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Anotace 

Cílem diplomové práce je popsat a sledovat situaci a stav kvality vody během letních 

prázdnin, tedy během letní koupací sezony na dvou, mnou vybraných přírodních 

koupalištích v Prešovském kraji. Svou prací chci přiblíţit negativní vliv na zdraví člověka 

způsobené druhy Salmonella enterica, Escherichia. Tyto druhy mohou vyvolat 

v přírodních a umělých koupalištích špatnou kvalitu vody a zároveň vyvolat v lidském 

organismu velmi závaţná onemocnění, která v některých případech mohou skončit také 

úmrtím. 

Klíčová slova 

Chemie, mikrobiologie, bakteriologie, mikroorganismy, voda, analýza  

 

Summary 

The aim of my diploma work is describe and monitor the situation and conditions of 

water’s quality during summer holidays – summer bathing season in two natural pools 

situated in Prešov’s landscape whjejich were choosed by myself. I would like to show in 

my diploma work the negative effect of bacterial species Salmonella enterica, Escherichia 

to human health. Presence of these bacterial species in natural or non-natural pools can 

cause bad quality of water and serious illneesses in the human organism, whjejich can 

finish by death. In my diploma work I would like to afford and familiarize you about the 

possibilities of prevention before these bakteria.  
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1 ÚVOD 

Člověk se s vodou setkává od svého narození aţ po konec svého ţivota. Provází nás 

tedy během celého ţivota, třebaţe si to ani neuvědomujeme. Povaţujeme ji za 

samozřejmost a nevěnujeme jí velkou pozornost. Voda je jednou z nenahraditelných věcí 

v našem kaţdodenním ţivotě, je všude okolo nás a vyuţíváme ji v různých oblastech 

ţivota. Tvoří dokonce aţ 2/3 našeho těla a kaţdý den musíme vypít více neţ dva litry vody, 

protoţe bez vody vydrţíme asi jen 5-10 dní. Setkáváme se s ní uţ ráno v koupelně, kdyţ se 

jdeme mýt, v kuchyni, kdyţ si připravujeme ranní kávu, nebo večer, kdyţ je třeba umýt 

nádobí nebo zapnout myčku nádobí po celém uspěchaném dni. Toto je však jen jedno 

z velkého mnoţství vyuţití vody v našem ţivotě. Vodu nevyuţíváme jen v domácnosti, na 

pití, ale vyuţíváme ji i během letních slunečných dní při odpočinku někde u moře, na 

koupališti, ať uţ je to nějaké městské umělé koupaliště, nebo přírodní koupaliště.[14] 

 V diplomové práci jsem se rozhodla sledovat situaci a stav kvality vody během 

letních prázdnin, tzn. během letní koupací sezony na dvou mnou vybraných přírodních 

koupalištích v Prešovském kraji, a to přírodní koupaliště Delňa a přírodní koupaliště 

Sigord. 

Této problematice jsem se rozhodla věnovat proto, ţe dlouhá léta jiţ pracuji během 

letních sezon jako plavčík na přírodním koupališti Delňa v Prešově a měla jsem moţnost 

sledovat pravidelné kontroly hygieniků během letní koupací sezony a velmi mě zajímalo: 

„jak, proč a co“ všechno ovlivňuje kvalitu vody.  
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2 MIKROBIOLOGIE 

Mikrobiologie je věda o ţivých mikroskopických organismech, o jejich tvaru, tedy 

o morfologii těla, stavbě, fyziologii, biochemii, ekologii, rozmnoţování, dědičnosti a 

proměnlivosti, systematice, fylogenezi, činnosti a také o jejich identifikaci a metodách 

zkoumání a posuzování. Současně je i vědou, která zkoumá jejich význam pro ţivot rostlin, 

zvířat a lidí.[2] 

Obecná mikrobiologie se zabývá studiem obecných zákonitostí, morfologií a 

fyziologií mikrobů, jejich metabolismem, mnoţením a tříděním.  

Speciální mikrobiologie studuje vlastnosti jednotlivých mikrobiálních druhů. Podle 

praktického zaměření se člení na potravinářskou, lékařskou, veterinární, průmyslovou, 

zemědělskou, technickou mikrobiologii a mnohé další.  

Pod technickým termínem ,,potravinářská mikrobiologie“ rozumíme širší obsah, 

který zahrnuje: mikrobiologii potravin, tzn. předmět denního uţívání a prostředí 

potravinářské výroby.[2] 

3 BAKTERIOLOGIE 

Bakteriologie je věda, která se zabývá klasifikací, morfologií a fyziologií bakterií. 

Součástí studie je také vliv bakterií na ţivotní prostředí a organismy, tzn. i na člověka. 

Jejími zakladateli jsou Louis Pasteur a Robert Koch. 

Bakterie (Bacteria) jsou heterotrofní a autotrofní jednobuněčné prokaryotické 

organismy. Reprezentují samostatnou linii ve vývoji ţivých organismů, fyziologicky jsou 

značně různorodé a obývají různé biotopy.  

Z hlediska vnější struktury rozeznáváme 4 základní morfologické typy: kulovitý 

tvar mají koky, kulovité buňky uspořádané do řetízků jsou streptokoky, koky seskupené do 

hroznů jsou stafylokoky, mírně zahnuté buňky jsou vibria, spirálovitě stočená jsou spirila a 

spirochéty. Paličkovité bakterie schopné tvořit spory se nazývají bacily.[1] 
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Obrázek č. 1: Eubacteria [10] 

Průměrná velikost bakterií se pohybuje okolo 0,3-2,0 mikrometru. Jen některé 

vodní bakterie mají velikost několik desítek aţ stovek mikrometrů.  

Z hlediska vnější struktury jsou bakteriální buňky mnohem jednodušší, neţ rostlinné nebo 

ţivočišné buňky.  

Bakterie patří dle systému organismů do jedné z pěti říši. Ostatní čtyři tvoří 

jednobunkovce, houby, rostliny a ţivočichové. Bakterie se podle přísných taxonomických 

pravidel dělí na skupinu, čeleď, rod a druh. Základem pro identifikaci a klasifikaci, tedy 

určování a třídění bakterií jsou jejich vlastnosti, morfologické znaky, metabolické reakce 

a genetická příbuznost.[1] 

Bakteriální buňka je schopná vázat některá barviva. Zabarvené bakterie můţeme 

díky tomu pozorovat pod mikroskopem. Nejběţnější a nejvýznamnější barvení bakterií je 

podle Gramu. Základem reakce je rozdílná struktura buněčné stěny. Gramová barvení je 

jednoduchá laboratorní metoda, která vyuţívá anilinové barvy a krystalové violeti. 

Bakterie rostou nejlépe v prostředí, které uspokojuje jejich nároky na výţivu. Růst 

bakteriálních buněk je závislý na mnoţství a sloţení ţivin v prostředí a také na teplotě.  

Základem pro růst je kyslík. Jeho nedostatek omezuje růst aerobních bakterií a jeho 

přítomnost potlačuje růst anaerobních bakterií. Další významná sloučenina je oxid uhličitý, 

který vyţaduje vícero druhů bakterií pro svůj růst.[1]  
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Faktory, které ovlivňují činnost bakterií, můţeme rozdělit na biologické, fyzikálně 

– chemické a technologické. 

Mezi hlavní biologické faktory patří mineralogické sloţení ţivné půdy, adaptace 

kultury, koncentrace mikroorganismů a pouţití směsi kultur.  

Mezi hlavní fyzikálně – chemické faktory patří pH prostředí, teplota, koncentrace 

O2 a CO2. 

Mezi hlavní technologické faktory patří zrnitost materiálu, poměr tuhé a kapalné 

fáze v suspenzi, způsob promíchávání suspenze.  

Vliv sloţení prostředí je důleţitý při růstu a rozmnoţování bakterií. Bakterie čerpá 

ţiviny, například dusík, fosfor z prostředí, a proto je důleţitý dostatek těchto ţivin v daném 

prostředí.[1] 

Optimální pH prostředí je od 7,2 -7,5. Kdyţ se pH prostředí zvýší nebo sníţí, můţe 

dojít k usmrcení nebo k pozastavení činnosti bakterie.  

Optimální teplota pro činnost bakterií je 37 °C. Podle teplotního optima se obecně 

dělí mikroorganismy na mezofilní (25 – 37 °C), psychrofilní (10 – 20 °C) a termofilní (40 

– 55 °C a více), medicínsky významné bakterie patří mezi mezofilní. Při změně teploty 

například nad 40 °C se zastavuje rozmnoţování bakterií a při teplotě nad 50 °C některé 

druhy bakterií hynou. Existují bakterie, které přeţívají při nízkých teplotách jako 2 – 4 °C. 

Některé druhy můţou vydrţet i minusové teploty.  

Optimální koncentrace kyslíku je 2 mg.l. Při poklesu koncentrace můţou bakterie 

hynout. 

Zrnitost vstupního materiálu by měla zabezpečit cestu adsorpce bakterií na povrch 

minerálu. Při velké zrnitosti se zmenšuje výtěţnost a při jemné zrnitosti vznikají kaly.[1]  
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4 VODA 

Voda je základní sloţkou ţivotního prostředí člověka i všech rostlinných a 

ţivočišných ekosystémů. Je nejdůleţitější sloučeninou na zemském povrchu a je hlavním 

médiem pro transport ţivin.[5] 

Studiem zákonu výskytu a oběhu vody se zabývá hydrologie. Celý hydrologický 

cyklus vody v přírodě se skládá ze 4 hlavních částí: 

- atmosférických sráţek  

- povrchového odtoku 

- infiltrace 

- vypařování. 

Voda pokrývá více neţ 2/3 zemského povrchu a její celkové mnoţství na Zemi je 

asi 1 337.106
 km3. Z toho 97% vody se nachází v oceánech, pouze malé mnoţství vody je 

z nitra Země.[5] 

Voda má obecně 2 základní významy: 

1. Je chemickou sloučeninou kyslíku a vodíku- H2O. Vyskytuje se ve třech 

skupenstvích, a to pevném, kapalném a plynném.  

2. Je přírodním roztokem. Její chemické sloţení kolísá v širokém rozmezí.[5] 

4.1 Funkce a vlastnosti vody  

Voda má 4 základní funkce: 

- biologickou – výţiva lidstva, podnební a půdní činitel 

- zdravotní – osobní a veřejná hygiena člověka, čištění, odstraňování odpadů, 

vytápění, klimatizace 

- kulturní a estetickou – zkrášlení krajiny.[5] 

Mimo funkce má voda také své vlastnosti. Patří mezi ně vlastnosti fyzikální, 

chemické a senzorické .[15] 
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1. Fyzikální vlastnosti 

Povrchové napětí - je příčinou kapilárních jevů, jako je například vzlínavost vody 

v kapilárách půdy a hornin, smáčecí schopnost, tvorba pěny.  

Hustota – zvyšuje se od 0 °C po teplotu 3,98 °C, potom se při vyšší teplotě sniţuje.  

Viskozita – spolu s hustotou podstatně ovlivňuje hydraulické chování vody. Na její 

hodnotě závisí např. rychlost filtrace vody pískem, rychlost sedimentace. Viskozita se 

sniţuje se zvyšováním teploty.  

Elektrická vodivost – závisí na koncentraci iontů, na jejich pohyblivosti a teplotě. 

Obsah rozpuštěných solí a plynů zvyšuje vodivost vody. 

Tepelná kapacita – velké vodní plochy jako jezera, moře, oceány se podílejí na 

regulaci teploty na Zemi. 

Další vlastnosti 

Absorpce světla, radioaktivita vody, změny skupenství vody. 

2. Chemické vlastnosti 

Jsou podmíněny obsahem rozpuštěných látek ve vodě.  

3. Senzorické vlastnosti 

Můţeme je zjistit našimi smyslovými orgány. Jsou to vlastnosti jako například 

teplota, barva, průhlednost, pach, chuť.[15]  

4.2 Odběr vzorků vod 

Abychom mohli provádět chemické a mikrobiologické analýzy vod, je důleţité 

správně odebrat vzorky vody do speciálních nádob. Je rozdíl při odběru vod na přírodním a 

umělém koupališti. Blíţe si popíšeme oba dva způsoby odběru vzorků vod.  

4.2.1 Přírodní koupaliště 

Na chemickou analýzu vod z přírodních koupališť se při odběru vod pouţívají 

nádoby: 

- 500 ml nádoba na základní ukazatele  

http://sk.wikipedia.org/wiki/Povrchov%C3%A9_nap%C3%A4tie
http://sk.wikipedia.org/wiki/Kapil%C3%A1ra
http://sk.wikipedia.org/wiki/P%C3%B4da
http://sk.wikipedia.org/wiki/Hustota
http://sk.wikipedia.org/wiki/Viskozita
http://sk.wikipedia.org/wiki/Filtr%C3%A1cia
http://sk.wikipedia.org/wiki/Piesok
http://sk.wikipedia.org/wiki/Sediment%C3%A1cia
http://sk.wikipedia.org/wiki/Vodivos%C5%A5
http://sk.wikipedia.org/wiki/Tepeln%C3%A1_kapacita
http://sk.wikipedia.org/wiki/Jazero
http://sk.wikipedia.org/wiki/More
http://sk.wikipedia.org/wiki/Oce%C3%A1n
http://sk.wikipedia.org/wiki/Zem
http://sk.wikipedia.org/wiki/Absorpcia_(svetlo)
http://sk.wikipedia.org/wiki/R%C3%A1dioaktivita
http://sk.wikipedia.org/wiki/Skupenstvo
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- 250 ml nádoba O2 

- 100 ml nádoba na P-upravená dle předpisu 

- 100 ml nádoba na N  

- 1 000 ml nádoba  na NEL 

- 1 000 ml nádoba na fenoly a kyanidy 

- 4 000 ml nádoba na pesticidy 

- 100 ml nádoba na kovy-PE lahve 

Pouţití chemických činidel při odběrech určí pracovníci chemických laboratoří 

podle příslušné pouţívané metody.  

Na mikrobiologickou analýzu vod se při odběru pouţívá:  

- 500 ml sterilní sklo 

S mikrobiologií velmi úzce souvisí i biologie, a proto se odebírají vzorky vod i na 

biologii. Na biologii se pouţívají nádoby: 

- 250 ml sterilní sklo 

- 100 ml nádoba PE- fixovat luxolem 

- 2 000 ml nádoba - chlorofyl (tmavé sklo) 

- 100 – 1 000 ml nádoba na hustou kaši vodního květu 

Odběry se provádí pomocí Friedingerovy odběrové lahve ve svislé poloze, 0-30cm 

od hladiny vody. Orientační hodnotu pH změříme při odběru, přesnou hodnotu stanovíme 

v laboratoři. Na místě odběru zaznamenáme teplotu vzduchu, vody a průhlednost vody. 

Vzorkovnice na biologický a mikrobiologický rozbor plníme jen do 4/5 objemu.  

Pokud se ve vodě vyskytuje sinicový vodní květ, odebere se další vzorek v místě 

jeho největšího výskytu na kvantitativní rozbor a zjištění obsahu chlorofylu a. Na tyto 

rozbory odebereme ještě: 

- 250 ml volné vody na kvantitativní rozbor vodního květu 

- 1 000 ml volné vody na stanovení obsahu chlorofylu a 

- 100 ml volné vody, který zafixujeme formaldehydem  
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Vodní květ odebereme v místě jeho nejhojnějšího výskytu, pomocí planktonové 

síťky s velikostí ok 20-40 µm. Dokonale ho zbavíme vody na konzistenci husté kaše a 

přemístíme do nepouţité polypropylenové lahve  o objemu 100-1 000 ml podle toho, 

kolik kaše je vzhledem k hojnosti výskytu vodního květu moţno odebrat. Vzorek třeba 

dát zmrazit! Do zkumavky je třeba zafixovat formaldehydem 10 ml zahuštěného vodního 

květu. Oba vzorky vodního květu doručíme co nejdřív na příslušný státní zdravotní ústav  s 

,,Průvodním listem pro vzorek vodního květu“.  

4.2.2 Umělá koupaliště 

Na chemickou analýzu vod z umělých koupališť se při odběru vod pouţívají 

nádoby: 

- 1 000 ml nádoba na základně ukazatele  

- ml nádoba O2 bez bubliny 

- 100 ml nádoba na Ag, Cu (PE lahve) 

Pouţití chemických činidel při odběrech určí pracovníci chemických laboratoří 

podle příslušné pouţívané metody.  

Obsah aktivního chloru změříme při odběru, přesnou hodnotu stanovíme 

v laboratoři. 

Na místě odběru zaznamenáme teplotu vzduchu a vody.  

Na mikrobiologickou analýzu vod se při odběru pouţívá:  

- 500 ml sterilní sklo 

- 1 000 ml sterilní sklo  

Na biologii se pouţívají nádoby: 

- 250 ml sterilní sklo 

- 250 ml nádoba na améby, posilikonované sklo  

- 4 000 ml nádoba na parazity 

Vzorkovnice na biologický a mikrobiologický rozbor plníme do 4/5 objemu.  
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Vzorky nárůstů na vyšetření termotolerantních améb odebereme z míst 

pravděpodobného výskytu, pomocí sterilního vatového tampónu do sterilních zkumavek 

s fyziologickým roztokem. Sedimenty na vyšetření améb se odebírají do sterilní 100 ml 

nádoby spolu s malým mnoţstvím bazénové vody.  

 

                       Obrázek č. 2: Průvodka vzorku vody pro zkoušení 
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5 LEGISLATIVA 

Vše o podrobnostech o provozování koupališť a o poţadavcích na kvalitu vody 

koupališť, vody na koupání, její kontrolu a o poţadavcích na přírodní koupaliště je 

zahrnuto v zákonech. V práci si přiblíţíme dva nejdůleţitější dokumenty tykající se čistoty 

a kontroly kvality vod na přírodních koupalištích.  

Budeme tedy mluvit o dvou důleţitých dokumentech a to:  

1. Nařízení vlády Slovenské republiky č. 87/2008 o poţadavcích na přírodní 

koupaliště. 

2. Nařízení vlády Slovenské republiky č. 252/2006 o podrobnostech 

provozování koupališť a podrobnostech o poţadavcích na kvalitu vody 

koupališť, vody na koupání a je jí kontrolu.  

1. Nařízení vlády Slovenské republiky č. 87/2008 o poţadavcích na přírodní 

koupaliště upravuje: 

a) poţadavky na přírodní koupaliště a na vody vhodné ke koupání,  

b) ukazatele kvality vody na koupání a jejich mezní hodnoty, rozsah a četnost 

kontrol kvality vody na koupání,  

c) monitorování, klasifikaci a řízení kvality vody vhodné na koupání,  

d) poskytování informací veřejnosti o kvalitě vody vhodné ke koupání.[16] 

V tomto Nařízení vlády Slovenské republiky se vymezují také některé základné 

pojmy podle §2: 

- trvalý zákaz koupání je zákaz koupání nebo doporučení nekoupat se nejméně 

po dobu jedné celé koupací sezony,  

- znečištění je přítomnost mikrobiologické kontaminace, biologické kontaminace, 

chemické kontaminace, kontaminace jinými organismy nebo odpadem, která 

negativně ovlivňuje kvalitu vody na koupání a představuje nebezpečí pro zdraví 

koupajících se, 

- krátkodobé znečištění je mikrobiologická kontaminace střevními enterokoky a 

Escherjejichiou coli, jejíţ příčiny je moţné jednoznačně určit a při které se za 
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normálních okolností nepředpokládá, ţe negativně ovlivní kvalitu vody na víc 

neţ 72 hodin od počátku zhoršení kvality vody,  

- mimořádná situace je událost nebo kombinace událostí, které mají negativní 

vliv na kvalitu vody na koupání na daném místě a jejichţ výskyt se neočekává v 

průměru častěji, neţ jednou za čtyři roky,  

- koupací sezona je období, během kterého je moţno očekávat velký počet 

koupajících se a zpravidla ji určuje provozovatel vody na koupání od 15. června 

do 15. září kalendářního roku,  

- přemnoţení cyanobakterií je akumulace cyanobakterií ve formě vodního květu 

rozptýleného ve vodním sloupci nebo nahromaděného na vodní hladině,  

- monitorovací bod je místo, kde se očekává největší počet koupajících se nebo 

největší znečištění vzhledem k profilu vody vhodné ke koupání.[16]  

Další součástí Nařízení vlády Slovenské republiky jsou ukazatele kvality vody na 

koupání a jejich mezní hodnoty podle §3: 

Ukazatele kvality vody na koupání, jejich mezní hodnoty, rozsah a četnost kontrol 

kvality vody na koupání jsou uvedeny v tabulce č. 1: 

- mezní hodnota ukazatele č. 5 v tabulce platí pro cyanobakterie se schopností 

tvořit vodní květ. Při přemnoţení jiných cyanobakterií je při hodnocení kvality 

vody směrodatný ukazatel č. 7 v tabulce. Určení cyanobakterií se provádí podle 

slovenské technické normy. V protokole o zkouškách se uvede seznam 

dominantních taxonů ukazatelů č. 5 a 6 v tabulce. Určení se provádí podle  

doporučené metody ve smyslu bodu 1.5.  

- na zjištění ukazatele uvedeného pod č. 9 v tabulce se pouţijí testy toxicity na 

všechny tři trofické úrovně (producenti, konzumenti, destruenti); při vizuální 

identifikaci sinicového vodního květu se musí jako jeden z testovacích 

organismů pouţít Thamnocephalus platyurus. 

v případě výskytu toxického vodního květu je voda nevhodná na koupání.  
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- ukazatele uvedené pod č. 11 a 13 aţ 16 v tabulce se zjišťují organolepticky při 

terénní obhlídce, laboratorně se zjišťují jen při pozitivních výsledcích 

organoleptického zkoušení.  

- při výběru metod na určení ukazatelů uvedených v tabulce se postupuje podle 

slovenské technické normy a osobitého předpisu.  

- při nárůstu jiných typů kolonií jako Salmonella (ukazatel č. 4 v tabulce) se 

vyţaduje jejich identifikace z důvodu záchytu dalších patogenních bakterií.  

- ukazatele č. 18 aţ 20 v tabulce se nezahrnují do celkového hodnocení kvality 

vody. 

- mezní hodnota ukazatele č. 10 v tabulce můţe být vyšší, pokud jde o přirozenou 

vlastnost vodního útvaru.[16] 

Tabulka č. 1:  Ukazatele kvality vody na koupání, jejich mezní hodnoty a rozsah a četnost kontrol 

kvality vody na koupání v Nařízení vlády Slovenské republiky č. 87/2008 o požadavcích na přírodní 

koupaliště [16] 

Číslo

ukaz. 

Ukazovatel Symbol Jednotka Mezní 

hodnota 

1. Koliformní bakterie KB KTJ/100ml 5 000 

2. Escherichia coli EC KTJ/100ml 500 

3. Střevní enterokoky  EK KTJ/100ml 200 

4. Rod Salmonella S v 100ml nepřítomně 

5. Cyanobakterie se 

schopností tvořit 

vodní květ 

CB buňky/ml 100 000 

6. Řasy R jedince/ml 10 000 

7. Chlorofyl a při 

převaze sinic 

v planktonu 

Chl-a µq/l 50 

8. Chlorofyl a při Chl-a µq/l 75 
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převaze sinic 

v planktonu 

9. Ekotoxicita akutní Tox-a % účinku 30 

10. Barva F mg/l 20 

11. Minerální oleje MO - Bez 

zjištěného 

filmu na 

hladině a bez 

zápachu 

12. Reakce vody pH - 6,0 - 9,0 

13. Zápach ZP - Bez 

chemického 

a 

odpuzujícího 

zápachu 

14. Povrchově aktivní 

látky 

PAL-A mg/l 0,3 bez pěny 

15. Fenoly FN1 mg/l 0,05 bez 

zápachu 

16. Plovoucí znečištění PZ - nezjistitelné 

17. Průhlednost PR m 1,0 

18. Nasycení vody 

kyslíkem 

02 % >80 

19. Celkový dusík N celk. mg/l 5 

20. Celkový fosfor P celk. mg/l 0,05 

21. Pesticidy PL µq/l 0,5 

22. Arzen As µq/l 50 
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23. Kadmium Cd µq/l 15 

24. Chróm Cr µq/l 50 

25. Olovo Pb µq/l 50 

26. Rtuť  Hg µq/l 2,0 

27. Celkově kyanidy CN-celk. mg/l 0,05 

Nařízení vlády Slovenské republiky obsahuje také opatření v oblasti řízení kvality 

vody vhodné na koupání, a to v §6, §7, §8 a §9.  

§6 Příslušný orgán veřejného zdravotnictví je povinen zabezpečit v oblasti řízení 

kvality vody vhodné na koupání: 

- hodnocení kvality a klasifikaci vody vhodné na koupání v souladu s 

podmínkami uvedenými pro vnitrozemské vody v příloze č. I a v souladu s 

podmínkami stanovenými v příloze č. II směrnice,  

- poskytování informací veřejnosti,  

- koupajících se před znečištěním.  

§7 Hodnocení kvality vody vhodné na koupání se vykonává:  

- kaţdou vodní plochu vody vhodné na koupání,  

- po ukončení kaţdé koupací sezony,  

- na základě souboru údajů o kvalitě vody vhodné na koupání získaných pro 

danou koupací sezonu a pro tři předcházející sezony,  

- v souladu s postupy, které splňují poţadavky uvedené v příloze č. II 

směrnice.[16] 

Soubor údajů o kvalitě vody vhodné na koupání pouţívaný při hodnocení kvality 

vody zahrnuje nejméně 16 vzorků nebo za osobitých okolností zahrnuje 12 vzorků.  

§8 Provozovatel vody vhodné na koupání ve spolupráci s příslušným orgánem 

veřejného zdravotnictví je povinen zveřejnit během koupací sezony na snadno dostupném 

místě v bezprostřední blízkosti kaţdé vody vhodné na koupání tyto informace pro 

veřejnost: 
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- aktuální klasifikaci vody vhodné na koupání a zákaz koupání nebo doporučení 

nekoupat se, 

- všeobecný popis vody vhodné na koupání v netechnickém jazyce na základě 

profilu vody vhodné na koupání vytvořeného v souladu s podmínkami 

stanovenými v příloze č. III směrnice,  

- u vod vhodných na koupání podléhajících krátkodobému znečištění:  

1. oznámení, ţe voda vhodná na koupání je krátkodobě znečištěná,  

2. oznámení o počtu dní, během kterých v minulé koupací sezoně trval zákaz 

koupání nebo doporučení nekoupat se z důvodu tohoto znečištění,  

3. varování vţdy, kdyţ se toto znečištění očekává nebo přetrvává,  

- informace o charakteru mimořádné situace s předpokládaným termínem jejího 

trvání, 

- během zákazu koupání nebo doporučení nekoupat se informace o jejich 

důvodech, 

- při vydaní trvalého zákazu koupání nebo trvalého doporučení nekoupat se 

informaci o tom, ţe daná oblast se uţ nepovaţuje za vodu vhodnou na koupání a 

o důvodech změny klasifikace,  

- uvedení zdrojů podrobnějších informací v souladu s § 9. 

Při objevení přemnoţení cyanobakterií a získání nebo předpokladu ohroţení zdraví 

se okamţitě přijmou vhodná opatření s cílem zabránit vzniku nebezpečí včetně 

informování veřejnosti.  

§9 Příslušný orgán veřejného zdravotnictví je povinen vyuţít k informování 

veřejnosti vhodná media a technologie včetně internetu pro aktivní a rychlé šíření 

informací uvedených v § 8, jako i těchto informací: 

- seznam vod vhodných na koupání kaţdý rok před začátkem koupací sezony,  

- klasifikace kaţdé vody vhodné na koupání za poslední tři roky a profil vody 

včetně výsledků monitorování vykonaného v souladu s tímto nařízením vlády 

od poslední klasifikace, přičemţ výsledky monitorování jsou k dispozici na 

internetu po provedení analýz,  



Bc. Zuzana Mindášová: Chemická a mikrobiologická analýza vod na vybraných přírodních 
koupalištích v Prešovském kraji 

2011  16 
 

- ve vodě vhodné na koupání, která byla klasifikována jako nevyhovující,  

informace o příčinách znečištění a o opatřeních přijatých na ochranu kopajících 

se před znečištěním a na řešení příčin znečištění,  

- u krátkodobě znečištěných vod všeobecné informace o:  

1. podmínkách, které mohou vést ke krátkodobému znečištění,  

2. pravděpodobnosti tohoto znečištění a o jeho pravděpodobné délce trvaní,  

3. příčinách znečištění a o opatřeních přijatých na ochranu koupajících se před 

znečištěním a na řešení příčin znečištění.  

Pokud je to vhodné, příslušný orgán veřejného zdravotnictví rozšíří informace 

uvedené v § 8 a § 9 odst. 1 v několika jazycích.[16] 

2. Nařízení vlády Slovenské republiky č. 252/2006 o podrobnostech o provozu 

koupališť a podrobnostech o poţadavcích na kvalitu vody koupališť, vody na 

koupání a její kontrolu stanovuje: 

a) ukazatele kvality vody na koupání a jejich mezní hodnoty,  

b) rozsah a četnost kontroly kvality vody na koupání,  

c) poţadavky na vybavení, prostory, dispoziční řešení a na provoz koupališť, bazénů 

umělých koupališť a bazénů pro kojence a batolata,  

d) náleţitosti provozního řádu koupališť. 

Jednotlivé body tohoto Nařízení vlády Slovenské republiky si blíţe popíšeme.[17]  

1. §2 Ukazatele kvality vody na koupání a jejich mezní hodnoty 

Kvalita vody na koupání je vyhovující, pokud naměřené hodnoty nepřekročí mezní 

hodnoty: 

- pro mikrobiologické ukazatele, pH, rozpuštěný kyslík, barvu a zápach v 95 % 

kontrolovaných vzorků odebraných z toho samého místa,  

- pro koliformní bakterie a Escherichia coli v 80 % kontrolovaných vzorků 

odebraných z toho samého místa,  
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- ostatní ukazatele v 90 % kontrolovaných vzorků, přičemţ ţádná naměřená 

hodnota ukazatele uvedeného pod písmeny a) aţ c) nepřekročí mezní hodnotu 

ukazatele o více neţ 50 % hodnoty uvedené v tabulce č. 2. 

Do kontrolovaných vzorků podle odstavce 1 se nezahrnují vzorky ovlivněné 

mimořádnými povětrnostními podmínkami, přírodními katastrofami a záplavami.[17]  

2. §3 Rozsah a četnost kontroly kvality vody na koupání 

Na přírodním koupališti se provádí průzkum podmínek na horním toku, pokud 

se jedná o tekoucí vodu. Jedná- li se o stojatou vodu, provádí se průzkum 

podmínek v okolí koupaliště; průzkum se musí pravidelně opakovat pro účely 

získání topografických a geografických údajů a určení objemu a vlastností 

znečišťujících a potenciálně znečišťujících vypouštěných odpadních vod a jejich 

vlivu podle vzdálenosti od přírodního koupaliště. [17] 

Kontrolu kvality vody na koupání je nutno provést podle přílohy č. 1.  

3. §5 Poţadavky na vybavení, prostory, dispoziční řešení a na provoz koupališť, 

bazénů umělých koupališť a bazénů pro kojence a batolata  

Této části se nebudu moc věnovat, protoţe popisuje věci, které se mé práce příliš 

netýkají, ale ve zkratce sem patří kapacita koupaliště, úklid koupaliště, vybavení 

koupaliště a poţadavky na vybavení bazénů pro kojence a batolata. [17]  

4. Náleţitosti provozního řádu koupališť  

§13 Provozní řád přírodních koupališť a umělých koupališť  

Provozní řád přírodního koupaliště a umělého koupaliště obsahuje: 

- identifikační údaje provozovatele přírodního koupaliště nebo umělého 

koupaliště, 

- druh a způsob poskytování sluţeb,  

- základní údaje o vodě na koupání, 

- způsob a frekvenci sledování kvality vody,  

- kapacitu koupaliště,  

- způsob a frekvenci výměny vody v bazénech,  
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- způsob zdravotního zabezpečení vody v bazénech,  

- způsob a frekvenci čištění bazénů,  

- zásady provozu a údrţby zařízení koupaliště,  

- způsob zneškodňování odpadních vod a způsob nakládání s odpady,  

- zásady chování návštěvníků koupaliště,  

- způsob provozování bazénů pro kojence a batolata,  

- způsob zabezpečení a poskytování první pomoci a vybavení lékárničky první 

pomoci, 

- způsob zabezpečení dozoru podle § 12 odst. 2. 

V provozním řádu přírodního koupaliště je zahrnut i rozsah provozování vodních 

sportů.[17] 

Ukazatele kvality vody na koupání, je jich mezní hodnoty a rozsah a četnost 

kontrol kvality vody na koupání: 

Ukazatele kvality vody na koupání, jejich mezní hodnoty, rozsah a četnost kontrol 

kvality vody na koupání jsou uvedeny v tabulce č. 2: 

Přírodní koupaliště 

- Odběry vzorků vody se provádí v místech s nejvyšší koncentrací koupajících se 

nebo na místech vyhrazených na koupání a na jiných místech významných pro 

určení charakteru všech zdrojů znečištění s ohledem na vzdálenost od 

koupajících se, epidemiologickou situaci a technické podmínky odběru vzorků 

vody. První odběr vzorků se provádí dva týdny před začátkem koupací sezony.  

- Vzorky vody pro fyzikálně-chemickou analýzu a biologickou analýzu se 

odebírají ve vrstvě vody od 0 cm do 30 cm od hladiny zařízením pro hloubkový 

odběr vody, nejméně na jednom stálém místě odběru. Pokud se ve vodě 

vyskytuje sinicový vodní květ, pro jeho rozbor a zjištění mnoţství chlorofylu se 

odebere další vzorek v místě jeho největšího výskytu. Vzorky pro 

mikrobiologickou analýzu se odebírají nabráním do sterilní nádoby ve vrstvě 

vody od 0 cm do 10 cm od hladiny na stálém místě odběru.  
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- Ukazatele uvedené pod č. 11, 13 aţ 17 a 30 v tabulce č. 1 se zjišťují 

organolepticky při terénní obhlídce; ukazatele uvedené pod č. 11, 13 aţ 17 se 

laboratorně analyzují pouze při pozitivních výsledcích organoleptického 

zjištění. 

- Ke zjištění ukazatele uvedeného pod č. 29 v tabulce č. 1 se pouţívají testy 

toxicity pro všechny tři trofické úrovně (producenty, konzumenty, destruenti); 

při vizuální identifikaci sinicového vodního květu se musí jako jeden z 

testovacích organismů pouţít Thamnocephalus platyurus. 

- Mezní hodnota ukazatele č. 6 platí pro cyanobakterie se schopností tvořit vodní 

květ. Při přemnoţení jiných cyanobakterií je pro hodnocení kvality vody 

směrodatný ukazatel č. 8. V protokole o zkouškách se uvede seznam 

dominantních taxonů ukazatelů č. 6 a 7.  

- Při výběru metod pro stanovení ukazatelů uvedených v tabulce č. 1 se postupuje 

podle Slovenské technické normy STN EN ISO/IEC 17025:2005 Všeobecné 

poţadavky na kompetentnost zkušebních a kalibračních laboratoří – Výběr 

metod (bod 5.4.2.).[17] 

Tabulka č. 2: Ukazatele kvality vody na koupání, jejich mezní hodnoty a rozsah a četnost kontrol 

kvality vody na koupání v Nařízení vlády Slovenské republiky č. 252/2006 o podrobnostech o 

provozu koupališť a podrobnostech o požadavcích na kvalitu vody koupališť, vody na koupání a její 

kontrolu [17] 

Číslo 

ukaz. 

Ukazovatel Symbol Jednotka Mezní hodnota 

1. Koliformní bakterie KB KTJ/100ml 5 000 

2. Escherichia coli EC KTJ/100ml 500 

3. Enterokoky EK KTJ/100ml 100 

4. Rod Salmonella a ostatní 

střevní patogenní bakterie 

S v100 ml nepřítomné 

5. Kolifagy KF PTJ/500 ml 0 

6. Cyanobakterie se CB buňky/ml 100 000 
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schopností tvořit vodní 

květ 

7. Řasy R jedince/ml 10 000 

8. Chlorofyl a při převaze 

sinic v planktonu 

Chl-a µq/l 50 

9. Chlorofyl a při převaze 

sinic v planktonu 

Chl-a µq/l 75 

10. Barva F mg/l 20 

11. Minerální oleje MO - Bez zjištěného 

filmu na hladině 

a bez zápachu 

12. Reakce vody pH - 6,0 - 9,0 

13. Zápach ZP - Bez chemického 

a odpuzujícího 

zápachu 

14. Povrchově aktivní látky PAL-A mg/l 0,3 bez pěny 

15. Fenoly FN1 mg/l 0,05 bez 

zápachu 

16. Plouvujíci znečištění PZ - nezjistitelné 

17. Průhlednost PR M 1,0 

18. Nasycení vody kyslíkem 02 % >80 

19. Saprobní index biosystonu Sl-bios. - 2,2 

20. Celkový dusík N celk. mg/l 5 

21. Celkový fosfor P celk. mg/l 0,05 

22. Pesticidy PL µq/l 0,5 

23. Arzen As µq/l 50 
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24. Kadmium Cd µq/l 15 

25. Chróm Cr µq/l 50 

26. Olovo Pb µq/l 50 

27. Rtuť  Hg µq/l 2,0 

28. Celkově kyanidy - mg/l 0,05 

29. Ekotoxicita akutní Tox-a % účinku 30 

30. Vodní květ VK - nepřítomné 

5.1 Ukazatele ovlivňující vlastnosti vody 

V předchozí kapitole jsme si rozebrali dva dokumenty, jejichţ součástí byly tabulky 

ukazatelů kvality vody na koupání. Tyto ukazatele nám ovlivňují nejen samotnou kvalitu 

vody, ale zároveň také vlastnosti vody. V mé práci jsem si vybrala jen některé ukazatele, které 

jsem pokládala za zajímavé a které jsem zároveň testovala a sledovala v laboratořích na 

daných vzorcích vod z přírodních koupališť Delňa a Sigord.  

Mé vybrané ukazatele ještě můţeme rozdělit na chemické a mikrobiologické.  

Z chemických ukazatelů jsem si vybrala: 

- Barvu 

- Reakci vody ( pH ) 

- Nasycení vody kyslíkem 

- Celkový fosfor 

- Celkový dusík  

Z mikrobiologických ukazatelů jsem si vybrala: 

- Koliformní bakterie 

- Escherichiu coli 

- Střevní enterokoky 

- Rod Salmonella 
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- Cyanobakterie se schopností tvořit vodní květ 

- Řasy 

- Chlorofyl a při převaze sinic v planktonu 

5.1.1 Escherichia coli 

Snad nejznámějším mikrobem je Escherichia coli. Tento mikrob představuje 

jakousi vlajkovou loď celé mikrobiologie. Lidstvu je známa uţ od počátku mikrobiologie. 

Její dnešní jméno je odvozené od Theodora von Eschericha , rakouského lékaře 

a bakteriologa, který ji izoloval roku 1885.  

Escherichia coli slouţí jako důleţitý modelový organismus. Byla na něj prokázaná 

bakteriální konjugace a replikace DNA, do jejího genomu byly vneseny geny pro 

nejrozmanitější látky jako je lidský inzulín a mimo něj jiné geny kódující antigeny jiných 

mikrobů, coţ vede ke vzniku rekombinačních vakcín.[4] 

 

Obrázek č. 3:  Escherichia coli [11] 

Kromě druhu Escherichia coli existují v rodě Escherichia i další druhy. Ty však 

člověka nenapadají, a kdyţ, tak jen zřídka. Mezi ně patří Escherichia vulneris 

a Escherichia hermannii, či nově popsaná Escherichia albertii. 

Po morfologické stránce se Escherichia coli nijak neodlišuje od ostatních 

enterobakterií. Je pohyblivá, kultivovatelná na široké škále půd, přičemţ za ideálních 

podmínek dosahuje její generační doba 20 minut. Na Endově agaru vypadají jako kolonie 

purpurové barvy. Biochemicky je to průměrně aktivní enterobakterie. Štěpí glukózu 

a laktózu za tvorby plynu a neštěpí močovinu.[4] 
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Patogeneticky je Escherichia coli běţnou součástí střevní mikroflóry zdravých lidí. 

Je komenzálem, částečně saprofytem a téţ symbiontem, taktéţ svým působením 

znemoţňuje průnik patogenem. Makroorganismu je prospěšná i přímo, a to tím, ţe se 

podílí na tvorbě některých vitamínů, především vitamínu K. Jde o patogenního mikroba, 

který můţe způsobovat i chorobné stavy. Působí ve střevě i mimo něj. Mimo střeva je 

Escherichia coli téměř vţdy patogenní.  

Jako jedna z mála enterobakterií není Escherichia coli primárně rezistentní k  

Ampicilinů. I naproti tomu počet rezistentních kmenů stoupá. Lepší je účinnost 

Cefalosporinů, chráněných Penicilínů, fluorovaných Chinolonů a Ko-trimoxazolu. 

U močových infekcí se dobře uplatní i Chinolonů a Nitrofurantoin.[4] 

5.1.2 Rod Salmonella 

Salmonely rozdělujeme na dva existující druhy, a to primární antropopatogenní 

salmonely a primární zoopatogenní salmonely. Všechny salmonely běţně významné pro 

člověka patří do prvního druhu Salmonella enterica. Tuto bakterii objevil v roce 1885 

doktor Theobald Smith v Ústavu veterinární mikrobiologie D.E.Salmona.[4] 

V humánní klinické mikrobiologii jsou ty sérovary, které jsou primárně patogenní, 

pro člověka příčinou závaţných onemocnění člověka – tyfu a paratyfu. Avšak pojem 

salmonelóza by měl zůstat vyhrazený pro závaţné onemocnění způsobené primárními 

zoopatogenními kmeny salmonel. Tyto kmeny nakazí člověka spíše náhodně. 

Zoopatogenní kmeny často mají své typické zvířecí hostitele.[4]  

 

Obrázek č. 4: Salmonella enterica [12] 

Do skupiny primárně antropopatogenních salmonel patří salmonely, které patří k 

sérovarům Typhi, Paratyphi A, Paratyphi B a Paratyphi C. Jde o velmi závaţné původce 

břišního tyfu, resp. paratyfu.  
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Morfologicky se neliší od ostatních, mají vysokou odolnost vůči vnějším vlivům. 

Při cíleném vyšetření na salmonely je dovolené pouţívat suchý tampón bez transportního 

média, ne však při běţném vyšetření stolice, kde moţno očekávat i přítomnost méně 

odolných bakterií.[4] 

Při teplotě okolo 60°C  tyto bakterie hynou. Je však důleţité si uvědomit, ţe teplota 

uprostřed potraviny je většinou mnohokrát niţší neţ teplota povrchová, či dokonce teplota 

vody, v které se potravina vaří.  

Do organismu se dostávají střevem, ale na rozdíl od zoopatogenních salmonel 

nejsou střevní příznaky velmi výrazné. Po inkubační době, která trvá 10 aţ 14dní, se objeví 

vysoké teploty a bolesti hlavy. Teplota trvá 1 aţ 2 týdny a bývá provázena růţovými 

skvrnami na kůţi. Mohou být zachyceny i v moči. 

Břišní tyfus je typickou infekcí pro oblasti se zhoršenou hygienickou úrovní, 

nejčastěji související s kontaminací vodních zdrojů. U nás se tyfus nešíří. Přeţívají však 

staří bacilonosiči, a to způsobuje přenášení tyfu z rozvojových zemí. Bacilonosiči se musí 

podřídit zvláštnímu epidemiologickému reţimu. Existuje známý případ ,,tyfové Mary“, 

oblíbené kuchařky, která začátkem 20. století nakazila v USA mnoho amerických 

domácností tyfem, protoţe si po pouţití toalety neumývala ruce, a tak lehce mohlo dojít 

k nákaze. Konkrétně šlo o to, ţe míchala rukama bramborový sa lát po pouţití toalety. Je to 

velmi dobrý příklad toho jak se tato choroba můţe rychle rozšířit a jak lehce se můţeme 

nakazit.[4] 

Léčit se můţeme antibioticky – obvykle je účinná celá řada antibiotik jako 

Ampicilin Kotrimoxazol. Bacilonosiče je někdy potřeba sanovat chirurgicky - 

cholecystektomií.  

U většiny případů jde o klasickou střevní infekci. Inkubační doba je 12 hodin aţ 5 

dní, nejčastější 24 aţ 48 hodin. Charakteristické jsou průjmy s velkou frekvencí stolic bez 

přítomnosti krve ve stolici. Někdy se objeví i zvracení, ale vţdy jsou příznaky 

doprovázeny horečkou. U malých dětí a také u starších a oslabených osob hrozí 

salmonelová sepse, která bývá smrtelná. Z dalších moţných komplikací je důleţité 

vzpomenout metastatickou infekci kloubových protéz a jiných zranitelných míst, či 

dokonce meningitidu. K infekci je nutná poměrně vysoká dávka bakterií – uvádí se 

100 000 aţ 100 000 000 bakterií, podle stavu makroorganismu. O významu infekční dávky 
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svědčí zkušenosti praktických epidemiologů, kteří se zabývají epidemiologickými výskyty 

ve školách a závodních jídelnách. Tam, kde je v kuchyni čisto a k epidemickému výskytu 

dojde nešťastnou náhodou, převaţují bezpříznakoví nosiči. Ale naopak tam, kde je 

nepořádek a salmonely mají moţnost se mnoţit, bývá mnohem větší procento klinicky se 

projevujících případů.[4] 

 

Obrázek č. 5:  Salmonella způsobující břišní tyfus [13] 

K infekci dochází tak, ţe bakterie se váţí na sliznice střeva, které následně 

degenerují, a tak pronikají do buněk, v kterých se mnoţí. Na rozdíl od rodu Shigela 

a některých escherichií se však nemnoţí v cytoplazmě, zůstávají jen ve vakuolách.  

Jde o typickou fekálně - orální infekci, přičemţ přenos je vţdy prostřednictvím 

potraviny. Přenos z člověka na člověka je vzácný. Zdrojem infekce bývá drůbeţ, nejčastěji 

vodní, přičemţ drůbeţ se zase nakazí od volně létajícího ptactva, především holubů. Lidé 

se nakazí spíše konzumací vajec neţ masem z těchto zvířat. Ukázalo se, ţe nákaza můţe 

být způsobená i z plazmy. Svědčí o tom případ z roku 2001, kde onemocněli v Novém 

Městě na Moravě tři novorozenci, dvě rodičky a jedna zdravotní sestra, přičemţ zdrojem 

infekce byla vodní ţelva, chovaná jednou z rodiček.[4] 

Při léčbě se nedoporučuje antibiotická terapie. Můţe sice zkrátit dobu klinických 

příznaků, ale zároveň prodlouţí dobu vylučování salmonel. Vylučování salmonel trvá 

několik týdnů, někdy i měsíců.  

Protoţe nakaţená osoba je pochopitelně omezená, nesmí se koupat na veřejných 

koupalištích, nesmí pro jiné připravovat jídlo, je logická snaha zbavit se salmonel co 

nejrychleji. Pomoci můţe podávání potravin obsahujících sloţky střevní mikroflóry - 

probiotickou, substrátovou - která se můţe pomnoţovat - probiotická, popřípadě 

kombinace obou - symbiotická. Pouţívají se například bílé jogurty. Při prevenci je důleţitý 
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význam běţných hygienických pravidel. Hlavně je třeba dbát na dostatečně vysokou 

teplotu při přípravě potravin, nebo na dostatečně nízké teploty při jejich uchovávání.[4]  

6 EXPERIMENTÁLNÍ ČÁST 

V experimentální části práce blíţe popíši situaci a stav kvality vody během letních 

prázdnin na dvou mnou vybraných přírodních koupalištích v Prešovském kraji, a to 

koupaliště Delňa a Sigord. Blíţe si popíšeme daná koupaliště a zhodnotíme výsledky 

chemické a mikrobiologické analýzy kvality vody.  

6.1 Přírodní koupaliště Delňa 

Přírodní letní koupaliště Delňa se nachází na území města Prešov za sídlištěm 

Šváby. Název koupaliště je odvozen od potoka Delňa.  Jedná se o potok v dolním Šariši, 

který teče územím okresu Prešov. Je levostranným přítokem Torysy a má délku 16 km. K 

dispozici je několik bufetů, tobogan, skokanský můstek, travnaté plochy pro míčové hry, 

prolézačky, houpačky, kolotoče a jiná hřiště pro děti. Mimo koupání v nádrţi, která má 

bezbariérový vstup, se můţete schovat před sluncem také pod stromy. Jsou zde dvě 

sportovní hřiště na nohejbal a volejbal, stůl na ping pong. Mimo toho si můţete zahrát také 

badminton.[6] 

V polovině června roku 2009 začaly práce na stavbě prešovského aqvaparku. Bude 

situovaný v areálu vodní nádrţe Delňa. V první etapě bude vybudován tzv. léčebný dům, a 

to na místě nynějšího parkoviště. V další etapě budou vybudovány bazény, tobogány a 

vodní atrakce. Součástí bude také kryté parkoviště, zimní zahrada a centrum zdraví. Stavba 

by měla být dokončena v polovině léta 2010.[7] 

http://sk.wikipedia.org/wiki/%C5%A0ari%C5%A1
http://sk.wikipedia.org/wiki/Okres_Pre%C5%A1ov
http://sk.wikipedia.org/wiki/Torysa_(rieka)
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Obrázek č. 6: Přírodní koupaliště Delňa [6] 

 

Obrázek č. 7: Přírodní koupaliště Delňa [6] 

6.1.1 Chemická analýza vzorků vody z přírodního koupaliště Delňa 

Součástí chemické analýzy je sledování následujících ukazatelů: 

- Barva 

- Reakce vody ( pH ) 

- Nasycení vody kyslíkem 

- Celkový fosfor 

- Celkový dusík  
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Na koupališti Delňa byly odebrány vzorky pro chemickou analýzu během letních 

prázdnin, a to v 3 termínech:  

- 21.7.2010 

- 5.8. 2010 

- 25.8.2010 

Vzorky byly odebrány na 3 místech: - přítok, u tobogánu, odtok a jeden vzorek byl 

odebrán přímo ze středu rekreační nádrţe, a to při odběrech ze dne 25.8.2010. 

Tabulka č. 3: Výsledky chemické analýzy vody na přírodním koupališti Delňa-přítok z 21 .7.2010 

Ukazovatel   Jednotka        Výsledek      Limit 

Barva      mg/l            15        20 

Reakce vody (pH)         -           8,17     6,5-8,5 

Nasycení vody kyslíkem        %          115,9      >80 

Celkový fosfor     mg/l          0,065       0,05 

Celkový dusík     mg/l           1,40         5 

Tabulka č. 4: Výsledky chemické analýzy vody na přírodním koupališti Delňa-u tobogánu 

z 21.7.2010 

Ukazovatel   Jednotka        Výsledek      Limit 

Barva      mg/l           10         20 

Reakce vody (pH)         -          9,15     6,5-8,5 

Nasycení vody kyslíkem        %         190,2      >80 

Celkový fosfor     mg/l         0,021       0,05 

Celkový dusík     mg/l         0,649         5 
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Tabulka č. 5:  Výsledky chemické analýzy vody na přírodním koupališti Delňa-odtok z 21.7.2010 

Ukazovatel   Jednotka        Výsledek      Limit 

Barva      mg/l            15        20 

Reakce vody (pH)         -           9,24     6,5-8,5 

Nasycení vody kyslíkem        % 212,0      >80 

Celkový fosfor     mg/l 0,021       0,05 

Celkový dusík     mg/l          0,582         5 

Tabulka č. 6:  Výsledky chemické analýzy vody na přírodním koupališti Delňa-přítok z 5.8.2010 

Ukazovatel   Jednotka        Výsledek      Limit 

Barva      mg/l            10        20 

Reakce vody (pH)         -          7,92     6,5-8,5 

Nasycení vody kyslíkem        %         115,7      >80 

Celkový fosfor     mg/l         0,052       0,05 

Celkový dusík     mg/l          1,24         5 

Tabulka č. 7:  Výsledky chemické analýzy vody na přírodním koupališti Delňa-při tobogáne 

z 5.8.2010 

Ukazovatel   Jednotka        Výsledek      Limit 

Barva      mg/l            10        20 

Reakce vody (pH)         -          7,92     6,5-8,5 

Nasycení vody kyslíkem        %         115,7      >80 

Celkový fosfor     mg/l         0,052       0,05 

Celkový dusík     mg/l          1,24         5 
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Tabulka č. 8:  Výsledky chemické analýzy vody na přírodním koupališti Delňa-odtok z 5.8.2010 

Ukazovatel   Jednotka        Výsledek      Limit 

Barva      mg/l            5        20 

Reakce vody (pH)         -           8,98     6,5-8,5 

Nasycení vody kyslíkem        %         145,4      >80 

Celkový fosfor     mg/l         0,021       0,05 

Celkový dusík     mg/l           0,6         5 

Tabulka č. 9:  Výsledky chemické analýzy vody na přírodním koupališti Delňa-přítok z 25.8.2010 

Ukazovatel   Jednotka        Výsledek      Limit 

Barva      mg/l           10        20 

Reakce vody (pH)         -          8,22     6,5-8,5 

Nasycení vody kyslíkem        %         111,7      >80 

Celkový fosfor     mg/l         0,070       0,05 

Celkový dusík     mg/l         1,174         5 

Tabulka č. 10:  Výsledky chemické analýzy vody na přírodním koupališti Delňa-rekreační nádrž 

z 25.8.2010 

Ukazovatel   Jednotka        Výsledek      Limit 

Barva      mg/l           10        20 

Reakce vody (pH)         -          9,21     6,5-8,5 

Nasycení vody kyslíkem        %         190,6      >80 

Celkový fosfor     mg/l         0,019       0,05 

Celkový dusík     mg/l         0,302         5 
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Tabulka č. 11:  Výsledky chemické analýzy vody na přírodním koupališti Delňa-odtok z 25.8.2010 

Ukazovatel   Jednotka        Výsledek      Limit 

Barva      mg/l           10        20 

Reakce vody (pH)         -          9,22     6,5-8,5 

Nasycení vody kyslíkem        %         191,3      >80 

Celkový fosfor     mg/l         0,021       0,05 

Celkový dusík     mg/l         0,380         5 

6.1.2 Mikrobiologická analýza vzorků vody z přírodního koupaliště Delňa 

Součástí mikrobiologické analýzy je sledování následujících ukazatelů:  

- Koliformní bakterie 

- Escherichiu coli 

- Střevní enterokoky 

- Rod Salmonella 

- Cyanobakterie se schopností tvořit vodní květ 

- Řasy 

- Chlorofyl a při převaze sinic v planktonu 

Na koupališti Delňa byly odebrány vzorky pro mikrobiologickou analýzu během 

letních prázdnin, a to ve 3 termínech : - 21.7.2010, 

                                                 - 5.8.2010, 

                                                 - 25.8.2010. 

Vzorky byly odebrány na 3 místech: - přítok, u tobogánu, odtok a jeden vzorek byl 

odebrán přímo ze středu rekreační nádrţe, a to při odběrech ze dne 25.8.2010. 
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Tabulka č. 12: Výsledky mikrobiologické analýzy vody na přírodním koupališti Delňa -přítok z 

21.7.2010 

           Ukazovatel     Jednotka     Výsledek      Limit 

Koliformní baktérie    KTJ/100ml     5.8.10 E2      5 000 

Escherichia coli    KTJ/100ml         20       500 

Střevní enterokoky     KTJ/100ml         54       200 

Rod Salmonella      v 100ml   Nepřítomné    Nepřítomné 

Cyanobakterie se schopností 

tvořit vodní květ 

     buňky/ml           0           100 000 

Řasy     jedince/ml         130      10 000 

Chlorofyl a při převaze sinic 

v planktonu 

        µg/l         2,5        50 

Tabulka č. 13: Výsledky mikrobiologické analýzy vody na přírodním koupališti Delňa-u tobogánu z 

21.7.2010 

           Ukazovatel     Jednotka     Výsledek      Limit 

Koliformní baktérie    KTJ/100ml         10      5 000 

Escherichia coli    KTJ/100ml         10       500 

Střevní enterokoky     KTJ/100ml          0       200 

Rod Salmonella      v 100ml   Nepřítomné    Nepřítomné 

Cyanobakterie se schopností 

tvořit vodní květ 

     buňky/ml      1.6.10E4        100 000 

Řasy     jedince/ml         320      10 000 

Chlorofyl a při převaze sinic 

v planktonu 

        µg/l         17,5        50 
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Tabulka č. 14: Výsledky mikrobiologické analýzy vody na přírodním koupališti Delňa-odtok z 

21.7.2010 

           Ukazovatel     Jednotka     Výsledek      Limit 

Koliformní baktérie    KTJ/100ml         6      5 000 

Escherichia coli    KTJ/100ml         0       500 

Střevní enterokoky     KTJ/100ml     1.3.10E2       200 

Rod Salmonella      v 100ml   Nepřítomné    Nepřítomné 

Cyanobakterie se schopností 

tvořit vodní květ 

     buňky/ml     5.8.10E4           100 000 

Řasy     jedince/ml         880      10 000 

Chlorofyl a při převaze sinic 

v planktonu 

        µg/l        52,7        50 

Tabulka č. 15: Výsledky mikrobiologické analýzy vody na přírodním koupališti Delňa -přítok z 

5.8.2010 

           Ukazovatel     Jednotka     Výsledek      Limit 

Koliformní baktérie    KTJ/100ml       2600      5 000 

Escherichia coli    KTJ/100ml        705       500 

Střevní enterokoky     KTJ/100ml        218       200 

Rod Salmonella      v 100ml   Nepřítomné    Nepřítomné 

Cyanobakterie se schopností 

tvořit vodní květ 

     buňky/ml           0           100 000 

Řasy     jedince/ml         920      10 000 

Chlorofyl a při převaze sinic 

v planktonu 

        µg/l         1,1        50 
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Tabulka č. 16: Výsledky mikrobiologické analýzy vody na přírodním koupališti Delňa-u tobogánu z 

5.8.2010 

           Ukazovatel     Jednotka     Výsledek      Limit 

Koliformní baktérie    KTJ/100ml         77      5 000 

Escherichia coli    KTJ/100ml         19       500 

Střevní enterokoky     KTJ/100ml          2       200 

Rod Salmonella      v 100ml   Nepřítomné    Nepřítomné 

Cyanobakterie se schopností 

tvořit vodní květ 

     buňky/ml           0           100 000 

Řasy     jedince/ml         713      10 000 

Chlorofyl a při převaze sinic 

v planktonu 

        µg/l          12        50 

Tabulka č. 17: Výsledky mikrobiologické analýzy vody na přírodním koupališti Delňa -odtok z 

5.8.2010 

           Ukazovatel     Jednotka     Výsledek      Limit 

Koliformní baktérie    KTJ/100ml        115      5 000 

Escherichia coli    KTJ/100ml         21       500 

Střevní enterokoky     KTJ/100ml          6       200 

Rod Salmonella      v 100ml   Nepřítomné    Nepřítomné 

Cyanobakterie se schopností 

tvořit vodní květ 

     buňky/ml           0           100 000 

Řasy     jedince/ml         673      10 000 

Chlorofyl a při převaze sinic 

v planktonu 

        µg/l          12        50 
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Tabulka č. 18: Výsledky mikrobiologické analýzy vody na přírodním koupališti Delňa -přítok z 

25.8.2010 

           Ukazovatel     Jednotka     Výsledek      Limit 

Koliformní baktérie    KTJ/100ml     6.5.10 E2      5 000 

Escherichia coli    KTJ/100ml       4.10 E2       500 

Střevní enterokoky     KTJ/100ml     1.4.10 E2       200 

Rod Salmonella      v 100ml   Nepřítomné    Nepřítomné 

Cyanobakterie se schopností 

tvořit vodní květ 

     buňky/ml           0           100 000 

Řasy     jedince/ml         200      10 000 

Chlorofyl a při převaze sinic 

v planktonu 

        µg/l           2        50 

Tabulka č. 19: Výsledky mikrobiologické analýzy vody na přírodním koupališti Delňa -rekreační 

nádrž z 25.8.2010 

           Ukazovatel     Jednotka     Výsledek      Limit 

Koliformní baktérie    KTJ/100ml     1.1.10 E3      5 000 

Escherichia coli    KTJ/100ml          6        500 

Střevní enterokoky     KTJ/100ml         12       200 

Rod Salmonella      v 100ml   Nepřítomné    Nepřítomné 

Cyanobakterie se schopností 

tvořit vodní květ 

     buňky/ml           0           100 000 

Řasy     jedince/ml       12 320      10 000 

Chlorofyl a při převaze sinic 

v planktonu 

        µg/l        61,4        50 
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Tabulka č. 20: Výsledky mikrobiologické analýzy vody na přírodním koupališti Delňa-odtok z 

25.8.2010 

           Ukazovatel     Jednotka     Výsledek      Limit 

Koliformní baktérie    KTJ/100ml     1.5.10 E3      5 000 

Escherichia coli    KTJ/100ml          0       500 

Střevní enterokoky     KTJ/100ml          6       200 

Rod Salmonella      v 100ml   Nepřítomné    Nepřítomné 

Cyanobakterie se schopností 

tvořit vodní květ 

     buňky/ml           0           100 000 

Řasy     jedince/ml         6 267      10 000 

Chlorofyl a při převaze sinic 

v planktonu 

        µg/l           55        50 

6.1.3 Zhodnocení výsledků 

Při zhodnocování výsledků jsem si vzájemně srovnala jednotlivé hodnoty 

chemických a mikrobiologických ukazatelů v uţ vzpomínaných časových intervalech 

během jedné letní koupací sezony na přírodním koupališti Delňa. Při chemické analýze to 

byly ukazatele: barva, reakce vody (pH), nasycení vody kyslíkem, celkový dusík a celkový 

fosfor. Postupně si rozebereme kaţdý ukazatel zvlášť.  

Barva 

Barva na přítoku se příliš neměnila. Naměřené hodnoty byly během celého léta 

postupně od prvního měření aţ po poslední 15 mg/l, 10 mg/l a zase 10 mg/l. Ani jedna 

hodnota nepřekročila stanovený limit, tzn. 20 mg/l.  

Barva u tobogánu byla velmi podobná. Její hodnoty byly velmi podobné jako na 

přítoku a to při prvním měření 10mg/l a při druhém měření 5mg/l. Opět nebyl překročen 

limit. 
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Barva na odtoku měla kolísavé hodnoty. První měření bylo vysoké aţ 15 mg/l a 

druhé v zápětí uţ jen 5 mg/l. Poslední měření mělo střední hodnotu 10 mg/l. Opět nebyl 

překročen limit.  

V jednom případě se barva měřila ve středu rekreační nádrţe a její hodnota byla 10 

mg/l, coţ znamená nepřekročený limit.  

Reakce vody ( pH ) 

pH  je číslo, kterým vyjadřujeme v chemii, zda voda reaguje kysele nebo zásaditě.  

Hodnota pH indikuje, zda je voda neutrální (pH = 7), kyselá (méně neţ 7) nebo 

zásaditá (více neţ 7). Hodnota pH významně ovlivňuje chemické a biochemické procesy 

ve vodách a toxický vliv látek na vodní organismy.  

V čistých přírodních vodách (povrchových a podzemních) je pH od 4,5 aţ do 8,3 

dáno rovnováhou mezi volným CO2 a vázaným CO2 (tzv. uhličitanovou rovnováhou).  

Při chemické analýze přírodního koupaliště je limit hodnoty pH od 6,5 – 8,5.  

V našem případě byla hodnota překročena aţ 6 - krát. 

Na přítoku jsme naměřili hodnoty pH postupně od prvního měření aţ po poslední 

následovně: 8,17; 7,92 a 8,22. Ani v jednom případě nebyl limit překročen.  

U tobogánu uţ byly naměřené hodnoty vyšší a v obou případech byl překročen 

limit. 

Byly to hodnoty 9,15 a 8,91. Na přírodním koupališti je kolísání a překračování 

hodnoty pH celkem běţný jev.  

Na odtoku podobně jako u tobogánu byly hodnoty pH překročeny a dokonce zde 

byla naměřena nejvyšší hodnota pH na celé ploše koupaliště. Byly to hodnoty 9,24; 8,98 a 

9,22. 

V jednom případě se pH měřilo ve středu rekreační nádrţe a jeho hodnota byla 9,21, 

tzn., ţe byl překročen limit.  

Nasycení vody kyslíkem 

Kyslík přechází  do vody difúzí z atmosféry a taktéţ vzniká při fotosyntetické 

asimilaci vodních rostlin. V čistých povrchových vodách je koncentrace rozpuštěného 

kyslíku obvykle 85-95 % nasycení a tato hodnota během dne kolísá. Tyto změny souvisí 
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s intenzitou fotosyntézy a se změnami teploty během dne. Obsah rozpuštěného kyslíku je 

důleţitým indikátorem čistoty toků. Je nevyhnutný pro ţivot ryb.  

Stanovený limit pro přírodní koupaliště je, aby mnoţství nasycení vody kyslíkem 

bylo >80%. 

Na přítoku jsme naměřili hodnoty 115,9%; 115,7% a 111,7%. V kaţdém případě 

hodnoty splňují stanovený limit.  

U tobogánu byly hodnoty opět v limitu. Jedná se o hodnoty 190,2% a 145,5%.  

Na odtoku hodnoty kolísaly docela výrazně, udrţovaly se ve stanoveném limitu. 

Byly to hodnoty 212,0%; 145,4% a 191,3%. 

V jednom případě se nasycení vody kyslíkem měřilo ve středu rekreační nádrţe a 

jeho hodnota byla 190,6% , coţ splňuje stanovený limit.  

Celkový fosfor 

Koncentrace fosforečnanů v povrchových vodách se pohybují v desetinách mg.l-1. 

Vlivem fosforečnanů obsaţených v pracích prostředcích a pouţíváním fosforečnanů 

v polnohospodářství (hnojiva), obsah fosforečnanů v přírodních vodách neustále vzrůstá. 

Člověk vylučuje denně asi 1,5g fosforu, který přechází do splaškových odpadních vod. 

Sloučeniny fosforu hrají důleţitou roli v přírodním oběhu látek. Jsou nutné pro vyšší i niţší 

organismy. 

Na přítoku jsme naměřili hodnoty 0,065 mg/l, 0,052 mg/l a 0,070 mg/l. Protoţe 

limit je 0,05 mg/l, můţeme říci, ţe limit byl překročený při kaţdém měření.  

U tobogánu byl limit v pořádku, během obou měření se jednalo o hodnotu 0,021 

mg/l. 

Na odtoku byly hodnoty úplně stejné jako u tobogánu, a to ve všech třech 

případech. 

Byla to hodnota 0,021 mg/l, coţ splňuje stanovený limit.  

V jednom případě se celkový fosfor měřil ve středu rekreační nádrţe a jeho hodnota 

byla 0,019 mg/l, tzn., ţe splňuje limit.  
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Celkový dusík 

Dusík hraje v přírodě velmi důleţitou roli. Vyskytuje se v různých formách ve 

vzduchu, ve vodě i v půdě a podléhá mnoţství mikrobiologických, chemických a 

fyzikálních procesů. V oběhu dusíku v přírodě hraje významnou roli také člověk. Jeho 

aktivitami dochází k silnému ovlivnění přirozených změn forem dusíku, s čímţ jsou 

spojeny mnohostranné problémy v ţivotním prostředí. Dusík patří mezi nejdůleţitější 

makrobiogenní prvky. Uplatňuje se při všech biologických procesech probíhajících 

v povrchových, podzemních a odpadních vodách a během biologických procesů čištění a 

úpravy vody. Sloučeniny dusíku mohou být anorganického nebo organického původu. 

V biosféře neovlivněné antropogenní činností jsou převáţně biogenního původu, vznikají 

rozkladem organických dusíkatých látek rostlinného a ţivočišného původu.  

Na přítoku jsme naměřili hodnoty 1,4 mg/l; 1,21 mg/l a 1,174 mg/l. Všechny tři 

hodnoty jsou v limitu. Limit pro celkový dusík je 5 mg/l.  

U tobogánu byly hodnoty v porovnání s přítokem niţší, a to 0,649 mg/l a 0,62 mg/l.  

Na odtoku tyto hodnoty ještě klesly a byly to hodnoty 0,582 mg/l, 0,6 mg/l a 0,380 

mg/l. 

V jednom případě se celkový dusík měřil ve středu rekreační nádrţe a jeho hodnota 

byla 0,302 mg/l, coţ splňuje limit.  

Při mikrobiologické analýze to byly ukazatele: koliformní bakterie, Escherichia 

coli, střevní enterokoky, rod Salmonella, cyanobakterie se schopností tvořit vodní květ, 

řasy a chlorofyl a při převaze sinic v planktonu. 

Koliformní bakterie 

Jedná se o skupinu bakterií, které mohou pocházet z trávicího traktu lidí a zvířat, ale 

i z půdy a tlejících rostlinných zbytků. Při dostatku ţivin z organického znečištění vody se 

téţ mohou mnoţit přímo ve vodovodních rozvodech. V pitné vodě by se neměly 

vyskytovat. Jejich nález indikuje moţné fekální znečištění vody nebo závady v rozvodném 

systému a zdravotním zabezpečení vody.  Koliformní bakterie jsou gramnegativní 

nesporulující tyčinky z čeledi Enterobacteriaceae. Fekální koliformní bakterie jsou ty 

koliformní bakterie, které si ponechaly svoje růstové a fermentační vlastnosti i ve 44 °C. 

Za typické zástupce koliformních a zejména fekálních koliformních bakterií byly 
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povaţovány příslušníci rodů Citrobacter, Enterobacter, Escherichia a Klebsiella. 

Koliformní bakterie a fekální koliformní bakterie byly tradičně pouţívány jako indikátory 

fekálního znečištění.  

Na přítoku jsme naměřili hodnoty postupně od prvního měření po poslední 

následovně: 5.8.10 E2 KTJ/100ml, 2600 KTJ/100ml a 6.5.10 E2 KTJ/ml. KTJ je kolonie 

tvořící jednotka. Mezní hodnota je 5000 KTJ/100ml.  

U tobogánu byly hodnoty prvního měření 10 KTJ/100ml a druhého měření 

77KTJ/100ml. 

Na odtoku se hodnoty měnily kaţdým měřením. Byly to hodnoty 6 KTJ/100ml, 115 

KTJ/100ml a 1.5.10 E3 KTJ/100ml. 

Ve středu rekreační nádrţe bylo měření pouze jednou, jeho hodnota byla 1.1.10 E3 

KTJ/100ml. 

Escherichia Coli 

Tuto bakterii jsme si uţ v předcházející kapitole blíţe popsali, proto ji uţ teď 

nebudu popisovat, ale přejdu rovnou k výsledkům analýzy. Na přítoku jsme naměřili 

hodnoty postupně od prvního měření aţ po poslední takto: 20 KTJ/100ml, 705 KTJ/100ml 

a 4.10 E2 KTJ/100ml. Mezní hodnota je 500 KTJ/100ml, coţ znamená, ţe limit byl 

v tomto případě překročen v jednom případě. U tobogánu byly hodnoty mnohem niţší a 

ţádná nepřekročila limit. Jsou to hodnoty 10 KTJ/100ml a 19 KTJ/100m. Na odtoku byl 

ve dvou případech výsledek nulový, tedy 0 KTJ/100ml, pouze v jednom případě byl 

výsledek pozitivní, a to 21 KTJ/100ml, coţ splňuje limit. Jedno měření bylo ve středu 

rekreační nádrţe, kde výsledek byl 6 KTJ/100ml.  

Střevní enterokoky  

Jedná se o skupinu odolnějších bakterií, které většinou pocházejí z trávicího traktu 

lidí a zvířat, které se v pitné vodě nesmějí vyskytovat. Jejich nález indikuje moţné fekální 

znečištění nebo závady v úpravě a dezinfekci vody. Mezní hodnota u těchto bakterií je 200 

KTJ/100ml. Na přítoku jsme naměřili hodnoty postupně: 54 KTJ/100ml, 218 KTJ/100ml a 

1.4.10 E2 KTJ/100ml. Můţeme tedy říci, ţe limit byl překročen v jednom případě. U 

tobogánu jsme naměřili v jednom případě nulovou hodnotu a ve druhém pouze nízkou, a to 

2 KTJ/100ml. 
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Na odtoku byly hodnoty nízké, ne ovšem nulové. Byly to hodnoty 1.3.10 E2 

KTJ/100ml, 6 KTJ/100ml a 6 KTJ/100ml. 

Měření ve středu rekreační nádrţe bylo pouze jedno, kdy hodnota vyšla 12 

KTJ/100ml. 

Rod Salmonella 

Tento rod Salmonelly jsme si blíţe uţ popsali, teď si jen shrneme hodnoty analýzy. 

V tomto případě musí při kaţdém měření vyjít nulová hodnota, tzn. ţádná přítomnost 

jakéhokoliv druhu Salmonelly. V našich případech byl výsledek, ať uţ na přítoku, u 

tobogánu, na odtoku nebo ve středu rekreační nádrţe nulový.  

Cyanobakterie se schopností tvořit vodní květ  

Jedná se o skupinu bakterií schopných produkovat kyslík prostřednictvím 

fotosyntézy podobně jako rostliny. Jsou to gramnegativní, jednoduché, prokaryotické, 

fototrofní organismy. Vyskytují se velmi často ve vodním prostředí, ale i v půdě a 

nejednou také v extrémních podmínkách. Velmi často vstupují do symbiotických vztahů.                                                                             

Mezní hodnota pro přítomnost tohoto druhu cyanobakterií je 100 000 buněk/ml. Na přítoku 

jsme při kaţdém ze třech měření naměřili nulové hodnoty, tzn. 0 buněk/ml.                                                                                                                                     

U tobogánu uţ byly hodnoty vyšší, ale pouze při prvním měření, a to 1.6.10 E4 buněk/ml, 

a při druhém měření hodnota opět klesla na nulovou. Na odtoku byly hodnoty podobné. Při 

prvním měření dosáhly hodnoty 5.8.10E4 buněk/ml, při druhém a třetím měření uţ byly 

hodnoty opět nulové. Ve středu rekreační nádrţe bylo měření provedeno pouze jednou a 

hodnota byla nulová.  

Řasy 

Jsou nejrozšířenější skupinou niţších rostlin, které se vyskytují zejména v mořských 

vodách, ale i malá část ţije i ve sladkých vodách. Vytvářejí plankton, vyuţívají se jako 

krmivo, palivo a hnojivo, vyuţití mají i v potravinářském, farmaceutickém, kosmetickém a 

lékařském průmyslu.  

Na přítoku nám hodnoty přítomnosti řas kolísaly. V prvním a druhém případe byly 

hodnoty nízké, ale při druhém měření výrazně vyskočily hodnoty nahoru. Byly to hodnoty 

130 jedinců/ml, 920 jedinců/ml a 200 jedinců/ml. Mezní hodnota je 10 000 jedinců/ml, coţ 

http://sk.wikipedia.org/wiki/Bakt%C3%A9rie
http://sk.wikipedia.org/wiki/Kysl%C3%ADk
http://sk.wikipedia.org/wiki/Fotosynt%C3%A9za
http://sk.wikipedia.org/wiki/Rastliny
http://sk.wikipedia.org/w/index.php?title=Gramovo_farbenie&action=edit&redlink=1
http://sk.wikipedia.org/wiki/Prokaryoty
http://sk.wikipedia.org/w/index.php?title=Fotoautotrofia&action=edit&redlink=1
http://sk.wikipedia.org/wiki/Voda
http://sk.wikipedia.org/wiki/P%C3%B4da
http://sk.wikipedia.org/w/index.php?title=Extr%C3%A9mofil&action=edit&redlink=1
http://sk.wikipedia.org/wiki/Symbi%C3%B3za
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splňuje limit. U tobogánu byly hodnoty velmi podobné. První měření bylo jen 320 

jedinců/ml a druhé vyskočilo na 713 jedinců/ml.  

Na odtoku hodnoty výrazně vyskočily, ale nepřekročily stanovený limit. Jedná se o 

hodnoty 880 jedinců/ml, 673 jedinců/ml a 6 267 jedinců/ml. 

Ve středu rekreační nádrţe bylo měření uskutečněno pouze jednou a hodnota byla 

velmi vysoká. Jednalo se aţ 12 320 buněk/ml, coţ znamená překročení limitu.  

Chlorofyl a při převaze sinic v planktonu 

Při přítomnosti chlorofylu a při převaze sinic v planktonu se nedoporučuje koupání 

a provozování vodních sportů minimálně pro děti, alergiky a osoby s oslabeným imunitním 

systémem. V tomto případě příslušný orgán na ochranu zdraví nařídí provozovateli 

přírodního koupaliště viditelně a zřetelně tuto skutečnost označit v místě, na které se 

vztahuje. 

Mezní hodnota pro tento ukazatel je 50 µg/l. 

Na přítoku jsme naměřili v kaţdém případě velmi nízké hodnoty, a to 2,5 µg/l, 1,1 

µg/l a 2 µg/l. Všechny tři hodnoty odpovídají limitu.  

U tobogánu uţ hodnoty stouply na 17,5 µg/l a 12 µg/l. 

Na odtoku ještě vzrostly, a to na 52,7 µg/l, 12 µg/l a 55 µg/l. V tomto případě byl 

limit překročen u dvou vzorků.  

Ve středu rekreační nádrţe proběhlo měření pouze jedno, zde byl limit překročen.  

Hodnota měření byla aţ 61,4 µg/l, coţ je nejvyšší hodnota z celého koupaliště.  

6.2 Přírodní koupaliště Sigord 

Přírodní koupaliště Sigord leţí u vodní nádrţe Sigord v lůně Slánských vrchů v 

pěkném prostředí 12 km od města Prešov.  Zajímavostí je, ţe toto koupaliště má slanou 

vodu.[8] 
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Obrázek č. 8: Přírodní koupaliště Sigord [9] 

 

Obrázek č. 9 : Přírodní koupaliště Sigord [9] 

6.2.1 Chemická analýza vody z přírodního koupaliště Sigord 

Součástí chemické analýzy je sledování následujících ukazatelů: 

- Barva 

- Reakce vody ( pH ) 

- Nasycení vody kyslíkem 

- Celkový fosfor 

- Celkový dusík  
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Na koupališti Sigord byly odebrány vzorky pro chemickou analýzu během letních 

prázdnin, a to ve třech termínech:  

- 21.7.2010 

- 9.8.2010 

- 18.8.2010 

Vzorky byly odebírány na dvou místech: - rekreační nádrţ a dětská nádrţ.  

Tabulka č. 21: Výsledky chemické analýzy vody na přírodním koupališti Sigord-rekreační nádrž z 

21.7.2010 

Ukazovatel   Jednotka        Výsledek      Limit 

Barva      mg/l           10        20 

Reakce vody (pH)         -         7,14     6,5-8,5 

Nasycení vody kyslíkem        %         91,6      >80 

Celkový fosfor     mg/l         0,012       0,05 

Celkový dusík     mg/l         3,64         5 

Tabulka č 22: Výsledky chemické analýzy vody na přírodním koupališti Sigord-rekreační nádrž z 

9.8.2010 

Ukazovatel   Jednotka        Výsledek      Limit 

Barva      mg/l            5        20 

Reakce vody (pH)         -          7,61     6,5-8,5 

Nasycení vody kyslíkem        %         104,5      >80 

Celkový fosfor     mg/l         0,012       0,05 

Celkový dusík     mg/l          3,46         5 
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Tabulka č. 23: Výsledky chemické analýzy vody na přírodním koupališti Sigord -dětská nádrž z 

9.8.2010 

Ukazovatel   Jednotka        Výsledek      Limit 

Barva      mg/l            5        20 

Reakce vody (pH)         -          7,56     6,5-8,5 

Nasycení vody kyslíkem        %          81,2      >80 

Celkový fosfor     mg/l         0,012       0,05 

Celkový dusík     mg/l          3,35         5 

Tabulka č. 24: Výsledky chemické analýzy vody na přírodním koupališti Sigord-rekreační nádrž z 

18.8.2010 

Ukazovatel   Jednotka        Výsledek      Limit 

Barva      mg/l            5        20 

Reakce vody (pH)         -          7,46     6,5-8,5 

Nasycení vody kyslíkem        %         101,8      >80 

Celkový fosfor     mg/l         0,017       0,05 

Celkový dusík     mg/l          3,59         5 

Tabulka č. 25: Výsledky chemické analýzy vody na přírodním koupališti Sigord -dětská nádrž z 

18.8.2010 

Ukazovatel   Jednotka        Výsledek      Limit 

Barva      mg/l            10        20 

Reakce vody (pH)         -          7,44     6,5-8,5 

Nasycení vody kyslíkem        %         102,5      >80 

Celkový fosfor     mg/l         0,018       0,05 

Celkový dusík     mg/l          3,45         5 
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6.2.2 Mikrobiologická analýza vody z přírodního koupaliště Sigord 

Součástí mikrobiologické analýzy je sledování následujících ukazatelů:  

- Koliformní bakterie 

- Escherichiu coli 

- Střevní enterokoky 

- Rod Salmonella 

- Cyanobakterie se schopností tvořit vodní květ 

- Řasy 

- Chlorofyl a při převaze sinic v planktonu 

Na koupališti Sigord byly odebírány vzorky pro mikrobiologickou analýzu během 

letních prázdnin, a to ve třech termínech: 

- 21.7.2010 

- 9.8.2010 

- 18.8.2010 

Vzorky byly odebrány na 2 místech: - rekreační nádrţ a dětská nádrţ.  

Tabulka č. 26: Výsledky mikrobiologické analýzy vody na přírodním koupališti Sigord-rekreační 

nádrž z 21.7.2010 

           Ukazovatel     Jednotka     Výsledek      Limit 

Koliformní baktérie    KTJ/100ml          0      5 000 

Escherichia coli    KTJ/100ml          0       500 

Střevní enterokoky     KTJ/100ml          0       200 

Rod Salmonella      v 100ml   Nepřítomné    Nepřítomné 

Cyanobakterie se schopností 

tvořit vodní květ 

     buňky/ml     6.2.10 E3           100 000 

Řasy     jedince/ml         40      10 000 

Chlorofyl a při převaze sinic 

v planktonu 

        µg/l        4,35        50 
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Tabulka č. 27: Výsledky mikrobiologické analýzy vody na přírodním koupališti Sigord -rekreační 

nádrž z 9.8.2010 

           Ukazovatel     Jednotka     Výsledek      Limit 

Koliformní baktérie    KTJ/100ml        157      5 000 

Escherichia coli    KTJ/100ml          0       500 

Střevní enterokoky     KTJ/100ml          0       200 

Rod Salmonella      v 100ml   Nepřítomné    Nepřítomné 

Cyanobakterie se schopností 

tvořit vodní květ 

     buňky/ml           0           100 000 

Řasy     jedince/ml       10 400      10 000 

Chlorofyl a při převaze sinic 

v planktonu 

        µg/l         4,7        50 

Tabulka č. 28: Výsledky mikrobiologické analýzy vody na přírodním koupališti Sigord-dětská nádrž 

z 9.8.2010 

           Ukazovatel     Jednotka     Výsledek      Limit 

Koliformní baktérie    KTJ/100ml          0      5 000 

Escherichia coli    KTJ/100ml          0       500 

Střevní enterokoky     KTJ/100ml          0       200 

Rod Salmonella      v 100ml   Nepřítomné    Nepřítomné 

Cyanobakterie se schopností 

tvořit vodní květ 

     buňky/ml           0           100 000 

Řasy     jedince/ml         1 280      10 000 

Chlorofyl a při převaze sinic 

v planktonu 

        µg/l           1        50 
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Tabulka č. 29: Výsledky mikrobiologické analýzy vody na přírodním koupališti Sigord-rekreační 

nádrž z 18.8.2010 

           Ukazovatel     Jednotka     Výsledek      Limit 

Koliformní baktérie    KTJ/100ml          9      5 000 

Escherichia coli    KTJ/100ml          0       500 

Střevní enterokoky     KTJ/100ml          0       200 

Rod Salmonella      v 100ml   Nepřítomné    Nepřítomné 

Cyanobakterie se schopností 

tvořit vodní květ 

     buňky/ml         40           100 000 

Řasy     jedince/ml          0      10 000 

Chlorofyl a při převaze sinic 

v planktonu 

        µg/l         0,4        50 

Tabulka č. 30: Výsledky mikrobiologické analýzy vody na přírodním koupališti Sigord-dětská nádrž 

z 18.8.2010 

           Ukazovatel     Jednotka     Výsledek      Limit 

Koliformní baktérie    KTJ/100ml         24      5 000 

Escherichia coli    KTJ/100ml          0       500 

Střevní enterokoky     KTJ/100ml          0       200 

Rod Salmonella      v 100ml   Nepřítomné    Nepřítomné 

Cyanobakterie se schopností 

tvořit vodní květ 

     buňky/ml         150           100 000 

Řasy     jedince/ml          0      10 000 

Chlorofyl a při převaze sinic 

v planktonu 

        µg/l         0,4        50 
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6.2.3 Zhodnocení výsledků 

Při hodnocení výsledků jsem si opět jako u předcházejícího koupaliště vzájemně 

porovnala jednotlivé hodnoty chemických a mikrobiologických ukazatelů v uţ 

vzpomínaných časových intervalech během jedné letní koupací sezony na přírodním 

koupališti Sigord. 

Při chemické analýze to byly ukazatele: barva, reakce vody ( pH ), nasycení vody 

kyslíkem, celkový dusík a celkový fosfor.  

Barva 

Barva, podobně jako u koupaliště Delňa, měla stejnou mezní hodnotu 20 mg/l.  

Barva v rekreační nádrţi se mnoho neměnila, podobně jako v případě koupaliště 

Delňa. Naměřené hodnoty byly během celého léta postupně od prvního měření aţ po 

poslední 10 mg/l, 5 mg/l a opět 5 mg/l. Ani jedna hodnota nepřekročila stanovený limit, 

tzn. 20 mg/l. 

Barva v dětské nádrţi měla podobné hodnoty jako v nádrţi rekreační a její hodnoty 

byly 5 mg/l a 10 mg/l, coţ znamená, ţe limit překročen nebyl. 

Reakce vody ( pH ) 

Při chemické analýze přírodního koupaliště je limit hodnoty pH od 6,5 – 8,5.  

V našem případě nebyla hodnota překročena u ţádného vzorku.  

V rekreační nádrţi jsme naměřili hodnoty pH postupně od prvního měření aţ po 

poslední následovně: 7,14; 7,61 a 7,46. Ani v jednom případě nebyl limit překročen.  

V dětské nádrţi byly hodnoty pH velmi podobné. Byly naměřeny hodnoty 7,56 a 

7,44. 

Nasycení vody kyslíkem 

Pro přírodní koupaliště je limitem stanoveno minimální nasycení vody kyslíkem, a 

to nejméně 80 %. 

V rekreační nádrţi jsme naměřili hodnoty 91,6%; 104,5% a 101,8%. Ve všech 

případech hodnoty splňují stanovený limit.  
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V dětské nádrţi byly hodnoty opět podobné jako v rekreační nádrţi. Naměřili jsme 

hodnoty 81,2 % a 102,5 %. Limit je v obou případech splněn.  

Celkový fosfor 

V rekreační nádrţi jsme naměřili dvě stejné hodnoty, a to v prvním a ve druhém 

případě 0,012 mg/l, při třetím měření nám hodnota trochu stoupla na 0,017 mg/l . Protoţe 

stanovená limitní hodnota je 0,05 mg/l, můţeme říci, ţe limit nebyl překročen.  

V dětské nádrţi byly naměřené hodnoty opět podobné hodnotám, získaným z 

rekreační nádrţe, a to 0,012 mg/l a 0,018 mg/l.  

Celkový dusík 

V rekreační nádrţi jsme naměřili hodnoty 3,64 mg/l ; 3,46 mg/l a 3,59 mg/l. 

Všechny hodnoty jsou v limitu. Limit pro celkový dusík je 5 mg/l.  

V dětské nádrţi byly naměřeny hodnoty 3,35 mg/l a 3,45 mg/l. Limit byl opět 

splněn. 

Pro mikrobiologickou analýzu byly vybrány tyto ukazatele: koliformní bakterie, 

Escherichia coli, střevní enterokoky, rod Salmonella, cyanobakterie se schopností tvořit 

vodní květ, řasy a chlorofyl a při převaze sinic v planktonu. 

Koliformní bakterie 

V rekreační nádrţi jsme naměřili hodnoty postupně od prvního měření po poslední 

následovně: 0 KTJ/100ml, 157 KTJ/100ml a 9 KTJ/ml. KTJ je kolonie tvořící jednotka. 

Mezní hodnota je 5000 KTJ/100ml.  

V dětské nádrţi byla hodnota v prvním případě stejná jako u rekreační nádrţe, a to 

nulová a ve druhém případě stoupla hodnota na 24 KTJ/100ml.  

Escherichia Coli 

V rekreační i v dětské nádrţi byly získané hodnoty u všech měření nulové, tzn. 

0 KTJ/100 ml. Mezní hodnota je 500 KTJ/100ml, coţ znamená, ţe limit byl splněn.  

Střevní enterokoky  

Mezní hodnota pro tyto bakterie je 200 KTJ/100ml.  
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V rekreační a v dětské nádrţi byly hodnoty u všech měření nulové, tedy 0 

KTJ/100ml, podobně jako u analýzy Escherichie Coli. 

Rod Salmonella 

V tomto případě by měla při všech měřeních vyjít nulová hodnota, tzn. ţádná 

přítomnost jakéhokoliv druhu z rodu Salmonella, podobně jako u přírodního koupaliště 

Delňa. Opět ve všech našich případech byl výsledek, ať uţ v rekreační nádrţi nebo v 

nádrţi dětské, nulový. 

Cyanobakterie se schopností tvořit vodní květ  

Mezní hodnota pro přítomnost tohoto druhu cyanobakterií je 100 000 buněk/ml. 

V rekreační nádrţi jsme naměřili hodnoty postupně: 6.2.10 E3 buněk/ml, 0 

buněk/ml a 40 buněk/ml. Limit nebyl překročen ani v jednom případě. 

V dětské nádrţi byly získány tyto hodnoty měření: v prvním případě byl výsledek 

nulový a ve druhém případě 150 buněk/ml.  

Řasy 

V rekreační nádrţi nám hodnoty výrazně kolísaly. V prvním případě byla hodnota 

nízká, a to 40 jedinců/ml a při druhém měření výrazně vyskočily hodnoty aţ na 10 400 

jedinců/ml. Při posledním měření hodnoty výrazně klesly, a to aţ na nulovou hodnotu.  

Můţeme říci, ţe limit byl v tomto případě překročen jednou. V dětské nádrţi to bylo 

podobné s kolísáním hodnot. Při prvním měření byla hodnota 1 280 jedinců/ml a 

ve druhém hodnota klesla aţ na nulu. Limit nebyl překročen.  

Chlorofyl a při převaze sinic v planktonu 

Mezní hodnota pro tento ukazatel je 50 µg/l. 

V rekreační nádrţi jsme naměřili hodnoty 4,35 µg/l; 4,7 µg/l a 0,4 µg/l. Všechny tři 

hodnoty vyhovují limitu.  

V dětské nádrţi jsme naměřili hodnoty 1 µg/l a 0,4 µg/l. Limit byl splněn.  
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7 ZÁVER 

Touto prací jsem chtěla poukázat na to, ţe sledovat pravidelně situaci a stav kvality 

vody během letních prázdnin, tzn. během letní koupací sezony, je důleţité nejen z hlediska 

udrţování kvality a čistoty vody, ale také z hlediska lidského zdraví.  

Je třeba si uvědomit, ţe i na běţném koupališti, kam člověk přichází za oddychem a 

relaxací, je velmi snadné se nakazit kterýmkoliv druhem bakterie a způsobit si tak velmi 

váţné onemocnění a infekce, nebýt pravidelných kontrol hygieniků. Kdyţ si vezmeme, jak 

velké mnoţství lidí přijde v létě na koupaliště a o kolik lidí se na koupališti denně vystřídá 

a okoupe v bazéně, představte si, kolik nečistot a bakterií se potom v  bazéně nachází. 

Moţná si to ani před vstupem a koupáním v bazéně neuvědomujeme, ale jsme ve vodě plné 

mikroorganismů, které nám mohou také zdravotně ublíţit, a proto je práce hygieniků a 

kontrolorů kvality vody na koupalištích důleţitá a potřebná.  
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