19) byl obsah volného chloru pod hodnotou 0,03 mg/l.  

 

Cílem této práce bylo otestovat mikrobiální kvalitu vody v různých vodních prvcích, vybrat vhodné 

objekty k dalšímu sledování, vybrat nejvhodnější ukazatele kvality vody, optimalizovat metody 

stanovení pro matrici „recyklovaná voda ve vodních prvcích“ a zjistit možnosti kolísání jednotlivých 
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výsledků. Práce prováděné v rámci výzkumného úkolu TAČR č. SS01010179 budou pokračovat 

v dalších letech, zde prezentujeme shrnutí výsledků z první testovací sezóny. 

 

Metodika 

 

Z webových stránek „Pražské fontány a kašny“ [6], které obsahují cca 600 objektů, a z údajů 

obdržených z KHS Středočeského kraje (77 objektů) byl vybrán soubor 34 vodních prvků, které se pro 

náš projekt zdály jako nejvhodnější (volně přístupné, na frekventovaných místech s očekávaným 

přímým kontaktem s lidmi). Kromě prostých vzorků bylo u vybraných vodních prvků odebráno více 

vzorků z různých míst téhož vodního prvku za účelem zjištění homogenity kvality vody v prostoru; 

několik vodních prvků bylo testováno též blokově (několik odběrů v určitém časovém úseku). Celkem 

bylo odebráno a analyzováno 83 vzorků z 29 vodních prvků. Zbylých 5 vybraných objektů nebylo 

vzorkováno především proto, že tyto vodní prvky byly v době naší návštěvy mimo provoz; 

v některých případech se to zdálo být dokonce dlouhodobým stavem. 

 

Byly odebírány prosté vzorky, konkrétní vzorkovací místa byla vybrána podle možností 

na jednotlivých vodních prvcích. Pokud to bylo možné, vždy byla odebrána voda z aktivních 

(stříkajících) trysek a z „bazénu“, pokud byl.  U dvou fontán bylo odebráno až 7 vzorků z různých 

míst za účelem testování homogenity výsledků.  

 

Odběr byl proveden do sterilních vzorkovnic, transportován za stálého chlazení do laboratoře 

a zpracován max. do 18 hodin po odběru. Vzorky pro biologický rozbor byly odebrány stěrem 

a transportovány v 1 ml příslušné vody do laboratoře k mikroskopickému zpracování. Stanoveny byly 

základní mikrobiologické ukazatele (koliformní bakterie, E. coli, intestinální enterokoky), 

Pseudomonas aeruginosa a vybrané fyzikálně chemické ukazatele (teplota, volný a vázaný chlor 

a zákal stanovený nefelometricky). Pilotně byly testovány i legionely a Staphylococcus aureus 

(u vybraných vodních prvků na konci sezóny) a mikroskopický obraz. 

 

Ke stanovení koliformních bakterií a E. coli byla použita základní metoda dle ČSN EN ISO 9308-1 

(CCA), což se ale v průběhu sezóny neukázalo jako optimální, proto se paralelně začala používat 

i metoda dle ČSN EN ISO 9308-2 (Colilert QuantiTray), m-FC médium (stanovení termotolerantních 

koliformních bakterií dle ČSN 75 7837) a chromogenní TBX médium (Oxoid). Intestinální enterokoky 

byly stanoveny metodou dle ČSN EN ISO 7899-2, Pseudomonas aeruginosa byla stanovena na CN 

agaru a Staphylococcus aureus na BP agaru. Presumptivní kolonie byly identifikovány metodou 

MALDI-TOF (Bruker Diagnostics). Legionely byly stanoveny metodou dle ČSN EN ISO 11731 

(kultivace na GVPC médiu).  

 

Výsledky a diskuse  

 

Městské vodní prvky mohou mít různé podoby (od nejběžnějších, tj. trysek umístěných v bazénu, 

po trysky s pouhým odtokem, vodní chodníky, modely řek apod.) a velikosti (od jednotlivých objektů 

až po téměř „vodní parky“), příklady jsou uvedeny na obrázcích 1–4.  

 

Recyklovaná voda v městských vodních prvcích bývá i přes určitou dezinfekci oživená. I když jsme 

neprováděli stanovení organotrofních mikroorganismů (počtů kolonií při 36 °C a 22 °C), projevilo se 

to velkým nárůstem doprovodné mikroflóry při stanovení koliformních bakterií na CCA.  Polští autoři 

[1] detekovali u více zatížených fontán stovky až tisíce KTJ/ml organotrofních bakterií (ukazatele 

mezofilní a psychrofilní bakterie), u málo kontaminované fontány (bez záchytu indikátorů fekálního 

znečištění) to byly desítky až stovky KTJ/ml. Další autoři [3] kromě srovnatelných počtů 

organotrofních bakterií izolovali i 82 kmenů mikroskopických hub (5 druhů kvasinek a 17 druhů 

vláknitých hub).  
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Obr. 1-4: Obdélníková fontána s tryskami v Praze 6, Šabachův park (vlevo nahoře), fontána s tryskami bez 

bazénu v Benátkách nad Jizerou (vpravo nahoře), vodní chodník v Kralupech nad Vltavou (vlevo dole) a padající 

voda z trysek do kruhového bazénu v Mladé Boleslavi (vpravo dole) 
 

Bylo zjištěno, že prostorová homogenita u zkoumaných vodních prvků v rámci jedné lokality může 

být dobrá. Bylo provedeno 7 odběrů z různých částí vodního prvku v rámci jednoho odběru ve dvou 

lokalitách a variační koeficienty se pohybovaly v rozmezí 8–25 %, což v zásadě odpovídá nejistotám 

stanovení (bráno u ukazatelů, jejichž hodnoty byly nad mezí stanovitelnosti). Jednalo se však o pouhé 

dvě lokality, jednorázově takto testované, a proto zatím nelze v tomto ohledu dělat konečné závěry. 

 

Přímá závislost mikrobiálního znečištění na teplotě vody nebyla prokázána, o něco nižší kontaminace 

byla zjištěna na začátku sezóny, kdy bylo sice chladnější počasí, ale také se méně dezinfikovalo. 

Ve vrcholném létě byla mikrobiální kontaminace významně závislá na úrovni dezinfekce, resp. 

na aktuálním obsahu volného chloru ve vodě. Ve třech fontánách byl obsah chloru extrémně vysoký 

(více než 2 mg volného chloru na 1 litr!). V těchto případech byly zaznamenány nulové hodnoty všech 

sledovaných mikrobiologických ukazatelů. Další fontána (2 vzorky) vykazovala hodnoty volného 

chloru ve výši 1,38 mg/l a 1,72 mg/l a hodnoty mikrobiologických ukazatelů sice nebyly nulové, ale 

velmi nízké. Naopak vzorky z vodních prvků s nedostatečnou dezinfekcí vykazovaly výrazné známky 

kontaminace. Příklad kolísání obsahu volného chloru a indikátorů fekálního znečištění v jedné fontáně 

je uveden v tab. 1.  
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Tabulka 1: Kolísání obsahu chloru (volný a vázaný) a počtů indikátorů fekálního znečištění (E. coli a intestinální 

enterokoky) ve fontáně v Praze 6, Šabachův park 
  

Datum E. coli Enterokoky Volný chlor Vázaný chlor 

KTJ/100 ml KTJ/100 ml mg/l mg/l 

27.7.2020; 10:00 18 12 0,10 0,07 

27.7.2020; 17:00 0 0 0,23 0,29 

28.7.2020; 10:00 0 0 0,28 0,53 

 

Z indikátorů fekálního znečištění bylo možné nejlépe vyhodnotit výsledky stanovení intestinálních 

enterokoků, které jsou demonstrovány na obr. 5. Počty enterokoků byly víceméně v souladu 

i s výsledky E. coli.  

 

 
 

Obr. 5: Počty enterokoků a koncentrace volného chloru v jednotlivých vodních prvcích. Pokud byla lokalita 

analyzována vícekrát, je uvedena průměrná hodnota. Je hodnoceno 31 objektů místo 29, neboť fontány  

v Praze 6 – Ruzyni a v lázeňském parku v Poděbradech měly aktivní nezávislé části 

 

Výsledky stanovení E. coli však vykazují velkou nejistotu měření vzhledem k velkému množství 

doprovodné mikroflóry. Detekce E. coli je úzce svázána se stanovením koliformních bakterií, neboť 

většina současných metod, založených na metodách analýz pomocí definovaného substrátu, je 

stanovuje najednou. Kromě toho, že se používají velmi citlivá média (např. CCA), zachycující široké 

spektrum bakterií z čeledi Enterobacteriaceae, membránové filtry též přerůstají v důsledku letního 

rozvoje aeromonád. Větší ředění vzorků (bylo zpracováváno 50 ml) není v tomto případě optimální 

řešení, neboť E. coli by se vyředila a zmizela. V průběhu prací jsme testovali i další možnosti 

stanovení E. coli. Nejlépe vypadá použití stanovení E. coli metodou nejpravděpodobnějšího počtu dle 

ČSN EN ISO 9308-2, případně lze zařadit stanovení termotolerantních bakterií (m-FC médium dle 

ČSN 75 7837). Dále bylo zahájeno testování E. coli pomocí chromogenního TBX média, které bude 

pravděpodobně předepsáno v nové normě EN ISO 9308-4 pro stanovení E. coli v povrchových, 

především koupacích vodách. Toto médium paralelně nestanovuje koliformní bakterie, ale též není 

výrazně selektivní. Několik získaných výsledků je uvedeno v tab. 2.  

 

Výsledky stanovení koliformních bakterií dle ČSN EN ISO 9308-1 nejsou uvedeny, neboť se vždy 

jednalo o hodnotu  „> 200“ KTJ/100 ml.  
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Tabulka 2: Výsledky stanovení koliformních bakterií (TC), termotolerantních (fekálních) koliformních bakterií 

(FC) a E. coli různými metodami 
 

Datum Lokalita TC 

ČSN EN 

ISO 9308-2 

FC 

ČSN  

75 7837 

E. coli 

ČSN EN 

ISO 9308-2 

E. coli 

ČSN EN 

ISO 9308-1 

E. coli 

TBX 

médium 

MPN/100 

ml 

KTJ/100 

ml 

MPN/100 

ml 

KTJ/100 ml KTJ/100 ml 

28. 7.  Praha 6, Šabachův park  331,6 0 0 0 0 

27. 7.  Praha 10, Zahradní město  1 201 <10 31 20 20 

28. 7. Praha 10, Zahradní město 109 0 0 0 0 

5. 8. Praha 5, Trnkovo nám 1 540 28 53 42 56 

5. 8. Praha 5, Tilleho nám.  4 838 26 12,6 36 22 

 

Z 58 analyzovaných vzorků byla Pseudomonas aeruginosa zjištěna v 11 případech (19 %). Byly 

zachyceny a identifikovány i další kmeny pseudomonád ze skupin P. putida a P. fluorescens, které 

však mají přírodní původ a nejsou potenciálně patogenní. Koaguláza pozitivní stafylokoky byly 

testovány jen v několika fontánách, ale též byly zachyceny, včetně potenciálně patogenního druhu S. 

aureus. Spojení výskytu stafylokokových kožních infekcí způsobených S. aureus s koupáním bylo 

popsáno [7]. Záchyt potenciálně patogenních druhů P. aeruginosa a S. aureus byl vždy spojen 

s pozitivním nálezem indikátorů fekálního znečištění. 

 

Přítomnost legionel byla zjišťována na konci sezóny též pouze v několika fontánách a zatím nebyla 

prokázána, což je ve shodě s výsledky ostravských autorů [5]. Naopak ze zahraniční literatury je 

známo, že legionely byly nalezeny např. ve fontánách u hotelových komplexů [4]. Tito autoři zjistili 

legionely v 6,6 % vzorků z okrasných fontán z 12,5 % hotelů.  

 

Mikroskopický rozbor byl proveden u dvou fontán s více odběrovými místy, a to z volné vody i z nárostů. 

Ve vzorcích se vyskytovaly především kokální zelené řasy (Scenedesmus, Monoraphidium a další 

blíže neurčené taxony), krásivky (Cosmarium), nárostové rozsivky (Nitzschia, Achnanthidium, 

Diatoma) a sinice (Phormidium s.l., blíže neurčené nárostové vláknité i kokální sinice). Zastoupeni 

byli také blíže neurčení bezbarví bičíkovci. Zajímavý byl výskyt zelených řas ve vodě z fontány 

v Šabachově parku, kde se vyskytovali živí i chlorem usmrcení jedinci (zřejmě podle toho, zda prošli 

technologií). 

 

Závěry 

 

Přestože městské vodní prvky (fontány, vodní chodníky apod.) nejsou primárně určeny ke koupání, 

jsou v teplých dnech využívány k osvěžení a dochází tak k přímému kontaktu lidí s vodou. 

Do kontaktu s vodou se dostávají také domácí a divoká zvířata (psi, holubi atd.). Mikrobiální 

kontaminace vody, ačkoliv pochází původně z vodovodního řadu, může být značná, protože se 

recyklací do vody splachuje mikrobiální oživení povrchů – úroveň kontaminace zřejmě nejvíce souvisí 

s nedostatečnou dezinfekcí (nízkým obsahem volného chloru). Jak bylo námi zjištěno a popsáno 

i v zahraniční literatuře, v městských vodních prvcích se mohou vyskytovat nejen indikátory fekálního 

znečištění (a tedy i fekální patogeny – viz popsaná norovirová epidemie v Nizozemí) [2], ale také 

(potenciálně) patogenní bakterie Pseudomonas aeruginosa a Staphylococcus aureus. A protože vodní 

prvky jsou využívány převážně dětmi, nelze vyloučit, že by pro ně mohla takto kontaminovaná voda 

představovat zdravotní riziko.  

 

Pro stanovení E. coli a koliformních bakterií je nutné používat selektivnější metody (např. metoda dle 

ČSN EN ISO 9308-2) nebo je potřeba nahradit či doplnit toto stanovení ukazatelem termotolerantní 

(fekální) koliformní bakterie. Podle našich předběžných výsledků by homogenita mikrobiálního 

znečištění v rámci jednoho vodního prvku mohla být dobrá a byl zjištěn i rovnoměrný obsah chloru 

v různých místech vodního prvku.  
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Poděkování: Tento příspěvek vznikl v rámci projekt TAČR SS01010179 Stanovení hygienických 

požadavků na recyklovanou vodu využívanou v budovách a městských vodních prvcích.  
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Souhrn 

V posledních letech je v důsledku častějších suchých období věnována významná pozornost recyklaci odpadních 

vod. Nicméně pro jejich opětovné využití je však klíčové zajištění dostatečné kvality, a to nejen z pohledu 

mikrobiologie, ale také mikropolutantů a genů rezistence. Jednou z možností odstranění tohoto typu znečištění 

z odpadní vody jsou pokročilé oxidační procesy (AOP), které využívají hydroxylové radikály reagující 

neselektivně téměř se všemi polutanty. Tyto procesy jsou vhodné pro vody, které prošly čištěním a byly tak 

zbaveny nerozpuštěných látek a podstatné části organického znečištění. V rámci projektu byla testována 

technologie kombinující oxidační a sorpční procesy, konkrétně dávkování peroxidu vodíku s UV zářením 

a následnou filtrací přes granulované aktivní uhlí (GAU). Hygienické zabezpečení bylo zajišťováno chlornanem 

sodným. Cílem příspěvku je zhodnocení účinnosti eliminace mikrobiálního znečištění pomocí popsané 

technologie aplikované na reálném odtoku z čistírny odpadních vod. Součástí vyhodnocení jsou také  

fyzikálně-chemické parametry, a to především skupinové ukazatele organických látek. 

 

Klíčová slova: pokročilé oxidační procesy; mikropolutanty; opětovné využití vody; granulované aktivní uhlí; 

hygienicky významné mikrobiologické ukazatele 

 

 

Summary 

In recent years, due to more frequent dry periods, significant attention has been paid to wastewater recycling. 

Ensuring their quality is crucial for their reuse, not only from the point of view of microbiology, but also 

of micropollutants and resistance genes. One way to remove this type of pollution from wastewater is by 

advanced oxidation processes, which use hydroxyl radicals that react non-selectively with almost all pollutants. 

These processes are suitable for water that has been purified to free of undissolved substances and substantial 

organic contaminants in both biodegradable and non-biodegradable form. Within the project, a technology 

combining oxidation and sorption processes was tested, specifically the dosing of hydrogen peroxide with UV 

radiation and subsequent filtration through granular activated carbon. Disinfection was provided by sodium 

hypochlorite. The aim of the paper is to assess the efficiency of elimination of microbial pollution using 

the described technology applied to the real outflow from the wastewater treatment plant. The evaluation of the 

pilot plant also includes physico-chemical parameters, especially indicators of organic substances. 

 

Keywords: advanced oxidation processes; micropollutants; water reuse; granular activated carbon; hygienically 

important microbiological indicators 

 

 

Úvod 

 

Suchá období spjatá s probíhajícími klimatickými změnami jsou v posledních několika letech stále 

častějším a velmi diskutovaným jevem. Jedním z projevů sucha je tzv. hydrologické sucho, kdy 

dochází k poklesu hladin vodních toků. V podmínkách České republiky, kde jsou povrchové vody 

důležitým zdrojem pro výrobu pitné vody, se může jednat o velký problém. V některých lokalitách 

může být situace natolik vážná, že koryta toků zcela vysychají, což má výrazný vliv jak na jejich 

ekologický stav, tak i na chemické vlastnosti vody. Pro tyto toky představuje přítomnost čistíren 

odpadních vod (ČOV) a dotace vody jejich odtokem v podstatě jedinou záchranu před úplným 

vyschnutím recipientu. To je jedním z důvodů, proč jsou na čistírny odpadních vod vyvíjeny stále 

vyšší nároky v podobě zvyšování účinnosti eliminace nutrientů a organického znečištění včetně 

mikropolutantů, tj. léčiv, produktů osobní péče (PCPs = Personal Care Products) atd. Nutno 

podotknout, že současné technologie čistíren odpadních vod, založené na mechanicko-biologických 

mailto:vojtech.kuzel@vscht.cz
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procesech čištění, nejsou schopny tyto látky účinně odstraňovat. Mikropolutanty nejsou novými 

znečišťujícími látkami, ale díky neustálému vývoji analytických metod a snižování mezí 

stanovitelnosti jsme schopni tyto látky zaznamenat a kvantifikovat ve stále širším rozsahu. Navíc 

problematika výskytu léčiv není v současné době legislativně ošetřena, ani dosud nejsou dostatečně 

zmapována zdravotní rizika zbytkových koncentrací těchto látek ve vodě jak pro člověka, tak pro 

vodní organismy. 

 

Dalším z důvodů zvyšování požadavků na účinnost čištění odpadních vod je možnost jejich 

opětovného využití, například pro závlahy městské zeleně, čištění komunikací atd. V rámci těchto 

aplikací je však kromě odstranění organického znečištění včetně mikropolutantů zcela zásadní také 

hygienická nezávadnost vody, tj. eliminace hygienicky významných mikrobiologických ukazatelů. 

Mezi perspektivní technologie umožňující odstranění výše jmenovaných polutantů patří pokročilé 

oxidační procesy, které se liší zejména principem vzniku OH· radikálů. Do skupiny těchto procesů lze 

zařadit UV záření v kombinaci s ozonem (O3/UV), peroxidem vodíku (H2O2/UV), chlorem (Cl2/UV), 

oxidem titaničitým (TiO2/UV) nebo také Fentonovu reakci či borem dopovanou diamantovou 

elektrodu (BDDE) apod. Kontaminanty mohou být z vody eliminovány jak samotnými oxidačními 

činidly či technikami, tak OH· radikály vznikajícími jejich kombinací, tj. AOP [1,2]. V rámci projektu 

„Vývoj technologie pro eliminaci vnosu mikropolutantů a genů rezistence na antibiotika do životního 

prostředí a lidského organismu“ podpořeného technologickou agenturou ČR bylo provedeno 

laboratorní testování některých výše uvedených pokročilých oxidačních procesů a sorpčních 

materiálů. Na základě výsledků byl pro poloprovozní testování zvolen proces kombinující peroxid 

vodíku a UV záření s následnou filtrací přes granulované aktivní uhlí.  

 

Metodika 

 

Testování kombinace výše zmíněných procesů (H2O2/UV + GAU) je realizováno v poloprovozním 

měřítku. Poloprovozní jednotka je v provozu od října 2020. Poloprovoz se skládá ze dvou 

akumulačních nádrží o objemu 0,5 m3, kolony s granulovaným aktivním uhlím o objemu 0,13 m3 

(WG12). Pokročilý oxidační proces se skládá z dávkování peroxidu vodíku v koncentraci 5–50 mg/l 

a UV záření, které je emitováno nízkotlakou UV lampou v rozsahu 4 až 10 kJ/m2. Odtud je voda 

čerpadlem dopravována na sorpční lože s granulovaným aktivním uhlím (doba kontaktu 20 min). 

Dezinfekce vody je zajištěna pomocí chlornanu sodného (0,5 – 5 mg/l), který je dávkován před 

akumulační nádrž s vyčištěnou vodou. Takto upravená voda ústí do akumulační nádrže č. 2, ze které 

přepadem odtéká do recipientu. 

 

Poloprovozní jednotka je umístěna na komunální čistírně odpadních vod o kapacitě 6 000 EO. Voda 

odtékající z čistírny je před vstupem na jednotku filtrována přes ultrafiltrační membránu umístěnou 

v aktivační nádrži. Čistírna s membránovou separací byla vybrána z toho důvodu, že technologie 

poskytuje stabilní kvalitu odtoku s nízkou koncentrací organických a nerozpuštěných látek. 

 

Hodnocení poloprovozu je prováděno v následujících pěti odběrových profilech: 

 

1. přítok na poloprovozní jednotku; 

2. za dávkováním peroxidu vodíku (pouze pro kontrolu dávky peroxidu vodíku); 

3. za pokročilým oxidačním procesem (H2O2/UV); 

4. za sorpcí na granulovaném aktivním uhlí; 

5. akumulační nádrž na vyčištěnou vodu s předřazeným hygienickým zabezpečením pomocí 

chlornanu sodného. 

 

Vzorky jsou odebírány v týdenním intervalu, přičemž analýzy probíhají v den odběru. Mezi sledované 

mikrobiologické parametry patří koliformní bakterie, termotolerantní koliformní bakterie, Escherichia 

coli, intestinální enterokoky, Clostridium perfringens, počty kolonií při 22 °C a 36 °C. Všechny 

parametry jsou stanovovány podle platných norem. Současně jsou sledovány fyzikálně-chemické 

parametry (především skupinové ukazatele organických látek), hlavní pozornost je zaměřena 

na mikropolutanty. 



119 

Výsledky a diskuze 

 

Dosavadní výsledky sledovaných mikrobiologických ukazatelů jsou shrnuty v tabulce 1, a to formou 

minimálních, maximálních, průměrných hodnot a mediánu. Testovanou technologií jsou účinně 

odstraňovány téměř všechny sledované mikrobiologické parametry.  

 
Tabulka 1: Hodnoty mikrobiologických parametrů ve vybraných sledovaných profilech 
 

 

Nátok na 

jednotku 

AOP 

(H2O2/UV) 

Sorpce 

GAU 

Výstup - 

akumulace 

Koliformní bakterie 

[KTJ/100 ml] 

Minimum 300 0 0 0 

Maximum 3 100 0 330 20 

Medián 690 0 63 2 

Průměr 1 000 0 130 5 

Termotolerantní koliformní 

bakterie [KTJ/100 ml] 

Minimum 230 0 0 0 

Maximum 2 400 0 51 2 

Medián 1 100 0 1 0 

Průměr 1 200 0 11 0 

Escherichia coli 

[KTJ/100 ml] 

Minimum 50 0 0 0 

Maximum 630 0 5 0 

Medián 120 0 0 0 

Průměr 200 0 2 0 

Intestinální enterokoky 

[KTJ/100 ml] 

Minimum 11 0 0 0 

Maximum 37 0 0 6 

Medián 21 0 0 0 

Průměr 23 0 0 1 

Clostridium perfringens 

[KTJ/100 ml] 

Minimum 0 0 0 0 

Maximum 38 0 0 0 

Medián 7 0 0 0 

Průměr 13 0 0 0 

Počty kolonií při 22 °C 

[KTJ/1 ml] 

Minimum 730 38 4 100 1 300 

Maximum 35 000 91 38 000 36 000 

Medián 1 500 65 19 000 3 100 

Průměr 9 700 65 21 000 9 300 

Počty kolonií při 36 °C 

[KTJ/1 ml] 

Minimum 350 11 2 800 85 

Maximum 13 000 110 26 000 1 600 

Medián 2 300 58 5 800 710 

Průměr 3 800 58 8 600 740 

 

Hygienicky významné mikrobiologické ukazatele (koliformní bakterie, termotolerantní koliformní 

bakterie, Escherichia coli, intestinální enterokoky a C. perfringens) jsou pokročilým oxidačním 

procesem (H2O2/UV) zcela eliminovány. Zpočátku byl po filtraci přes GAU patrný mírný nárůst počtů 

koliformních bakterií, termotolerantních bakterií a E. coli. Výše uvedené bylo patrné pouze v prvních 

dvou až třech týdnech testování, kdy docházelo k vyplavování biomasy z filtru z důvodu postupné 

adaptace, přerůstání a následného uvolňování biofilmu z povrchu granulovaného aktivního uhlí. 

Po ustálení biomasy na granulovaném aktivním uhlí byly hodnoty výše zmíněných ukazatelů 
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ve filtrátu z GAU filtru nulové. Rovněž po hygienickém zabezpečení a následné akumulaci 

dosahovaly ukazatele koliformní bakterie, termotolerantní koliformní bakterie a E. coli maximálních 

hodnot na počátku testování. Později však byly tyto ukazatele nulové. C. perfringens nebylo 

detekováno ani po sorpci na GAU ani v akumulační nádrži a účinnost jeho odstranění je 100 %. Počty 

kolonií při 22 °C a 36 °C byly zvýšené z důvodu zmíněného neustáleného biofilmu a současně nízké 

dávky chlornanu sodného. Koncentrace zbytkového chloru v akumulační nádrži se pohybovala okolo 

0,02 mg/l. Vzhledem k tomu, že vyčištěná voda není určena k pitným ani užitkovým účelům, nejsou 

zjištěné hodnoty počtů kolonií při 22 °C a 36 °C limitujícím faktorem. Snížení hodnot je možno 

dosáhnout vyšší dávkou chlornanu sodného. 

 

Kormě mikrobiologických ukazatelů byly sledovány také fyzikálně-chemické parametry, přičemž 

skupinové ukazatele organických látek v jednotlivých odběrových profilech jsou znázorněny na  

Obr. 1. Po AOP procesu je patrný nárůst koncentrace organických látek vyjádřených jako CHSKMn a 

CHSKCr způsobený štěpením složitějších, hůře oxidovatelných látek hydroxylovými radikály. 

Organické látky jsou poté přístupnější oxidaci, ať už manganistanem draselným či dichromanem 

draselným, a zvyšují tak hodnotu CHSK. Sorpce na GAU následně jejich obsah snižuje, a to koncentraci 

CHSKMn cca o 69 % (na konečnou hodnotu 2,4 mg/l), koncentraci CHSKCr cca o 34 % (na hodnotu 

29,0 mg/l) a koncentraci TOC cca o 53 % (na hodnotu 3,6 mg/l). Mimo výše zmíněné ukazatele byla 

sledována také absorbance při 254 nm, která v nátoku na jednotku dosahovala hodnoty 0,149 a 

procesem AOP s následnou sorpcí na GAU byla snížena cca o 66 % (na hodnotu 0,052). Hodnoty 

sledovaných skupinových ukazatelů organických látek byly po akumulaci vody srovnatelné 

s hodnotami po sorpci na GAU.  

 

 
 

Obr. 1: Průměrné koncentrace skupinových ukazatelů organických látek ve vybraných sledovaných profilech  

 
Za účelem zjištění účinnosti technologie poloprovozní jednotky při odstraňování mikropolutantů je 

sledováno celkem 114 látek. Jedná se o léčiva včetně antibiotik, hormony i další látky, např. sladidla 

či průmyslové látky. V rámci prvních dvou odběrů provedených v říjnu a listopadu 2020 bylo 

na odtoku z dané ČOV zjištěno 12 látek v koncentraci vyšší než 500 ng/l, z toho celkem 7 látek 

překračovalo koncentraci 1 000 ng/l, viz  

Obr. 2.  

 

Pomocí technologie dávkování peroxidu vodíku v kombinaci s UV zářením a sorpcí na GAU byly 

následně téměř všechny sledované látky odstraněny pod mez stanovitelnosti, tzn. ze 100 %. Nižší 

průměrná účinnost odstranění byla zjištěna pouze u látek gabapentin (cca 96 %), clarithromycin  

(cca 91 %), azithromycin (cca 97 %), metformin (cca 72 %), iomeprol (cca 96 %), telmisartan (cca 99 %), 

valsartan (cca 78 %) a valsartan acid (cca 98 %). 
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Obr. 2: Látky vyskytující se na odtoku z ČOV, tj. na nátoku do poloprovozní jednotky v koncentraci nad  

500 ng/l 

 

Závěr 

 

Přestože je tato technologie zaměřena primárně na odstraňování mikropolutantů, navržený pokročilý 

oxidační proces H2O2/UV s následnou sorpcí na GAU je schopný z odpadní vody vybraného provozu 

ČOV odstranit také veškeré hygienicky významné mikrobiologické ukazatele. Pro následné 

hygienické zabezpečení tak může být využito minimální dávky chloru. Výsledků bylo dosaženo 

s koncentrací volného chloru v akumulační nádrži cca 0,02 mg/l.  

 

Z výsledků chemických analýz vyplývá, že technologie snižuje též koncentraci organických látek. 

Vybrané hodnoty skupinových ukazatelů organických látek dokonce splňují na odtoku z poloprovozní 

jednotky limity pro pitnou vodu. Sledované mikropolutanty, s výjimkou metforminu a některých 

dalších, byly odstraňovány s účinností přesahující 90 %. Vysoká účinnost vypovídá o vhodné 

kombinaci této varianty AOP spolu se sorpcí a jeví se jako vhodné řešení pro dočištění odtoku 

z menších čistíren odpadních vod. Vyčištěná voda by mohla být opětovně používána například pro 

zavlažování. Technologie je přijatelná i z uživatelského hlediska díky nízké náročnosti na její obsluhu. 

Nevýhodami procesu pak může být manipulace s chemikáliemi a jejich časté doplňování nebo 

ekonomická stránka provozu UV lampy. 

 

 

Poděkování: Projekt TJ02000139 „Vývoj technologie pro eliminaci vnosu mikropolutantů a genů 

rezistence na antibiotika do životního prostředí a lidského organismu“ je spolufinancován se státní 

podporou Technologické agentury ČR v rámci Programu na podporu aplikovaného výzkumu ZÉTA. 
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Souhrn 

Za finanční podpory Technologické agentury České republiky vznikl projekt, který se zaměřil na opětovné 

využívání vyčištěné odpadní vody. Ta je doposud po vyčištění vypouštěna do recipientu bez dalšího využití. Cílem 

tohoto projektu bylo navrhnout a odzkoušet technologie, které by umožnily tento typ vody znovu využít pro 

technické účely. Na základě laboratorních testů vybraných vodárenských technologií byla navržena poloprovozní 

jednotka pro terciární čištění odpadní vody. Kvalita upravované vody byla sledována pomocí pravidelných odběrů 

vzorků a laboratorních analýz. Většina chemických ukazatelů znečištění byla po běžně používaném  

mechanicko-biologickém čištění odpadních vod snížena na úroveň akceptovatelnou pro opětovné využívání. Proto 

byla pozornost zaměřena zejména na odstranění mikrobiálního znečištění, které by mohlo představovat riziko 

během užívání upravené vody např. pro závlahy městské zeleně, mytí komunikací apod. 

 

Klíčová slova: poloprovoz; opětovné využívání vody; mikrobiální znečištění; vodárenské technologie, legislativa  

 

Summary 

The project for reuse of treated wastewater was created in the cooperation with the Technology Agency of Czech 

Republic. It is discharged into the recipient after treatment without further use. The aim of this project was  

to test selected technologies that would allow to reuse this type of water for non-drinking purpose. Based  

on the laboratory tests, a pilot plant for tertiary treatment was designed. The quality of treated wastewater was 

monitored by regular sampling and laboratory analyses. Most chemical indicators are reduced to a level acceptable 

for reuse after commonly used mechanical-biological wastewater treatment. Therefore, we focused mainly  

on the removal of microbiological pollution, which could pose a risk during the use of treated water, for example 

for irrigation of urban greenery, washing streets and roads etc. 

  

Keywords: pilot plant, reuse of treated wastewater; microbial pollution; water treatment technologies, legislation 

 

 

Úvod 

 

Voda je jedním ze základních atributů života na Zemi. Zdroje povrchové a podzemní vody, které se 

využívají pro výrobu vody pitné, jsou omezené. V poslední době se zvyšující se průměrnou teplotou 

zažíváme dlouhá období sucha, hladiny podzemních vod se snižují a povrchové toky v některých částech 

krajiny vysychají. To vše jsou důvody, proč hledat nový zdroj vody, který by mohl nahradit kvalitní 

pitnou vodu tam, kde není nezbytně nutné ji používat. Odpadní voda je stabilní zdroj a po jejím vyčištění 

i potenciální zdroj pro další využití. Proto vznikl projekt s názvem „Recyklace odpadních vod pro využití 

ve vodním hospodářství měst budoucnosti“, který byl řešen ve spolupráci Vysoké školy  

chemicko-technologické v Praze, Fakulty technologie a ochrany prostředí a Pražských vodovodů 

a kanalizací, a. s. a byl finančně podporován Technologickou agenturou ČR. Cílem projektu bylo 

navrhnout a otestovat vybrané vodárenské technologie, které by byly vhodné pro čištění odpadní vody 

na takovou kvalitu, aby mohla být znovu využita. Zdrojem pro tuto úpravu byla voda vyčištěná 

mechanicko-biologickým stupněm na městské čistírně odpadních vod.  

 

Aby mohla být takto upravená voda znovu využita, musí existovat legislativní nařízení zaměřené na tuto 

problematiku. V České republice je to např. norma ČSN 75 7143 „Jakost vody pro závlahu“ z roku 

1992, která definuje pouze jedno možné využití odpadní vody a nebyla od svého vydání na základě 

nových poznatků aktualizována [1]. Nařízení vlády č. 401/2015 Sb. v platném znění naopak upravuje 
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pouze vypouštění odpadních vod do vod povrchových a náležitosti vypouštění z hlediska chemických 

ukazatelů. Nové nařízení o minimálních požadavcích pro opětovné použití odpadní vody bylo pro 

Evropskou unii přijato dne 25. 5. 2020 a nová úprava bude závazná ve všech členských státech 

26. 6. 2023. Nařízení stanovuje minimální úroveň kvality vody pro zavlažování v zemědělství a zavádí 

povinnou rizikovou analýzu dle způsobu využití [2].  

 

Poloprovozní jednotka 

 

Pro terciární čištění odpadní vody byly vybrány a laboratorně testovány technologie běžně využívané 

pro úpravu pitné vody. Nejprve byla testována koagulace, kdy pomocí koagulačních testů a testů 

agregace byla zvolena optimální dávka koagulantu a doba míchání a sedimentace. Následně byly 

testovány tři druhy filtrace: písková, membránová a filtrace přes granulované aktivní uhlí (GAU). 

Hygienické zabezpečení vody bylo zajištěno chlorací chlornanem sodným či UV zářením. Na základě 

laboratorních výsledků byla navržena a sestavena poloprovozní jednotka, která byla umístěna 

na městskou čistírnu odpadních vod a byla v provozu od září 2019 do konce roku 2020. Zařízení bylo 

nastaveno na průtok vody 1 m3∙h-1. Technologie lze provozovat v různých kombinacích s možností 

dávkování koagulantu a organického polymeru do vstupní vody, příp. dávkováním chlornanu sodného 

pro předchloraci vody. 

 

V tabulce 1 jsou definovány provozní parametry jednotlivých testovaných technologií. Do upravované 

vody bylo možné na začátku procesu dávkovat koagulační činidlo, které bylo rozmícháno ve zpožďovací 

smyčce. Tu lze nastavit na dobu zdržení 10, 30 či 50 sekund. Poté následovala lamelová usazovací nádrž, 

kde docházelo k odstranění vloček vzniklých v průběhu koagulace. Za lamelovou nádrží byla zařazena 

filtrace, která mohla být zajištěna buď přes pískový filtr, ultrafiltrační membránu či sorpcí 

na granulovaném aktivním uhlí. Následovalo hygienické zabezpečení a akumulace upravené vody 

po dobu 90 minut pro zjištění případného zhoršování kvality vlivem zdržení vody. 

 
Tabulka 1: Parametry jednotlivých technologií v poloprovozní jednotce 
 

Technologie Parametr Hodnota 

Písková filtrace 

zrnitost podložní vrstvy 1,6 - 4 mm 

zrnitost náplně 1-2 mm 

průtočná rychlost 1 m3·h-1 

filtrační cyklus 16 hodin 

max. tlaková ztráta 6,2 bar 

výška filtrační náplně 1 m 

Membránová filtrace 

průměr vláken 0,8 - 1,2 mm 

velikost pórů 0,08 µm 

režim out-in 

průtočná rychlost 1 m3/h 

filtrační cyklus 15 min 

max. transmembránový tlak 2,2 bar 

GAU filtrace 

typ uhlí Filtrasorb F300 

velikost částic 8×30 mesh 

koef. stejnozrnnosti 1,9 

jodové číslo min. 950 mg/g 

BET 950 m2/g 

výška filtrační náplně 1 m 

 

Kontinuálně byl na vstupu a výstupu měřen zákal, hodnoty pH a teplota vody. Za každým 

technologickým stupněm byla zřízena odběrová místa, aby bylo možné pravidelně odebírat vzorky vody 

k laboratorním analýzám. Byly testovány vybrané chemické a mikrobiologické parametry, dále řada 

specifických mikropolutantů (léčiva a pesticidy), koncentrace BDOC a TOC, AOX a THM. 

Ze standardních chemických parametrů se jednalo o celkový fosfor, orthofosforečnany, amoniakální 

dusík, dusičnanový dusík, chemickou spotřebu kyslíku (manganovou) a kyselinovou neutralizační 

kapacitu. Z mikrobiologických parametrů byly sledovány koliformní bakterie, Escherichia coli, počty 
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kolonií při 22 °C a 36 °C (KUMI 22 °C a KUMI 36 °C), intestinální enterokoky a Clostridium 

perfringens. Tyto analýzy probíhaly vždy jednou za týden.  

 

Do poloprovozní jednotky byla instalována monitorovací stanice umožňující dálkový online monitoring 

vybraných dat. Jednalo se o hladinu v akumulační a vyrovnávací nádrži, zákal, pH a teplotu surové 

a upravené vody, průtok za akumulační nádrží a tlaky na výstupech z jednotlivých technologických 

stupňů. Data byla průběžně ukládána. Z těchto informací je možné zjistit, zda je jednotka v provozu, či 

co způsobilo její výpadek a chybu napravit. On-line přenos základních informací umožnil zásadní 

snížení četnosti fyzické kontroly poloprovozní jednotky. Na obr. 1 jsou pro ilustraci uvedeny vybrané 

grafy, ze kterých je patrné, kdy přesně byl kontejner mimo provoz.  

 

 
 

Obr. 1: Grafické znázornění on-line přenášených parametrů 

 

Experimentální výsledky 

 

Vzhledem k tomu, že fyzikálně-chemické parametry nejsou po mechanicko-biologickém čištění 

limitující pro znovuvyužití odpadních vod, nejsou tyto výsledky zahrnuty do tohoto příspěvku. Naopak 

velký důraz byl kladen na eliminaci mikrobiologického znečištění. Proto se následující výsledky budou 

týkat mikrobiologických parametrů sledovaných během terciární úpravy vody.  

 

Koagulace, písková filtrace, membránová filtrace, dezinfekce 

 

Nejprve bylo testováno uspořádání, kdy bylo do vody dávkováno koagulační činidlo síran železitý 

o dávce 0,7 mg/l Fe. Následovala písková filtrace a filtrace přes ultrafiltrační membránu. Hygienické 

zabezpečení vody probíhalo chlornanem sodným v dávce 5 mg/l a UV lampou. Voda byla následně 

jímána v akumulační nádrži po dobu 90 minut. Obrázek 2 znázorňuje průměrné hodnoty 

mikrobiologických parametrů po jednotlivých technologických stupních. Mikrobiologické znečištění 

bylo po pískové filtraci odstraněno téměř z poloviny. V případě koliformních bakterií se jednalo 

o snížení z hodnoty 397 213 MPN/100 ml na koncentraci 190 843 MPN/100 ml v průměrných 

hodnotách. Zbytkové znečištění bylo odstraněno na membránovém filtru. Po dezinfekci dosahovaly 

mikrobiologické parametry koliformní bakterie, E. coli, intestinální enterokoky a Cl. perfringens 
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nulových hodnot. Během akumulace upravené vody nedocházelo k výraznějšímu zhoršení kvality. 

Pokud ke zhoršení došlo, pak pouze v jednotkách kolonií.  

 

 
 

Obr. 2: Koagulace, písková filtrace, membránová filtrace; průměrné hodnoty mikrobiologických parametrů 
 

Koagulace, písková filtrace, filtrace přes GAU, dezinfekce 

 

V následující testované variantě byla membránová filtrace nahrazena filtrací přes granulované aktivní 

uhlí. Hygienické zabezpečení opět probíhalo chlorací a UV zářením. Výsledky na obrázku 3 opět 

dokazují, že po pískové filtraci došlo k odstranění znečištění, a to na třetinovou hodnotu oproti vstupní 

vodě. Sorpce na granulovaném uhlí neprokázala tak vysokou účinnost odstranění jako filtrace přes 

ultrafiltrační modul. Znečištění bylo eliminováno v případě parametru koliformní bakterie z průměrné 

hodnoty 95 297 MPN/100 ml po pískové filtraci na 38 503 MPN/100 ml po sorpci, v parametru E. coli 

došlo ke snížení koncentrace z průměrné hodnoty 19 710 MPN/100 ml na hodnotu 12 575 MPN/100 ml. 

Po dezinfekce vody byl tento typ znečištění eliminován pouze na jednotky MPN/100 ml. V upravené 

vodě se koncentrace mikrobiologických parametrů pohybovala v řádech jednotek MPN/100 ml 

v případě koliformních bakterií a E. coli, parametry počet kolonií při 22 °C a 36 °C dosahovaly 

maximálních hodnot 387 KTJ/ml a v parametrech intestinální enterokoky a Cl. perfringens dosahovala 

v průměru počtu 7 KTJ/100 ml. 

 

 
 

Obr. 3: Koagulace, písková filtrace, filtrace přes GAU; průměrné hodnoty mikrobiologických parametrů 
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Membránová filtrace, filtrace přes GAU, dezinfekce 

 

Ve třetím uspořádání nebylo do vody dávkováno koagulační činidlo a písková filtrace byla nahrazena 

membránou. Poté následovala opět sorpce na aktivním uhlí, hygienické zabezpečení a akumulace 

upravené vody. Výsledky jsou zobrazeny na obrázku 4. I v tomto uspořádání došlo  k výraznému 

odstranění znečištění po průchodu ultrafiltrační jednotkou. Koncentrace koliformních bakterií klesla 

z průměrné hodnoty 247 100 MPN/100 ml ve vstupní vodě na 85 481 MPN/100 ml po membráně. 

Ukazatel E. coli byl eliminován z hodnot 60 367 MPN/100 ml na 17 750 MPN/100 ml. Počty 

Cl. perfringens byla po průchodu membránou z hodnoty 1 700 KTJ/100 ml na hodnotě 1 KTJ/100 ml. 

Po dezinfekci vody byly všechny tyto parametry eliminovány na nulové koncentrace. Pouze ukazatel 

počet kolonií při 22 °C a 36 °C se pohybovaly v řádech jednotek KTJ/ml.  

 

 
 

Obr. 4: Membránová filtrace, filtrace přes GAU; průměrné hodnoty mikrobiologických parametrů 

 

 
 

Obr. 5: Membránová filtrace, filtrace přes GAU; průměrné hodnoty mikrobiologických parametrů 
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Koagulace, písková filtrace, membránová filtrace, filtrace přes GAU, dezinfekce 

 

Poslední variantou diskutovanou v tomto příspěvku je kompletní zařazení všech vybraných technologií. 

Dávka koagulačního činidla byla v průměru 0,7 mg/l. Voda byla upravena na pískovém filtru, 

membránovém filtru a byla podrobena sorpci na aktivním uhlí. Dezinfekce byla zajištěna chlorací 

o dávce chlornanu sodného v rozmezí od 4 mg/l do 7 mg/l a UV zářením. Upravená voda byla 

akumulována po dobu 90 minut. Obrázek 5 znázorňuje výsledky tohoto kompletního uspořádání. Je z ní 

patrné, že část znečištění bylo odstraněno již po koagulaci, po pískové filtraci došlo k dalšímu 

odstranění. V průměru byla účinnost odstranění po pískové filtraci od 50 do 75 %. Po membránové 

filtraci bylo znečištění charakterizované parametrem koliformní bakterie sníženo z hodnoty 

649 645 MPN/100 ml ve vstupní vodě na 304 MPN/100 ml. E. coli bylo eliminováno z průměrné 

hodnoty 105 990 MPN/100 ml na 3 MPN/100 ml. Počty kolonií při 22 °C a 36 °C byly odstraněny 

s účinností 99 % a 93 % na hodnotu 2 443 KTJ/ml a 2 452 KTJ/ml. Intestinální enterokoky 

a Cl. perfringens po membránové filtraci nebyly ve vodě prokázány.   

 
Závěr 

 

Cílem příspěvku bylo shrnout výsledky získané v rámci řešení projektu „Recyklace odpadních vod pro 

využití ve vodním hospodářství měst budoucnosti“. Po laboratorním testování vybraných vodárenských 

technologií byla navržena a po dobu 16 měsíců provozována pilotní jednotka, která byla umístěna 

na městské čistírně odpadních vod. Odtok z této čistírny sloužil jako vstupní voda na jednotku. Výsledky 

prokázaly velmi vysokou účinnost membránové technologie na snížení mikrobiologického znečištění 

vody. Pokud následovala sorpce přes filtr s aktivním uhlí a dezinfekce vody, kvalita upravené vody byla 

dostačující pro její další využití pro nepitné účely. Pokud byla voda upravena na pískovém filtru a filtru 

s aktivním uhlí s následnou dezinfekcí, kvalita vody stále odpovídala požadavkům pro opětovné 

využívání [3,4]. 

 

Ani během akumulace upravované vody nedocházelo k výraznějšímu zhoršení kvality. Při používání 

vody pro závlahy městské zeleně či mytí silnic by bylo potřeba ověřit kvalitu vody z hlediska parametru 

„Legionella“. Při vzniku aerosolů by mohlo docházet k vdechnutí vody a případným zdravotním 

potížím. 

 

 

Poděkování: Práce byla vypracována v rámci projektu TAČR TH03030080 „Recyklace odpadních vod 

pro využití ve vodním hospodářství měst budoucnosti“. 
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Souhrn 

Tento příspěvek se zabývá možností dezinfekce terciárního odtoku z městské čistírny odpadních vod pomocí 

kyseliny peroxooctové a peroxomravenčí, které jsou slibnou alternativou dezinfekce vody.  

 

Klíčová slova: recyklace odpadních vod; desinfekce; kyselina peroxooctová; kyselina peroxomravenčí 

 

Summary 

This conference paper is focused on disinfection possibilities of the tertiary effluent from the municipal 

wastewater treatment plant by peracetic and performic acid, which are a promising alternative in water 

disinfection.  

 

Keywords: wastewater recyclation; disinfection; peracetic acid; performic acid 

 

 

Úvod 

 

Dostupnost vodních zdrojů díky suchu a klimatickým změnám stále klesá. Jedním z alternativních 

zdrojů vody může být recyklace vody odpadní. Odpadní voda však může, na rozdíl od vody pitné, 

obsahovat řadu patogenních mikroorganismů, které mohou představovat potenciální riziko pro veřejné 

zdraví [1]. V rámci projektu Horizon 2020 „Achieving wider uptake of water-smart solutions“, který 

se zabývá recyklací vyčištěné odpadní vody z městské ČOV, u níž se předpokládá využití zejména pro 

závlahy městské zeleně, právě z důvodu hygienického zabezpečení zkoumáme možnosti dezinfekce 

tohoto odtoku. V tomto příspěvku porovnáváme použití dvou kyselin, peroxooctové (PAA) 

a peroxomravenčí (PFA) pro dezinfekci. Za použití různých koncentrací těchto dvou kyselin byl 

sledován úbytek vybraných mikrobiologických ukazatelů (termotolerantní koliformní bakterie, 

Escherichia coli, a Clostridium perfringens). Byl také ověřen vliv času působení dezinfekce a dále byl 

po dobu 24 hodin sledován sekundární růst vybraných bakterií po zastavení dezinfekce trvající 10 minut.  

 

Metody 

 

Pro dezinfekci peroxokyselinami byl použit reálný odtok z městské ČOV, který byl odebírán jako 

bodový vzorek. Peroxokyseliny byly připraveny na místě smícháním příslušné koncentrované 

karboxylové kyseliny (octové, resp. mravenčí) a 35% peroxidu vodíku v poměru 1:1 za přítomnosti 

koncentrované kyseliny sírové, jakožto katalyzátoru. Směs byla míchána po dobu 90 minut na vodní 

lázni. Poté byla připravená kyselina přidána do kádinky obsahující odtok z ČOV tak, aby měla 

koncentraci 0,1; 0,5; 1; 5; 10; 20 a 35 mg/l PAA, resp. 0,5; 1; 3; 5 a 7 mg/l PFA. Dezinfekce 

probíhala 10 minut s výjimkou experimentů zaměřených na vliv času dezinfekce, kdy probíhala  

10, 30 a 60 minut. Po dovršení zvoleného času byla dezinfikovaná voda převedena do kádinky 

s roztokem Na2S2O3 (12,5 g Na2S2O3·5H2O na každých 100 ml vzorku) za účelem zastavení účinku 

dezinfekce.  

 

Vzorky byly následně připraveny pro stanovení mikrobiologických ukazatelů, tj. termotolerantní 

koliformní bakterie a E. coli podle ČSN 75 7835 (m-FC) [2] a Clostridium perfringens dle přílohy č. 6 

k vyhlášce č. 252/2004 Sb. (m-CP) [3].  

 

Parametry odtoku pro všechny experimenty se pohybovaly v rozmezí hodnoty pH 7,0 – 7,2,  

CHSKCr 6,9 – 20,5 mg/l, nerozpuštěných látek (NL) 4–7 mg/l, a N-NO3
- 7,32 – 9,52 mg/l. 

Experimenty probíhaly při laboratorní teplotě a všechny použité chemikálie byly čistoty p.a. 

 

mailto:adela.puskacova@vscht.cz
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Výsledky a diskuze 

 

Nejprve byl zkoumán úbytek mikroorganismů při použití různých koncentrací PAA. Použité 

koncentrace PAA pro dezinfekci odtoku byly 0,1; 0,5; 1; 5; 10; 20 a 35 mg/l. Jak je uvedeno 

v tabulce 1, koncentrace 0,1 mg/l nepostačovala k úplné inhibici žádného ze sledovaných 

mikroorganismů. Při koncentraci 0,5 mg/l dokázala PAA inhibovat všechny termotolerantní 

koliformní bakterie, které na počátku dezinfekce měly 30 000 KTJ/100 ml, a také všechny bakterie 

E. coli (na počátku 22 000 KTJ/100 ml). Při vyšších koncentracích kyseliny však oba mikrobiální 

ukazatele mírně početně narůstaly, což může být způsobeno přítomností kyseliny octové jakožto 

rozkladného produktu PAA. Narůst počtu bakterií je však zanedbatelný. Žádná z použitých 

koncentrací PAA nebyla schopná úplně inhibovat Clostridium perfringens (čas 0 = 310 KTJ/100 ml).  

 
Tabulka 1: Úbytek mikroorganismů při použití různých koncentrací PAA 
 

[mg/l] Koncentrace PAA  0  0,1 0,5 1 5 10 20 35 

[KTJ/ 

100ml] 
Termotolerantní koliformní bakterie  30 000 28 000 0 0 2 4 1 2 

Escherichia coli  22 000 19 000 0 0 1 3 1 2 

Clostridium perfringens  310 300 240 310 40 90 39 32 

 

Úbytek počtu bakterií byl zkoumán také při použití PFA, a to při zvolených koncentracích 0,5; 1; 3; 5 

a 7 mg/l. Výsledky shrnuje tabulka 2. Již nejnižší zvolená koncentrace, tedy 0,5 mg/l PFA, 

postačovala při dezinfekci trvající 10 minut k odstranění jak termotolerantních koliformních bakterií 

(na počátku 63 000 KTJ/100 ml), tak i E. coli (na počátku 28 000 KTJ/100 ml). Bylo by tedy vhodné 

vyzkoušet ještě nižší koncentrace této kyseliny. Clostridium perfringens bylo odstraněno až při 

koncentraci PFA 3 mg/l, avšak při vyšších koncentracích kyseliny mělo rostoucí trend.  

 

Použití jak PFA, tak i PAA o koncentraci od 0,5 mg/l, splňuje požadavky Nařízení Evropského 

parlamentu a rady o minimálních požadavcích na opětovné využívání vody, tedy E. coli  

≤10 KTJ/100 ml pro recyklovanou vodu kategorie A (tj. použitelnou pro závlahy všech 

potravinářských plodin, včetně plodin určených ke konzumaci v syrovém stavu) [4]. Voda 

dezinfikovaná 0,5 mg/l PAA, resp. PFA, splňuje také nejvyšší přípustné hodnoty vody vhodné pro 

závlahy uvedené v ČSN 75 7143, tedy 10 KTJ/ml termotolerantních koliformních bakterií [5]. 

 
Tabulka 2: Úbytek mikroorganismů při použití různých koncentrací PFA 
 

[mg/l] Koncentrace PFA 0 0,5 1 3 5 7 

[KTJ/ 

100ml] 
Termotolerantní koliformní bakterie  63 000 0 0 0 0 0 

Escherichia coli  28 000 0 0 0 0 0 

Clostridium perfringens  1 100 420 110 0 20 50 

 

Byl ověřen také vliv času na účinnost dezinfekce oběma kyselinami o koncentracích 0,5 a 7 mg/l, a to 

v časech 10, 30 a 60 minut. Účinnost dezinfekce na odstranění termotolerantních koliformních bakterií 

oběma kyselinami při různých časech dezinfekce je zobrazena na obrázku 1. Na počátku bylo 

přítomno 194 000 KTJ/100 ml termotolerantních koliformních bakterií. Ve všech zvolených časech 

byla pro odstranění termotolerantních koliformních bakterií účinnější PFA, která již v koncentraci  

0,5 mg/l odstranila po 10 minutách dezinfekce 99,98 % termotolerantních koliformních bakterií, 

zatímco PAA jich odstranila ve stejném čase pouze 70,31 %.  

 

Na obrázku 2 jsou znázorněny účinnosti inhibice E. coli při dobách dezinfekce 10, 30 a 60 minut. Před 

dezinfekcí bylo přítomno 83 000 KTJ/100 ml E. coli. PFA byla pro dezinfekci odtoku opět účinnější 

než PAA. Již po 10 minutách dezinfekce byla PFA o koncentraci 0,5 mg/l schopna odstranit 99,96 % 

E. coli, zatímco PAA o stejné koncentraci odstranila pouze 65,78 %.  

 

Na obrázku 3 je znázorněna závislost účinnosti dezinfekce Clostridium perfringens na čase 

dezinfekce. Na začátku testu byl detekován počet bakterií 2 600 KTJ/100 ml. I v tomto experimentu 
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byla PFA účinnější než PAA, v časech dezinfekce 10 a 30 minut byla dokonce koncentrace PFA  

0,5 mg/l účinnější, než 7 mg/l PAA. K téměř úplnému odstranění klostridií došlo však na rozdíl 

od prvních dvou zmíněných mikroorganismů pouze při dezinfekci 7 mg/l PFA a času dezinfekce 60 minut.  

 

 
 

Obr. 1: Účinnost odstranění termotolerantních koliformních bakterií při různé době desinfekce PAA a PFA 

 

 
 

Obr. 2: Účinnost odstranění E. coli při různé době dezinfekce PAA a PFA 
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Obr. 3: Účinnost odstranění Clostridium perfringens při různé době dezinfekce PAA a PFA 

 

Kyselina peroxomravenčí se rychle rozkládá na CO2 a vodu, negeneruje vedlejší produkty a nezvyšuje 

BSK5 ani CHSKCr. Peroxooctová kyselina se rozkládá na kyselinu octovou, což by mohlo potenciálně 

vést k sekundárnímu růstu mikroorganismů v odpadní vodě [6].  

 

Obrázek 4 zobrazuje průběh opětovného růstu počtu termotolerantních koliformních bakterií a E. coli 

po dezinfekci PAA o koncentraci 0,5 mg/l po dobu 24 hodin. V čase 0 je zobrazen počet bakterií 

po dezinfekci trvající 10 minut. Po hodině byl u obou sledovaných mikrobiálních ukazatelů 

zaznamenán pokles počtu bakterií, po 4 hodinách došlo k nárůstu jejich počtu. U E. coli již v tomto 

čase překročila původní hodnotu po dezinfekci. Po 24 hodinách opět začalo množství 

termotolerantních koliformních bakterií mírně klesat, zatímco koncentrace E. coli stále rostla.  

 

Obrázek 5 zobrazuje opětovný nárůst termotolerantních koliformních bakterií a E. coli po dezinfekci 

PAA o koncentraci 7 mg/l. Čas 0 znázorňuje množství těchto bakterií po dezinfekci trvající 10 minut. 

V první hodině došlo u obou sledovaných mikrobiálních ukazatelů k výraznému růstu oproti jejich 

množství po dezinfekci. Během 24 hodin však jejich koncentrace postupně klesla na hodnoty ještě 

nižší.  

 

 
 

Obr. 4: Regenerace termotolerantních koliformních bakterií a E. coli po dezinfekci PAA o koncentraci 0,5 mg/l 
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Obr. 5: Regenerace termotolerantních koliformních bakterií a E. coli po dezinfekci PAA o koncentraci 7 mg/l 

 

Obrázek 6 zobrazuje nárůst Clostridium perfringens po ukončení dezinfekce PAA o koncentracích  

0,5 a 7 mg/l. Množství klostridií do času 4 hodiny po dezinfekci klesalo, po 24 hodinách však výrazně 

narostlo. Je však patrný rozdíl opětovného nárůstu v závislosti na koncentraci PAA – u nižší 

koncentrace byl nárůst výrazně prudší, než u koncentrace 7 mg/l. 

 

 
 

Obr. 6: Regenerace Clostridium perfringens po dezinfekci PAA o koncentraci 0,5 a 7 mg/l 

 

Obrázek 7 znázorňuje nárůst počtu termotolerantních koliformních bakterií, E. coli a Clostridium 

perfringens při použití PFA o koncentraci 0,5 mg/l. Zatímco u prvních dvou zmíněných došlo 

po hodině od dezinfekce k poklesu množství těchto bakterií a postupem času docházelo k jejich 

nárůstu, u klostridií nejprve došlo po hodině k nárůstu KTJ a postupně docházelo po 24 hodin k jejich 

poklesu až pod hodnotu zjištěnou po dezinfekci.   



133 

 
 

Obr. 7: Regenerace vybraných mikroorganismů po dezinfekci PFA o koncentraci 0,5 mg/l 

 

Nárůst termotolerantních koliformních bakterií, E. coli a klostridií po použití PFA o koncentraci  

7 mg/l je zobrazen na obrázku 8. Oproti použití 0,5 mg/l této kyseliny došlo po 24 hodinách k poklesu 

počtu termotolerantních koliformních bakterií a E. coli až na nulové hodnoty a k prudšímu poklesu 

klostridií.  

 

 
 

Obr. 8: Regenerace vybraných mikroorganismů po dezinfekci PFA o koncentraci 7 mg/l 

 

Závěr 

 

Cílem příspěvku bylo porovnat použití kyseliny peroxooctové a peroxomravenčí pro dezinfekci 

odtoku z ČOV a porovnat jejich účinnost na odstranění termotolerantních koliformních bakterií, 

E. coli a Clostridium perfringens. Koncentrace 0,5 mg/l PAA, resp. PFA, postačila k úplné inhibici 

a redukci počtu termotolerantních koliformních bakterií a E. coli.  

 

Clostridium perfringens je rovněž účinnější dezinfikovat peroxomravenčí kyselinou. Bylo zjištěno, že 

PFA je schopná ve srovnání s PAA dezinfikovat v kratších časech a s vyšší účinností.  

 

Zároveň bylo vyhodnoceno riziko sekundárního pomnožování námi vybraných mikrobiálních 

ukazatelů kvality vody, které bylo vyšší u kyseliny peroxooctové.  
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V budoucnu bychom chtěli porovnat použití těchto kyselin také s chlorací a UV zářením.  

 

 

Poděkování: Tato publikace byla vytvořena v rámci projektu Horizon 2020: Achieving wider uptake 

of water-smart solutions (H2020-SC5-2019-2), ID: 869283. 
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Súhrn 

Národné referenčné centrum pre legionely v životnom prostredí (ďalej len „NRC“) je zriadené v Úrade verejného 

zdravotníctva Slovenskej republiky v Bratislave (ďalej len „ÚVZ SR“) od roku 2007. NRC zastrešuje rutinnú 

aj nadstavbovú diagnostiku a detekciu legionel v rôznych zložkách životného a pracovného prostredia. NRC spolu 

s Odborom epidemiológie Lekárskej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave zastupuje Slovenskú republiku 

v Európskom centre pre prevenciu a kontrolu chorôb (ďalej len „ECDC“) v problematike šetrenia ochorení 

spôsobenými legionelami – legionelóz. Legionely sú zaradené medzi potencionálne patogénne baktérie 

spôsobujúce dve formy ochorenia - závažnejšiu Legionársku chorobu a menej závažnú Pontiacku horúčku. 

Od roku 2000 patrí Legionárska choroba medzi povinne hlásené ochorenia s následným šetrením zdroja nákazy 

vo všetkých krajinách Európskej únie (ďalej len „EÚ“) a Európskeho hospodárskeho priestoru (ďalej len „EHP“). 

Začiatkom roka 2019 bol vládou Slovenskej republiky schválený Národný akčný plán pre životné prostredie 

a zdravie obyvateľov Slovenskej republiky, tzv. „NEHAP V“. Hlavným cieľom plánu je zlepšenie 

environmentálneho zdravia a jednou z úloh je aj sledovanie osídlenia vodovodných systémov legionelami 

v zariadeniach poskytujúcich sociálnu starostlivosť. 

 

Kľúčové slová: Legionárska choroba; patogén; monitoring; vodovodný distribučný systém; STN EN ISO 11731 

 

Summary 

National Reference Centre for Legionella in living environment (NRC) has been established on the premises of the 

Public Health Authority of the Slovak Republic since 2007. The NRC covers routine as well as advanced 

diagnostics and detection of Legionella in various components of the living and working environment. The NRC, 

together with the Department of Epidemiology of the Medical Faculty of Comenius University in Bratislava, 

represents the Slovak Republic at the European Center for Disease Prevention and Control (ECDC) in the field 

of investigation of diseases caused by legionella - legionellosis. Legionella is classified as a potentially pathogenic 

bacterium causing two forms of the disease - more severe Legionnaires' disease and less severe Pontiac fever. 

Since 2000, Legionnaires' disease has been one of the compulsorily reported diseases with subsequent 

investigation of the source of the infection in all EU/EEA (European Economic Area) countries. At the beginning 

of 2019, the Government of the Slovak Republic approved the National Action Plan for the Environment 

and Health of the Population of the Slovak Republic, the so-called NEHAP V. The main goal of the plan is 

to improve environmental health and one of the tasks is to monitor the settlement of water supply systems 

by legionella in social care facilities. 

 

Keywords: Legionnaires´ disease; pathogen; monitoring; water distribution systems; STN EN ISO 11731 

 

 

Úvod 

 

Legionárska choroba patrí medzi závažné ochorenie, často až s fatálnymi následkami. Spôsobujú ju 

gram-negatívne baktérie z rodu Legionella, ktoré možno nájsť v prírodnom, ale aj umelo vytvorenom 

vodnom prostredí, pôde a komposte. V súčasnosti je identifikovaných viac ako 60 druhov legionel, 

pričom viac ako 20 z nich je spájaných so vznikom ochorenia u človeka. Legionely vo vodnom prostredí 

prežívajú v rôznych podmienkach, najčastejšie však pri teplotách v rozmedzí 25–45 °C a pH 2,7 – 8,3. 

Pri prežívaní v extrémnych podmienkach im napomáha najmä možnosť intracelulárneho parazitizmu 

v niektorých druhoch améb (termostabilita, odolnosť voči chemickej dezinfekcii), príp. schopnosť 

tvorby biofilmov s inými druhmi baktérií, napr. zástupcami rodu Pseudomonas. 
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Najbežnejšie vyskytujúcim sa zástupcom legionel izolovaným z prostredia aj pri ochoreniach 

(infekciách) je Legionella pneumophila. Na základe povrchových antigénov sa rozlišuje najmenej  

16 sérotypov Legionella pneumophila, z ktorých je sérotyp 1 najčastejšie zodpovedný za výskyt 

ochorení (85 %). 

 

Infekcia vzniká inhaláciou alebo aspiráciou aerosólu kontaminovaného baktériami Legionella. 

Legionárska choroba (ďalej len „LCH“) je opisovaná ako závažná atypická pneumónia sprevádzaná 

systémovými zlyhaniami dýchacej a vylučovacej sústavy, prejavmi enecefalopatie, ktoré môžu mať pri 

neskorej diagnostike a liečbe za následok až smrť (8–10 %). Najčastejšie LCH postihuje ľudí nad  

50 rokov, prevažne mužov (obr. 1). Okrem veku sa medzi faktory zvyšujúce riziko nákazy zaraďuje 

aj fajčenie, chronické obštrukčné ochorenia pľúc, cukrovka, oslabený imunitný systém, podstúpenie 

transplantácie, či chemoterapia. Okrem LCH spôsobujú legionely aj menej závažné nepneumologické, 

chrípke podobné ochorenie – tzv. Pontiacku horúčku (ďalej len „PH“).  

 

 
 

Obr. 1: Distribúcia prípadov LCH podľa veku (age) a pohlavia (zelená – muži, modrá - ženy) na 100 000 obyvateľov, 

rok 2018, členské štáty EÚ a EHP (ECDC, 2020) 

 

V Európe je evidovaných vo všeobecnosti približne 72 % prípadov komunitných a sporadických 

legionelóz, približne 20 % prípadov súvisí s cestovaním, pričom dohľadanie zdroja si často vyžaduje 

medzinárodnú spoluprácu (Travel Associated Legionnaires’ Disease – ďalej len „TALD“). Približne  

6 % ochorení súvisí s poskytovaním zdravotnej starostlivosti – nozokomiálne nákazy. V súvislosti 

s nozokomiálnymi nákazami môže dosahovať letalita LCH až 40 %.  

 

Monitoring výskytu LCH sa na európskej úrovni vykonáva od roku 1987 pod záštitou Európskej 

komisie. V roku 2010 vznikla na tento účel pracovná skupina ELDSNet (European Legionnaires’ 

Disease Surveillance Network), ktorá je koordinovaná ECDC. Hlavným cieľom ELDSNet je detekcia 

a komunikácia v prípade ohnísk TALD. Pracovná skupina zabezpečuje pre členské štáty a ostatné 

krajiny zapojené v sieti zdieľanie informácii, spoluprácu a koordinuje ich činnosť pre lepšiu ochranu 

pred TALD doma aj v zahraničí. 

 

ECDC a ELDSNet sa spoločne zameriavajú aj na zhromažďovanie ročných údajov zo všetkých 

členských krajín, ktoré sú následne dostupné na ich webovej stránke cez platformu „European 

Surveillance Atlas“ [6]. V rokoch 2016–2019 ochorelo v krajinách EÚ/EHP na LCH ročne  

7 000 – 11 074 osôb. V roku 2019 bola incidencia LCH 22,2/milión obyvateľov, pričom zomrelo  

623 pacientov (7,42 %).  

 

Na území Slovenskej republiky bol dlhodobo hlásený nízky výskyt LCH. V roku 2017 bol záchyt LCH 

2,9/milión obyvateľov, v roku 2018 sa záchyt LCH zvýšil na incidenciu 9,9/milión obyvateľov  

(54 pacientov) a v roku 2019 až na 15,9/milión (87 pacientov), pričom priemerný vek pacientov bol 

v roku 2019 55 rokov (muži: 56 rokov, ženy: 53 rokov). 
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Úlohou NRC je v rámci epidemiologickej surveillance legionelóz identifikácia a charakterizácia 

pôvodcu ochorenia z klinických a environmentálnych vzoriek. Surveillance je nevyhnutná vzhľadom 

na manažment liečby pacienta a kontrolu zdroja nákazy. 

 

NRC pre legionely v životnom prostredí postupuje pri rutinnom vyšetrovaní vzoriek zo životného 

prostredia v súlade s STN EN ISO 11731 Kvalita vody. Stanovenie Legionella z roku 2017 pri kultivačnej 

metóde a STN P ISO/TS 12869 Kvalita vody. Detekcia a kvantifikácia Legionella spp. a/alebo Legionella 

pneumophila metódou koncentrovania a metódou génovej amplifikácie s použitím kvantitatívnej 

polymerázovej reťazovej reakcie (qPCR) v prípade molekulárnej diagnostiky. Okrem rutinnej 

diagnostiky vykonáva NRC nadstavbovú diagnostiku suspektných izolátov metódou latexovej 

aglutinácie a aglutinácie monoklonálnymi protilátkami, v prípade epidemiologického šetrenia 

sekvenáciou – určovaním sekvenčných typov pre následné spojenie možného zdroja infekcie s ochorením. 

 

V roku 2020 bolo v NRC vyšetrených 367 vzoriek zo životného prostredia (tabuľka 1). Najväčší podiel 

(51 %) tvorí počet vzoriek z nadstavbovej diagnostiky a teda identifikácie suspektných bakteriálnych 

kmeňov zaslaných do NRC zo spolupracujúcich laboratórií. Okrem regionálnych úradov spolupracuje 

NRC pri diagnostike legionel aj s laboratóriom Ministerstva obrany SR. Z celkového počtu vzoriek bolo 

pozitívnych 249, čo predstavuje 68 %. Najčastejšie bola pri pozitívnych záchytoch identifikovaná 

Legionella pneumophila sérotyp 3 (24,5 %) a sérotyp 6 (23 %), Legionella pneumophila sérotyp 9  

(15 %), Legionella pneumophila sérotyp 1 (12 %), Legionella pneumophila sérotyp 4 (10 %), Legionella 

spp. (8 %).   

 

NRC vykonalo päť epidemiologických šetrení, v rámci ktorých boli odoberané vzorky zo životného 

prostredia. V dvoch prípadoch išlo o šetrenie klastrov výskytu komunitných legionelóz, zvyšné tri boli 

vykonané v rámci šetrenia v zdravotníckych zariadeniach – išlo teda o výskyt nozokomiálnych 

legionelóz. V prípade komunitných legionelóz bola prítomnosť legionel dokázaná iba v jednom prípade, 

a to v rozvodnom systéme teplej úžitkovej vody v bytovom dome, konkrétne Legionella pneumophila 

sérotyp 6 s osídlením 7,0.104 KTJ/1000 ml. V rámci šetrenia nozokomiálnych nákaz bola prítomnosť 

legionel dokázaná v celom rozvodnom systéme teplej úžitkovej vody v dvoch nemocniciach.  

Bola identifikovaná Legionella pneumophila sérotyp 1 a Legionella micdadei s osídlením  

2,0.103 – 1,4.105 KTJ/1000 ml v prvej a Legionella pneumophila sérotyp 9 s osídlením 

2,0.103 – 2,0.105 KTJ/1000 ml v druhej nemocnici. 

 

V roku 2020 bol na základe výzvy z ELDSNet šetrený v rámci Slovenskej republiky výskyt iba jednej 

cestovateľskej legionelózy. Šetrenie vykonal Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Žiline 

(RÚVZ), pričom vo vzorkách teplej úžitkovej vody bol v tomto prípade stanovený výskyt Legionella 

pneumophila sérotyp 8 (konfirmácia v NRC pre legionely v životnom prostredí).  

 

V roku 2020 NRC cielene vyšetrilo 26 vzoriek vôd a 5 vzoriek sterov z vodného prostredia zo zdravotníckych 

zariadení (mimo epidemiologického šetrenia), z toho sa v 18 vzorkách vôd (69 %) zistila prítomnosť 

legionel s intervalom počtu 2,0.102 – 2,8.105 KTJ/1000 ml. Zo vzoriek sterov bola stanovená prítomnosť 

legionel v 2 vzorkách (40 %). Najčastejšími sérotypmi boli L. pneumophila 6 (6×), L. pneumophila 3 

a 9 (5×), L. pneumophila 2 a 8 (2×), Legionella spp. (2×), L. pneumophila 4 a L. bozemanii (1×). 

 

V národnej legislatíve SR nie je stanovený limit pre ukazovateľ Legionella v pitných ani 

technologických vodách. V prípade teplej úžitkovej vody je možné brať do úvahy normu STN 83 0616, 

podľa ktorej musí spĺňať požiadavky na mikrobiologickú kvalitu pitnej vody. Definícia pitnej vody je 

zakotvená v zákone Národnej rady Slovenskej republiky č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji 

verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zákon“). V § 17 Zákon 

ustanovuje, že pitná voda je zdravotne bezpečná, ak neobsahuje žiadne mikroorganizmy, parazity a ani 

látky, ktoré v určitých množstvách alebo koncentráciách predstavujú riziko ohrozenia zdravia ľudí 

akútnym, chronickým alebo neskorým pôsobením. Z týchto ustanovení citovaného Zákona a technickej 

normy vyplýva, že ani teplá úžitková voda nesmie obsahovať mikroorganizmy, ktoré by potenciálne 

mohli ohroziť zdravie človeka. 

 



138 

Tabuľka 1: Počet cielene vyšetrených vzoriek 
 

Druh vzorky Počet vyšetrených Počet pozitívnych 

Pitná voda (PV) 18 8 

Teplá úžitková voda (TÚV) 70 47 

Bazény 20 2 

Priemyselná voda ( technologická, 

chladiaca, prevádzková) 
28 14 

Ovzdušie 16 0 

Ster 
vodné prostredie 17 7 

klimatizačné jednotky 12 0 

Nadstavbová diagnostika – bakteriálne 

izoláty 
186 171 

Spolu 367 249 

 

Legionella sa cielene vyšetruje iba v bazénových vodách s vodnými atrakciami v zmysle vyhlášky MZ 

SR č. 308/2012 [10], kedy je medzná hodnota 10 KTJ/100  ml a vo vnútornom ovzduší priestorov podľa 

vyhlášky MZ SR č. 210/2016 (< 1 KTJ/m3) [9]. 

 

Európsky Parlament schválil 16. decembra 2020 Smernicu o kvalite pitnej vody určenej na ľudskú 

spotrebu, ktorá bude v najbližšom čase publikovaná v Úradnom Vestníku EÚ. Smernica pripúšťa 

prítomnosť  Legionella spp. v pitnej vode  v limite < 1000 KTJ/1000 ml. Ak by sa požiadavky uvedenej 

smernice uplatnili na pozitívne vzorky pitných vôd vyšetrených v NRC (44 %), iba jedna z nich by 

spĺňala limit. Zvyšné vzorky by prekračovali limit stanovený pre legionely niekoľkonásobne (2× – 10×). 

 

Národná akčný plán pre životné prostredie a zdravie obyvateľov Slovenskej republiky V. (ďalej len 

„NEHAP V.“) sa venuje tzv. environmentálnemu zdraviu, t.j. faktorom ovplyvňujúcim zdravie človeka 

a jeho pohodu z hľadiska prírodného, aj človekom pretvoreného životného prostredia. Súčasťou 

NEHAP V. – priorita (b) je zabezpečenie všeobecného, spravodlivého a udržateľného prístupu 

k bezpečnej pitnej vode, sanitácii a hygiene pre všetkých a vo všetkých oblastiach, pričom sa podporí 

integrované riadenie vodných zdrojov a bezpečné používanie odpadových vôd. Medzi vážne 

zdravotnícko-verejné problémy patrí neustále zvyšujúci sa počet nozokomiálnych nákaz, medzi ktoré 

patria aj legionelózy. Osobitým záujmom verejných zdravotníkov na obmedzenie výskytu prípadov 

LCH je pravidelná kontrola prítomnosti baktérií rodu Legionella vo vodovodných systémoch pitnej 

a teplej úžitkovej vody, v ovzduší, bazénových vodách a steroch zo zdravotníckych zariadení a zariadení 

sociálnych služieb. Cieľom je znížiť expozíciu a riziko LCH v zariadeniach s pobytom osôb z rizikových 

skupín.  

 

V rámci NEHAP V. sa od novembra 2020 realizuje celonárodná úloha - monitoring osídlenia 

vodovodných systémov v zariadeniach sociálnych služieb, do ktorej sú zapojené všetky regionálne 

úrady verejného zdravotníctva SR (ďalej len „RÚVZ). Suspektné izoláty legionel zo vzoriek 

vyšetrených v regionálnych laboratóriách sú zasielané na konfirmáciu a sérotypizáciu do NRC v ÚVZ SR. 

 

Ku koncu roka 2020 bolo do NRC zaslaných na identifikáciu v rámci plnenia uvedenej úlohy 75 vzoriek 

suspektných legionel z 8 zariadení, izolovaných v laboratóriách RÚVZ v Poprade a Košiciach. Všetky 

izoláty boli stanovené ako Legionella pneumophila s najväčším zastúpením sérotypu 3 (55 %), 

po ktorom mali zhodný podiel zastúpenia sérotypy 6 a 9 (po 22,5 %). Približne 68 % izolátov 

pochádzalo z teplej úžitkovej vody, 27 % zo sterov z vodného prostredia a zvyšné 3 % z pitnej vody.  

 

Záver 

 

Podľa výsledkov publikovaných za posledné roky má výskyt diagnostikovaných LCH na území 

Slovenskej republiky stúpajúci trend. Napriek epidemiologickej situácii súvisiacej s vírusom  

SARS-CoV-2 sa NRC a laboratóriá v RÚVZ v SR snažia pokračovať v monitoringu výskytu legionel 

a plnení úloh s ním súvisiacich rovnako ako po minulé roky. V tomto roku bolo vyšetrených približne 

o sto vzoriek viac v porovnaní s rokom 2019. Postupným zlepšovaním diagnostiky sa okrem Legionella 
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pneumophila sérotyp 1 dostávajú do povedomia aj iné sérotypy legionel a ďalší zástupcovia rodu 

Legionella. Stále však zostáva najčastejším dokázaným pôvodcom ochorenia už spomínaná  

L. pneumophila sérotyp 1. 

 

Systematickou kontrolou osídlenia vodovodných rozvodov legionelami a účinnými technickými 

opatreniami na ich elimináciu je možné predísť vzniku legionelóz. Z uvedených výsledkov je zrejmé, 

že kolonizácia vodovodných systémov legionelami nie je neobvyklá. Cieľom NRC je aj naďalej 

pokračovať v monitoringu a zlepšovaní diagnostiky legionel vo vzorkách zo životného prostredia, a tým 

prispievať k znižovaniu výskytu ochorení.  
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Souhrn 

V souvislosti s každoročním výskytem lokálních epidemií cerkáriové dermatitidy ve světě, v Evropě i přímo 

v Česku se stále více hovoří o snahách tohoto původce kožního alergického onemocnění způsobeného larvami 

ptačích motolic systematicky sledovat. Donedávna bylo sledování jejich výskytu prováděno pouze na základě 

sběru a vyšetřování mezihostitelských plžů. Aktuálně se však stále více rozvíjí komplexní metody monitoringu 

využívající nejen mezihostitele, ale i definitivní hostitele, případně volně žijící stadia uvolňovaná do vodního 

prostředí. Tyto vysoce sofistikované metody jsou obvykle založeny na principech molekulární biologie a při 

správné optimalizaci jsou schopné zachytit i velmi malé množství DNA v hostiteli nebo ve vnějším prostředí. 

Optimalizace těchto postupů pro využití u ptačích schistosom působících cerkáriovou dermatitidu je však 

aktuálně teprve v začátcích a metoda proto není běžně dostupná. Tento fakt, spolu s cenou analýzy, vysokými 

nároky na drahé přístrojové vybavení, potřebné reagencie i zkušenosti hodnotitele prozatím ponechávají zmíněné 

metody pouze v rukou výzkumných pracovišť. Protože jsou však původci cerkáriové dermatitidy nově zařazeni 

mezi parametry pro hodnocení kvality koupacích vod sledované vyhláškou č. 238/2011 Sb., lze předpokládat, že 

se i tyto metody budou dál rozvíjet. Do doby, než budou využitelné v praxi, je možné využít standardizovanou 

metodiku založenou na sběru a vyšetřování plžů, která je popsána v normě ČSN 75 7737. 

 

Klíčová slova: cerkáriová dermatitida; ptačí schistosomy; koupací vody; metody monitoringu; změna legislativy 

 

Summary 

In connection with the increasing occurrence of local outbreaks of cercarial dermatitis in the world, Europe 

and also in the Czechia, there exists an effort to monitor this pathogenic skin allergic disease caused by larvae of 

avian schistosomes. Till now, monitoring of problematic cercariae of avian schistosomes has been performed 

only on the basis of the collection and examination of intermediate snail hosts. Nevertheless, more complex 

monitoring methods are being developed using not only intermediate hosts, but also definitive hosts, or wild 

stages released into the aquatic environment. These highly sophisticated approaches are usually based  

on the principles of molecular biology. Properly optimized, they are capable to capture even very small amounts 

of DNA in the host or in the external environment. The optimization of these procedures is still at the beginning 

and therefore not commonly available. This fact, together with overall costs per analysis including high demands 

on expensive instrumentation, necessary reagents, and the evaluator's experience, mentioned methods still 

remains in the hands of research institutes. However, the causative agents of cercarial dermatitis are newly 

included among the parameters monitored for the assessment of bathing water quality in Decree 

No.238/2011 Coll. This fact means that methods mentioned above will be probably further developed  

to be applicable in practice. Till that time, it is possible to use a standardized methodology based on examination 

of intermediate snail host, which is described in the Czech national standard ČSN 75 7737. 

 

Keywords: cercarial dermatitis; avian schistosomes; bathing waters; monitoring methods; changes in legislation 

 

 

Úvod 

 

Sledování výskytu původců cerkáriové dermatitidy bude od následující koupací sezóny součástí 

běžného monitoringu koupacích vod. Metodická norma (ČSN 75 7737), která je aktuálně ve finální 

fázi příprav pro vydání, podrobně popisuje postup, jak na podezřelých lokalitách sbírat plže, v jakých 

podmínkách je přepravovat a jak je v laboratoři vyšetřovat na přítomnost rizikových cerkárií. Tento 

postup je založený na vědeckých článcích, např. [1,2,9], zkušenostech autorů z terénu a připomínkách 

dalších odborníků, kterým je toto téma blízké. V novelizované legislativě (novely zákona o ochraně 

veřejného zdraví a prováděcí vyhlášky č. 238/2011 Sb.) jsou pak dále upravena pravidla pro posouzení 

rizika výskytu původců cerkáriové dermatitidy, pravidla pro monitorování jejich výskytu i pravidla 

pro posuzování závažnosti nálezu. Pro účely monitoringu původců cerkáriové dermatitidy jsou 

v současné době vyvíjeny nové, moderní metody. Přesto byl pro normu zvolen jako klíčový tradiční 
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postup založený na sběru mezihostitelských plžů a jejich vyšetřování na přítomnost cerkárií metodou 

osvitu. Důvody k tomuto rozhodnutí, i principy nově vyvíjených metod pro monitoring ptačích 

schistosom nejen z mezihostitelů, ale i z definitivních hostitelů či z prostředí, jsou diskutovány 

v předkládaném příspěvku.  

 

Ptačí schistosomy a jejich vývojový cyklus 

 

Cerkárie ptačích schistosom jsou larvální stadia produkovaná nakaženými plži do vodního prostředí. 

Za využití behaviorálních přizpůsobení, chemoreceptorů, pozitivní fototaxe, negativní geotaxe 

a aktivního pohybu se cerkárie snaží najít vhodného ptačího hostitele, na jehož kůži přisedají. 

Do vnitřních vrstev kůže následně pronikají díky produkci proteolytických enzymů leptajících tkáně. 

V těle obratlovčího hostitele se transformují na tzv. schistosomula. Po několikadenní migraci tělem 

hostitele se paraziti usazují v definitivní lokalizaci, dospívají, kopulují a produkují vajíčka, uvnitř 

kterých se vyvíjí miracidia infekční pro vodní plže. Miracidium, kterému se podařilo najít vhodného 

mezihostitele, se uvnitř jeho těla mění na mateřskou sporocystu, která je zdrojem dále se nepohlavně 

množících dceřiných sporocyst, uvnitř kterých se vyvíjí infekční larvy – cerkárie, které obvykle během 

dne tělo plže aktivně opouštějí [5]. Protože lidská kůže obsahuje stimuly lákající ptačí schistosomy 

k penetraci ve větším množství než kůže ptačí, nezřídka končí cerkárie v člověku [3]. Díky bouřlivé 

imunitní reakci se v něm červi nedokážou dál vyvíjet, v místech, kde byly jednotlivé cerkárie v kůži 

eliminovány, však vzniká typická svědivá vyrážka zvaná cerkáriová dermatitida [6].  

 

Projevy cerkáriové dermatitidy 

 

Obvykle v řádu nižších hodin po expozici cerkáriím pociťuje napadená osoba nepříjemné svědění 

kůže. Začínají se na ní objevovat drobné zarudlé skvrnky, z nichž každá odpovídá minimálně jedné 

proniknuvší cerkárii. Druhý až třetí den se intenzita svědění stupňuje a zvětšuje a výraznější bývá 

i vyrážka. V místě průniku cerkárie se postupně vytváří vystouplé zarudlé pupínky, na jejichž vrcholu 

se objevuje drobný puchýřek naplněný tekutinou. Rozškrábaná vyrážka zůstává dle citlivosti jedince 

patrná i více než týden po expozici. Kožní projevy infekce může doprovázet celková nevolnost, 

zvýšení teploty, otoky, zduření lymfatických uzlin nebo bolesti hlavy. Laboratorně je možné prokázat 

nárůst eozinofilů v krvi, narůstá i podíl specifických protilátek. Imunitní reakce, zodpovědná 

za likvidaci parazitů v kůži, je díky imunologické paměti s každou další infekcí rychlejší, stupňuje se 

však i nepříjemnost projevů [8]. 

 

Získávání dat o výskytu cerkáriové dermatitidy 

 

Cerkáriová dermatitida ještě stále není obecně známým onemocněním a v některých případech ho není 

jednoduché odlišit od jiných kožních problémů objevujících se při pobytu u vody (alergická reakce 

na sinice, chemikálie nebo fekální znečištění vody, pobodání hmyzem či jinými členovci apod.). Díky 

tomu, i díky obvykle mírnému průběhu, který nevyžaduje lékařskou péči, jsou údaje o skutečném 

počtu lidí, kteří se s tímto onemocněním setkali, stále nejasný. V současné době je založen zejména 

na hlášeních, která v podobě vyplněného dotazníku podávají postižené osoby přes web Státního 

zdravotního ústavu (SZÚ). Dalšími zdroji jsou informace od pracovníků krajských hygienických 

stanic (KHS) a zdravotních ústavů (ZÚ), ze strany vedení obcí, na jejichž území se problematická 

lokalita nachází, případně od správců nebo provozovatelů zasažených koupališť. Definitivním krokem 

k potvrzení, že šlo skutečně o cerkáriovou dermatitidu pak zpravidla bývá prošetření lokality 

na přítomnost plžů nakažených rizikovými cerkáriemi. Ověřování přítomnosti původců cerkáriové 

dermatitidy na těchto lokalitách bylo doposud prováděno jen ojediněle a úspěch při hledání 

nakažených plžů závisel na předchozích zkušenostech pověřeného pracovníka. Podrobnější návod, jak 

sběry na lokalitách i vyšetření nasbíraných plžů v laboratořích provádět, byl zveřejněn v podobě 

metodického doporučení Národního referenčního centra (NRC) číslo jednací SZU/03080/2019, 

rozeslané SZÚ dotčeným pracovníkům KHS a ZÚ v červnu 2019. Na základě tohoto dokumentu, 

sestaveného z vědeckých poznatků, zkušeností z terénu a připomínek obeslaných pracovníků, kteří se 

s problematikou setkávají, byla následně vypracována podrobná standardizovaná metodika v podobě 

normy (ČSN 75 7737), která je v těchto dnech finalizována. 
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Získávání dat o výskytu ptačích schistosom 

 

Zatímco ověřování přítomnosti rizikových cerkárií na koupalištích s podezřením na cerkáriovou 

dermatitidou je za určitých okolností nezbytnou součástí praxe ZÚ i KHS z důvodu ochrany veřejného 

zdraví, sledování výskytu ptačích schistosom (nejen ve stadiu infekčních cerkárií a nejen 

na koupalištích) je v rukách výzkumných organizací. Faktory, které ovlivňují výskyt ptačích 

schistosom na konkrétních lokalitách, a dynamika produkce rizikových cerkárií během roku stále 

nejsou zcela objasněné. Aby bylo možné tyto mezery ve znalostech ptačích schistosom rozklíčovat, je 

nezbytné sledovat jejich výskyt ve všech vývojových stadiích. V současnosti se k tomuto účelu 

používá široká škála přístupů od klasických parazitologických pitev až po nejmodernější metody 

molekulární biologie. Mnoho z nich je aktuálně teprve ve stadiu optimalizace, jejich případné rutinní 

využití v běžné praxi je proto zatím nereálné.  

 

Metody využívající mezihostitele 

 

Nejrozšířenější metodou pro monitoring přítomnosti ptačích schistosom je sběr vodních plžů a jejich 

následné vyšetřování na přítomnost cerkárií po stimulaci světlem. Alternativou k tomuto přístupu 

může být i pitva nalezených plžů, která oproti předchozí metodě odhalí i jedince v prepatentní fázi 

infekce. Nález ocelátních furkocerkárií hovoří o přítomnosti ptačích schistosom. Bližší nebo dokonce 

druhová determinace pouze na základě morfometrie je však v tomto případě takřka nemožná, proto se 

pro bližní identifikaci parazita využívá metod molekulární biologie. Částečně se však lze spolehnout 

i na úzkou hostitelskou specifitu ptačích schistosom ke konkrétnímu druhu mezihostitelského plže [5]. 

 

Vývojová stadia parazitů lze u plžů identifikovat také sekvenací tzv. volné cirkulující DNA v jejich 

hemolymfě [15]. Parazity v plžích je přitom možné zachytit, ještě než začnou vylučovat cerkárie [4]. 

Nicméně, tento způsob se prozatím obvykle nevyužívá ani ve vědeckých laboratořích, kde je mnohem 

jednodušší, rychlejší a levnější provést pitvu plže, prohlédnout roztlakové preparáty a osekvenovat 

následně až nalezená larvální stadia z hepatopankreatu. Druhá zmiňovaná metoda by jistě mohla přijít 

ke slovu při rutinních šetřeních za situace, pokud by bylo možné efektivně determinovat parazita 

na úrovni druhu z homogenátu směsného vzorku všech nasbíraných plžů. 

 

Metody využívající definitivní hostitele 

 

Přítomnost definitivního hostitele pozitivního na přítomnost ptačích schistosom je důležitým faktorem 

pro dlouhodobé udržení infekce na lokalitě. Do velké míry pak ale záleží i na tom, zda byl 

vyšetřovaný pták na lokalitě stálým obyvatelem, nebo jen náhodně prolétal. Pohyblivost ptačích 

hostitelů v tomto ohledu situaci poměrně komplikuje. Tradičně se zjišťování nákazy definitivního 

hostitele provádí pomocí pitvy přirozeně uhynulého nebo cíleně uloveného ptáka. Nález dospělců, 

vajíček, případně migrujících stadií může napovědět, jestli se na lokalitě parazitům daří uzavřít životní 

cyklus a přispívat tak k šíření infekce na další mezihostitele. Přesná druhová determinace 

molekulárními metodami zase napomůže vytipovat mezihostitelský druh plže, případně ujasnit 

hostitelskou specifitu konkrétních druhů ptačích schistosom na úrovni definitivního hostitele.  

 

Zajímavou alternativou je intravitální diagnostika viscerálních druhů ptačích schistosom z čerstvého 

trusu ptáků. Zde lze využít živá miracidia líhnoucí se po kontaktu s vodou, případně přímo trus 

obsahující vajíčka. Pro správné vyhodnocení situace na konkrétní lokalitě je však opět potřeba provést 

druhovou determinaci pomocí sekvenace DNA. 

 

Do budoucna by mohla zajímavé výsledky přinést i sérologická diagnostika nebo možnost 

identifikovat parazitární DNA v podobě tzv. volné cirkulující DNA v krvi odebrané odchycenému 

ptačímu hostiteli bez nutnosti jeho usmrcení [15,16]. 
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Metody využívající stadia parazitů přítomná ve vnějším prostředí 
 

V poslední době se v souvislosti s cerkáriovou dermatitidou objevily i metody, které lze využít, aniž 

bychom k tomu potřebovali manipulovat s definitivním hostitelem nebo hledali mezihostitele. 

V minulosti šlo například o terénní experimenty s tzv. cerkáriovými pastmi, které pracovaly 

na principu lákání cerkárií schistosom k penetraci do připravené vrstvy agaru pomocí atraktantů jako 

je např. kyselina linolová [14]. Konstrukce se sklíčky opatřenými vrstvou agaru s atraktantem se 

na dobu několika hodin umisťovaly na lokality s možným výskytem lidských schistosom a poté se pod 

lupou kontrolovaly na přítomnost cerkárií.  

 

Jiný přístup, který začíná být stále více populární napříč různými přírodovědnými obory, pracuje s tzv. 

environmentální DNA. Tedy s fragmenty genetické informace, které se dostanou do vnějšího prostředí 

z těl organismů a je možné je za určitých podmínek detekovat. V případě sledování lidských 

schistosom už je metoda poměrně dobře odzkoušena a některé týmy se snaží optimalizovat ji pro 

využití u ptačích schistosom (např. [11,12,13]). Při této metodě se na několika místech sledované 

lokality odebere těsně pod hladinou, ideálně na návětrné straně nádrže, definované množství vody 

(obvykle cca 20 litrů), která se na místě přefiltruje. Design metody počítá s tím, že se na filtru 

o velikosti otvorů obvykle 0,20 nm zachytí nejen živá, volně žijící stadia parazitů, ale i fragmenty 

DNA, které vznikají při rozpadu jejich mrtvých těl. Filtry se zachycenou environmentální DNA se 

poté obvykle analyzují pomocí qPCR.  

 

Perspektivy zavedení moderních metod detekce původců ptačích schistosom do praxe 

 

Z požadavků provozovatelů koupališť i možností pracovníků ZÚ a KHS zodpovědných za stanovení 

původců cerkáriové dermatitidy na lokalitách je zřejmé, že logisticky a technicky náročné a méně 

vypovídající metody pro detekci ptačích schistosom, založené na pitvách mezihostitelů i definitivních 

hostitelů, v budoucnu pravděpodobně rutinně využívány nebudou. Stejně tak zůstanou v rukou 

vědeckých pracovníků pravděpodobně i metody využívající intravitální diagnostiku u definitivních 

ptačích hostitelů. Kromě osvědčeného sběru a vyšetřování plžů se však zdá, že velkou naději 

na uplatnění má v budoucnu metoda sledování e-DNA ve vodním prostředí. Přestože se již na trhu 

začínají objevovat i komerční kity přímo pro detekci trichobilharzií, mají zatím tyto metody svá slabá 

místa. Jsou jimi zejména cena zahrnující nejen samotné kity, ale i přístroje potřebné pro analýzu 

a náklady na proškolený personál. Zavedení takto citlivých metod rovněž vyžaduje velmi čisté 

prostředí laboratoře (obvykle samostatnou místnost), zamezující nežádoucím kontaminacím vzorků. 

Komplikace mohou nastat také při interpretaci výsledků. Většina metod založených na e-DNA dokáže 

potvrdit výskyt ptačích schistosom, ovšem prozatím bez druhové specifikace. V případě, že metoda 

potvrdí přítomnost DNA ptačí schistosomy, která pochází z dospělců, vajíček nebo miracidií 

pocházejících z definitivního hostitele, nelze tento nález považovat nutně za rizikový z hlediska 

rozvoje cerkáriové dermatitidy. Pokud jde totiž o druh, pro který se v nádrži nevyskytuje vhodný 

mezihostitel, k vývoji cerkárií na lokalitě vůbec nedojde. Situaci rovněž komplikuje fakt, že některé 

druhy nebo i rody ptačích schistosom vědeckému světu stále unikají. Nebyly zatím molekulárně 

charakterizovány, neznáme jejich hostitele, nevíme nic o jejich biologii, a tedy ani to, zda dokážou 

u člověka způsobovat cerkáriovou dermatitidu či nikoli. Nález pouhé e-DNA ptačí schistosomy bez 

druhového určení tedy může být pro hodnocení lokality do jisté míry zavádějící, a proto je její 

případné rutinní využití v našich podmínkách prozatím velmi omezené. Minimálně do doby, než se 

podaří problém druhové specifity e-DNA uspokojivě vyřešit. 

 

Aktuálně platná legislativa spojená se sledováním původců cerkáriové dermatitidy  

 

Přesto, že cerkáriová dermatitida tvoří velkou část případů akutních onemocnění nahlášených 

do dotazníku nemocí z koupání [10] a je hlavní příčinou epidemií z koupání ve volné přírodě ([7], 

nepublikovaná data SZÚ), nebylo doposud k monitorování rizika výskytu ptačích schistosom 

na přírodních vodách ke koupání přistupováno ani systematicky ani preventivně. Monitorování 

zpravidla probíhalo až následně po nahlášení prvních případů vykazujících příznaky cerkáriové 

dermatitidy u koupajících se osob. K preventivnímu přístupu se odhodlali pracovníci KHS jen 
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příležitostně, ale buď jen na lokalitách s endemickým výskytem cerkáriové dermatitidy (např. některé 

nádrže v Moravskoslezském nebo Libereckém kraji) nebo v rámci akcí, které sice zahrnovaly 

monitoring různých suspektních lokalit v rámci celého kraje (např. KHS Libereckého či Olomouckého 

kraje), ale byly omezeny jen na jednu koupací sezónu.  

 

To, že bude nutné problém cerkáriové dermatitidy z koupacích vod v rámci ČR řešit jednotně, bylo 

zřejmé již od epidemií na Českolipsku před více než deseti lety (Nový Bor 2006 a 2010, Zákupy 

2009). Předem bylo jasné, že zabudování systematického preventivního monitorování původců 

cerkáriové dermatitidy do legislativy nebude snadné, o následném zavedení do praxe nemluvě. Nebyly 

k dispozici standardní postupy odběru, laboratorního zpracování ani hodnocení. Navíc mimo 

akademickou sféru takřka úplně chybělo know-how. To se postupně ve spolupráci s akademickými 

pracovišti (Přírodovědecká fakulta UK, 1. lékařská fakulta UK, Parazitologický ústav AV ČR) 

zlepšuje, dostatečné však zatím určitě není. 

 

Změny v legislativě byly zahájeny novelizací zákona o ochraně veřejného zdraví (zákon č. 258/2000 Sb., 

ve znění zákona č. 205/2020 Sb.) v níž se poměrně nesrozumitelně původci cerkáriové dermatitidy 

skrývají pod termínem mnohobuněčné organismy (kam může, při do absurdna dotaženém výkladu, 

spadat i koupající se člověk). Zásadní na této novele zákona bylo, že se otevřela cesta k nastavení 

požadavků v prováděcím právním předpise, kterým je vyhláška č. 238/2011 Sb., jejíž novela 

zavádějící požadavky na monitorování a hodnocení původců cerkáriové dermatitidy vyšla v prosinci 

loňského roku pod číslem 568/2020 Sb.  

 

Podle novelizované legislativy je nutné před každou koupací sezónou rozhodnout, zda lze na lokalitě 

během koupací sezóny předpokládat vysoké riziko výskytu původců cerkáriové dermatitidy. Pokud 

ano, je nutné jejich přítomnost monitorovat. Lokality se podle přílohy 5a (část A) vyhlášky dělí do čtyř 

stupňů (0–3), přičemž monitorovat bude nutné stupně 2 a 3. Do nejvyššího stupně 3 spadají pouze 

koupací vody, kde byla v minulé sezóně zaznamenána cerkáriová dermatitida a/nebo byli nalezeni její 

původci v plžích. Na druhé straně do stupně 0 budou zařazeny lokality, kde je riziko výskytu původců 

cerkáriové dermatitidy malé, a tudíž nebudou na přítomnost původců cerkáriové dermatitidy 

monitorovány. Do této kategorie by měly především spadat vody, které nemají vhodné podmínky pro 

život mezihostitelských plžů, tj. zejména hluboké nádrže bez litorálních oblastí, s vysokým oživením 

fytoplanktonem (resp. nízkou průhledností) po větší část sezóny, vybetonované nádrže nebo nádrže 

s jemně písčitými břehy. Problematické je rozdělení do stupňů 1 a 2, kam spadají lokality, které 

potenciál pro přítomnost ptačích schistosom mají (přítomnost vodních ptáků, mezihostitelských plžů či 

případy cerkáriové dermatitidy dříve než v minulém roce). Nastavit nějaká „tvrdá“ kritéria by však 

bylo velmi obtížné a pro praktické využití v mnoha případech i kontraproduktivní. Proto se konečné 

rozhodnutí nechává na odborném posouzení pracovníka KHS. Lokality zařazené do stupňů 2 a 3 

se budou sledovat jedenkrát před koupací sezónou nebo krátce po jejím začátku a přinejmenším 

jednou v koupací sezóně s odstupem 3 až 5 týdnů. Uvedené požadavky na monitoring budou spolu 

s ostatními ukazateli kvality vody součástí před sezónou vydávaného monitorovacího kalendáře. Počet 

lokalit, které budou v ČR preventivně sledovány na výskyt původců cerkáriové dermatitidy, 

odhadujeme na několik desítek.  

 

Vyhláška dále obsahuje z formálních důvodů stručný popis metody odběru a stanovení výsledků 

v laboratoři. V době schvalování vyhlášky totiž ještě nebyla vydaná metodická norma ČSN 75 7737, 

takže na ni nebylo možno přímo odkázat, a bez alespoň základního popisu metody by tak nebylo jasné, 

jakou metodu použít, což by teoreticky mohlo být v praxi zneužito. Samozřejmě se však předpokládá, 

že se při odběrech a laboratorním zpracování bude postupovat podle normy.  

 

Dále vyhláška v příloze 5a (část C) obsahuje způsob vyhodnocení závažnosti nálezu (opět rozděleného 

do čtyř stupňů). Zohledňuje se druh/rod a počet nalezených plžů vylučujících ocelátní furkocerkárie 

a také to, zda byli plži nalezeni v blízkosti hodnoceného místa nebo ve vzdálenějších částech nádrže. 

Toto hodnocení je následně využito jako jedno z kritérií při souhrnném hodnocení podle přílohy 6 

vyhlášky (známé „smajlíky“). 
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Jak bude systém fungovat, se poprvé přesvědčíme v letošní koupací sezóně. Před jejím začátkem bude 

nutné ještě některé věci doladit (např. formu, jakou mají mít výsledky v centrální databázi IS PiVo). 

V plánu je také školení, které by mělo ujednotit jak výklad vyhlášky, tak postup nové ČSN. Vzhledem 

k nejasné epidemické situaci však ještě není jasný ani termín, ani jeho forma. Do budoucna je nutno 

počítat s tím, že některé laboratoře budou chtít postup podle ČSN akreditovat, což s sebou jistě přinese 

nové požadavky (např. na odborné posuzovatele, na pořádání programu zkoušení způsobilosti). Je také 

možné, že některé požadavky nové legislativy se v praxi neosvědčí a bude je nutné upravit v některé 

z budoucích novel vyhlášky č. 238/2011 Sb. 

 

Závěr 

 

Ačkoli je cerkáriová dermatitida ve světě široce rozšířeným fenoménem zasahujícím do života mnoha 

lidí, v málokteré zemi se podařilo zavést monitoring ptačích schistosom do zákona jako součást 

povinných kontrol kvality vody. V Česku se každoročně objeví několik větších či menších lokálních 

epidemií, jejichž počet s nově přijatou vyhláškou a metodickou normou pravděpodobně ještě vzroste. 

Mezi typickými případy cerkáriové dermatitidy působené třemi nejčastěji se vyskytujícími druhy 

ptačích schistosom u nás (Trichobilharzia franki, T. szidati a T. regenti) se zcela jistě objeví i méně 

probádaní zástupci vyžadující bližší vědecké zkoumání, odhalující příslušnost k druhu, hostitelskou 

specifitu i potenciál působit cerkáriovou dermatitidu u lidí. Z tohoto hlediska je naprosto zásadní 

spolupráce vědeckých pracovníků s lidmi z praxe, která přináší oboustranné benefity, když pomáhá 

získávat důležitá data o biologii a rozšíření ptačích schistosom a umožňuje tak vhodně zvolit směr, 

kterým se bude ubírat optimalizace metod využitelných v budoucnu pro běžnou praxi.  
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institucionálními prostředky na vědu a výzkum Univerzity Karlovy PROGRES Q43 (2016-2020), 

UNCE/SCI/012 - 204072/2018 (2018-2023), SVV 260432/2018 a prostředky MZ ČR – RVO (Státní 
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Súhrn 

V životnom prostredí sa nachádza mnoho rozličných faktorov, ktoré môžu priaznivo či nepriaznivo ovplyvniť 

zdravie ľudí. Neoddeliteľnou súčasťou celého ekosystému je voda, ktorá plní jednak najdôležitejšiu úlohu,  

„vyrába“ sa z nej pitná voda, ale zároveň sa využíva pre účely rekreácie. Národné referenčné centrum 

pre mikrobiológiu životného prostredia  Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky (ďalej len „NRC 

pre MŽP“ a „ÚVZ SR“) zabezpečuje monitoring mikrobiologickej kvality vody v rámci svojich programov 

a projektov. Sleduje sa kvalita rekreačných vôd, t.j. prírodné vodné plochy, vodné nádrže, štrkoviská 

a biokúpaliská, letné kúpaliská a aquaparky, bazény pri hoteloch a penziónoch, sezónne areály či plavárne. 

Monitoring sa zameriava na sledovanie prítomnosti ukazovateľov, ktoré  určuje legislatíva, ale sleduje sa 

aj prítomnosť mikroorganizmov, ktoré za určitých podmienok môžu vyvolať ochorenie. Mikroorganizmy 

izolované z vodných matríc boli bližšie identifikované biochemicko-diagnostickými metódami. Pri bližšej 

identifikácii a konfirmácii niektorých izolátov (čeľaď Vibrionaceae) bola nadviazaná spolupráca s Národným 

referenčným centrom pre Vibrionaceae v Regionálnom úrade verejného zdravotníctva (ďalej len „RÚVZ“) 

so sídlom v Komárne. 

 

Kľúčové slová: legislatíva; voda určená na kúpanie; mikrobiologická kvalita vody; patogénne a podmienene 

patogénne mikroorganizmy; identifikácia; izoláty 

 

Summary 

There are many different factors in the environment that can have a positive or negative effect on human health. 

An integral part of the whole ecosystem is water, which plays both the most important role, "produces" drinking 

water, but is also used for recreational purposes. The National Reference Center for environmental microbiology 

of the Public Health Office of the Slovak Republic (hereinafter referred to as the “NRC for the Ministry  

of the Environment” and the “ÚVZ SR”) monitors the microbiological quality of water within its programs and 

projects. The quality of recreational waters is monitored- natural water areas, water reservoirs, gravel and organic 

swimming pools, summer swimming pools and aqua parks, swimming pools at hotels and boarding houses, 

seasonal areas or swimming pools. Monitoring focuses on monitoring the presence of indicators specified by 

legislation, but also on the presence of microorganisms that can cause disease under certain conditions. 

Microorganisms isolated from aqueous matrices were further identified by biochemical-diagnostic methods.  

In closer identification and confirmation of some isolates (family Vibrionaceae), was established cooperation with 

the National Reference Center for Vibrionaceae in the Regional Office of Public Health (hereinafter “RÚVZ”)  

in Komárno. 

 

Keywords: legislation; water for recreation; microbiological water quality; pathogenic and conditionally 

pathogenic microorganisms; identification; isolates 

 

 

Úvod 
 

Voda na kúpanie predstavuje riziko prenosu infekčných ochorení, ktoré spôsobuje celá škála 

organizmov ako sú vírusy, baktérie. Tieto organizmy prežívajúce v bazénových vodách môžu vyvolávať 

hnačky predovšetkým u detí, zápaly pokožky, vonkajšieho zvukovodu, prínosových dutín, očných 

spojiviek, rôzne infekcie rán, dýchacích ciest a urogenitálneho systému. Prítomné môžu byť aj parazity 

a mikroskopické huby, pričom plesne a kvasinky môžu vyvolať mykózy. Prostredníctvom vody 

najčastejšie dochádza k šíreniu črevných nákaz pôsobením baktérií, ktoré sú bežne prítomné v stolici. 

Pri rekreačnom kúpaní sa pokožka a sliznice kúpajúcich ľudí dostávajú do priameho kontaktu s vodou 

a často dochádza tiež k prehĺtaniu malého množstva vody. Na kúpaliskách, kde sa v pomerne malom 
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priestore kúpe veľa ľudí, môže byť voda týmto spôsobom znečistená rozličnými choroboplodnými 

zárodkami. Zvýšené zdravotné riziká z kúpania v bazénoch sa vyskytujú najmä tam, kde nie je kvalitná 

prevádzka a prekračuje sa povolená návštevnosť a kapacita kúpaliska. Príčinou kontaminácie bývajú aj 

steny a dná bazénov, ktoré majú nerovný povrch a nečistia sa mechanicky, filtre na recirkuláciu vody, 

ktoré sa nečistia a dostatočne často neobmieňajú, prípadne sa nedodržiavajú pravidlá správnej 

dezinfekcie vody.  
 

Vodami určenými na kúpanie sú v zmysle zákona č. 355/2007 Z. z. Zákon o ochrane, podpore a rozvoji 

verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov, najvýznamnejšie povrchové vody, ktoré 

na kúpanie využíva veľký počet kúpajúcich sa a nebol pre nich vydaný trvalý zákaz kúpania alebo trvalé 

odporúčanie nekúpať sa. Vody určené na kúpanie sú monitorované a hodnotené aj podľa kritérií 

Európskej únie a údaje o kvalite ich vody sú od roku 2004 každoročne poskytované Európskej komisii. 

Monitorovanie sa sústreďuje najmä na kúpaciu sezónu (obdobie od 15. júna do 15. septembra). 

Na Slovensku sleduje kvalitu vody na kúpanie ÚVZ SR a 36 RÚVZ. Kvalita vody na kúpanie sa začína 

kontrolovať približne 2 týždne pred začiatkom kúpacej sezóny. V priebehu sezóny prebieha monitoring 

na prevádzkovaných kúpaliskách a na najvýznamnejších prírodných vodných plochách 

v dvojtýždňových intervaloch. Na lokalitách s neorganizovanou rekreáciou, ktoré sú využívané malým 

počtom ľudí (cez víkendy), sa vykonávajú len orientačné kontroly kvality vody na kúpanie na začiatku 

sezóny alebo podľa potreby. 

 

Prírodným kúpaliskom v zmysle uvedeného zákona č. 355/2007 Z. z. sa rozumie prevádzkované 

zariadenie s vyznačenou prírodnou vodnou plochou na kúpanie a s príslušným vybavením, ako sú 

prevádzkové plochy a zariadenia. Prírodným kúpaliskom sa môže stať aj voda určená na kúpanie, ak 

spĺňa tieto požiadavky a zabezpečuje ich prevádzkovateľ. Takáto prírodná vodná plocha je vodou 

určenou na kúpanie a zároveň aj prírodným kúpaliskom. Čo sa týka požiadaviek na kvalitu vody, tie sú 

pre všetky typy prírodných vodných plôch rovnaké. 

 

Umelé kúpalisko je krytá stavba alebo nekrytá stavba so súborom zariadení využívaných na kúpanie 

a s ním súvisiace prevádzkové plochy. 

 

Prírodné, umelé kúpaliská a biokúpaliská a požiadavky pre nich upravuje vyhláška MZ SR č. 308/2012, 

Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o požiadavkách na kvalitu vody, kontrolu 

kvality vody a o požiadavkách na prevádzku, vybavenie prevádzkových plôch, priestorov a zariadení 

na prírodnom kúpalisku a na umelom kúpalisku, ktorá definuje pokyny na odber vzoriek vody, 

ukazovatele kvality vody, medzné hodnoty, rozsah a početnosť kontrol kvality vody na kúpanie. 

Medznou hodnotou je hodnota ukazovateľa kvality vody, ktorej prekročením stráca voda vyhovujúcu 

kvalitu v ukazovateli, ktorého hodnota bola prekročená. 

 

Jedinečné postavenie vzhľadom na mikrobiálne osídlenie vody má biokúpalisko, ktoré bolo po prvý raz 

definované v uvedenej vyhláške. Vyhláška vymedzuje požiadavky na kvalitu vody, ako aj medzné 

hodnoty ukazovateľov kvality vody na biokúpalisku. Biokúpalisko je umelé kúpalisko so systémom 

prírodného spôsobu čistenia vody, ktorá je oddelená od podzemných vôd a povrchových vôd. 

V biokúpalisku sa podľa vyhlášky nesmú vyskytovať ryby, žaby a plazy. 

 

Cieľom úlohy NRC pre MŽP v ÚVZ SR v rámci realizácie programov a projektov verejného 

zdravotníctva je monitoring vôd určených na kúpanie s dôrazom na sledovanie ukazovateľov určených 

legislatívou, ako sú fekálne indikátory (Escherichia coli a črevné enterokoky), Pseudomonas aeruginosa 

(riziko inhalácie endotoxínu) a Staphylococcus aureus, ktorý sa síce vo vode nemnoží, ale dlho prežíva. 

Jeho prítomnosť poukazuje na nedostatočné zabezpečenie kvality vody. Analýza vody je zároveň 

rozšírená o sledovanie prítomnosti patogénnych a podmienene patogénnych mikroorganizmov 

s dôrazom na ich bližšiu špecifikáciu a identifikáciu. 

 

Odber vybraných vzoriek vôd na kúpanie, ako aj s tým spojené analýzy, sa vykonávali akreditovanými 

metódami v zmysle ISO/IEC 17025 a v zmysle štandardných pracovných postupov NRC a Slovenských 

technických noriem.  
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Patogény izolované z vodných matríc boli bližšie identifikované bežne dostupnými diagnostickými 

prostriedkami v NRC pre MŽP v ÚVZ SR. Časť týchto izolátov (čeľaď Vibrionaceae) bola bližšie 

identifikovaná a konfirmovaná vďaka spolupráci s NRC pre Vibrionaceae v RÚVZ v Komárne.  

 

V roku 2020 bolo zanalyzovaných 73 vzoriek vôd pochádzajúcich z umelých kúpalísk. Z celkového 

počtu vyšetrených vzoriek bolo prekročených 5 vzoriek v ukazovateli Staphylococcus aureus, 

Pseudomonas aeruginosa a kultivovateľné mikroorganizmy pri 37 ºC (ukazovateľ celkového oživenia 

vody). Najčastejšie sa vyskytujúcim patogénom bol Proteus spp. a Proteus mirabilis. Zaujímavý bol 

aj záchyt zástupcov rodu Vibrio vo vodách na kúpanie.  

 

Okrem patogénnych mikroorganizmov (tab. 1), bol v povrchových vodách potvrdený aj zvýšený záchyt 

fekálnych koliformných baktérií rodu Enterobacter – Enterobacter cloacae, Enterobacter spp. 

Potvrdená bola aj prítomnosť baktérií Serratia odorifera, či Pasteurella pneumotropica a Pantoea spp. 

V roku 2020 bolo monitorovaných 30 vodných plôch určených na kúpanie.  

 

Vzhľadom na pandémiu SARS-CoV-2 sa monitoring biokúpalísk v roku 2020 neuskutočnil. V tab. 1 je 

uvedený prehľad najčastejšie sa vyskytujúcich patogénov, ktoré boli identifikované pri sledovaní kvality 

vôd pochádzajúcich z biokúpalisk v roku 2019. Raritným bol záchyt mikroorganizmu Burkholderia 

cepacia. 

 
Tabuľka 1: Prehľad izolovaných podmienených patogénov 
 

Matrica  Miesta odberu Izolované kmene 

Povrchová voda určená 

na kúpanie 

(kúpacia sezóna v roku 

2020) 

Bratislavský samosprávny kraj 

Bratislava 

Košický samosprávny kraj 

Aeromonas hydrophila  

Citrobacter freundii 

Citrobacter spp. 

Klebsiella pneumoniae 

Klebsiella spp. 

Proteus spp. 

Proteus mirabilis 

Serratia odorifera 

Pseudomonas aeruginosa 

Vibrio vulnificus 

Vibrio furnissii 

Vibrio spp. 

Vibrio cholerae (netoxinogénny druh) 

Biokúpalisko  

(kúpacia sezóna v roku 

2019) 

Bratislavský samosprávny kraj 

Banskobystrický samosprávny kraj 

Prešovský samosprávny kraj 

Aeromonas hydrophila 

Burkholderia cepacia 

Citrobacter spp. 

Klebsiella pneumoniae 

Klebsiella spp. 

Proteus spp. 

Pseudomonas otitidis 

 

S cieľom zefektívniť štátny zdravotný dozor nad kvalitou vody určenej na kúpanie bol v rámci verejného 

prieskumu vytvorený Dotazník výskytu ochorení súvisiacich s kvalitou vody na kúpanie v Slovenskej 

republike, ktorý sa uskutočnil v rokoch 2018–2020.  

 

Na prieskume sa zúčastnilo 222 účastníkov. Obrázok 1 a 2 sú príkladom otázok, na ktoré respondenti 

odpovedali.  
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Obr. 1: Prehľad najčastejších zdravotných komplikácií, ktoré sa objavili u opýtaných respondentov po rekreačnom 

kúpaní (legenda pre čiernobielu verziu zborníka: gastrointestinálne ťažkosti 22 %, urologické a gynekologické 

ťažkosti 14 %, ušné ťažkosti 3 %, očné ťažkosti 5 %, kožné ťažkosti 45 %, odreniny 2 %, bolesť hlavy 2 %, 

nezaradené ťažkosti 5 %, bez ťažkosti 2 %) 

 

 
 

Obr. 2: Prieskum prvotných zdravotných ťažkostí do 24 hodín (legenda pre čiernobielu verziu zborníka:  

áno 77 %, nie 23 %) 

 

Záver 
 

Mikroorganizmy, ktoré boli izolované z rekreačných vôd na kúpanie, môžu znamenať potencionálne 

riziko pre zdravie kúpajúcich sa, pričom v súčasnosti nie sú kontrolované legislatívou. Na základe 

skúseností NRC bude predložený návrh na rozšírenie mikrobiologickej analýzy patogénnych 

mikroorganizmov o ich bližšiu identifikáciu a špecifikáciu vzhľadom na ich význam pre verejné zdravie. 

Cieľom je podpora ochrany zdravia v národnom i medzinárodnom kontexte prostredníctvom pravidelnej 
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kontroly kúpacích vôd na Slovensku, vďaka ktorej sa zníži výskyt ochorení, ktoré súvisia s vodou 

na kúpanie. Monitoring vôd určených na kúpanie bude pokračovať aj v nasledujúcich rokoch. 
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Souhrn 

VODÁRNA PLZEŇ je provozovatelem malého gravitačního vodovodu v okresu Plzeň – sever. Zdroj podzemní 

vody pro malou obec je kontaminován pesticidními látkami. Začátkem roku 2020 byl do vodojemu instalován 

otevřený filtr a náplní granulovaného aktivního uhlí (GAU) za účelem odstranění trvale nadlimitního metabolitu 

pesticidní látky – Alachlor ESA. Během pravidelné kontroly náplně bylo v letních měsících zjištěno, že spodní 

vrstvu GAU obývají dva druhy živých jedinců. Kolektiv hydrobiologů vyhodnotil, že se jedná o přirozené 

organismy čistých studených podzemních a jeskynních vod. Příspěvek popisuje, jak se podařilo zabránit vstupu 

nežádoucích organismů do náplně filtru a zajistit funkci filtrace přes GAU.    

 

Klíčová slova: úprava pitné vody; odstranění pesticidních látek; filtrace přes granulované aktivní uhlí (GAU); 

blešivec studniční (Niphargus aquilex); pastrunovec potoční (Haplotaxis gordioides) 

 

Summary:  

VODÁRNA PLZEŇ is the operator of the small gravitational water supply network in the Pilsen – north district. 

The source of groundwater for the small village is contaminated with pesticides. At the beginning of 2020, the open 

filter filled with granular activated carbon (GAC) was installed in the reservoir. The purpose of the installation 

was to remove a permanently above-limit metabolite of the pesticide – Alachlor ESA. In the summer months, 

during the ordinary inspection of filters filling, was found that two species of living organisms inhabit the lower 

layer of GAC. The team of hydrobiologists evaluated that they are natural organisms of pure cold groundwater 

and cave water. The paper describes how it was possible to prevent of unwanted organisms into the filling of filter 

and to ensure the function of filtration through GAC.  

 

Keywords: drinking water treatment; removal of pesticides; filtration through granular activated carbon (GAC); 

Niphargus aquilex; Haplotaxis gordiodes 

 

 

Úvod 

 

Společnost VODÁRNA PLZEŇ zajišťuje výrobu pitné vody odpovídající kvality, kterou dodává 

do západočeské metropole a jejího blízkého okolí, a se stejnou pečlivostí také provozuje vodovody 

velkých, středních a malých obcích v přilehlých třech okresech. V okresu Plzeň – sever se nachází malá 

obec Černíkovice, ve které je zásobováno 72 obyvatel pitnou vodou z místního vodovodu, jejímž 

zdrojem je podzemní voda ze dvou mělkých jímacích zářezů. S ohledem na geografickou polohu 

mělkého prameniště a významného vlivu dřívější zemědělské činnosti v poměrně těsné blízkosti zdroje 

není překvapením, že podzemní voda je kontaminována pesticidními látkami. Podzemní voda z mělkého 

zdroje vykazuje v posledních letech trvale nadlimitní koncentrace metabolitu Alachlor ESA. Prokázaný 

výskyt metabolitu Alachlor ESA byl pádným důvodem pro žádost provozovatele o dočasné určení 

mírnějšího hygienického limitu. Od konce roku 2018, kdy platí výjimka pro hodnoty zmíněného 

metabolitu v dodávané pitné vodě pro obec Černíkovice, se provozovatel zamýšlel nad možným řešením 

problému. Stavební a technické dispozice umožnily v objektu vodojemu instalovat začátkem roku 2020 

otevřený filtr. Na míru vyrobená nerezová nádoba byla naplněna granulovaným aktivním uhlím (GAU) 

za účelem odstranění přítomných pesticidních látek a jejich reziduí z podzemní vody. 

 

Vodovod Černíkovice 

 

Vodovodní zásobovací systém pro obec Černíkovice je gravitační s jedním tlakovým pásmem. Hlavním 

řídicím prvkem je hladina vody ve vodojemu. 

 

Voda ze dvou jímacích zářezů je perforovanou kameninou přivedena do první předkomory zemního 

vodojemu. Jímací zářezy vykazují vodu v průměru mírně kyselé reakce, středně tvrdou, agresivní, 

mailto:martina.klimtova@vodarna.cz
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s koncentrací dusičnanů oscilující kolem 40 mg/l, prostou ostatních forem dusíku a kromě nadlimitních 

hodnot Alachloru ESA jsou detekovány stopové koncentrace Atrazinu a Metazachloru ESA. S ohledem 

na přítomnost pesticidních látek patří podzemní voda do kategorie upravitelnosti A3. 

  

V první předkomoře je od začátku roku 2020 zabudována nerezová nádoba s obdélníkovým půdorysem. 

Na děrované mezidno je nasypána vrstva GAU (Filtrasorb TL – 830) do výšky 30 cm. Přivedená 

podzemní voda proteče vrstvou GAU v otevřeném filtru a přes druhou předkomoru natéká do komory 

vodojemu s kapacitou 30 m3, kde je hygienicky zabezpečena příslušnou dávkou roztoku chlornanu 

sodného. Dávkování dezinfekčního roztoku zajišťuje bateriové dávkovací čerpadlo. Z vodojemu odtéká 

pitná voda, která splňuje limitní hodnoty platné vyhlášky ve všech ukazatelích, včetně pesticidních látek, 

do spotřebiště vodovodním řadem. Celková délka rozvodné vodovodní sítě obce Černíkovice je 942 m. 

 
 

        

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       
Obr. 1: Schéma systému zásobování pitnou vodou – vodovod Černíkovice 

 

Funkce GAU-filtru  

 

GAU bylo před nasypáním do nerezové nádoby předem smáčeno a následně opakovaně manuálně 

propráno čistou pitnou vodou bez organického zatížení. Otevřený filtr byl okamžitě po vložení 

vypraného GAU uveden do provozu. Průtok podzemní vody filtrem je regulován výškou přelivné hrany 

filtru a výškou odtokového otvoru do akumulační komory tak, aby vrstva GAU byla stále ponořena 

ve vodě.  

 

Surová podzemní voda obsahuje dlouhodobě stopové koncentrace Atrazinu a jednoho jeho metabolitu, 

dále stopové koncentrace metabolitu Metazachloru ESA a Metolachloru ESA a trvale vysoké 

koncentrace metabolitu Alachlor ESA. Tabulka 1 uvádí přehled průměrných hodnot vybraných 

pesticidních látek, u kterých byla měřitelná hodnota v surové vodě z černíkovických zářezů, v porovnání 

s průměrnými hodnotami pesticidů ve filtrátu, po sorpci na GAU. 

 

Z uvedených průměrných hodnot v tabulce vyplývá, že účinnost separace pesticidních látek na GAU 

dosahuje 97,5 – 100% odstranění. 

 

Nevítaní obyvatelé ve filtrační vrstvě GAU 

 

Objekt vodojemu je v běžném provozu pravidelně kontrolován pracovníkem obsluhy alespoň 1× týdně. 

Součástí kontrolní činnosti je mj. kontrola funkčnosti otevřeného filtru a stav náplně. Vzhledem k tomu, 

že přes filtr s GAU voda protéká gravitačně a zdroj bývá při přívalových srážkách náchylný k podkalení, 

je potřeba vrstvu GAU občas detailně zkontrolovat a ručně vyprat čistou vodou. 
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Tabulka 1: Porovnání průměrných koncentrací vybraných pesticidních látek v surové vodě a ve vodě po filtraci 

přes GAU  
 

Vodovod ČERNÍKOVICE 
Průměrné hodnoty  

v r. 2019–2020 
Průměrné hodnoty v r. 2020 

Vybrané pesticidní látky 

a jejich metabolity 

Měrná 

jednotka 

SUROVÁ voda - přítok  

na GAU-filtr 

UPRAVENÁ voda - odtok 

z GAU-filtru 

Alachlor ESA µg/l 1,850 0,046 

Metazachlor ESA µg/l 0,095 <0,020 

Metolachor ESA µg/l 0,126 <0,020 

Atrazin µg/l 0,011 <0,005 

Atrazin-desethyl µg/l 0,015 <0,005 

Pesticidní látky celkem µg/l 0,057 <0,030 

 

V červenci 2020 v rámci pravidelné kontroly náplně po vypuštění vody z filtrační nádoby na povrchu 

GAU byli nelezeni malí jedinci bílé barvy, o velikosti cca 5 mm. Po takovém zjištění byla celá náplň 

GAU z nádoby vybrána a proprána v čisté vodě s vysokou koncentrací celkového chloru za účelem její 

dezinfekce. Během manuálního propírání granulí byl objeven k velkému překvapení další druh živého 

organismu, v podobě dlouhých (cca 100 mm), velmi tenkých žížalek s mírně červeným zabarvením. 

Po procesu propláchnutí čistou vodou a vybrání dlouhých žížalek bylo GAU vráceno zpět do nádoby. 

Zhruba po dvou týdnech se poměrně nepříjemná situace s invazí nezvaných hostů opakovala. Tentokrát 

už byly v průběhu čištění náplně odebrány vzorky obou druhů živých jedinců. 

 

Vzorky s velkým nadšením hodnotil tým hydrobiologů, v čele s panem RNDr. Jindřichem Durasem, 

Ph.D., v plzeňské laboratoři Povodí Vltavy, státní podnik. Po několika dnech jsme obdrželi uspokojivý 

verdikt, že se v obou případech jedná o typické obyvatele žijící v temných studnách, v jeskynních 

a podzemních vodách. Malý drobný jedinec byl identifikován jako blešivec studniční – Niphargus 

aquilex. Dlouhá tenká žížalka je zástupcem skupiny kroužkovců, jedná se o pastrunovce potočního – 

Haplotaxis gordioides [1].  

 

Abychom zabránili vstupu obou druhů jedinců do vrstvy GAU, umístili jsme na vstup do otevřeného 

filtru, resp. nad filtrační lože, planktonní síťku. Druhá bariéra v podobě planktonní sítě v plastovém 

rámu byla umístěna na přelivnou hranu předkomory vodojemu. 

 

Závěr 

 

Osazením otevřeného filtru s náplní GAU do objektu vodojemu se především podařilo vyřešit velký 

problém s nevyhovující kvalitou pitné vody pro malý vodovod. Provozní zkušenosti se specifickou 

náplní nám přinesly nové poznatky o přirozených živočiších podzemních vod, o jejichž existenci jsme 

dosud neměli tušení.  
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Souhrn 

Slávička mnohotvárná (Dreissena polymorpha) patří mezi jedny z nejagresivnějších šířících druhů. Její výskyt se 

rozšiřuje po více jak 230 let. Toto rozšiřování je způsobeno zejména antropogenní činností. Vzhledem k jejímu 

rozšiřování ve vodách ČR se dají předpokládat ekologické a i ekonomické ztráty v budoucích letech.  

 

Klíčová slova: Slávička mnohotvárná; výskyt; technologické okruhy 

 

Summary 

Dreissena polymorpha is one of the most aggressive spreading species. Its occurrence has been spreading for more 

than 230 years. This spread is mainly due to anthropogenic activity. Due to its spread in the waters of the Czech 

Republic, ecological and economic losses can be expected in the coming years. 

 

Keywords: Zebra mussel; methods; occurrence; technological circuits 

 

 

Úvod 

 

Mlž – slávička mnohotvárná – dosahuje v průměru velikost okolo 25–35 mm, na jejíž trojhranných 

člunkovitých silnostěnných lasturách jsou tmavohnědé klikaté čáry. Tento mlž žije pomocí byssových 

vláken na různých předmětech potopených ve vodě, sloupech, kamenech či na schránkách jiných 

měkkýšů. Naopak dno tvořené jemným substrátem, jako je písek, jíl nebo bahno, není pro osídlení 

slávičkami vhodné. Druh je citlivý zejména na nestabilitu dna při pohybu vody a na kyslíkové deficity, 

ke kterým v bahnitých nánosech často dochází. 

 

Slávička mnohotvárná v budoucích letech může způsobit ekonomické ztráty nejenom u energetických 

společností, zejména svojí schopností zanášet potrubní trasy (zvýšená tlaková ztráta), zanášení 

tepelných výměníků (snížení teplosměnného výkonu), ucpávání chladících tras ložisek (čerpadla, vodní 

turbíny – přehřátí a následné poškození) a v neposlední řadě kolonizací povrchů a jejich nemožnosti 

čištění, jejímž důsledkem je koroze daného materiálu. 

 

Životní cyklus slávičky mnohotvárné 

 

Rozmnožování slávičky mnohotvárné (anglicky zebra mussel) je významně ovlivněno podmínkami 

prostředí, které konkrétní populace obývá. Zásadní vliv na reprodukční strategii druhu má teplota vody. 

Slávičky mohou žít na stanovištích se značným rozpětím hodnot teploty vody, přičemž právě tento 

faktor významně ovlivňuje jak přežívání populací, tak růst jedinců i průběh reprodukce. Slávička je 

schopná tolerovat rozmezí teplot od 0 °C do 30–34 °C. Dospělí mlži jsou přitom odolnější než larvální 

stadia [1].  

 

V našich geografických podmínkách začíná ve volné přírodě reprodukce slávičky mnohotvárné 

na přelomu jara a léta a probíhá až do začátku podzimu. Jedinci jsou odděleného pohlaví, gonochoristé. 

Pohlavní buňky, vajíčka i spermie, jsou zpravidla vypouštěny synchronně do okolního vodního 

prostředí, kde dochází k vnějšímu oplození. Rozhodujícím faktorem, ovlivňujícím průběh a intenzitu 

rozmnožování, je teplota. Jedinci zpravidla vstupují do reprodukční fáze životního cyklu až při teplotě 

přesahující 12 °C. Za optimální bývá považováno rozmezí 17–23 °C [2].  

 

Rozmnožování probíhá celé léto a zpravidla kulminuje v červenci. Během celé sezony vyprodukuje 

samička vajíčka řádově v počtu milionů kusů. Při optimální teplotě mohou být vajíčka oplozena po dobu 

asi 5 hodin, spermie jsou při stejné teplotě životaschopné až 22 hodin. 

 

mailto:pavel.kus@cvrez.cz
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Po oplození se vajíčko dále vyvíjí a vzniká z něj obrvená larva prodělávající několik vývojových fází 

(viz obr. 1). Bývá souborně označována jako veliger. Larva se volně pohybuje ve vodním sloupci a jako 

součást planktonu se zde může vyskytovat od pěti dnů až do přibližně pěti týdnů od oplození vajíčka. 

Veligery jsou často unášeny vodními proudy, vznikajícími vlivem větru, a koncentrují se v zátokách 

vodních nádrží.  

 

Délka trvání jednotlivých vývojových fází mladých sláviček závisí zejména na teplotě vody. Po oplození 

vajíčka vzniká zygota a z ní po 6 až 96 hodinách obrvená plovoucí larva. Trochofora se mění v larvální 

stádium veliger, který už má vytvořený řasnatý lem, tzv. velum. Pohyb řasinek umožňuje larvě plavání 

a také vychytávání mikroskopických částiček potravy z vodního sloupce. 

 

2. až 9. den od oplození začíná larva vylučovat embryonální schránku, která dosahuje velikosti  

70–160 μm, má tvar písmene D a je zatím bez pigmentu. V této fázi je larva označovaná jako 

prodissoconch. Ta během několika dnů přechází v poslední volně plovoucí larvální stádium veliconcha 

(velikost od 120 do 280 μm), která už je typická kulovitou schránkou s kresbou a vznikem nových 

orgánů – žaberních filament.  Ta plní funkci získávání potravy filtrací drobných částic z vody. Zároveň 

dochází k vývoji svalnaté nohy, která jedincům umožňuje plazení nebo plavání těsně nade dnem. 

Současně dochází k vytvoření byssových žláz, pomocí kterých je larva po 18 až 90 dnech od oplození 

schopná přichycení k pevnému substrátu. Proto bývá tato fáze označována jako pediveliger.  

 

Přisednutí larvy na dno s sebou přináší změnu způsobu života a vynutí si určitou přestavbu těla. Dochází 

k řadě morfologických změn, larva ztrácí obrvený lem velum, formují se žábra a sifony. Pokračuje také 

vylučování schránky, která již získává trojúhelníkový tvar a zbarvení typické pro dospělé jedince 

slávičky. 

 

Svalnatá noha umožňuje mladé slávičce pohyb po dně. Mlž aktivně leze a hledá vhodný substrát 

k přichycení. K přichycení k podkladu využívá slávička bílkovinná vlákna, která jsou vylučovaná 

byssovými žlázami a ve vodním prostředí rychle tuhnou. Jejich pevnost je mimořádná, často při snaze 

odstranit slávičku z podkladu dochází spíše k vytržení těla z lastur než k přetržení samotného vlákna. 

Typickým vhodným substrátem ke kolonizaci bývají na dně vodních těles kameny, větve, nerovnosti 

dna, štěrk nebo lastury jiných mlžů přítomných na lokalitě. Mladí jedinci často přisedají také na vodní 

rostliny. Velmi často se jedinci přichycují také na již existující shluky sláviček předešlých generací 

a vytvářejí typická uskupení mnoha desítek jedinců různé velikosti a stáří, tzv. drůzy, viz obr. 2 [3, 4]. 

 

 
 

Obr. 1: Životní cyklus slávičky mnohotvárné 
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Obr. 2: Drůzy slávičky mnohotvárné [4] 

 

Výskyt  
 

Slávička mnohotvárná se v České republice vyskytuje v okolí velkých vodních toků (obr. 3), kdy 

k významnému rozšíření došlo roku 1997 pomocí velkých povodní na řece Moravě. 

 

 

Obr. 3: Výskyt slávičky mnohotvárné v ČR podle záznamů v ND OP 

 

Slávička mnohotvárná vs. technologické okruhy 

 

Jak bylo napsáno výše, Slávička mnohotvárná způsobuje technologické problémy, zejména v chladících 

okruzích, kde může navyšovat tlakovou ztrátu či snižovat přestup tepla, což může vést k výpadku 

či poškození daného zařízení a následně i k nemalým ekonomickým ztrátám. Slávička mnohotvárná je 

schopná se přizpůsobit daným podmínkám, přesto preferuje k životu pórovité materiály, teplotu okolí  

0–30 °C, slabě alkalické prostředí (hodnota pH 6,8 – 8), relativně nízké proudění okolní vody 

a především vyšší obsah vápenatých iontů.  

 

Hodně chladících či technologických okruhů tyto podmínky splňuje. Z tohoto důvodu je potřeba tyto 

okruhy chránit. Ochrana technologických okruhů má několik řešení. Jedná se zejména o mechanické, 

chemické či fyzikální řešení.  
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Mezi mechanické metody patří: 

• podvodní čištění – potápěčské práce; 

• vysokotlaké a nízkotlaké vodní čištění; 

• vysokotlaké vodní čištění za použití abraziv; 

• mechanické čištění za použití teplotního šoku (suchý led); 

• mechanická filtrace – dostatečné pro separaci veligerů 40 μm. 

 

Mezi chemické metody patří: 

• biocid – oxidující; 

• biocid – neoxidující; 

• poly – QAC (poly-kvarterní amoniové soli); 

• QAC (kvarterní amoniové soli); 

• biopesticid; 

• biobullets – enkapsulace účinné látky do stravitelného obalu. 

 

A v poslední řadě mezi fyzikální metody patří: 

• UV záření; 

• ultrazvuk; 

• tepelné ošetření; 

• volba materiálů; 

• nátěry. 

 

Všechny tyto metody se mohou mezi sebou kombinovat, a tedy zvyšovat ochranu nejenom proti slávičce 

mnohotvárné. 

 

Dále lze zařízení chránit systémově či pouze lokálně, pouze jednotlivá zařízení. Poslední možností 

ochrany je volba frekvence ochrany – preventivní vs. reaktivní.  

 

Co se týče frekvence nasazení jednotlivých metod, mají provozovatelé na výběr buď kontinuální, nebo 

šokové ošetřování. Pokud provozovatelé zvolí šokové ošetření, je potřeba mít dobrý monitoring. 

Na slávičku mnohotvárnou existují speciální monitory, které umožňují dávkování chemikálií cíleně, 

a tedy může dojít k ušetření dávkované chemikálie. 

 

Závěr 

 

Předložený příspěvek má za cíl čtenáře seznámit o možnostech ochrany technologických okruhů proti 

slávičce mnohotvárné, a tak předejít provozním a následně ekonomickým ztrátám. Kombinací metod 

může dojít k ochraně nejenom jednoho zařízení, ale i celých technologických okruhů. Pokud jsou 

metody dobře zvoleny, dochází i k ochraně před mikrobiálním oživením v okruzích.  
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Souhrn 

Dvě nádrže, rybník Medulán (k.ú. Sedmpány) a přednádrž Němčice (Sedlický p.), byly v 70. letech 20. stol. 

vybudovány jako ochrana vodárenského zdroje VN Švihov před znečištěním. V době jejich vzniku byly za hlavní 

riziko znečištění považovány sedimenty, resp. na ně vázané živiny. Mohou být tyto nádrže po půl století existence 

užitečnou ochranou surové vody i před zcela jiným typem znečištění, tj. pesticidy? Na základě časových řad 

koncentrací fyzikálně-chemických parametrů a průtoků pokrývající období III/2018 – V/2019 jsou v příspěvku 

popsány koncentrace vybraných pesticidních látek, skupiny tč. nejzávažnějších kontaminantů. Bodové odběry 

na podélném profilu potoku Medulán (3 profily) a na přítoku a odtoku VN Němčice (2 profily), kde byly doplněné 

automaticky odebíranými vzorky, dokumentují retenci a transformaci pesticidů v obou nádržích a zhodnocují 

jejich ochrannou funkci. Přítomnost pesticidních látek a jejich metabolitů musíme hodnotit jak z perspektivy 

jakosti surové vody, tak i z pohledu stavu a funkce vodních ekosystémů. 

 

Klíčová slova: pesticidy; VN Švihov; retence; plošné zdroje znečištění 

 

Summary 

Retention of pesticides in many constructed wetlands worldwide is well described within the scientific literature. 

On the other hand, the retention function of fishponds and small reservoirs is less studied. Here we present the first 

results obtained by pesticide sampling at five profiles on two small streams, Sedlický and Medulán, emptying 

close to the abstraction point of the largest drinking water reservoir in the Czech Republic. Sedmpány fishpond 

(1.4 ha) and Němčice reservoir (20 ha) were built in the 1970s to protect Švihov reservoir against sediment load. 

During a sampling period longer than one year and covering two spring seasons, we collected robust evidence of 

retention of many individual pesticides, meaning their maternal compounds and numerous transformation 

products. Most of them are chemicals banned in the past, others used until recently.  

 

Keywords: pesticides; Švihov reservoir; retention; non-point sources of pollution 

 

 

Úvod 

 

Na přítomnost pesticidů v povrchových vodách můžeme nahlížet a hodnotit je ze dvou podstatně 

odlišných hledisek. Je-li voda zdrojem pro úpravu pitné vody, potom je jednoznačně nadřazeným 

hlediskem zdraví člověka. V takové perspektivě nás zajímá toxicita jednotlivých látek (převážně 

karcinogenita, mutagenita, ale stále více expozice vývojová – specifická pro dílčí fáze embryogeneze, 

genetické predispozice aj.). Každopádně platí imperativ, že jejich koncentrace nesmí překročit 

hygienické limity stanovené jak pro akutní, tak i chronické dávky. Jaká expozice ohrožuje, resp. 

zajišťuje zdraví člověka, hodnotí v této perspektivě po desetiletí klasická toxikologie, která má tradičně 

k dispozici savčí modely, moderně jejich tkáňové kultury, ale víceméně přetrvávající Paracelsův 

koncept dávky (dose – response). Arbitrární parametr „suma pesticidů“ obsažený v hygienických 

normách pak nekvantifikuje nebezpečnost a rizikovost, ale je vyjádřením principu předběžné opatrnosti. 

Ve druhém ohledu, a tedy ve všech vodách, nejvíce ale v malých tocích prvního a druhého řádu, tzv. 

headwaters, nás zajímá ekotoxikologický účinek pesticidů, tj. dopad na celý vodní ekosystém 

(taxonomicky řečeno na řasy, makrofyta, zoobentos, ryby, ale také funkčně, např. na intenzitu retence, 

transformace či odbourávání organických látek nebo živin). V této perspektivě se ptáme na populační 

změny evolučně od sebe velmi vzdálených organismů, stručně řečeno fungujeme v rámci WFD (Water 

Framework Directive). 

 

Jedna a druhá perspektiva se velmi často prolíná (na úrovni chemické analýzy naprosto), 

komplementárně doplňuje (přitom vodní organismy mohou být a často i jsou „systémem předběžného 

varování“ pro člověka, nikoli naopak) a téměř nikdy nejsou od sebe izolovány (snad vyjma legislativy, 
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humánní vs. environmentální). Kritickým příkladem z první perspektivy může být překročením limitů 

v letech 2008 až 2010 vynucená stavba nové linky granulovaného aktivního uhlí na vodárně v Plzni 

(1,8 mld. Kč a 200 tis. zásobených obyvatel) nebo stejný, byť stále preventivní, počin na vodárně 

Želivka (také přes 1 mld. Kč, ale zásobeno cca 1,5 mil. obyvatel). Kritickým příkladem z druhé 

perspektivy může být havárie v ZS Vilémov na Doubravě, kde došlo v roce 2014 k vyhubení populace 

raka říčního chlorpyrifosem, a to kvůli špatnému zacházení při údržbě zemědělské techniky. 

 

Protože se s pesticidy (korektní název je prostředky na ochranu rostlin, protože tak jsou vymyšleny 

a užívány) zachází hojně i v povodí VN Švihov, je nutné zkoumat jak zdroje a cesty jejich transportu 

do nádrže, tak také a především možnosti, jak nežádoucí pronikání těchto toxických látek do vodního 

prostředí omezit, zpomalit nebo jeho následky zabezpečit. Nezbytným předpokladem jakéhokoli 

vzorkování vody pro analýzu pesticidů a jejich metabolitů je použití pokročilých vzorkovacích metod, 

tj. samplerů, ať pasivních (sorpční gely a membrány) či aktivních (programovatelné autosamplery). 

Pouze ony umožňují přesné zachycení krátkých epizod zvýšeného odnosu [1] nezbytné pro věrohodné 

zhodnocení rizika výskytu toxických látek. Bohužel jejich použití zároveň významně zatěžuje finanční 

rozpočet a klade mnohem vyšší nároky na pracovní sílu. 

 

Obě sledované nádrže, VN Němčice i Sedmpánský rybník, ležící nad sedlickou zátokou, byly 

vybudovány cíleně jako ochrana VN Švihov před znečištěním. V 70. letech bylo myšleno zejména 

znečištění splachy, resp. sedimenty, nikoli pesticidy. Zátoka má díky krátké vzdálenosti od svého ústí 

ke švihovské hrázi, a díky hluboce korytovitému tvaru dna, významný geografický a hydromorfologický 

potenciál, aby za jistých hydrodynamických okolností (zaklesnutá výška hladiny, silná teplotní 

stratifikace a velké objemy, resp. jiná hustota přitékající vody) negativně ovlivnila kvalitu vody u hráze 

VN Švihov, tj. přímo v prostoru odběrového objektu úpravny vody. Na rozdíl od látek a objemů vody 

vnášených do přehrady hlavními přítoky (Želivka, Trnava, Martinický a Blažejovický potok viz obr. 1.) 

není mezi sedlickou zátokou a odběrovým objektem, obrazně řečeno, pufrační kapacita zhruba roční 

doby zdržení. Proto představují jednotlivé kontaminující látky, jejich koncentrace a množství emitované 

do sedlické zátoky zvláštní riziko reflektované mj. i zařazením vertikálního profilu do schématu 

provozního monitoringu Povodí Vltavy, s. p. 

 

V posledních letech na obou tocích probíhaly dva projekty zaměřené rovněž na pesticidy [2,3]. Na první 

v této práci volbou Sedlického potoka cíleně navazujeme, druhému jsme pomáhali výběrem lokalit. 

V roce 2017 jsme provedli tři kola jednorázových odběrů, a to na deseti drobných, dosud 

nevzorkovaných potocích přímo přitékajících do vzdutí nádrže. Medulán jednoznačně obsadil smutnou 

první příčku jak v dosažených koncentracích, tak počtu detekovaných látek. I při hodnocení celkovém 

odnosu patřil k „premiantům“, resp. „potížistům“ (nepublikovaná data). Jeho zařazení do této studie 

bylo nevyhnutelné. 

 

Obecným cílem tohoto příspěvku je zhodnocení retence pesticidů v nádržích, a to na konkrétním 

příkladu dvou, plochou povodí i hladiny různě velkých těles, které se nacházejí nedaleko od odběrového 

objektu VN Švihov a mohou tedy pro odběr surové vody představovat zvláštní riziko. Za tím účelem 

byly v projektu „Ochrana kritické infrastruktury - vodního zdroje Želivka - před účinky PPCP a pesticidů 

v podmínkách dlouhodobého sucha“ uskutečněny déle než rok trvající a dvě jara postihující odběry pro 

analýzu pesticidů a jejich metabolitů. 

 

Lokality 

 

Sledované nádrže (viz tabulka 1), VN Němčice (20,0 ha) na Sedlickém potoce i Sedmpánský rybník 

(1,4 ha) na potoce Medulán, leží na levém břehu VN Švihov blízko hráze (viz obr. 1). Sedlický potok 

(délka 14,82 km po vzdutí přednádrže) i Medulán (délka 1,88 km po vzdutí přehrady) ústí do sedlické 

zátoky, kterou zatopeným údolím přehrada vytvořila. Sedlický potok (povodí 71,6 km2) tvoří hlavní 

přítok VN Němčice, která je na začátku zátoky. Medulán (povodí 3,04 km2 pouze po násep D1) ústí 

do zátoky na samém jejím konci jako poslední levobřežní přítok. Sedlický potok je Povodím Vltavy, 

s. p. pravidelně sledován (přítok i odtok VN Němčice), naproti tomu Medulán mezi sledované přítoky 

nepatří.  
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Obr. 1: Přehledová mapka povodí VN Švihov s vyznačením sledovaných profilů a jejich povodí (vlevo nahoře), 

detailní plán povodí Medulánu (vpravo nahoře) a Sedlického potoka (dole) s vyznačením pěti odběrových profilů, 

jejich mezipovodí a odvodněných ploch 

 

Lokalizace odběrových profilů na Sedlickém potoce byla převzata od Povodí Vltavy, s. p., spoluřešitele 

projektu, a je tedy shodná s dlouhodobě monitorovanými profily kvality vody. První profil ‚Leský mlýn 

– pod farmou‘ se nachází pod lávkou, asi 150 m pod soutokem Sedlického a Čechtického potoka. 

V místě úplného promíchání obou potoků byly odebírány prosté bodové vzorky (profil A). Na soutoku 
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jmenovaných a podobně velkých přítoků (Čechtický p. má plochu povodí 31,3 km2, Sedlický p. 

nad soutokem s ním 40,3 km2) je permanentní LG Leský mlýn (levý břeh) s lávkou a definovaným 

betonovým přepadem. Na protějším břehu byl po dobu sledování umístěn přenosný objekt Povodí 

Vltavy, s. p., tzv. „vajíčko“. Uzamykatelná stanice umožňující instalaci autosampleru měla sací hadici 

(délka 14 m s převýšením 4 m) upevněnou do skalní, trvale protékané tůně v peřejích pod soutokem.  

I když jsou obě odběrová místa od sebe vzdálená 120 m, vzorky jsou považovány za rovnocenné 

a označovány shodně (profil A). Vzdutí přednádrže začíná asi 400 m pod Leským mlýnem. Do tohoto 

meziúseku přitéká ještě drobný pravostranný přítok od Albertovic. Ten svým povodím je kvůli poloze 

odběrového profilu započítán již k dolnímu mezipovodí němčické nádrže. 

 
Tabulka 1: Charakteristiky sledovaných nádrží: plochy a délky odvozeny z DIBAVOD, parametry VN Němčice 

podle [3], objem Sedmpánského rybníku byl odhadnut podle vyhl. č. 3/2008 Sb., hloubka a průtok podle vlastního 

měření 
 

Nádrž  VN Němčice Sedmpánský rybník 

rok výstavby 1974* 1967* 

plocha povodí po hráz [km2] 81,69 2,34 

plocha hladiny [ha] 19,96 1,40 

podíl hladiny a povodí [%] 0,24 0,60 

délka přítoku [km] 14,8 0,495 

zmax  [m] 10 2,5 

objem [m3] 1.157.000 cca 10.500 

Qa [L/s] 450 cca 2 

TRT [dny] 30 cca 60 

Vysvětlivky: * Historická odbočka dotýkající se změny hydrologických poměrů: stavba hráze VN Němčice byla ukončena 

roku 1974. Ve stejný rok byl také vypraven poslední vlak z Trhového Štěpánova do dnes zatopených Dolních Kralovic jezdící 

přes nyní opuštěný viadukt viditelný z hráze němčické přehrady. Sedmpánský rybník, v katastrální mapě též Podveský r., byl 

vybudován roku 1967. Kronika obce Sedmpány k tomu uvádí: „Na loukách pode vsí zřizuje se záchytný rybník na kaly tekoucí 

z vesnice“ a v roce 1986 shrnuje: „Druhou vodní plochou (kromě požární nádrže na návsi, pozn. DF) byl asanační rybník pod 

vesnicí v místech, kde se dříve říkalo ‚v Meduláně‘. Tento rybník vybudovali pracovníci, kteří stavěli vodní dílo ‚Želivka‘ a 

sloužil pro zachycování nečistot z obce do Želivské nádrže. … Třetí vodní plocha byla vybudována v roce 1986 … v místech, 

kde se vlastně říkalo ‚v Kupsáku‘“ (myšlen rybníček 290 m2 pod dnešním ZD, pozn. DF). V roce 1974 kronikář zaznamenává 

ještě další hydrologicky významnou skutečnost: „V měsíci březnu byl bagrován podjezd pod dráhou u Hulic a materiál byl 

navážen na cestu do ‚Medulánu‘, čímž se tato cesta zvýšila až o 2 metry“. Tyto skutečnosti musíme mít na paměti při 

vymezování geografických rozvodnic, resp. při sčítání výměr a užití ploch jednotlivých mezipovodí, které se díky stavebním 

změnám mohou od hydrologických rozvodnic značně lišit. Dodejme pro pořádek, že úsek D1 Soutice – Loket přetínající 

Medulán byl dokončen roku 1977. Kvůli zátopě Švihova nemohl procházet přes dva téměř dokončené, dnes opuštěné mosty 

(přes Medulán a Sedlický potok). Byl přeložen JZ směrem, přičemž i nový most vztyčený nad Sedlickou zátokou (délka  

216 m, stavba 1969-1977) je z pohledu ohrožení kvality vody kritickým místem striktně omezujícím druhy k přepravě 

povolených nákladů. S využitím internetových zdrojů: 1) Kronika obce Sedmpány https://keblov.webnode.cz/historie/kronika-

sedmpán/ (přístup 9. 1. 2021); 2) 25 let propojení Prahy a Brna https://motorway.cz/prilohy/d1-25-let-do-brna.pdf (přístup 

9. 1. 2021); 3) VD Němčice http://www.pvl.cz/files/download/vodohospodarske-informace/vodni-dila-a-nadrze/nemcice.pdf 

(přístup 9. 1. 2021) 

 

K odběru druhého vzorku ‚Němčice – hráz‘ (profil B), odebíraného na odtoku z VN Němčice, byl využit 

funkční objekt přehrady. Vzhledem ke zvyšující se trofii přednádrže, provázené v posledních letech 

tvorbou sinicových květů (rod Microcystis), je přepad po celém obvodu zvnějšku lemován plechovou 

nornou stěnou sahající cca 4 m pod hladinu tak, aby se na hladině vznášející se sinice nedostávaly volně 

do níže ležící švihovské přehrady. Prosté bodové vzorky byly nabírány šoufkem mezi lemem 

a betonovou hranou přepadu, kudy odtéká voda z víceméně metalimnetické vrstvy. Autosampler 

umístěný do strojovny FO odebíral vzorky sací hadicí (délka 5,9 m s převýšením 3,2 m) zakončenou 

teflonovým košem zanořeným 60 cm pod hladinu. Manuálně i automaticky odebírané vzorky jsou 

prakticky ze stejného místa, byť různé hloubky. Vzhledem k povaze odtoku také tyto považujeme 

za totožné. 

 

Povodí Sedlického potoka (71,6 km2) i mezipovodí přednádrže (10,1 km2) je poměrně hustě osídleno, 

čemuž odpovídá vysoký podíl zornění (o.p. 53, resp. 62 %) a odvodnění (14 resp. 19 %, tj. celkem  

10,3 a 1,9 km2). Převážně smrkové lesy (28 resp. 18 %) byly v suchých letech silně postiženy kůrovcem 

a v obou povodích probíhaly kalamitní těžby, v dolním úseku Čechtického potoka velkoplošné (holiny 

http://www.pvl.cz/files/download/vodohospodarske-informace/vodni-dila-a-nadrze/nemcice.pdf
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jsou patrné na posledních snímcích ortofoto na webu mapy.cz). Plochy lučních porostů zabírají stejný 

podíl (TTP 12 %). Předpokládá se u všech luk kosení, protože celoroční pastva nebyla v povodí 

pozorována a např. největší podnik v okolí (ZD Čechtice) má kromě telat a jalovic 650 ks svých dojnic 

trvale ve vnitřních chovech. Výměry plodin ani množství aplikovaných pesticidních látek nebyly 

detailně zjišťovány. V posledních letech nicméně dominují ozimé i jarní odrůdy obilovin (cca 50 % 

na o.p.) doplněné kukuřicí (25 %) a řepkou (20 %, podíl pěstovaný pro MEŘO není znám). Významný 

podíl mají samozřejmě brambory (5–10 %). Z pohledu celkové spotřeby pesticidů je důležitá existence 

bioplynové stanice (BPS) v Čechticích (ZD Čechtice; instalovaný el. / tepelný výkon: 1200/1220 kW; 

udělení licence 2011). BPS spotřebuje značnou část okolní produkce kukuřice a pícnin.  

 

Povodí Medulánu je nad rybníkem hydrologicky přetnuto náspem cesty s propustkem (profil A), hrází 

rybníka s cestou po ní vedoucí a přemosťující bezpečnostní přepad (profil B) a mohutným náspem 

dálnice D1 s tunelovým propustkem (profil C). Takto je studované povodí (celková plocha 3,04 km2) 

rozděleno na tři dílčí mezipovodí (1,87; 0,47 a 0,7 km2). Náspy cest a odvodňovací stavby evidované 

na obou březích (celkem je odvodněno 0,91 km2, tj. 30 % plochy povodí) mohou při takto malých 

rozlohách i významně oddálit hydrologicky a geograficky definovanou rozvodnici. Detaily 

odvodňovacích staveb nejsou známy, ale začátek potoka (západní větev) je dnes tvořen vyústěním 

několika svodnic. Tento horní úsek je z jižní strany chráněn pásem stromů. Poslední svodnice, ústící 

z pravé strany těsně nad propustkem cesty od ZD, je pravděpodobně zatrubněnou JZ větví potoka, 

patrnou ještě v mapách z 50. let. Naopak SZ větev, resp. soustředěný povrchový odtok eventuálně 

přitékající od ZD přes dříve zamokřené dnes odvodněné louky nebyl v mapách nikdy evidován, i když 

jsou zde doloženy dvě opuštěné hráze a v zatáčce pod areálem ZD je dodnes malý rybníček (290 m2). 

Na horní straně propustku (345 m dlouhý úsek potoka) byly odebírány vzorky (A) a díky přepadu 

na dolní straně mohl být spolehlivě měřen bodový průtok. Potok (vč. dalších 150 m) ústící 

do Sedmpánského rybníku je v celé délce zahloubený, napřímený a se zpevněnými břehy a vydlážděným 

dnem (HMZ). Rybník po drtivou většinu pozorovaného období odtékal přes bezpečnostní přepad, kde 

byly odebírány vzorky (B) a měřen průtok. V případě letních přísušků byly odebírány vzorky z hladiny 

rybníku těsně před přepadem a zaznamenán buď nulový průtok nebo byl doměřen průsak přepadem 

a hrází pod požerákem. Poslední úsek potoka (630 m) mírně meandruje přirozeným korytem v úzkém 

pásu podmáčené olšiny s vysazenými smrky a končí 80 m dlouhým propustkem pod dálnicí D1. Před 

ním byl vybudován měrný přeliv a odebírány vzorky (C).  

 

Oproti mapovým podkladům, které udávají silné zornění (o.p. 62 %) byly zaznamenány v JZ části 

povodí nově zatravněné větší plochy, což souvisí s chovem, popř. ustájením koní na pozemcích 

bývalého pivovaru. Reálná výměra trvalých travních porostů (úředně TTP 11 %) je tedy vyšší, a to 

na úkor orné půdy. Téměř všechny louky tvořící široký pás podél potoka jsou odvodněné a pravidelně 

kosené. Převážně smrkové lesy tvořící 20 % se kromě úzkých pásů podél potoka nacházejí pouze 

v jižním cípu povodí. V roce 2018 byla dominantní plodinou v povodí kukuřice tvořící odhadem přes 

polovinu výměry o.p. Zbývající výměra byla oseta obilím. Při pohledu na mapy.cz „ortofoto 2018“ je 

ale zřejmé, že v předchozím roce 2017 nebo 2016 byla naprosto dominantní plodinou řepka olejka  

(cca 80 % o.p.). Kromě několika arů svazenky (u pivovaru) a tří polí obhospodařovaných soukromníky 

jsou všechny plochy orné půdy s největší pravděpodobností pravidelně ošetřovány pesticidy. Jejich 

konkrétní dávky ani termíny aplikace nebyly ani zde zjišťovány. 

 

Metody 

 

Manuální vzorky na základní chemický rozbor (ZCHR) byly během 28 odběrových dnů odebírány 

na pěti odběrových profilech (Medulán A, B, C a Sedlický p. A, B) v periodě 15. 3. 2018 – 21. 5. 2019,  

a to ve dvoutýdenním (2018), resp. třítýdenním intervalu (2019) a bez přerušení. Manuální vzorky 

na analýzu pesticidů byly z důvodů limitovaných finančních zdrojů odebírány pouze během 

23 odběrových dnů (15. 3. 2018 – 13. 2. 2019) na stejných pěti profilech. Autosamplery (2× ISCO 6712) 

byly na Sedlickém potoce (profil A i B) nainstalovány ve dvou periodách 4. 4. – 29. 11. 2018  

a 13. 2. – 21. 5. 2019 se zimní odstávkou. Během celé doby bylo odebráno XXII karuselů (z 24 lahví 

bylo většinou použito 14, resp. 21 ks, během periody sucha na Leském mlýně nebyla použita žádná). 

V mezidobí musely být samplery kvůli riziku zámrazu uklizeny. Sampler na Leském mlýně byl 
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zpočátku napájený ze solárních panelů stanice (2018), později (2019) z autobaterie, na hrázi byl celou 

dobu napojen na síť 220V. Na hrázi běžel celou dobu v jednoduchém programu (8× 120 ml; á = 3 h), 

odebíral tedy denní směsný vzorek.  

 

Na Leském mlýně se kvůli technickým problémům nastavení sampleru několikrát měnilo. V první etapě 

(4. 4. – 28. 6. 2018) byl spuštěn dvoudílný program. Autosampler (ISCO 6712) tak odebírá vzorky 

nezávisle ve dvou sadách. První sada byla nastavena na odběr s pevným časovým intervalem  

(6× 150 ml; á = 4 h). Druhá sada byla pomocí detekce výšky hladiny (Bubbler modul 730) nastavena 

na indukované, tj. „událostní“ vzorkování (1 000 ml každých 5 h od překročení Qx). Vzhledem k níže 

popsaným technickým problémům byl od léta (28. 6. – 29. 11. 2018) na Leském mlýně nainstalován 

chlazený sampler (ISCO AVALANCHE). Ve druhé etapě (28. 6. – 26. 7. 2018), po dva 14denní cykly, 

byl nastaven také dvoudílný program, a to ve snaze zachovat možnost událostních vzorků. První sada 

proto odebírala dvoudenní směsný vzorek (7 lahví; 12× 80 ml; á = 4 h) a druhá sada případné událostní 

vzorky (×1 000 ml; á = 10 h od překročení Qx). Protože se ani tuto sestavu nepodařilo zprovoznit, bylo 

od událostních vzorků zcela upuštěno a program běžel do konce roku, tj. ve třetí etapě (26. 7. – 29. 11. 2018) 

jako jednodílný (6× 150 ml; á = 4 h) s výměnou karuselu každých 14 dní. V roce 2019 byl po celou 

dobu na Leském mlýně instalován kapacitní model bez chlazení (ISCO 6712, 24 lahví) a běžel paralelně 

se samplerem na hrázi ve třítýdenním intervalu výměny karuselu. Ve čtvrté poslední etapě 

(13. 2. – 21. 5. 2019) byl tedy spuštěn opět jen jednodílný program (6× 150 ml; á = 4 h). 

 

Trojice vzorků z Medulánu a dvojice ze Sedlického potoka byly odebrány vždy v jeden den ve dvou- až 

třítýdenním intervalu (celkem 28 odběrů). Pořadí potoků se mezi odběry pravidelně střídalo, aby žádný 

nebyl navštěvován ve stále stejnou denní dobu. Na každém profilu byl nejprve odebrán prostý bodový 

vzorek na ZCHR (500 ml PE vzorkovnice) a paralelní vzorek na analýzu pesticidních látek  

(250 ml 2× sklo, 1× PE). In situ byly poté změřeny základní fyzikálně-chemické parametry vody 

(konduktivita, pH, teplota a nasycení kyslíkem, sondy HACH přístrojem HQ 40d). Nakonec byl 

vyměněn karusel (Leský mlýn a hráz, 14 nebo 24 ks PE lahví 1 000 ml), případně autobaterie sampleru, 

pořízen zápis do protokolu a fotodokumentace. 

 

Kromě odběru vzorků byl na všech profilech zjišťován okamžitý průtok. Na Medulánu na profilu C byl 

vybudován měrný přeliv podle Cipolettiho osazený tlakovou sondou Levellogger Solinst® s korekcí 

na atmosférický tlak Barologger Solinst® (od 28. 5. 2018 zaznamenával s 1´ intervalem tlak, resp. výšku 

hladiny). Na všech třech profilech byl zároveň změřen okamžitý průtok přímou metodou. Na Leském 

mlýnu byla zaznamenána výška hladiny podle vodočtu a datová sada získána průběžně z PVl, finální 

z ČHMÚ. Odtokovou řadu z VN Němčice se zatím nepodařilo získat celou, k dispozici jsou ranní 

hodnoty ve dnech odběrů. Výška hladiny v nádrži není zatím k dispozici, u rybníku ani nebyla 

kontinuálně měřena. Na obou nádržích byla měřena průhlednost vody Secchiho deskou (běžně kruhovou 

Ø = 20 cm, při clear water na nádrži čtvercovou d = 40 cm). 

 

Všechny vzorky z odběrového dne byly transportovány chlazené (4 °C) do akreditované laboratoře 

VÚV TGM, kde byly do 24 h analyzovány (prosté bodové vzorky: CHSKCr, NL105, NH4-N, NO2-N, 

NO3-N, TN, SRP, TP, SO4, Cl a zákal; směsné vzorky ze samplerů: NL105, TP a zákal). Ještě v den 

odběru byl z každého karuselu vytvořen směsný vzorek, a to slitím ekvivalentního podílu 30 ml z každé 

plné láhve sampleru. Paralelní vzorky na pesticidy byly odlity do tří vzorkovnic (250 ml, 2× sklo,  

1× PE). Během druhé jarní periody (13. 2. – 21. 5. 2019) byly pro analýzu pesticidů namísto manuálně 

odebraných vzorků vybrány k analýze z autosampleru ještě ty denní směsné vzorky, kde byla významně 

zvýšená koncentrace NL, resp. odpovídaly zvýšenému průtoku. Obě sady vzorků k analýze pesticidů 

(bodové i směsné) byly ihned zamraženy a kvartálně transportovány do akreditované laboratoře Povodí 

Vltavy, s. p. v Plzni k analýze. Tam byly stanoveny přímým nástřikem v analyzátoru LC/MS-MS, 

v režimu pozitivní a negativní ionizace. Celkem bylo analyzováno 103 pesticidních látek, jejich 

metabolitů a analyticky příbuzných mikropolutantů. 
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Výsledky a diskuse 

 

Sledování pesticidních látek proběhlo na potoku Medulán a na Sedlickém potoce v období  

15. 3. 2018 – 21. 5. 2019. Během více než ročního intervalu bylo na pěti profilech odebráno manuálně 

28 sad, celkem 139 vzorků na ZCHR, dvěma samplery XXII sad, celkem 292 vzorků z Leského mlýna 

a 336 z hráze VN Němčice. Na stanovení pesticidů bylo odebráno 23 sad bodových vzorků (manuálně 

112 vzorků) a XXII sad směsných vzorků (samplerem 42 dvou, popř. tří týdenních vzorků). Sezónní 

průběhy fyzikálně chemických parametrů dokumentujících chemismus a hydrodynamiku toků a nádrží 

jsou uvedeny níže (viz obr. 2 a 3). Na Leském mlýně bylo původním úmyslem projektu odebírání 

„událostních“ vzorků paralelně s denními směsnými. Pro zastižení co nejvyšších koncentrací pesticidů, 

a tedy jejich přesnou bilanci a následně hodnověrné určení rizika, je to klíčové. Bohužel, dříve než se 

podařilo zachytit první vlnu, došlo k neopravitelné poruše bubbleru. Chybu se během léta nepodařilo 

odstranit ani alternací sampleru, ani záložním bubblerem. Z důvodu nepřekonatelných technických 

obtíží proto nebyly odebrány žádné událostní vzorky. Chabou náhradou bylo vyčlenění několika denních 

směsných vzorků na samostatnou analýzu pesticidů (11 ks z jara 2019). Tyto dodatkové vzorky byly 

vybrány na základě zvýšeného obsahem NL nebo podle píků aktuálně zjištěného průtoku. 

 

Kromě očekávané zimní odstávky (prosinec – únor) bylo vzorkování na profilu Leský mlýn neplánovaně 

přerušeno na jeden měsíc kvůli absolutnímu (!) vyschnutí Sedlického potoka (4. 8. – 4. 9. 2018). 

Poslední prostý vzorek na ZCHR (9. 8.) byl odebrán mezi úhoři ve skalní tůni, následující (23. 8.) byl 

vynechán zcela. Proto v časové řadě chybějí dva pesticidní odběry, včetně příslušných směsných vzorků 

ze sampleru. K dalšímu výpadku (Čt 18. 10. 2018) vzorku na profilu Medulán B došlo vinou technické 

poruchy dluží, když během vypouštění k výlovu prakticky jednorázově „utekl“ Sedmpánský rybník 

(podle nájemce unikla zhruba druhá polovina objemu ve St odpoledne, rybník byl odpouštěn od pondělí 

a chystán na sobotní výlov). Vypuštění se projevilo i v dalším odběru (1. 11.) při nahánění rybníku, kdy 

byl odebrán vzorek vody prosakující špatně těsnícím požerákem. Průsak se podařilo zastavit až koncem 

roku. 

 

Vedle výpadků vzorků byly zaznamenány ještě tři epizody významně ovlivňující kvalitu vody 

a potenciálně i koncentraci, popř. transport pesticidů. První se odehrála po prudké bouřce nad oběma 

povodími 17. 5. 2018. Na Medulánu došlo k masivnímu eroznímu splachu. Bahnotok ze vzcházejícího 

porostu kukuřice na svažitých partiích JZ nad profilem A nezastavil ani ochranný pás obilí a skončil 

v rybníce spolu s velkým množstvím stařiny spláchnuté z níže položených luk. Na jižním svahu nad 

levým břehem rybníka uvolnily dva erozní proudy dokonce kamení a štěrk, ale náplavové kužele zůstaly 

na plochém pásu trávy. Tato událost evokuje potřebu přísnějšího vymezení ochranných pásem. Odběry 

na Medulánu začaly již po srážkách a opadnutí vody (viz obr. 2), ale na výsledcích NL, CHSK, zákalu 

a TP jsou ještě jasně patrné (viz obr. 3). Na profilu C byla zaznamenána v této epizodě nejvyšší 

koncentrace celkového fosforu (TP = 1,19 mg/L, ale pouze 7,1 % SRP/TP). Rybník zůstal silně zakalený 

déle než měsíc. Srážkou bylo zasaženo i povodí Sedlického potoka, ale vzorek na Leském mlýně byl 

odebírán jako první toho dne a na samém začátku srážky. Nádrž eventuální odnos pravděpodobně 

zadržela. 

 

Druhá epizoda nastala při odběru 26. 7. 2018. Na horních dvou profilech Medulánu byla silně cítit 

močůvka. V profilu A, nad rybníkem, zapáchala i odebraná, jinak ale čirá voda. Z píku byla 

zaznamenána vůbec rekordní koncentrace fosforu (TP = 3,39 mg/L, ale 83 % SRP/TP!), zvýšeny byly 

i chloridy a hlavně amoniakální, resp. celkový dusík (27,5 resp. 39,7 mg/L). Protože nepředpokládám 

přímou aplikaci hnojiv do potoka, mohla by přítomnost znečištění indikovat i rychlý průchod vody 

z případných srážek. 

 

Třetí epizoda, a z pohledu potenciálního odnosu, resp. retence pesticidů v nádrži asi nejvýznamnější, 

nastala 13. 2. 2019 na Sedlickém potoce. Prudké jarní tání zvýšilo řádově průtok na Leském mlýně 

(11. 2. max Qd = 850 L/s). Vyjma okrajů při březích a na přítoku byl při odběru na celé hladině nádrže 

ještě kompaktní, byť tající led. Během měření průhlednosti na čele funkčního objektu (FO), přesně 

v momentu vytahování Secchiho desky z hloubky (zs = 0,35 m), došlo k velmi zajímavému efektu. Při 

rychlejším vytažení desky byl v jinak temně zelené vodě pozorován výrazný oblak mléčně zakalené 
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vody, který se posléze rozprostřel do kruhu pod hladinou. Za podmínek zimní stratifikace tedy muselo 

nastat zkratové proudění, kdy příval masy lehké ledové vody vnesl epilimniem až ke hrázi velké 

množství jílových partikulí z povodí. Z výsledků koncentrací pesticidů v bodovém vzorku není ovšem 

patrné, do jaké míry zabránila odtoku této vlny norná stěna lemující FO do cca 4 m hloubky. Vzorky 

toho dne poprvé po zimní odstávce spuštěného sampleru žádné změny nezachytily. 

 

 
 

Obr. 2: Sezónní průběh základních fyzikálně chemických parametrů vody a průtoku na jednotlivých profilech 

Medulánu (vlevo) a Sedlického p. (vpravo). Přináležitost látek k osám je v horních grafech, pouze průtoky 

Medulánu (P11A, B a C) jsou vlevo, Leský mlýn (P12A) a hráz nádrže (P12B) vpravo 

 

Zde je třeba poznamenat, že podobná potenciálně kritická situace byla zaznamenána i předchozí jaro 

2018. Bouřlivý přeskok zimní stratifikace do letní, s minimální délkou jarní mixe, je doložen velmi 

krátkou dobou (3–4 týdnů) mezi přítomností posledního ledu na nádrži 30. 3. (hrázný p. Pánek pers. 

comm.) a vytvořením silného píku jarního fytoplanktonu. Teplota vody proudící na přepad z metalimnia 

(viz popis v kap. Lokalita) při následných odběrech během překotného jara rychle rostla (15. 3. teplota 

5,5 °C na hladině ještě slabý led a 4. 4. teplota 9,9 °C). Během takto krátkého období mixe vodní sloupec 

mj. nestihne „vyvětrat“ případnou anoxii hypolimnia ze zimy, ale ani z léta v případě mixe podzimní, 

což je dobře patrné na dlouhodobě nízké saturaci kyslíkem (viz obr. 2). Jak epizodní přívaly, tak 
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nezvyklé „poruchy“ režimu stratifikace mohou značně zkrátit dobu zdržení vody v nádrži (TRT je 

u Němčic 30, resp. 60 dní u Sedmpánského rybníku) a v případě „zásoby“ pesticidů v přítoku mohou 

podstatně urychlit jejich průchod systémem nádrže. 

 

Klíčová znalost povodí při interpretaci výsledků se mj. prokázala 7. 3. 2019, kdy byl zaznamenán silný 

zákal na profilu Leský mlýn. Během cca hodiny mezi obstarávání vzorků pod farmou (150 m pod 

soutokem Čechtického a Sedlického p.) a následnou výměnou karuselu ve stanici (bezprostředně pod 

soutokem) jsem mimoděk evidoval několik „vln“ výrazně se měnícího zákalu. Během detailního 

pozorování vyšlo najevo, že zákal přitéká výhradně Čechtickým potokem. Protože byl slunečný jarní 

den s jasnou oblohou vylučující na malém povodí bouřku, pátral jsem následně po okolních silnicích po 

probíhající stavbě. Negativní výsledek, ale zejména upozornění majitelkou mlýna na obdobný, 

nepravidelně se opakující jev v předchozích několika dnech, vedl kolegy z Povodí k intenzivnějšímu 

pátrání. Původcem pravděpodobně narušujícím automatické vzorkováním byl harvestor odklízející 

kalamitní těžbu v lesích kilometr nad soutokem. Kromě zvýšené koncentrace zákalu, NL a TP (SRP/TP 

= 3,7 %) tedy nešlo o důležitou událost (nikoli z pohledu porušení zákazu vjezdu a případného znečištění 

vody minerálními mazivy ze stroje (!), ale pouze z pohledu vnosu pesticidů). 

 

Pesticidní látky můžeme rozdělit z mnoha pohledů (chemická struktura, ošetřovaná plodina, 

fyziologický účinek, termín aplikace, rozpustnost ve vodě, degradabilita v půdě a vodě, popř. toxický 

účinek na necílové druhy a samozřejmě toxicita pro člověka). Každopádně se musíme vyrovnat 

s rozmachem citlivosti a šíře chemické analýzy, která je po deseti letech o řád vyšší a díky pokročilosti 

analyzátorů nám tak dává už ne desítky, ale stovky rozlišených, resp. kvantifikovaných látek. V námi 

odebraných vzorcích bylo prověřováno celkem 103 chemických látek rozdělených níže podle 

zaznamenaného množství na tři oddíly. 

 

V prvním oddílu je 41 látek nedetekovaných ani v jednom vzorku. Na tomto seznamu je pozitivní, že se 

mezi „drahými nulami“ vyskytují mateřské látky jak mnoha nebezpečných kontaminantů (např. diuron, 

linuron, atrazin, simazin, acetochlor, alachlor), tj. dnes delší dobu zakázaných látek, ale také tak dva 

z pěti donedávna používaných neonikotinoidů (clothianidin a thiamethoxam) a např. věčná kyselina 

perfluorooktanová. PFOA nepatří mezi pesticidy, ale je hlavní ze skupiny zcela perzistentních a velmi 

populárních látek dnes přítomných na celé zeměkouli (za doporučení do koronavirové doby zřejmě stojí 

film Dark waters vyr. 2019). I když jejich přítomnost ve vodě během kulminace Q nelze s ohledem 

na vzorkovací metody a postupy zcela vyloučit, snižuje se jejich rizikovost, přinejmenším z pohledu 

dávky. 

 

Ve druhém oddílu jsou látky detekované ojediněle se sporadickým výskytem (arbitrárně zvoleno ≤ 10x) 

nebo s koncentrací blížící se mezi stanovitelnosti. Celkem bylo analyzováno 20 takových látek a kromě 

metabolitů acetochloru OA (9/118) a flufenacetu ESA (4/64) jsou to pouze mateřské látky (v závorce je 

uveden počet pozitivních vzorků a maximální koncentrace, tj. ks/ng/L). Náleží sem např.: isoxaflutole 

(5/82) první herbicidní složka sofistikovaného a problematického přípravku na kukuřici Adengo, 

zbývající tři neonikotinoidy imidacloprid (9/42), acetamiprid (1/34) a thiacloprid (2/23) a také 

isoproturon (1/14) herbicid vysoce toxický pro vodní organizmy. Na arbitrární hranici (10 nálezů 

v celém souboru vzorků) leží propiconazol (12/24) hojně užívaný fungicid obilovin a olejnin. Třetí 

metabolit, N-desmethyl-triazin-amin, na řepu aplikovaného herbicidu triflusulfuronu, s potenciálně 

karcinogenními účinky na člověka, byl nalezen v jediném vzorku, ale ve vysoké koncentraci 217 ng/L, 

přičemž řepa se v povodí nepěstuje. 

 

Nejdůležitějším třetím oddílem 42 látek jsou ty nalézané ve velkém počtu vzorků a ve vysokých 

koncentracích. Samozřejmě mezi nimi převládají na početnost nálezů i průměrných koncentrací 

notoricky známé metabolity, které v posledních letech trápí mnoho provozovatelů VaK a starostů, 

protože se objevují ve zdrojích pitné vody a kvůli kterým se musí žádat výjimky. Najdou se mezi nimi 

také některé mateřské látky. Kromě notoricky známých (glyfosát nebyl vyšetřován) jmenujme např. 

diflufenican, jeden z nejhojněji v ČR a výhradně na obiloviny používaných herbicidů, 2,4-D herbicid 

též hojně používaný a s dominantní aplikací na kukuřici, ale i pethoxamid herbicid olejky a kukuřice. 

Řadu mnoha herbicidů doplňuje tebuconazol, v ČR nejčastěji používaný fungicid, a chlorpyriphos, 
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nejčastěji v ČR používaný insekticid. Konečně zde krom dvou metabolitů isoxaflutolu DKN+BA 

najdeme také druhou a třetí složku Adenga, herbicid thiencarbazone-methyl a safener cyprosulfamide. 

Adengo se používá výhradně na kukuřici. Zde musím uvést, že v ČR je k 31. XII 2019 evidováno celkem 

390 zemědělských BPS s instalovaným výkonem 318,5 MW. Bohužel jejich propagátoři v nultých 

letech, tj. před rozmachem výstavby BPS, ani myšlenkou, natož činem nedomysleli „nežádoucí účinky“ 

plynoucí ze zvýšené spotřeby pesticidních látek, eroze, utužování a vymrskávání půdy a dalších 

s pěstováním energetických plodin, ironicky označovaných jako biopaliva, nutně spojených 

nežádoucích procesů, které se zejména v povodí vodárenských nádrží draze „zaplatí“. Bohužel se tím 

jen potvrzuje pořekadlo, že cesta do pekla je dlážděna dobrými úmysly. 

 

 
 

Obr. 3: Sezónní průběh koncentrací nutrientů, iontů (mg/L), zákalu (ZF) a dalších chemických parametrů vody 

v jednotlivých profilech (vodorovně). Přináležitost látek k osám je v horních grafech 
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Pesticidy a metabolity třetího oddílu můžeme z pohledu zaznamenaných výskytů, průběhu v podélném 

profilu a charakteru sezónních, na průtok vázaných koncentrací, rozdělit na čtyři výrazně odlišné 

podskupiny (viz tabulka 2 s indexy 1-4 u typických zástupců): 1) látky zachycené téměř vždy, skoro 

všude a ve vysokých koncentracích (např.: metazachlor ESA+OA, metolachlor ESA+OA, alachlor ESA, 

benzotriazol, acetochlor ESA, terbutylazin-2-hydro a atrazine-2-hydroxy), 2) látky zachycené 

dominantně až výhradně pod rybníkem Medulán (isoxaflutol DKN+BA, cyprosulfamide, 

thiencarbazone-methyl, metolachlor, terbutylazin), 3) látky vyskytující se mnohem častěji nebo ve vyšší 

koncentraci nad oběma nádržemi (chloridazon methyl-desphenyl a chlorpyriphos) a konečně 4) látky 

zachycené pouze na Sedlickém potoce (dimethachlor ESA). Sezónní průběhy vybraných pesticidů čtyř 

uvedených podskupin jsou uvedeny níže (viz obr. 4a, 4b), stejně jako jejich charakteristické hodnoty 

(viz tabulka 2). Zvláštními případy třetího oddílu jsou repelent DEET (zachycen 149× s max.  

1 590 ng/L), tedy velmi často a ve vysokých koncentracích analyzovaná nepesticidní látka a také 

vícekrát analyzovaný surfaktant PFOS (zachycen 42× s max. 12 ng/L). 

 
Tabulka 2: Souhrnné charakteristiky nejčastěji nalézaných pesticidních látek, mez stanovitelnosti (m.s.), počet 

nálezů ve všech vzorcích, průměrná a maximální koncentrace (ng/L), indexy 1) – 4) udávají skupiny popsané v textu 

(1 - vždy a všude, 2 - pod Sedmpánským ryb., 3 - nad nádržemi, 4 - pouze Sedlický p.) 
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Metazachlor ESA1) 20 165 1095 4350 Pendimethalin 10 23 102 792 

Metolachlor ESA1) 20 165 276 1060 Tebuconazol 10 64 34 177 

Isoxaflutol DKN2) 20 36 1010 3090 Diflufenican 10 56 33 304 

Alachlor ESA1) 20 165 190 815 Mesotrione 10 29 61 206 

Metazachlor OA1) 20 155 144 436 Fluroxypyr 10 34 47 169 

Cyprosulfamide2) 10 33 571 1880 Epoxiconazol 10 31 45 217 

Thiencarbazone-meth. 2) 10 30 613 2030 Pethoxamid 10 27 47 315 

Metolachlor2) 10 49 324 2610 Azoxystrobin 10 35 35 122 

Chlorotoluron 10 97 150 3460 Terbuthylazin-DE-2-H2) 10 59 20 39 

Terbutylazin2) 10 65 223 1490 Bentazon 10 53 22 41 

Isoxaflutol BA2) 20 34 329 809 Chloridazon met.des.4) 10 68 17 59 

DEET 10 149 73 1590 Metazachlor 10 31 36 402 

Benzotriazol1) 20 128 82 502 2,4-D 10 16 57 120 

Acetochlor ESA1) 20 157 62 216 Pethoxamid ESA 20 22 36 70 

Terbutylazin-2-hydro1) 10 147 60 210 Carbendazim 10 27 22 36 

Metolachlor OA1) 20 126 69 294 Clomazone 10 24 21 116 

Chloridazon desphen. 50 52 131 565 Bifenox 2 13 31 338 

Terbutylazin-desetyl 10 65 65 212 MCPA 10 11 32 77 

Dimethachlor ESA3) 20 87 47 93 Chlorpyriphos4) 2 43 8 68 

Atrazine-2-hydroxy1) 10 121 25 76 PFOS 5 42 7 12 

Benzotriazol methyl 20 62 45 191 Desethylatr. 10 22 12 15 

 

Když se pouze zběžně podíváme na sezónní průběhy zobrazených příkladů, je zjevné, že některé látky 

odtékají tím více, čím vyšší je průtok, tj. na jaře a v zimě (např. metabolity metazachloru ESA+OA 

a metolachlor ESA), zatímco jiné, včetně metabolitů dlouho nepoužívaných látek (alachlor ESA 

a atrazin-2-hydroxy), odtékají převážně v sušší letní části roku (metolachlor OA a terbutylazin-2-hydroxy).  
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Obr. 4a: Koncentrace vybraných pesticidů z 5 profilů Medulánu a Sedlického p. (levé grafy prosté vzorky) 
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Obr. 4b: pokračování: srovnání vzorků manuálních (m), směsných ze sampleru (s) a vybraných 24h píků (p) pouze 

na dvou profilech Sedlického potoka (pravý sloupec) 
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Tento protikladný transport musíme mít před očima, když hodnotíme retenci v nádržích z poměrně řídké 

řady vzorků. Nemáme-li k dispozici, mj. z finančních důvodů, až hodinové odběry z píků nad a pod 

nádrží, můžeme na základě koncentrací, resp. jejich součinu s průtokem, dojít k mylnému závěru, že 

nádrž je zdrojem některých pesticidů. Tento artefakt je obvykle způsoben obrovským přísunem 

do nádrže během velmi krátké doby Q píku s mnohem vyšší koncentrací než je tč. v nádrži, čímž dojde 

z pohledu dlouhodobého monitorování k nepoměru zachycení látky v párech vzorků přítok/odtok. 

Druhou možnou příčinou tohoto nepoměru může být podstatný, ale neregistrovaný přísun do nádrže 

z mezipovodí. V takovém případě není chyba na straně logiky, ale plyne z metodiky. Těžko ji můžeme 

zabránit, lze pouze dodatečně a nepříliš přesně korigovat např. vyjádřením plošně specifických odnosů 

z dílčích, pod sebou ležících mezipovodí. Pro detailnější vyhodnocení retence pesticidních látek 

v nádržích je nezbytné doplnit co nejpřesněji měřené odtoky z nádrže spolu s kolísáním hladiny. To bylo 

patrné zejména v zimě po vypuštění Sedmpánského rybníku a během extrémně suchého léta 2018 

v němčické přednádrži. 

 

Přes uvedené nejistoty lze vysledovat výraznou retenci některých látek, resp. podstatný pokles 

koncentrací nad a pod VN Němčice (např. ESA i OA metabolity metazachloru i metolachloru). 

V případě Sedmpánského rybníku nejsou rozdíly přítok/odtok tolik patrné. Bilanci zde ještě výrazněji 

komplikuje mnohem vyšší koncentrace v posledním, třetím profilu. Ta dokazuje, že přísun z mezipovodí 

je značný, což při relativně mnohem větší ploše mezipovodí, zejména na rozdíl od mezipovodí němčické 

nádrže, bude retenci dále snižovat, byť ne výhradně fakticky, ale také jen „opticky“. U mnoha látek 

zachycených nesouvislou řadou musíme retenční vliv nádrže hodnotit zdrženlivěji. Jakékoli snížení 

koncentrací je ale žádoucí, neboť oslabuje především toxický vliv na necílové organismy, tj. především 

bentos, ale i řasy a houby, které se na metabolické aktivitě toků zásadně podílejí. Přes uvedené nejistoty 

jsou přímo zaznamenané události (eroze a močůvka) jasným dokladem pozitivní funkce, kterou nádrže 

ochraňující VN Švihov plní. I když nebyly projektovány ani zbudovány za účelem retence pesticidů, 

jsou schopny plnit i tuto funkci. 

 

Závěr 

 

Přestože je retence pesticidů v mokřadech a malých nádržích (angl. constructed wetlands) učebnicovou 

záležitostí, nemáme v ČR mnoho studií použitelných při úvahách o bezpečnosti vody přehrad před tímto 

poměrně novým a rychle rostoucím typem znečištění. Příkladné realizace jsou stále více než vzácné. 

Na druhou stranu disponuje naše krajina množstvím rybníků, které tuto funkci plní mimoděk. Některé 

nádrže, menší i větší, byly před desetiletími na ochranu VN Švihov přímo zbudovány, byť ne cíleně 

na ochranu před pesticidy. Předmětem tohoto příspěvku proto bylo první zhodnocení retence pesticidů 

a jejich metabolitů prostřednictvím odběrů na pěti profilech potoka Medulán a na Sedlickém potoce, 

kde leží dvě studované nádrže, Sedmpánský rybník a VN Němčice. 

 

Během více než ročního pozorování byly kromě sezónních trendů desítek látek zaznamenány i kritické 

situace, které jednoznačně prokázaly ochrannou funkci rybníků a přednádrží. Při rozmrzání ledu na VN 

Němčice bylo na jaře 2019 pozorováno zkratové proudění, které je potenciálním rizikem pro nedaleký 

odběrový objekt. Přestože se na Leském mlýně nepodařilo realizovat odběr událostních vzorků 

autosamplerem, bylo z karuselů vybráno alespoň 11 denních vzorků, které dokumentují výrazné 

koncentrace a odnosy během zvýšených průtoků. 

 

Nezaměnitelný ‚podpis‘ přípravku Adengo v Medulánu, jakožto i přítomnost mnoha dalších pesticidů 

aplikovaných na kukuřici a řepku olejku, ale zejména bezprecedentní erozní smyv 17. 5. 2018 

z kukuřičných polí implikuje nutnost revize vymezení ochranných pásem. Smutným dědictví 

a problémem do budoucna zůstávají bioplynové stanice, kterých je sedm jen přímo v povodí VN Švihov 

a další čtyři v bezprostřední blízkosti rozvodnice. Jedna z nich BPS Čechtice leží ve studovaném povodí 

Sedlického potoka. Namísto potřebného střídání plodin, či uvádění orné půdy do klidu, zatravňování 

erozně ohrožených pozemků, výstavby umělých mokřadů a ochranných rybníků popř. budování travních 

a lesních pásů podél potoků a drobných nádrží, tak byl uměle vytvořen ideologický a posléze 

ekonomický tlak na obdělávání orné půdy a bohužel tím nejméně vhodným způsobem. 
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Poděkování: Příspěvek byl podpořen z projektu MV ČR VI20172020097 „Ochrana kritické 

infrastruktury - vodního zdroje Želivka - před účinky PPCP a pesticidů v podmínkách dlouhodobého 

sucha“, na kterém se kromě VÚV TGM., v. v. i. podílejí také Povodí Vltavy, s. p., Pražské vodovody 

a kanalizace, a. s. a Želivská provozní a. s. Především děkuji Mgr. Jakubu Dobiášovi a RNDr. Marku 

Liškovi, Ph.D. (oba Povodí Vltavy) za podporu a spolupráci v terénu. Zvláště děkuji paní Kraitlové 

za přístup přes soukromý pozemek na Leský mlýn a panu Pánkovi (Povodí Vltavy, s. p.), hráznému 

na VD Němčice, za perfektní pomoc při instalaci sampleru. V neposlední řadě děkuji Vojtovi Mrázkovi 

za pomoc v terénu a personálu našich laboratoří za osobní nasazení. 
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Souhrn 

Biomanipulace spolu s chemickým způsobem úpravy se často používá jako prostředek ke snižování biomasy 

fytoplanktonu. V referátu je popsán čtyřletý projekt zaměřený na omezení nadměrného vývoje fytoplanktonu 

v malé mělké nádrži určené pro technologické účely. Vodní plocha o velikosti 2,6 ha, průměrná hloubka 1 m, 

do technologie se denně odebírá asi 200 m3 vody, teoretická retenční doba je asi 100 dní. Nádrž byla pravidelně 

napadána hustým květem sinic. V roce 2016 byl aplikován polyaluminiumchlorid (PAX-18) a následně v letech 

2017 a 2018 následovala biomanipulační opatření. Monitorování fytoplanktonu, zooplanktonu a vody probíhalo 

v letech 2017 až 2019. Snížení biomasy fytoplanktonu a eliminace dominance sinic v roce 2017 lze připsat 

účinku PAX-18. Během sezóny 2018 byla nízká biomasa fytoplanktonu a minimum sinic výsledkem odstranění 

planktivorních ryb, přidání piscivorních ryb a zaočkování dafniemi. Efektivní filtrace velké populace dafnií 

dokázala zabránit vývoji fytoplanktonu. Velká část celkového fosforu tak zůstala nevyužita jako dostupná forma 

fosforu. Výsledky potvrzují slibný potenciál biomanipulace prostřednictvím zásahu do rybí populace. 

 

 

Klíčová slova: vodní ekosystém; biomanipulace; obnova; nutrienty; rybí obsádka; plankton; technologická voda  

 

Summary 

Biomanipulation together with chemical treatments has been frequently used as a means for reduction 

of phytoplankton biomass. We describe a four-years project focused on reducing the excessive development 

of phytoplankton in a small, shallow reservoir for technological purposes. Water area of 2.6 ha, mean depth  

of 1 m, about 200 m3 water is daily taken into technology, theoretical retention time is about 100 days. The 

reservoir was regularly invaded by the dense bloom of cyanobacteria. In 2016 polyaluminium chloride (PAX-18) 

was applied and followed by biomanipulation measures during the years of 2017 and 2018. Phytoplankton, 

zooplankton and water chemistry monitoring was performed from 2017 to 2019. Decrease of phytoplankton 

biomass and elimination of cyanobacterial dominance in 2017 can be attributed to the effect of the PAX-18. 

During the 2018 season the low biomass of phytoplankton and minimum of cyanobacteria were results 

of removal of planctivorous fish, piscivore addition and Daphnia inoculation. Effectively filtering large 

population of Daphnia was able to avoid the phytoplankton development. The large part of total phosphorus thus 

remained unused as available P. The results confirm even the promising potential of biomanipulation through 

the intervention in fish stock.  

 

Keywords: water ecosystem; biomanipulation; restoration; nutrients; fish stock; plankton; technological 

reservoir 

 

 

ÚVOD 

 

Eutrofizace vodních ekosystémů je stále aktuální problém [1,2,3]. Obvyklou reakcí vodních 

ekosystémů na zvýšené množství živin je nárůst biomasy primárních producentů. Zvýšení primární 

produkce následně umožňuje rozvoj heterotrofní složky vodní biocenózy. Intenzivní produkční 

i rozkladné procesy způsobují zhoršení kvality vody. To se projevuje především jako snížená 

průhlednost vody, rozkolísanost kyslíkového režimu, úhyny ryb a produkce zapáchajících látek. 

Užívání vod zasažených eutrofizací je obtížné a přináší s sebou nemalé finanční náklady. Zvyšování 

trofie a s tím související narušení ekosystémových funkcí nejen stojatých vod vyvolává celosvětovou 

diskuzi, jak projevy eutrofizace zmírnit [4]. Nejzřetelnějším projevem eutrofizace je expanze vodních 
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květů sinic [5]. Přítomnost sinic a nežádoucí důsledky v případě jejich přemnožení jsou veřejností 

citlivě vnímány. Omezení výskytu sinic se proto stává primárním cílem při revitalizaci nádrží. 

 

Pro vodohospodářské subjekty bývá obvykle nevyhnutelným opatřením v boji proti výše popsaných 

důsledkům omezení externího vnosu živin [6]. Taková opatření jsou však zdlouhavá, finančně 

i technicky náročná. Jiným z řady způsobů, jak bojovat s projevy eutrofizace, je manipulace s vodními 

biocenózami přímo v postižené nádrži, a tou je biomanipulace [7]. Biomanipulace má limnologické 

zázemí ve výsledcích studia [8] vlivu planktonofágních druhů ryb na planktonní společenstva, který je 

popisován jako top-down regulace [9]. Aktuální pojetí biomanipulací je tak výsledkem více jak 50 let 

trvajících diskuzí a zkušeností. V současnosti jsou biomanipulace využívány jako jeden ze způsobů 

tlumení eutrofních projevů, často v kombinaci s chemickými nebo jinými opatřeními [10].  

 

Zkušenosti z českých rybníků významně posilují úvahy pro využívání biomanipulačních opatření. 

Nízké obsádky ryb obvykle umožňují přítomnost hrubého dafniového zooplanktonu, který je schopen 

svou filtrační aktivitou udržet fázi čisté vody po dobu několika měsíců [11]. Zásah do složení 

ichtyocenóz s cílem redukovat množství planktonofágních ryb a optimalizovat podíl dravců je 

klíčovým opatřením a v kombinaci s aplikací koagulantů lze dosáhnout dobrých výsledků i na velkých 

nádržích. Například dlouhodobá změna v přístupu k hospodaření, eliminace kaprovitých ryb a redukce 

živin v rybníku Velký Bolevecký, vyústily ve významné zvýšení průhlednosti vody a snížení biomasy 

sinic [12]. Možnost využívat biomanipulace v boji proti sinicím potvrzují i recentní studie [13,14]. 

 

V některých případech však biomanipulace nepřináší kýžený efekt. Vysoké koncentrace fosforu nebo 

extrémně vysoké biomasy sinic mohou posunout fungování vodního ekosystému mimo rozsah 

obvyklých trofických interakcí. Stejně tak velké nádrže reagují méně citlivě na opatření spojená 

s redukcí ryb. I proto je třeba, aby budoucí revitalizační opatření zaměřená na kontrolu sinic pomocí 

biomanipulací byla vnímána jako proces, který je postupně obohacován novými poznatky [14]. 

 

Na základě smluvní spolupráce s vlastníkem provádíme na malé vodní nádrži experimentální zásahy 

a biomanipulace s cílem omezit rozvoj fytoplanktonu, zejména vodních květů sinic a obecně zlepšit 

kvalitu vody. Hlavním úkolem spolupráce je navržení takových opatření, která povedou k omezení 

zanášení filtrů před vstupem do technologických fází výrobního procesu.  

 

Předkládáme výsledky z let 2016–2019 a postřehy ze sezóny 2020 (data ještě nejsou kompletně 

zpracována). Opatření prováděná ve zmiňovaných 4 letech byla založena na dvou předpokladech:  

1) velké perloočky z rodu Daphnia jsou schopny efektivně snižovat biomasu fytoplanktonu,  

2) v období fáze čisté vody bude jen malá část celkového fosforu (TP) využita v biomase 

fytoplanktonu, tj. fosforečnanový fosfor (PO4 – P) tvořit podstatnou frakci z TP. 

 

METODY A MATERIÁL 

 

Popis lokality 

 

Nádrž Rezervo, postavena v roce 1862, se nachází ve středních Čechách (49°42'26.858"N, 

13°58'40.881"E; obr. 1) v těsné blízkosti areálu Kovohutí Příbram nástupnická a.s. Jedná se 

o obdélníkovitou technologickou nádrž o rozměrech 560 × 48 m s rozlohou 2,6 ha a průměrnou 

hloubkou vody 1 m (obr. 2). Do technologického procesu je denně zapotřebí dodat přibližně 200 m3 

vody. Doba zdržení vody v nádrži je okolo 100 dní. Hlavním zdrojem vody je Obecnický potok, který 

sbírá vodu z lesního a zemědělského povodí a do kterého je zaústěna KČOV Obecnice. Konstrukce 

hráze, výpustního zařízení a trvalá potřeba vody pro technologické účely neumožňuje nádrž kompletně 

vypustit! 

 

Odběr vzorků a laboratorní analýzy 

 

Data byla sbírána od roku 2016 do roku 2019. Každoročně byla uzavírána nová smlouva o spolupráci 

a rozsahu monitoringu. Z tohoto důvodu se odběrové termíny v jednotlivých letech mírně liší. V roce 
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2017 byly vzorky odebírány každý měsíc od března do září (celkem 7 sad vzorků), v roce 2018 

od května do září (celkem 6 sad vzorků) a v roce 2019 od dubna do srpna (8 sad vzorků). Všechny 

vzorky (2017–2019) byly analyzovány v akreditované laboratoři ENKI, o. p. s. Výsledky chemických 

analýz před začátkem (srpen – prosinec 2016) prováděných biomanipulací, byly získány od komerční 

laboratoře. Vzorky vody byly odebírány vždy ze stejného místa v nádrži, viz obr. 2, kde se jednalo 

o Obecnický potok jako zdroj vody pro nádrž Rezervo (A) (odběr z tohoto místa byl proveden 

komerční laboratoří), dále pak o vstup do nádrže (B) a otevřenou vodu (C). 

 

Chemické analýzy 

 

Vzorky vody byly odebírány cca 10 cm pod hladinou. K přepravě do laboratoře byly použity 5L PE 

lahve. Zpracování vzorků vody proběhlo vždy do 48 h od odběru. Analyzovány byly následující 

parametry: elektrická vodivost (µS.cm-1), NH4-N (mg.L-1), NO2-N (mg.L-1), NO3-N (mg.L-1), TN 

(mg.L-1), PO4-P (mg.L-1), TP (mg.L-1), KNK4,5 (mmol.L-1) a pH. 

 

 
 

Obr. 1: Lokalizace technologické nádrže Rezervo 

 

 
 

Obr. 2: Rozměry a tvar nádrže a odběrová místa 

 

Fytoplankton 

 

Vzorky na determinaci fytoplanktonu byly odebrány z každého vzorku vody na chemickou analýzu. 

Vzorky byly konzervovány Lugolovým roztokem a kvantifikovány v počítací komůrce pod 

mikroskopem BX51. Hlavní taxony fytoplanktonu byly determinovány podle [15,16]. Koncentrace 

chlorofylu-a (Chla) byly stanoveny spektrofotometricky [17]. Chybějící data Chla byla dopočtena 

ze závislosti Chla vs. fluorescence (měřena ručním fluorometrem - Turner Design, USA) dle rovnice  

y = 0,1826x + 0,3542; R2 = 0,4182 (vlastní dlouhodobé měření).  

 

Zooplankton 

 

Zooplankton byl monitorován na odběrových místech B a C. Pro odběr vzorků zooplanktonu byla 

použita planktonní síť se světlostí ok 80 μm. Zooplankton byl konzervován formaldehydem ve 100 ml 

PE lahvičkách na výslednou koncentraci 4 %. Určovány byly rody a druhy z taxonomických skupin 

Cladocera, Copepoda a Rotifera, dle [18,19,20,21,22,23]. Biomasa zooplanktonu byla odhadnuta 

sedimentační metodou. Objem (čerstvá biomasa) byl přepočten dle vztahu: 1 ml čerstvé biomasy = 

váha vzorku 0,5 g [24]. Determinace byla provedena v laboratoři mikroskopem Olympus CX21.  

Pro hodnocení přítomnosti či absence dafniového zooplanktonu byla použita následující klasifikace:  
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0 = bez dafnií; 1 = přítomnost dafnií méně než 30 %; 2 = přítomnost dafnií více jak 30 % (podmínky 

s efektivní schopností zooplanktonu omezovat nárůst fytoplanktonu). 

 

Zpracování a analýza dat 

 

Uspořádání dat, základní operace a grafické vyjádření dosažených výsledků bylo provedeno v MS 

Excel 2016. Pro zobrazení sezónního vývoje monitorovaných parametrů byl využit kombinovaný graf. 

Zaměřili jsme se na popis vybraných parametrů zejména z odběrového místa C, z jehož těsné blízkosti 

je odebírána voda do technologického procesu. K porovnání sezónních průměrů živinového zatížení 

bylo použito grafické vyjádření průměrů a směrodatných odchylek v programu GraphPad PRISM 7. 

 

Opatření 

 

Pro optimalizaci kvality vody byla provedena řada technických, biologických nebo chemických 

opatření. Termíny jejich provedení v posledních třech letech ukazuje obr. 3. 

 

 
 

Obr. 3: Opatření na nádrži Rezervo v období 2017–2019 

 

Počáteční podmínky 

 

Zhoršující se podmínky v nádrži (silná biomasa sinic) na konci sezóny 2016 a zvyšující se finanční 

a personální náklady na čištění ucpávaných filtrů, vyvolaly potřebu akutního zásahu pomocí 

koagulantu PAX-18 ještě před započetím biomanipulačních opatření. Aplikovaný PAX-18 

v koncentraci 5,6 g Al na 1 m3 vody agregoval buňky sinic a imobilizoval fosfor v sedimentu nádrže. 

 

Odlov ryb 

 

V letech 2017–2019 byla použita řada odlovných metod. Pro redukci kaprovitých ryb byl využit 

sportovní rybolov členů Českého rybářského svazu (ČRS). V listopadu 2017 zabezpečil ČRS odlov 

ryb zátahovou sítí. V létě 2019 bylo provedeno přehrazení nádrže třemi vězenci a bylo provedeno 

několik zátahových odlovů. Množství odlovených ryb bylo vyjádřeno v kg.ha-1 a dále jako 

procentuální podíl ze všech monitorovaných sezón (tab. 4).  

 

Inokulace dafnií 

 

Na konci léta v roce 2017 byly do nádrže nasazeny partenogenetické a efipiální samičky Daphnia 

longispina a D. galeata za účelem vytvoření inokula a podpory jejich rozvoje v následujících letech.  

 

Vysazování dravců  

 

Na podzim v roce 2017 bylo nasazeno 20 ks štiky Š2 (Esox lucius) a 30 ks candáta Ca2 (Zander 

lucioperca) v průměrné velikosti 50 cm. Hlavním důvodem bylo podpořit stávající obsádku dravých 

druhů ryb a posílit tlak dravců na planktonofágní druhy ryb v průběhu zimy. 

 



178 

Rozdělení nádrže 

 

V roce 2018 byla na přítokové části nádrž přepažena přepínacím plotem (velikost ok 1 cm) a doplněna 

zelenou plotovou PE tkaninou. Cílem bylo vyhradit experimentální prostor bez rybí obsádky 

a porovnat vývoj biocenóz ve dvou odlišných systémech, a to s rybami a bez ryb. Navíc byla 

experimentální zóna využita pro rozvoj dafniového zooplanktonu in situ. 

 

Výsadba makrofyt 

 

V létě 2018 bylo na přítokové části za přepínacím plotem vysazeno několik desítek kusů litorální 

vegetace (např. Typha angustifolia, Glyceria maxima, Sagittaria sagittifolia, Stratiotes aloides). 

Hlavním důvodem tohoto opatření bylo vytvořit na nádrži litorální zónu, která zde doposud chyběla. 

Rostlinný materiál byl pořízen z rybníků v blízkém okolí Rezerva.  

 

Aplikace koagulantu PAX-18  

 

Polyaluminium chlorid byl použit pro akutní optimalizaci kvality vody s cílem zlepšit průhlednost 

vody koagulací fytoplanktonu a imobilizovat fosfor v sedimentu nádrže. V roce 2019 byl PAX-18 

aplikován na konci srpna a v půlce září. Efektivní dávka byla vypočtena na 5,6 g Al na 1 m3 vody. 

Celková aplikovaná dávka v roce 2019 tak činila 11,2 g Al na 1 m3 vody. 

 

VÝSLEDKY  

 

Sezóna 2017  

 

Aplikace koagulantu v roce 2016 vyústila ve snížení koncentrací Chla (19,3 – 47,1 µg.L-1) v průběhu 

sezóny 2017 i přes fakt, že v nádrži byla přítomna silná biomasa kaprovitých, resp. planktonofágních 

druhů ryb. V průběhu této sezóny byl proveden odlov ryb (květen a listopad) a v září inokulace dafnií 

(obr. 3). V listopadu byly nasazeny dravé druhy ryb. Jak klasifikace dafnií, tak i biomasa 

zooplanktonu, dokumentuje jarní nárůst populací dafnií a následně jejich vymizení v důsledku 

zvýšeného predačního tlaku planktonofágů. Ve fytoplanktonu nádrže dominovaly téměř po celou 

sezónu skrytěnky (Cryptomonas sp.). Ale maximum fytoplanktonu (jako koncentrace chlorofylu) bylo 

zaznamenáno v srpnu a bylo tvořeno zejména zelenými řasami. Na konci sezóny v září dominovaly 

opět skrytěnky. Významnou skupinou fytoplanktonu byly rozsivky, jejich maximum bylo v dubnu, ale 

vyskytovaly se celoročně. Dominantními taxony byly rody Aulacoseira, Nitzschia a druh Fragilaria 

acus. Sezónní vývoj vybraných parametrů zobrazuje obr. 4. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Obr. 4: Sezónní vývoj vybraných parametrů v roce 2017 
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Sezóna 2018  

 

Tato sezóna přinesla první pozitivní výsledky. Množství hrubého dafniového zooplanktonu mělo 

příznivý trend (obr. 5). Kromě dubna a září byly dafnie přítomné po celou sezónu. Nízký byl obsah 

chlorofylu-a v rozsahu 7 – 42,8 µg.L-1. Dominantními skupinami fytoplanktonu byly na jaře v dubnu 

rozsivky, které vystřídaly koncem května skrytěnky (Crytomonas sp.), začátkem července byly 

dominantní zelené řasy. V srpnu fytoplankton téměř vymizel, minimální biomasu tvořily jenom 

krásnoočka (Trachelomonas sp.). Bohužel konec sezóny (září) byl poznamenán zvyšujícím se tlakem 

planktonofágních ryb a potvrdila se obava z pytláctví a mizení dravých druhů ryb z nádrže. V průběhu 

sezóny 2018 bylo provedeno přepažení nádrže přepínacím plotem a výsadba makrofytní vegetace, 

nikoli jako opatření s očekávaným bezprostředním efektem na kvalitu vody, ale jako opatření 

do budoucna.  

 

 
 

Obr. 5: Sezónní vývoj vybraných parametrů v roce 2018 

 

Sezóna 2019 

 

V této sezóně se kvalita vody výrazně zhoršila. Rozsah koncentrace chlorofylu byl 14 – 232 µg.L-1, 

významně se snížila průhlednost vody v letním období a prakticky byla zaznamenána celosezónní 

absence dafnií (obr. 6). Došlo k přemnožení planktonofágních druhů ryb, zejména plotice obecné 

(Rutilus rutilus), v důsledku pokračujících pytláckých aktivit cílených na dravce. Výsledkem byl silný 

vyžírací tlak na dafniový zooplankton a silný rozvoj fytoplanktonu. Tak jako v minulých letech byly 

na jaře dominantní skrytěnky spolu s rozsivkami. S rostoucí teplotou přibývaly zelené řasy. 

V polovině srpna byl zaznamenán silný nástup vláknitých nostokálních sinic. 

 

 
 

Obr. 6: Sezónní vývoj vybraných parametrů v roce 2019 
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Hlavní živiny 

 

Grafické porovnání sezónních průměrů ukazuje (obr. 7), kde je patrné, že roční živinová zátěž 

(celkový N a P) přicházející do nádrže (odběrové místo A) se v průběhu let významně nemění. 

Výjimečný je rok 2019, kdy do nádrže přitékaly několikanásobně vyšší koncentrace celkového fosforu 

než v předešlých třech monitorovaných letech. Sezónní průměrné koncentrace přitékajícího celkového 

dusíku byly velmi podobné a jsou dlouhodobě především ve formě NO3-N. V nádrži jsou, prakticky 

ihned, spotřebovány jak primárními producenty, tak v procesu denitrifikace (odběrové místo B) 

a následně po průchodu vody nádrží (odběrové místo C) dochází k jejich prakticky úplnému 

vyčerpání. Obdobně lze hodnotit distribuci fosforu, respektive fosfátů. Až do roku 2019 byla většina 

přitékajícího P tvořena PO4-P. Koncentrace PO4-P v nádrži nikdy neklesly na úroveň, která by mohla 

ukazovat na limitaci fosforem. 

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Obr. 7: Porovnání průměrných koncentrací živin v sezónách 2016–2020 na odběrových místech A, B, C. 

(χ = průměr za sezónu; σ = směrodatná odchylka) 

 

Ichtyocenóza 

 
Tabulka 1: Složení, struktura a biomasa ryb na konci sezón 2017, 2018, 2019 

 

 

 
% ks kg/ha % ks kg/ha % ks kg/ha

Kapr obecný (Cyprinus carpio ) 68.5 58 277 53.7 25 119 58.4 14 70

Tolstolobik bílý (Hypophthalmichthys molitrix ) 8.7 3 35 4.5 1 10

Amur bílý (Ctenopharyngodon idella ) 2.1 2 9

Sumec velký (Silurus glanis ) 0.7 1 3 3.6 1 5 4.2 1 5

Štika obecná (Esox Lucius ) 0.7 20 3

Candát obecný (Sander lucioperca ) 1.5 30 6

Okoun říční (Perca fluviatilis ) 1.7 7 12.9 29 12.5 15

Ježdík obecný (Gymnocephalus cernuus ) 0.0 26 0 0.2 0 0.2 0

Úhoř říční (Anguilla anguilla ) 0.2 2 1 0.5 2 1 0.8 2 1

Perlín ostrobřichý (Scardinius erythrophthalmus ) 2.9 12 8.6 19 8.3 10

Ouklej obecná (Alburnus alburnus ) 2.5 10

Plotice obecná (Rutilus rutilus ) 9.2 37 15.5 34 15.0 18

Cejnek malý (Blicca bjoerkna ) + Cejn velký 

(Abramis brama ) 1.2 5 0.5 1 0.5 1

Celkem 100 142 404 100 29 219 100 17 120

2017 2018 2019
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DISKUSE 

 

Hlavním úkolem aplikovaného výzkumu od roku 2016 byla snaha o snižování množství fytoplanktonu 

ve vodním sloupci, aby nedocházelo k ucpávání filtrů na vstupu do technologické fáze výroby. 

Realizovaná opatření se opírají o dva základní přístupy:  

1) akutní chemické ošetření – aplikace koagulantu PAX-18;  

2) biomanipulace – dlouhodobá strategie podporující rozvoj žádoucích společenstev, například dafnií 

potlačením přítomných planktonofágů.  

 

PAX-18 je široce rozšířeným neselektivním koagulantem, který lze využít pro redukci vysoké 

biomasy fytoplanktonu a pro imobilizaci fosforu. Účinek je rychlý a úspěšný i v podmínkách 

s vysokým podílem sinic [25]. Nízký rozvoj fytoplanktonu v roce 2017 byl s velkou pravděpodobností 

důsledek podzimní aplikace PAX-18 v roce 2016. Studie [26] popisuje vliv PAX-18 na snížení vnitřní 

zátěže nádrže fosforem ještě dva roky po jeho aplikaci. Tento efekt se pravděpodobně uplatnil  

i na nádrž Rezervo. Měřené koncentrace PO4-P a TP byly nižší při porovnání například 

s polointenzivně obhospodařovanými rybníky, které se od nádrže Rezervo zásadně neliší. Obdobný 

efekt se nejspíše projevil v sezóně 2020, které předcházela pozdně letní aplikace PAX-18 v roce 2019. 

 

V roce 2017 byla zahájena biomanipulační opatření. Průběžně byl na plné vodě prováděn odlov 

kaprovitých druhů ryb; naopak vraceny zpět do vody a nově vysazeny byly druhy dravé. Rozvoj 

dafniového zooplanktonu byl podpořen jeho inokulací. Tyto zásahy vyústily v roce 2018 v nárůst 

populace dafnií (D. galeata, D. cucullata, D. ambigua). Také zvýšení průhlednosti vody a nižší 

koncentrace PO4-P a TP odpovídají zkušenostem z rybníků [27] a malých urbánních hypertrofních 

nádrží [28]. Pozorovaná snížená biomasa planktonofágů v roce 2018 potvrdila pozitivní roli 

vysazených dravých ryb. Navíc, vylovení velkých jedinců kapra obecného (váha > 10 kg) snížilo 

účinek bioturbace sedimentu [29] a ichtyo-eutrofizační efekt [30]. Výsledky ze sezóny 2018 potvrdily, 

že dostatečná přítomnost dafnií dokáže filtrovat fytoplankton tak, aby nedocházelo k výraznému 

zanášení filtrů. Konec sezóny 2018 byl však poznamenán poklesem biomasy dafnií, až jejich úplným 

vymizením. V podmínkách top-down regulace (v tomto případě velké množství hladových dravců) se 

potvrdil předpoklad, že se dravé druhy ryb staly snadným úlovkem místních pytláků, kteří zredukovali 

dravce na neefektivní počty. 

 

V květnu 2019 byla na nádrži podchycena standardní fáze čiré vody [27,31]. Tu však velice rychle 

vystřídal náhlý ústup populací perlooček a rychlý nárůst biomasy fytoplanktonu, včetně sinic. 

Vzhledem k neudržitelné situaci z hlediska opětovného ucpávání filtrů bylo zapotřebí koncem léta 

znovu přistoupit k aplikaci koagulantu. Vyhodnocením dat ze sezóny 2019 bylo zjištěno, že pytláci 

svou práci „odvedli skvěle“. V nádrži bylo prokázáno pouze několik (v jednotkách) jedinců dravců, 

silné přemnožení planktonofágů a trvalá absence perlooček již od pozdně jarní fáze. Aktivity v sezóně 

2020 tak byly zaměřeny zejména na opětovnou redukci planktonofágních druhů ryb v časně jarních 

fázích sezóny (odlovy sítěmi) a na významnější posilování dravých druhů ryb různých věkových 

kategorií. Předběžné vyhodnocení dat naznačuje, že výskyt dafnií byl v roce 2020 opět celoroční a lze 

předpokládat, že nádrž fungovala obdobně jako v roce 2018 po provedených opatřeních. 

 

Druhové složení fytoplanktonu i sezónní průběh jeho biomasy v nádrži Rezervo víceméně odpovídá 

běžným poměrům v naších stojatých vodách [27]. Kvalitu vody negativně ovlivňují zejména sinice, 

které velmi často obsahují toxické látky a mohou způsobovat komplikace při úpravě vody. 

V technologii úpravy vody může být významným faktorem i velikost a tvar buněk. Dlouhé vláknité 

sinice a rozsivky, velká cenobia zelených řas nebo velké slizovité kolonie pikosinic dosahující 

velikosti přes 100 µm se snadno usazují na filtrech a mohou vytvářet nežádoucí nárosty. 

  

Zkušenosti z nádrže Rezervo ukazují, že prováděné zásahy jsou úspěšné pouze částečně. Kromě 

vnitřních procesů v nádrži, hraje důležitou roli externí, často nepředvídatelné, zatížení živinami 

z povodí (obr. 7). Obnova takových typů nádrží, kde je řídícím faktorem přítok bohatý na živiny, je 

obtížná [6]. V mnoha případech není možné zastavit přísun živin z povodí. Intervence uvnitř nádrže 
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tak sehrávají významnou roli. Obvykle je to však dlouhodobý proces, který vyžaduje promyšlený 

management [12,32].  

 

Jako zásadní se v takovýchto případech ukazuje nenahraditelná role filtrujícího zooplanktonu, 

perlooček rodu Daphnia. V hypertrofních podmínkách mohou velké dafnie ovlivnit distribuci a využití 

živin. V přítokové vodě (A) byla většina TP tvořena fosfáty (poměr PO4-P/TP = 0,85). Zatímco 

na odběrovém místě C byl tento poměr v rozsahu 0,05 – 0,6. Tento nízký poměr do značné míry 

koresponduje s vysokou biomasou fytoplanktonu (obr. 8), fosfáty jsou primárními producenty 

odčerpány. V podmínkách s výskytem efektivně filtrujících dafnií je fytoplankton redukován a velká 

část disponibilního fosforu tak zůstává nevyužita (PO4-P/TP = 0,6). Dafnie tedy mohou efektivně 

zbrzdit až eliminovat rozvoj fytoplanktonu i v prostředí s vyššími koncentracemi fosforu a zabránit tak 

nežádoucím důsledkům způsobených živinovým zatížením. 

 

 
 

Obr. 8: Vztah mezi poměrem PO4-P/TP a chlorofylu-a (data Rezervo 2017–2020) 

 

Závěr 

 

Důležitým předpokladem pro úspěšné nastavení opatření ke zlepšení kvality vody v eutrofních 

nádržích je znalost stavu vodních biocenóz, fungování jejich potravních vztahů a živinového zatížení 

[33]. Biomanipulace tak musí zahrnovat nejen vlastní opatření a zásahy, ale průběžné sledování 

a vyhodnocení a toho lze dosáhnout pouze dohodou a spoluprací mezi managementem podniků 

a vědeckou sférou. Případová studie nádrže Rezervo tento předpoklad naplňuje. Zároveň studie 

potvrzuje platnost a použitelnost principů biomanipulace:  

 

a)  podpora dravých ryb utlumila negativní vliv planktonofágů na velké druhy perlooček (sezóna 

2018),  

b)  díky tomu došlo k rozvoji hrubého zooplanktonu, který v nádrži vydržel prakticky celou sezónu 

2018 (obr. 5) a ještě v roce 2019 navodil standardní fázi čisté vody (obr. 6),  

c)  díky přítomnosti dafnií a jejich filtrační aktivitě se v podmínkách s vysokým podílem PO4-P 

z TP neprojevil masivní nárůst primárních producentů (obr. 5).  

 

 

Poděkování: Za spolupráci na výzkumných aktivitách děkujeme zaměstnancům podniku Kovohutě 

Příbram nástupnická, a.s. Jmenovitě – Bohumil Plecitý, Soňa Fiřtová a Marek Pechoč.  
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Souhrn 

Podle statistik FAO v současné době dochází ke snižování úlovků ryb v přírodním prostředí, tj. mořích, 

oceánech i vnitrozemských vodách, takže se zvyšuje poptávka po rybách z akvakultur, včetně ryb 

produkovaných ve sladkovodních rybnících. Rostoucí intenzita produkce ryb v rybnících, které jsou součástí 

přirozené hydrografické sítě vodních toků v krajině, však s sebou nese nebezpečí zhoršování kvality vody 

a degradace vodního ekosystému.  

 

Pro posouzení, jak je maximalizace produkce ryb v polointenzivním rybničním chovu účelná a jak ovlivňuje 

další mimoprodukční a ekologické funkce rybníků, bylo provedeno sledování kvality vody za účelem bilance 

organického uhlíku a živin ve vodním ekosystému rybníka Dehtář v Českobudějovické pánvi během dvou 

dvouletých cyklů produkce ryb (2015–2018). Kromě toho byla také měřena rychlost kyslíkového metabolismu 

rybničního ekosystému během vegetačního období a analyzován fytoplankton a zooplankton pro indikaci 

trofických poměrů a struktury potravních vztahů. Trofický index fytoplanktonu, průhlednost (0,7 ± 0,1 m), 

koncentrace celkového fosforu (0,2 ± 0,1 mg l-1), koncentrace chlorofylu (87 ± 9 μg l-1) a poměr  

fytoplankton : zooplankton (0,18 ± 0,05) ukazovaly stav vysoké eutrofizace a dokazovaly extrémně velký 

predační tlak ryb na zooplankton. Účinnost využití organického uhlíku pocházejícího z přítoku, atmosférické 

depozice, krmiva ryb, hnojení rybníka a z primární produkce byla 1,3 %; pro dusík a fosforu byla účinnost 

využití 20 % a 28 % celkových vstupů. Takto nízká účinnost byla způsobena nejen vysokými vstupy do chovu 

ryb, ale také intenzivní konzumací zooplanktonu vysokým počtem ryb, velkým podílem primární produkce 

nepřenášené na vyšší úrovně potravního řetězce a špatným trávením doplňkového krmiva (tj. obilí) rybami. 

Rybník zadržoval dusík a fosfor v rozmezích srovnatelných s jinými jezery a umělými vodními plochami 

o podobné hydrologii a morfologii. Vysoké zatížení živinami v kombinaci s nízkou rychlostí výměny vody 

způsobovalo vysoký růst fytoplanktonu a akumulaci organických látek ve vodě, dlouhodobou akumulaci fosforu 

v sedimentech i při intenzivním vnitřním koloběhu v rybníku a ztrátu dusíku denitrifikací. Vstup živin zjevně 

překračoval asimilační kapacitu rybničního ekosystému. Odtok z rybníka byl bohatý na živiny a organické látky, 

což vedlo ke znečišťování níže položených vodních útvarů.  

 

Výsledky této studie také ukazují, jak by se měly upravit postupy chovu ryb, tj. zejména hustota nasazování ryb, 

dávkování hnoje a množství a kvalita doplňkového krmiva pro ryby, aby se v rybníku zlepšila kvalita vody 

a zlepšily se také jeho mimoprodukční a ekologické funkce, tedy zejména se zvýšila biodiverzita a zlepšily se 

možnosti rekreačního využití. 

 

Klíčová slova: produkční rybník; metabolismus; retence živin; bilance organického uhlíku, dusíku a fosforu; 

primární produkce  

 

Summary 

According to FAO statistics, catches of fish in the natural environment, i.e. seas, oceans and inland waters, 

are currently declining, increasing the demand for fish from aquaculture, including fish produced in freshwater 

ponds. However, the increasing intensity of fish production in ponds, which are part of the natural hydrographic 

network of watercourses in the landscape, poses a risk of deteriorating water quality and degradation  

of the aquatic ecosystem.  

 

To assess how maximizing fish production in semi-intensive pond farming is effective and how it affects other 

non-productive and ecological functions of ponds, water quality monitoring was performed to balance organic 
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carbon and nutrients in the aquatic ecosystem of Dehtář pond in the Českobudějovická basin during two  

two-year fish production cycles (2015–2018). In addition, the rate of oxygen metabolism of the pond ecosystem 

was also measured during the growing seasons and phytoplankton and zooplankton were analysed to indicate 

trophic conditions and the structure of food chains. Phytoplankton trophic index, transparency (0.7 ± 0.1 m), 

total phosphorus concentration (0.2 ± 0.1 mg l-1), chlorophyll concentration (87 ± 9 μg l-1) and phytoplankton : 

zooplankton ratio (0.18 ± 0.05) showed a state of high eutrophication and an extremely high predation pressure 

of fish on zooplankton. The efficiency of use of organic carbon from inflow, atmospheric deposition, fish feed, 

pond fertilization and primary production was 1.3%; for nitrogen and phosphorus, the efficiencies were 20 

and 28% of the total inputs. Such low efficiency was caused not only by high inputs from fish farming, but also 

by intensive consumption of zooplankton by a high number of fish, a large share of primary production not 

transferred to higher levels of the food chain and poor digestion of supplementary feed (i.e. grain) by fish. The 

pond retained nitrogen and phosphorus in ranges comparable to other lakes and artificial bodies of water with 

similar hydrology and morphology. The high nutrient load combined with the low rate of water exchange caused 

high phytoplankton growth and accumulation of organic matter in the water, long-term accumulation  

of phosphorus in sediments even with its intensive internal cycling in the pond, and loss of nitrogen  

by denitrification. Nutrient inputs clearly exceeded the assimilation capacity of the pond ecosystem. The outflow 

from the pond was rich in nutrients and organic matter, which led to pollution of the lower water bodies.  

 

The results of this study also show how fish farming practices should be adapted, namely in particular fish 

stocking density, manure dosage and quantity and quality of complementary fish feed, in order to improve water 

quality in the pond and to improve its non-productive and ecological functions, namely to increase biodiversity 

and improve recreational uses. 

 

Keywords: production fishpond; metabolism; nutrient retention; balances of organic carbon, nitrogen 

and phosphorus; primary production 
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Souhrn 

Plovoucí vegetační ostrovy jsou potenciálním technickým řešením pro zvyšování biodiverzity, podporu růstu 

vodních makrofyt a zlepšování kvality vody v nádržích, jež mají v důsledku velkého kolísání hladiny omezenou 

možnost rozvoje hodnotného litorálního pásma. Cílem dvouletého pokusu bylo ověřit schopnost růstu čtyř 

různých druhů ostřic a rostlin z přirozeného náletu na bezsubstrátových plovoucích ostrovech, rozmístěných 

na čtyřech místech v podélném profilu vodárenské nádrže Římov. Rozvoj mokřadních rostlin byl největší 

na ostrovech umístěných v přítokové části nádrže s vysokými koncentracemi živin (Pcelk 0,14 mg l-1,  

PO4-P 0,03 mg l-1, NO3-N 0,98 mg l-1), kde došlo k nárůstu rostlinné biomasy o 0,6 kg m-2 sušiny. Směrem 

k hrázi rozvoj rostlin klesal a v jezerní části nádrže u hráze s nízkými koncentracemi fosforu (Pcelk 0,027 mg l-1,  

PO4-P 0,003 mg l-1, NO3-N 0,77 mg l-1) byl růst řádově nižší (nárůst sušiny 0,03 kg m-2). Nejlépe rostoucí ostřicí 

byla o. srstnatá (Carex hirta), z náletových rostlin největší biomasy dosáhla sítina rozkladitá (Juncus effusus), 

chrastice rákosovitá (Phalaris arundinacea), lipnice (Poa spp.) a karbinec evropský (Lycopus europaeus). 

Maximální odběr fosforu rostlinami plovoucích ostrovů byl 0,4 g m-2, což odpovídá běžným retenčním 

schopnostem sladkovodního litorálu a přírodních mokřadů.  

 

Klíčová slova: plovoucí vegetační ostrovy; litorální porost; mokřadní rostliny; jakost vody; retence fosforu  

 

Summary 

Floating vegetation islands are a potential technical solution for increasing biodiversity, supporting growth 

of aquatic macrophytes and improving water quality in reservoirs, which have a limited possibility of developing 

a valuable littoral zone due to large water level fluctuations. The aim of the two-year experiment was to verify 

the ability of four different species of sedges and natural pioneering plants to grow on substrate-free floating 

islands, located at four sites along the longitudinal profile of the Římov reservoir. The increase of biomass 

of wetland plants was greatest on the islands located in the inflow part of the reservoir characterised by high 

concentrations of nutrients (total P 0.14 mg l-1, PO4-P 0.03 mg l-1, NO3-N 0.98 mg l-1), where plant biomass 

increased by 0.6 kg m-2 dry mass. Towards the dam, the development of plants decreased and in the lake part 

of the reservoir at the dam with low concentrations of phosphorus (total P 0.027 mg l-1, PO4-P 0.003 mg l-1,  

NO3-N 0.77 mg l-1) the growth was much lower (increase by 0.03 kg m-2 dry mass). The best growing species 

of sedges was hairy sedge (Carex hirta), among the pioneer species the largest biomass had soft rush (Juncus 

effusus), reed canary grass (Phalaris arundinacea), meadow-grasses (Poa spp.) and gypsywort (Lycopus 

europaeus). The maximum phosphorus uptake by floating island plants was 0.4 g m-2, which corresponds  

to the normal retention capacities of freshwater littoral and natural wetlands. 

 

Keywords: floating vegetation islands; littoral vegetation; wetland plants; water quality; phosphorus retention 

 

 

Úvod 

 

Umělé plovoucí vegetační ostrovy jsou novou a rychle se rozvíjející technologií, která se používá pro 

čištění povrchových vod, ochranu břehů, zvyšování biodiverzity, vytváření stanovišť vodních 

živočichů a obecnou podporu litorálu vodních ekosystémů [1]. První zmínky o využití umělých 

vegetačních ostrovů jako stanovišť pro vodní ptáky jsou již na počátku 20. století v USA [2], nicméně 

hlavní rozvoj plovoucích vegetačních ostrovů nastal až v 90. letech, kdy se prokázal jejich vysoký 

potenciál pro biologické čištění vod od organického znečištění, živin či toxických kovů [3,4]. Umělé 

plovoucí ostrovy se navrhují jako hydroponická zařízení, která se mohou pohybovat s kolísající 

hladinou a mohou být snadno přemísťována na degradované lokality. Jsou používány např. v jezerech, 

rybnících, přehradních nádržích, přílivových oblastech, řekách nebo retenčních jímkách odpadních 
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vod z urbanizovaných oblastí, letištních ploch, zemědělských provozů, důlních děl, rafinerií apod. 

V jezerech a nádržích jihovýchodní Asie (Japonsko, J. Korea, Taiwan) jsou dnes v provozu umělé 

plovoucí ostrovy o velikosti stovek metrů čtverečných (obvykle zaujímající 10 až 30 % vodní plochy), 

které slouží ke snižování eutrofizace a rozvoje vodních květů sinic. Při vhodném uspořádání jsou 

umělé plovoucí ostrovy schopné zachycovat z protékající vody až 80 % rozpuštěných živin [3,5]. 

 

Cílem příspěvku je představit předběžné výsledky pokusu, ve kterém jsme chtěli zjistit:  

 

(i) jak porostou lokální druhy ostřic na plovoucím ostrovu s bezsubstrátovým nosičem 

v podmínkách nádrže s různou úživnosti vody,  

(ii) jaké množství živin jsou rostliny schopné odčerpávat z vody a snižovat tak trofii nádrže a 

(iii) zda poměrně jednoduchá konstrukce ostrovů s obvodovým rámovým plovákem, vnitřní 

kovovou výztuhou a  rohoží z kokosového rouna dokáže odolat povětrnostním vlivům 

během celoročního provozu zahrnujícího také zimní zamrznutí do ledové pokrývky nádrže 

a její následné odtátí na jaře. 

 

Lokalita, metodika pokusu a vyhodnocení dat 

 

Pokus se uskutečnil na jihočeské vodárenské nádrži Římov na Malši (48°51'00'' N/14°29'30'' E; max. 

hladina – 471,48 m n. m.; projektové parametry nádrže: celkový objem – 33,8 mil. m3, zatopená 

plocha – 2,1 km2, maximální/průměrná hloubka – 43/16 m, průměrný průtok – 4,38 m3 s-1; průměrná 

teoretická doba zdržení (TRT) při plném zásobním prostoru – 85 d; správce – Povodí Vltavy, státní 

podnik) v době od června 2019 do srpna 2020. Pokusné plovoucí vegetační ostrovy byly rozmístěny 

do 4 míst podél podélné osy nádrže tak, aby postihly gradient snižujících se koncentrací živin 

od přítokové části při ústí Malše až do jezerní části nádrže nad hrází (obr. 1A).  

 

 
 

Obr. 1: A) Situační mapa nádrže Římov s lokalitami umístění plovoucích vegetačních ostrovů, ve kterých byly 

také odebírány vzorky pro stanovení kvality vody. B) Plovoucí vegetační ostrov se sazenicemi ostřic na počátku 

pokusu 

 

Konstrukce ostrova vytvořená ve spolupráci s firmou Pokorný – Sítě s. r. o. (obr. 1B) měla obvodový 

rám z PP trubek o vnějším průměru 7 cm spojených přivařenými koleny do tvaru obdélníka 

o celkových rozměrech 100 × 200 cm. Uvnitř rámu bylo nosné dno z gabionové sítě z pozinkovaného 

ocelového drátu o průměru 4 mm a velikosti ok 10 × 10 cm, která byla nadlehčována vhodným počtem 

1,5litrových nápojových PET láhví, aby jejich vztlak zajišťoval pozici mříže po zatížení kokosovou 
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rohoží přesně na úrovni hladiny. Každá láhev byla připevněna k mříži dvěma elektrikářskými 

stahovacími páskami. Mříž s láhvemi byla obalena PE síťovinou (oka 1,5 cm; tloušťka úpletových 

šňůr 1,5 mm). Na obalenou síť s láhvemi byla položena kokosová rohož o tloušťce cca 5 cm a celá 

sestava byla vložena do rámu a připevněna k němu elektrikářskými stahovacími páskami. 

Na nádržových lokalitách byly rámy svázány šňůrami z polyesteru (průměr 8 mm) do trojic 

s trojúhelníkovou plochou volné vody uvnitř sestavy. Takto vzniklá souostroví byla v nádrži 

zakotvena dvěma kotvami z protilehlých stran, aby se stabilizovala poloha souostroví i při větru 

a vlnobití. Ostrovy byly osázeny ostřicemi až přímo na lokalitách v červnu 2019 podle 

standardizovaného schématu rozmístění sazenic. Na každý ostrov bylo použito 15 sazenic ostřice 

třeslicovité (Carex brizoides) a po 5 sazenicích o. štíhlé (C. acuta), o. srstnaté (C. hirta) 

a o. měchýřkaté (C. vesicaria). Sazenice představovaly trsy po 3 až 5 prýtech daného druhu a byly 

získány bezprostředně před osázením ostrovů na březích a v mokřadních porostech kolem nádrže 

Římov kromě o. štíhlé, která pocházela z nádrže Lipno. Souostroví byla ponechána na daných 

lokalitách bez přemísťování a jakýchkoliv zásahů do vegetace po celou dobu pokusu. Pouze počátkem 

září 2019 byl proveden odběr reprezentativních vzorků ostřic po první vegetační sezóně, tj. z každého 

rámu byla odebrána jedna sazenice od každého druhu. Tyto sazenice nebyly nahrazeny a jejich místa 

zůstala prázdná. Pokus na nádrži byl ukončen v srpnu 2020, kdy byla všechna souostroví rozebrána 

a veškerá vegetace z nich oddělena, omyta, roztříděna do druhů, zdokumentována, vysušena 

a zvážena. Ve vzorcích ostřic odebraných v září 2019 byla provedena analýza organického uhlíku, 

dusíku a fosforu. Organický uhlík a dusík byly stanoveny v rozemleté a homogenizované sušině 

vzorků rostlin na analyzátoru Elementar vario MICRO Cube (Elementar Analysensysteme GmbH, 

Germany), který pracuje na principu vysokoteplotní (1 150 °C) katalytické oxidace a s detekcí 

produktů spalování po redukci na tepelně-vodivostním detektoru. Fosfor v sušině vzorků rostlin byl 

stanoven metodou [6]. 

 

Data o kvalitě vody na lokalitách byla pořízena v rámci dlouhodobého limnologického monitoringu 

nádrže Římov Hydrobiologickým ústavem Biologického centra AV ČR prováděného celoročně 

v pravidelných třítýdenních intervalech. Pro hodnocení byly použity vzorky vody odebírané z hloubky 

0,5 – 0,2 m odběrákem typu Friedinger a výsledky analýzy celkového fosforu (Pcelk), rozpuštěného 

reaktivního fosforu (PO4-P), amoniakálního dusíku (NH4-N) a dusičnanového dusíku (NO3-N) jako 

ukazatelů úživnosti a dostupnosti živin pro rostliny. 

 

Výsledky a diskuse 

 

Nárůst vegetace 

 

Vývoj vegetace plovoucích ostrovů se na jednotlivých nádržových lokalitách výrazně lišil (viz obr. 2 

a tabulka 1). Na souostroví č. 1 v přítokové zóně se drobné sazenice ostřic rozrostly a vytvořily velkou 

nadzemní biomasu i bohatý kořenový systém ve vodě sahající do hloubky až 80 cm. Z hlediska tvorby 

biomasy z ostřic nejlépe rostla o. srstnatá, která intenzivně prorůstala kokosovou rohož svými 

plazivými výběžky a více než ztřicetinásobila počáteční biomasu svých sazenic (tabulka 1). Ostatní 

ostřice se rozrůstaly výrazně méně a za dvě vegetační sezóny svoji biomasu jen zhruba zdvojnásobily 

(tabulka 1). Ostřice štíhlá a měchýřkatá investovaly více než do tvorby celkové biomasy do tvorby 

kořenů a vertikálního růstu. Kromě ostřic se na souostroví č. 1 spontánně objevila celá řada dalších 

druhů rostlin, které vyrostly z inokula a ze semen přinášených do nádrže přítokem a zachycených 

na okrajích konstrukce ostrovů, ale také se na ostrovy dostaly i vzdušnou cestou a osídlily i středové 

části kokosových rohoží. Největší biomasu v rámci náletových rostlin vytvořil na souostroví č. 1 

karbinec evropský (Lycopus europaeus; 0,7 kg sušiny). Dále zde byly přítomny v menších množstvích 

(< 0,1 kg) chrastice rákosovitá (Phalaris arundinacea), sítina rozkladitá (Juncus effusus), dvouzubce 

(Bidens spp.), vrbovka žláznatá (Epilobium ciliatum), pomněnka bahenní (Myosotis palustris), 

smetánka (Taraxacum sp.), barborka přitisklá (Barbarea stricta), semenáčky stromů (bříza, Betula sp., 

vrby, Salix spp., olše, Alnus sp., topol, Populus sp.) a v malém množství také mechorosty. Náletové 

rostliny netvořily výraznější ponořenou kořenovou biomasu, ale kořenily především uvnitř kokosové 

rohože a prorůstaly jen těsně pod ní. Ve vodě po okrajích konstrukce ostrovů se uchytily ve značném 

množství vláknité řasy (cca 0,1 kg sušiny). 
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Na souostroví č. 2 v přechodné zóně mezi přítokovou a jezerní části nádrže rostly ostřice podobně 

dobře jako na souostroví č. 1 u přítoku, ale biomasa náletových rostlin zde byla nižší asi 2,5× (viz 

tabulka 1). Hlavními zástupci náletových rostlin zde byly trávy (lipnice, psárka plavá, Alopecurus 

aequalis, chrastice rákosovitá), sítina rozkladitá, semenáčky stromů (bříza, vrby) a mechorosty. 

Výrazný byl také rozvoj vláknitých řas. Na souostrovích č. 3 a 4 v jezerní zóně nádrže byl růst rostlin 

výrazně nižší. Ostřice srstnatá zde několikanásobně zvýšila svoji počáteční biomasu, ale o. štíhlá 

zjevně strádala a její biomasa se naopak snížila oproti stavu na počátku o dvě třetiny. Ostřice 

třeslicovitá a měchýřkatá mírně rostly na souostroví č. 3, ale na souostroví č. 4 se jejich biomasa také 

snížila (tabulka 1). Náletové rostliny se vyskytovaly v malé míře a byly zastoupeny zejména 

mechorosty a semenáčky stromů (bříza, vrby). 

 

 
 

Obr. 2: Vegetace plovoucích ostrovů na lokalitách nádrže Římov od přítokové části (č. 1) až k hrázi (č. 4) 

na konci pokusu (stav 20. srpna 2020) 

 

Tabulka 1: Biomasa druhů rostlin v gramech na 1 souostroví (tj. o celkové ploše 6 m2) na počátku pokusu 

v červnu 2019 (průměr pro všechny souostroví) a na konci pokusu v srpnu 2020 pro jednotlivé souostroví. 

Hodnoty v závorkách udávají procentní zvýšení počáteční biomasy sazenic 
 

Druh 
Počáteční 

stav 
Souostroví č. 1 Souostroví č. 2 Souostroví č. 3 Souostroví č. 4 

Carex acuta 139 249 (79 %) 151 (8 %) 42 (-70 %) 33 (-76 %) 

Carex brizoides 151 341 (126 %) 540 (257 %) 330 (118 %) 87 (-43 %) 

Carex hirta 18 628 (3387 %) 280 (1454 %) 156 (766 %) 97 (440 %) 

Carex vesicaria 26 73 (178 %) 131 (398 %) 54 (103 %) 13 (-51 %) 

Všechny ostřice 

(Carex spp.) 
233 1291 (286 %) 1102 (289 %) 581 (74 %) 230 (-31 %) 

Náletové druhy 0 2693 1029 162 175 

Celkem  335 3985 (1090%) 2131 (537%) 743 (122%) 405 (21%) 

 

Výsledky elementární analýzy vzorků ostřic a dvou náletových rostlin z plovoucích ostrovů 

v tabulce 2 ukazují, že biomasa rostlin obsahovala poměrně stálý obsah organického uhlíku (rozmezí 

průměrných hodnot 436–455 mg g-1), ale kolísající obsahy N a P. Ostřice měly poněkud nižší obsahy 
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obou živin než oba dva druhy travin. U žádné z ostřic se obsahy N ani P mezi jednotlivými 

souostrovími v podélném profilu nádrže statisticky významně nelišily. Z výsledků těchto analýz 

a množství rostlinné biomasy narostlé na plovoucích ostrovech lze vypočítat množství živin, které 

jednotlivá souostroví odčerpala z vody. U souostroví č. 1, 2, 3 a 4 to bylo pro N celkem 6,7; 3,2; 0,8 

a 0,3 g m-2 a pro P celkem 0,42; 0,19; 0,04 a 0,02 g m-2. Porovnají-li se tyto hodnoty se zatížením 

plochy nádrže Římov dusíkem a fosforem, které bylo např. v letech 2019 a 2020 pro N 96  

a 160 g m-2 rok-1 a pro P 3 a 6 g m-2 rok-1, je zřejmé, že pro tuto nádrž nemohou mít vegetační plovoucí 

ostrovy z hlediska retence a snižování koncentrace živin praktický žádný význam, ani kdyby jimi byla 

pokryta celá hladina. Tento závěr nicméně neznamená, že vegetační plovoucí ostrovy nejsou pro 

retenci živin na jiných lokalitách využitelné. Množství odčerpaného fosforu u souostroví č. 1 dobře 

odpovídá retenční kapacitě přirozených mokřadních ekosystémů, které mají schopnost retence P  

až 1 g m-2 rok-1 a udržují koncentrace P ve vodě pod hodnotou 0,03 mg l-1 [7]. Z hlediska odčerpávání 

dusíku je ovšem naměřená účinnost plovoucích vegetačních ostrovů na nádrži Římov nízká. Mokřadní 

systémy se obecně vyznačují mnohem vyšší retencí dusíku (v desítkách až stovkách g m-2 rok-1) [8], 

a to proto, že hlavním procesem retence N v mokřadech je nikoliv asimilace, ale denitrifikace, která 

v plovoucích ostrovech zřejmě probíhá jen omezeně. 

 
Tabulka 2: Prvkové složení biomasy rostlin (v mg g-1 sušiny) na vzorkovaných plovoucích ostrovech v nádrži 

Římov v září 2019 a kokosových rohoží sloužících na ostrovech jako nosič rostlin. Hodnoty představují průměr 

z analýz všech vzorků rostliny daného druhu z nádrže (n = 3 až 6) ± směrodatná odchylka. 
 

Druh C, mg g-1 N, mg g-1 P, mg g-1 

Carex acuta 449 ± 22 9,4 ± 2,5 0,54 ± 0,21 

Carex brizoides 443 ± 9 8,3 ± 1,5 0,40 ± 0,11 

Carex hirta 443 ± 7 8,2 ± 1,0 0,45 ± 0,14 

Carex vesicaria 455 ± 14 8,1 ± 1,6 0,41 ± 0,17 

Alopecurus aequalis 436 ± 11 13,5 ± 7,8 0,93 ± 0,54 

Phalaris arundinacea 442 ± 17 10,0 ± 5,7 0,60 ± 0,37 

Kokosová rohož 482 ± 3 1,6 ± 0,3 0,06 ± 0,01 

 

Složení vody a její vliv na růst rostlin 

 

Koncentrace forem dusíku a fosforu, které měly rostliny na plovoucích ostrovech v různých místech 

nádrže k dispozici pro svůj růst, jsou uvedeny v tabulce 3. Velký koncentrační gradient mezi 

přítokovou zónou se souostrovím č. 1 a jezerní zónou nádrže se souostrovími č. 3 a 4 byl zjištěn 

především pro PO4-P a Pcelk na rozdíl od NH4-N a NO3-N, které se měnily jen málo. Průměrné 

koncentrace PO4-P ve vegetačním období 2019 a 2020 klesaly z hodnot kolem 0,03 mg l-1 v přítokové 

a přechodné zóně nádrže na hodnoty 0,003 – 0,005 mg l-1 v jezerní zóně. Průměrné koncentrace Pcelk 

se od přítoku k hrázi nádrže snižovaly podobně strmě. Tyto hodnoty ukazují, že v jezerní zóně panoval 

velký nedostatek fosforu, limitující primární produkci. 

 

Mezi průměrnými koncentracemi PO4-P a množstvím biomasy na jednotlivých souostrovích byla 

zjištěna statisticky signifikantní korelační závislost (r = 0,96; p < 0,05), na rozdíl od statisticky 

nevýznamných korelací biomasy s Pcelk (r = 0,93; p > 0,05), NO3-N (r = 0,79; p > 0,05) a NH4-N 

(r = 0,21; p > 0,05). Tato významná korelace koncentrací PO4-P s produkcí rostlinné biomasy ukazuje, 

že přítomnost dostupného anorganického fosforu ve vodě je pro rozvoj rostlin na plovoucích 

bezsubstrátových ostrovech klíčová. 
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Tabulka 3: Průměrné koncentrace živin v hladinové vrstvě podélného profilu nádrže Římov ve vegetačním 

období (květen až září) 
 

Ukazatel Období Souostroví č. 1 Souostroví č. 2 Souostroví č. 3 Souostroví č. 4 

NH4-N, mg l-1 

2019 0,016 0,011 0,012 0,008 

2020 0,018 0,045 0,025 0,020 

průměr 0,017 0,028 0,019 0,014 

NO3-N, mg l-1 

2019 0,760 0,440 0,500 0,550 

2020 1,190 0,930 0,930 0,994 

průměr 0,975 0,685 0,715 0,772 

Pcelk, mg l-1 

2019 0,095 0,045 0,048 0,022 

2020 0,185 0,045 0,038 0,031 

průměr 0,140 0,045 0,043 0,027 

PO4-P, mg l-1 

2019 0,030 0,007 0,005 0,003 

2020 0,030 0,039 0,004 0,003 

průměr 0,030 0,023 0,005 0,003 

 

Závěr 

 

Růstový pokus s různými druhy ostřic na plovoucích vegetačních ostrovech rozmístěných na nádrži 

Římov v částech s různou úživností vody ukázal, že nejúspěšnějším druhem pro bezsubstrátovou 

kultivaci byla ostřice srstnatá, tvořící velkou nadzemní biomasu a biomasu oddenků, ale méně již 

biomasu ponořených kořenů. Na tvorbě ponořených kořenů vytvářejících podvodní habitat pro různé 

vodní organismy včetně ryb se nejvíce podílely ostřice štíhlá a měchýřkatá. Tyto ostřice  

a o. třeslicovitá oproti o. srstnaté ale rostly poměrně méně a zejména byl jejich růst omezen 

v podmínkách nízké úživnosti vody a malé dostupnosti fosforu.  

 

Ostřice, jimiž byly plovoucí ostrovy osazeny, spolu s doprovodnou náletovou vegetací, byly schopny 

v přítokové části nádrže s největší dostupností živin po dvou letech odčerpat z vody do své biomasy 

6,7 g m-2 dusíku a 0,42 g m-2 fosforu, což odpovídá retenční kapacitě přirozených mokřadních 

ekosystémů. 

 

Vzhledem k celkovému objemu vody v nádrži Římov, která je hluboká a po dobu vegetační sezóny 

stratifikovaná, a vzhledem k jejímu vysokému zatížení živinami, je zřejmé, že pro tuto nádrž nemohou 

mít vegetační plovoucí ostrovy z hlediska retence a snižování koncentrace živin praktický žádný 

význam, ani kdyby jimi byla pokryta celá hladina. U mělčí a méně průtočné nádrže by se účinnost 

zvyšovala a také je nutné zmínit fakt, že při pokrytí větší plochy nádrže by vstupoval do hry vliv 

zastínění, omezující rozvoj fytoplanktonu a sinicového vodního květu. 

 

Použitá konstrukce ostrovů se ukázala jako dobře odolná vůči povětrnostním vlivům včetně zimního 

zamrznutí do ledové pokrývky nádrže a pohybům v ledové kře při jarním odtávání, k čemuž došlo 

během ledna až března 2020 u souostroví č. 1 a 2. Po dvouletém provozu nebyly zjištěny žádné 

problémy ani na jednom ze čtyř použitých souostroví i přes to, že části byly spojeny elektrikářskými 

spojovacími páskami, které by v případě instalace na delší dobu musely být nahrazeny trvanlivějšími 

materiály. 

 

 

Poděkování: Tato práce vznikla v rámci projektu TAČR č. TH02030633 „Plovoucí zelené ostrovy, 

perspektivní alternativa pro zlepšení ekologického potenciálu a podporu rozvoje litorálních 

společenstev na vodních nádržích“. Kvalita vody byla sledována v rámci projektu „Biomanipulace 

jako nástroj zlepšení kvality vody nádrží“, reg. č. CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_025/00 07417, financovaným 

z EFRR/ESF. Autoři děkují státnímu podniku Povodí Vltavy za umožnění a podporu pokusu na nádrži 

Římov. 
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Souhrn 

Štěrkoviště Oplatil je zdrojem pro výrobu pitné vody pro město Pardubice od roku 1973. Není rybářsky 

obhospodařováno, neprodělalo žádný technický zásah. Potravní řetězec je formován přirozenou cestou. 

Je dotováno podzemní vodou ze štěrkopískového podloží. Suché roky 2014–2019 se negativně podepsaly 

na objemu vody. Uspíšily tak silný rozvoj submersní makrovegetace. Pro ekosystém vodárenské nádrže byly 

měsíce červenec a srpen 2020 klimaticky velmi nepříznivé. Značné množství organických sedimentů na dně 

nádrže bylo příčinou vzniku kritické situace. Voda se dostala do stavu mikroaerobie-anaerobie. 

 

Klíčová slova: štěrkoviště; vodárenská nádrž; submersní makrovegetace; organické sedimenty; kritický stav; 

teplotní stratifikace; mikroaerobie-anaerobie; purpurové sirné bakterie 

 

Summary 

The gravel pit Oplatil has been a source of drinking water production for the city of Pardubice since 1973. There 

is not a managed fishery and no technical interventions there. The pit is subsidized by groundwater from gravel 

bedrock. The dry years 2014-2019 had a negative impact on the volume of water. This hastened the strong 

development of submerged macrovegetation. The months of July and August 2020 were climatically very bad for 

the water reservoir ecosystem. The considerable amount of organic sediments at the bottom of the reservoir had 

caused a critical situation. The water has reached a state of microaerobic-anaerobic. 

 

Keywords: gravel pit; water reservoir; submerged macrovegetation; organic sediments; critical situation; 

temperature stratification; microaerobic-anaerobic; purple sulphur bacteria 

 

 

Úvod 

 

Štěrkoviště Oplatil (obr. 1) slouží pro Pardubice jako zdroj surové vody k úpravě na vodu pitnou 

od května roku 1973, to je 47 let. Dostupné údaje za období 1977–2020 udávají, že bylo z této lokality 

na úpravnu vody v Hrobicích odčerpáno 96,3 mil. m3 vody. To je pro srovnání 2× objem Vírské 

přehrady nebo 4,5× nádrž Seč, přičemž objem nádrže činil v roce 2016 1,9 mil. m3 [1]. 

Prostřednictvím jímacího objektu, který je realizován zavěšeným výkyvným ramenem, je čerpáno 

měnitelné množství vody od 50 l·s-1, po max. 110 l·s-1. V roce 2001 zaujímala zatopená plocha 

vodárenské nádrže 55 ha. Postupně, snižováním hladiny vlivem čerpání, podnormálních dešťových 

srážek zejména v letech 2014–2019 a zarůstáním břehových partií rákosem, se zatopená vodní plocha 

zmenšila na 53 ha (v roce 2016). Štěrkoviště je dotováno podzemní vodou protékající štěrkopískovým 

podložím směrem od severozápadu a severu [2]. Často je dotace nižší, než její odběr (deprese spodní 

vody má neblahý vliv na okolní lesy).  

 

Vlivem poklesu hladiny a přibývajících sedimentů, zejména z bohaté, odumírající submerzní 

makrovegetace pokrývající cca 1/3 ˗ 1/2 dna, se původní hloubka, 7,2 m v místě čerpání, snížila 

na současných 6 m. Mocnost sedimentů je nerovnoměrná, pohybuje se od 0 do 1 m [2]. Za celou dobu 

využívání nebyla nádrž nikdy žádným technickým zásahem ovlivňována, kromě vysekávání 

břehových porostů rákosu. Nádrž není rybářsky využívána (vyjma pytláků). 

 

Biocenóza 

 

Potravní řetězec je formován přirozenou cestou. Vlivem přítomnosti rybích predátorů (sumec, štika) 

klesla populace ostatních ryb (i okounů). To se projevilo pozitivně na rozvoji všech složek 

zooplanktonu (vířníků, perlooček, buchanek i vznášivek). Ve vegetačních obdobích byly proto 

ve fytoplanktonu nacházeny jen velmi nízké počty buněk chlorokokálních řas. Pravidelně se 

vyskytovaly skrytěnky, zejména v souvislosti s výskytem velkých dafnií. Na jaře a na podzim ovládly 
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složení fytoplanktonu taxony zlativek, zejména Dinobryon divergens a Chromulina sp., řidčeji byly 

zastoupeny centrické rozsivky. Silně sledovaným, ale málo kvantitativně významným činitelem, při 

pravidelném měsíčním sledování lokality, byly planktonní sinice. Nejvyšších počtů dosahovaly 

v červenci a srpnu (mimo konkurenci ostatního fytoplanktonu). V letech 2014–2019 a v roce 2020 

vykazovaly taxony sinic stovky, ojediněle několik tisíc buněk v 1 ml vody (několik taxonů rodu 

Dolichospermum s nejhojnějším D. lemmermannii, několik taxonů rodu Microcystis – M. aeruginosa, 

M. wesenbergii, M. viridis, M. flos-aquae, dále pak Woronichinia naegeliana, Aphanizomenon flos-

aquae) [3]. 

 

 
 

Obr. 1: Vodárenská nádrž Oplatil 

 

Nejvýznamnějším činitelem, z hlediska eutrofizace nádrže, je již zmíněná submerzní makrovegetace 

[4], tvořená rozsáhlými porosty Myriophyllum spicatum, Ceratophyllum demersum, Elodea 

canadensis, řidčeji Ranunculus cf. circinatus, ojediněle i taxony rodů Potamogeton, Polygonum resp. 

Najas major. Tuto makrovegetaci obalují v jejich hladinových partiích vláknité zelené a dvojčatkovité 

řasy. 

 

Kritická situace 

 

Kritická situace pro kvalitu vody v nádrži nastala v srpnu 2020. Začala se však pozvolna nepříznivě 

vyvíjet již v průběhu července. Velké lokální sucho, hodně slunečního svitu a vysoké teploty vzduchu 

25–30 °C, způsobily zvýšení teplot vody v hloubce 0,5 m na 24,2 °C a u dna byla teplota 17,3 °C. 

Trvající teplotní stratifikace měla za následek pokles hodnot rozpuštěného kyslíku až na 3,4 mg·l-1 O2 

v hloubce 3 m, což se v průběhu srpna projevilo negativními změnami na složení zooplanktonu, 

ze kterého vymizely téměř všechny perloočky (zejména velké dafnie), stavy buchanek a vznášivek se 

víceméně redukovaly na naupliová stadia. Situace v nádrži postupně dospěla až do stavu 

mikroaerobie-anaerobie. Dne 4. 9. 2020 byly od hloubky 3,5 m níže, indikovány tisíce purpurových 

sirných bakterií Chromatium okenii (obr. 2). Zonačně odebraná voda zapáchala po sulfanu.  
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Po zjištění vzniklé situace byla dne 7. 9. 2020 provedena dvě možná opatření: Čerpání surové vody 

na úpravnu bylo sníženo ze 100 l·s-1 na 50–60 l·s-1 a výškově manipulovatelné odběrové rameno bylo 

posunuto maximálně k hladině (do aerobní zóny), cca do hloubky 2 – 2,5 m. Srážkově nadnormální 

říjnové počasí, pokles teploty vody na 10 °C a zrušená teplotní stratifikace vodních vrstev pomohla 

nádrži k pomalému zotavování. Fytoplankton se projevil nástupem tisíců buněk kokálních, ojediněle 

i koloniálních zlativek v 1 ml. Dne 6. 11. 2020 byly bakterie Chromatium okenii nalezeny ojediněle, 

pouze těsně nad dnem. 

 

 
 

Obr. 2: Chromatium okenii 

 

Závěr 

 

Vodárenská nádrž Oplatil je příkladem toho, jak může štěrkoviště bez technických zásahů fungovat 

jako zdroj surové vody k úpravě na vodu pitnou po dobu několika desítek let. Podmínkou však je 

zdroj podzemní vody, absence rybářského obhospodařování, resp. izolace nádrže od všech zdrojů 

znečištění. 

 

Kritická situace, která v nádrži vyvrcholila v září 2020, byla způsobena odumíráním velkého množství 

léty nahromaděné organické hmoty původu především ze submersní makrovegetace. Její rychlý 

rozklad nastartovala vysoká teplota teplotně stratifikované vody v nádrži. 

 

Letošní kritický stav se bude za obdobné klimatické situace v příštích letech opakovat. Tomu lze 

zabránit pouze revitalizací nádrže. 
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