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Anotace 

 Tato bakalářská práce popisuje indikátory fekálního znečištění, indikátory obecného 

znečištění, bakteriologické znečištění podzemních vod a některé vybrané anorganické a 

organické kontaminanty a dále popisuji metody a testy, podle kterých se stanovují. V této práci 

je zahrnuto i velice důleţité čištění odpadních vod, které je nezbytné pro úpravu vody. 

 

Klíčová slova: indikátor, kontaminanty, bakterie, metody 

Summary 

 Problems  of  indicators  of  faecal  and  widespread  pollution,  bacteriological 

pollution of underground water and some chosen inorganic and organic contaminants are the 

subject matters  of this bachelor work. Methods and tests used for their determination are 

mentioned as well.  Very important sewage disposal, necessary for water modification, is also 

included in this work. 
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Seznam použitých zkratek 

AAS  atomová absorpční spektrometrie 

AIDS   syndrom získaného selhání imunity 

BGA  agar s briliantovou zelení 

BSK  biochemická spotřeba kyslíku 

cAMP  cyklický adenosinmonofosfát 

CFU  colony forming unit 

ČSN  české technické normy 

EAEC  enteroadherentní bakterie E.coli 

EHEC  enterohemoragická bakterie E.coli 

EIEC   enteroinvazivní bakterie E. coli 

El Tor   kmenový název  

EPEC   enteropatogenní bakterie E. coli 

ETEC  enterotoxická bakterie E. coli 

FID  plamenoionizační detektor 

HUS  hemoragicky – uremický syndrom 

KTJ  kolonie tvořící jednotku 

LF  fermentující laktozu 

LT  termolabilní toxin 

MF  membránová filtrace 

MP   masopeptonový agar 

MPN  most probable number 

MS  hmotnostní spektrometr 

NLF  nefermentující laktozu 

PAU  polyaromatické uhlovodíky 

PCB  polychlorované bifenyly 

PCB  polychlorované bifenyly 

PID  plynový detektor 

ST  termostabilní toxin 

TTC  trifenyltetrazoliumchlorid 

UV  ultrafialové záření 

WHO  světová zdravotnická organizace
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1 Úvod 

Indikátor znamená ukazatel a jestliţe se jedná o organismus je nazýván jako 

bioindikátor. Jako indikátor můţe slouţit kaţdý vodní organismus. Jestliţe známe přibliţně 

jeho nároky na ţivotní prostředí, tak můţeme podle jeho přítomnosti usuzovat jakost vody. 

[32] 

 Ochrana veřejného zdraví v oblasti pitných vod poţaduje především včas a správně 

indikovat fekální kontaminaci. Základní problematikou vod je její znečišťování. Do pitné 

vody se mohou dostat hygienicky závadné látky, jako jsou především odpadní vody, 

kontaminované povrchové vody, splašky, kde se vyskytují patogenní bakterie, které mohou 

u člověka vyvolat velmi váţná infekční onemocnění. V nevyspělých zemích, kde je nízká 

hygienická úroveň hrozí ve větší míře kontaminace a propuknutí epidemií. Jako nejlepší 

koliformní indikátor fekálního znečištění se povaţuje E. coli. Z pohledu ochrany veřejného 

zdraví a prevence je zabezpečení zdravotní nezávadnosti vod určených k lidské spotřebě 

věcí společenského významu. 

Znečištění neurčují jenom bakterie, ale také i kontaminanty organického a 

anorganického původu. 

 Indikátorů je mnoho a tato práce se zabývá nejenom indikátory fekálního 

znečištění, indikátory obecného znečištění, ale i bakteriologickým znečištěním podzemních 

vod, organickými a anorganickými kontaminanty. Stanovují se pomoci různých metod a 

testů. Značná míra znečištění vodního prostředí je zapříčiněná lidským faktorem, únikem 

škodlivých látek do vodního zdroje. Velkou výhodou znečištěných vod jsou speciálně 

upravené čistírny odpadních vod. 
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2 Indikátory fekálního znečištění 

Indikátory slouţí především k určování nezávadnosti vody. Úkolem 

mikrobiologického rozboru je zhodnotit, jestli pitná voda neobsahuje podmíněné patogenní 

mikroorganismy, protoţe tyto patogeny mohou u člověka vyvolat velmi váţná infekční 

onemocnění. Za zdroj nákazy jsou povaţovány především fekálně znečistěné vody. Infekce 

jsou vyvolávané těmito bakteriálními rody. Salmonella, Shigella a patogenními biovary 

Escherichia coli, Campylobacter jejuni, Vibrio cholerae, Yersinia enterocolitica. K těmto 

stanoveným indikátorům fekálního znečistění se řadí ještě koliformní bakterie, 

termotolerantní koliformní bakterie, E. coli, klostridia, enterokoky. [7] 

2.1 Bakterie 

Salmonella 

Rod Salmonela pochází z čeledi Enterobacteriacae a lékařskými mikrobiology byl 

vytříděn tento rod, aby zahrnoval bakterie, které vyvolávaly onemocnění zvířat, lidí a měly 

společné antigeny a biochemické vlastnosti. Salmonelly (viz. obrázek č. 1) jsou střevními 

primárními patogeny člověka a zvířat jak divokých, tak i domácích. Poměrně často se 

nacházejí ve vodě, v půdě a komunálním odpadu. Pokud mají vhodné podmínky, tak 

mohou přeţít ve vodě poměrně dlouhou dobu. Infikovány mohou být přímo potraviny (z 

infikovaných zvířat mohou být připraveny suroviny – vejce, maso). 

 

 

Obrázek 1: Salmonella [33] 
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Morfologie: jedná se především o gramnegativní pohyblivé tyčinky. 

Kultivace: na běţných kultivačních půdách rostou, ale nemohou být odlišeny od ostatních 

enterobakterí, proto se uţívá pro záchyt selektivních diagnostických půd. 

Patogenita: jedná se o parazity fakultativně intracelulární. Patogenita je trojího typu: jedná 

se o skupinu salmonel, která vyvolává onemocnění septická (jako prototyp této skupiny se 

udává Salmonella typhi, jediný vyvolavatel břišního tyfu). Druhá skupina Salmonell se 

povaţuje také za invazivní, onemocnění má charakter hnisavý (v kostech, kloubech – S. 

dublin, S. virchov, S. panama). Jsou to salmonelózy s lokální manifestací. Onemocnění tím 

samým druhem můţe připomínat břišní tyfus. Ostatní Salmonelly (především S. 

typhimurium a S. enteritidis) jsou sérotypy vyskytující se u více ţivočišných druhů, 

způsobují otravy z potravin (Salmonelóza). 

Faktory patogenity: prokázaným faktorem patogenity je řetězec postranního O-antigenu, 

který zastává funkci blokátoru fagocytozy a zabraňuje aktivaci komplementu alternativní 

cestou. Mechanizmus tohoto účinku si je moţno představit, jako distanční zařízení, 

imunitní reakce s dobře rozvinutým O-antigenem, který probíhá ve velmi bezpečné 

vzdálenosti od důleţitých bakteriálních struktur. Průnik bakterie do eukaryotických buněk 

umoţňují povrchové proteiny. K virulenčním faktorům patří, také produkce cytotoxinů, ty 

škodí epitálním buňkám. Enterotoxiny tvoří některé salmonely. [14] 

Onemocnění u člověka: Tyfus a paratyfus je povaţováno za velmi těţké onemocnění. 

Projevy tohoto onemocnění jsou následující: hrozné bolesti hlavy, zvracení, zácpa, později 

se dostaví bolest břicha a krvavý průjem, zduření sleziny a jater, salmonely jsou ve stolici a 

následně v krvi a poté v moči. Mohlo by dojít, aţ k perforaci střevní stěny, která významně 

ohroţuje pacienta na ţivotě. Pokud se včas začne léčit toto onemocnění účinnými 

antibiotiky (amoxicilin, ampicilin atd.), objevuje se smrt jen ve vyjímečných případech. 

Neléčené onemocnění můţe mít za příčinu, aţ fatální následky, kdy pacient podlehne 

tomuto onemocnění. Bakterie tyfu napadá výhradně člověka. Ve vodním prostředí můţe 

přetrvat i několik týdnů. Onemocnění je velice infekční a k nákaze postačí, vypít jeden 

doušek kontaminované vody, nebo umytí potraviny v kontaminované vodě. Typický 
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přenos nákazy je fekální kontaminací vody. U neléčených pacientů se bakterie usadí ve 

ţlučových cestách a přetrvá v člověku, aniţ by jej nějakým způsobem přímo ohroţovala. 

Pro ostatní je potencionálním zdrojem nákazy. V dnešní době se toto onemocnění 

vyskytuje v rozvojových zemích teplejšího klima a před návštěvou těchto zemí se 

doporučuje očkování. [15] 

Shigella 

 Tato skupina je vyhrazena lékařskými mikrobiology pro bakterie, které u člověka 

vyvolávají bacilární dysenterii. Podobné vlastnosti mají s blízkým rodem Escherichia. 

Tento rod se dělí na 4 poskupiny podle antigenních a biochemických vlastností. 

Podskupina A nefermentuje manitol. A celá tato podskupina má název Shigella dysenteriae 

s 12 sérotypy. Podskupinou B fermentuje většinou manitol a značí se jako Shigella flexneri 

s více neţ 6 typy. Skupina C ta manitol zkvašuje a od skupiny B se liší především 

antigenně a značí se jako Shigella boydii. Podskupina D s jediným sérotypem, Shigella 

sonnei, můţe zpoţděně zkvašovat laktozu. 

Morfologie: jedná se o nepohyblivé, gramnegativní tyčky. 

Kultivace: je kultivačně náročnější a pro záchyt je vhodný agar desoxicholát- citrátový. 

Patogenita: pro člověka jsou primárně patogenní a vyvolávají bacilární dysenterii. Sh. 

dysenteriae má nejtěţší průběh infekce. Mezi hlavní mechanismy patogenního působení se 

řadí průnik do buněk sliznice tlustého střeva. Za vzniku vředů a nekrózy pomoci 

intracelulárního mnoţení v těchto buňkách a jejich poškození. Lze prokázat ve stolici krev, 

hnis, hlen. Na velkém plasmidu jsou faktory patogenity kodovány. Vyjímečný je záchyt 

z krve. [14] 

Onemocnění člověka: bakterie se přenášejí z fekálií nemocných lidí na potraviny, ovoce 

především v letním období, např. mouchami. Je to onemocnění „špinavých rukou“ a 

rozšiřovat toto onemocnění mohou, také bacilonosiči. [4] Při těţších formách onemocnění 

je nutná terapie antibiotiky podle stanovené citlivosti. 
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Escherichia coli 

 Patří mezi prokaryotní organismy. Společně s dalšími bakteriemi ţije v tlustém 

střevě člověka a ţiví se nestrávenými zbytky potravy. E. coli (viz. obrázek č. 2) ţije ve 

střevě v anaerobních podmínkách a energii získává kvašením. U vytváření kvašení cukrů, 

vzniká řada produktů, vznikají například organické kyseliny (mléčná, octová, mravenčí), 

etanol a vytvářejí se i plyny (CO2 i H2).  Lidské zdraví neohroţuje a hostiteli poskytuje 

vitamín K. Je velice oblíbeným organismem ze všech pokusných mikrobů. E. coli je 

nejlépe prozkoumaným organismem ze všech bakterií. Pokusy na bakterii E. coli měly a 

stále mají význam pro poznávání struktury a funkce prokaryontní buňky a buňky vůbec, 

ale i pro pokrok molekulární biologie jako celku. Bakterie E. coli neţije dlouho mimo 

trávicí soustavu, liší se především tím od ostatních střevních bakterií, ţe můţe delší dobu 

přeţívat ve volné přírodě. Kdyţ se provádí hygienická kontrola vody, hledá se E.coli, ten 

důvod jejího nálezu není ten, ţe by byla škodlivá, ale proto, ţe při jejím nálezu se ukazuje, 

ţe do vody prosakují splašky ze záchodů, které můţou být zdrojem infekcí. [5] 

 

Obrázek 2: Escherichia coli [34] 

Morfologie: E. coli je malá, protáhlá bakterie asi (1x2 µm) s velkým počtem bičíků. 

Kultivace: kultivuje se snadno i na jednoduchých půdách. 

Patogenita: kmeny bakterie E.coli, které mohou mít schopnost produkovat případné 

faktory virulence jsou pak původci průjmových infekcí a značí se podle projevů virulence: 

 ETEC – enterotoxická bakterie E.coli je označována jako původce průjmových 

infekcí především u lidí, kteří cestují do jíţních zemí. Jejím produktem jsou dva toxiny 

termolabilní LT a termostabilní ST. Infekce se projevuje bez vysokých teplot a s vodovými 

průjmy. 
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 EPEC – enteropatogenní bakterie E.coli způsobuje u novorozených dětí průjmy 

s krví, bez vysokých teplot, neprodukuje toxiny. 

 EIEC – enteroinvazivní bakterie E.coli způsobuje onemocnění takové, ţe ve stolici 

je hlen s krví. 

 EAEC – enteroadherentní bakterie E.coli infekce je poměrně nízká. 

 EHEC – enterohemoragická bakterie E.coli je nejnebezpečnější, vyvolává 

hemoragickou kolitidu, ze kterého se můţe vyvinout smrtelný hemoragicko - uremický 

syndrom (HUS) a je vyvoláno akutní selhání ledvin. Hlavní faktor je shigatoxin, nebo také 

verotoxin. Infekčním zdrojem bývá špatné tepelné zpracování masa (hamburgery), nebo 

saláty, voda, mošty. Onemocní především děti, ale při úplném rozšíření HUS nepomůţe 

ani léčba. Toto onemocnění bývá vzácné. Bakterie E.coli je nejčastějším původcem 

močové infekce v komunitě i v nemocnici. Terapie spočívá v léčbě antibiotiky. [14] 

Campylobacter jejuni 

 Campylobacter je skupina, která byla dříve známá pod názvem mikroaerofilní 

vibria. Byli známi především tím, ţe původně se označovali jako původci potratů u 

vepřového a hovězího dobytka. Dlouhou dobu nebyla prokázána jejich patogenita. 

Zvládnuta byla jejich kultivace, začala se prokazovat také i u lidí a byly zařazeny do 

samostatného rodu. Kampylobaktery obecně u lidí vyvolávají střevní infekce. U lidí se 

sníţenou imunitou se uplatňují, jako podmíněné patogeny. Jejich patogenita nebyla 

dlouhodobě prokázána. 

Morfologie: jedná se především o spirální gramnegativní tyčky, které mohou být tenké, 

nebo jen zakřivené. Jsou pohyblivé s bičíky, které jsou polárně umístěné. 

Kultivace: vyţaduje speciální kultivační půdy a mikroaerofilní prostředí (sníţení O2 a 

zvýšení CO2 s dostačující vlhkostí). Pro záchyt ze stolice je nutné přidání směsi antibiotik, 

které ostatní floru inhibují především enterobakterie (Skirrowovo medium). Mukoidní 

kolonie se tvoří s plazivým růstem a při teplotě 42 – 43  °C rostou. 

Patogenita: kampylobaktery patogenní produkují enterotoxiny podobné cholerovému 

toxinu (u C. jejun, a C. lari, C. coli), dále i cytotoxiny. 
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Onemocnění člověka:  Infekce nastává po poţití infikované vody, nebo potravy. C. jejuni 

se mnoţí ve střevě tenkém a vyvolává zánět. Ve stolici se potom objeví leukocyty a 

erytrocyty. Můţe zůstat lokalizováno infekční postiţení a nebo můţe mikrob proniknout do 

krevního oběhu. Vzniká horečnaté onemocnění. Onemocnění se projevuje bolestmi hlavy a 

břicha, průjmem někdy i krvavým a přidává se k těmto projevům onemocnění i horečka. 

Toto onemocnění trvá 5 – 7 dní i bez terapie můţe ustoupit. Infekce u člověka poměrně 

často souvisí se špatně upravenou potravou („ fast food“, opékaná kuřata). Člověk by měl 

dbát na správnost tepelné úpravy pokrmů a hygienu stravování. [14] 

Vibrio cholerae 

 Je původcem cholery se svým biotopem El Tor. Člověk je pouze zdrojem infekce. 

Ve vodním prostředí se natrvalo usídlilo Vibrio cholerae v endemických oblastech. [14] 

Vibrio cholerae (viz. obrázek č. 3) se přenáší vodou kolonizuje střevní sliznice, proniká 

epitelem a svým toxinem způsobuje únik vody z organismu a další příznaky cholery. [3] 

V nevyhovujících podmínkách přeţívá ve stavu, kdy vlastně nemůţe být prokázáno 

kultivačně. Za příznivých podmínek se vrací do své aktivní formy, kdy můţe být 

kultivačně prokázáno. Znovu vyvolává onemocnění po namnoţení a dochází k novému 

šíření epidemie. 

Morfologie: jedná se o gramnegativní, krátké zahnuté tyčky. 

Kultivace: roste především na běţných půdách. Dochází k rychlému mnoţení v peptonové 

vodě, kde utváří povrchovou blanku. K vysokému pH je tolerantní, uţívá se pH 9,6. 

Cholera – red test prokazuje redukci nitrátů na nitrity a tvoření indolů. Dělení probíhá na 2 

biotypech, z nichţ Vibrio El Tor se hemolyzuje na krevním agaru s krví beraní. Tento typ 

poměrně často převaţuje. 

 

Obrázek 3: Vibrio cholerae [35] 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Cholera_bacteria_SEM.jpg
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Patogenita: V. cholerae je bakterie toxigenní a neinvazivní. Za hlavní faktor patogenity se 

povaţuje enterotoxin a označuje se jako choleragen Sialogangliosidy jsou receptorem pro 

choleru. Následkem je permanentní aktivace adenylátcyklázy a kumulace cAMP, takţe 

chloridové ionty s vodou jsou transportovány do lumina tenkého střeva a vstřebávání 

natriových iontů je zablokováno. To má za následek, ţe se ztrácí tekutina a způsobuje 

vodnaté průjmy, které jsou charakteristické pro choleru. [14] 

Onemocnění člověka: Rozsáhlejší infekce vyvolává cholera, která je původcem Vibrio 

cholerae, střevní stěnu dráţdí svým toxinem k velké sekreci vody, proto jsou hlavními 

příznaky toho onemocnění průjmy. [5] Onemocnění se začne projevovat nevolností, vyšší 

teplotou, zvracením, průjmy. Dochází k velkým ztrátám tělních tekutin, které jsou 

způsobeny častými průjmy a zvracením, následně dojde k odvodnění tkání a k těţkým 

poruchám krevního oběhu. Neléčení pacienti umírají na vyčerpanost. Zdrojem nákazy se 

stává pouze nemocný pacient a to především z jeho stolice a zvratku. [8] Můţe dojít 

k dehydrataci a ta vede ke smrti. Léčba závisí na dostatečném přísunu tekutin a minerálů. 

Antibiotika (např. tetracyklin) mohou průběh tohoto onemocnění jenom zmírnit. 

V případech kdy se symptomy objeví středně těţké, mírné, nebo i ţádné, tito pacienti jsou 

stále potencionálně rizikovými, protoţe se bakterie stále šíří dále. Z těla se vylučují ve 

formě stolice, nebo zvratků, tak kontakt s nemocným pacientem není hrozbou. Jestli jsou 

těţší příznaky cholery a pacient se neléčí, přichází smrt. Tato infekce pochází z vody, která 

je z kontaminované stolice. [18] 

Yersinie enterocolitica 

 Jedná se o samostatný vytvořený druh. Yersinie enterocolitica je poměrně hodně 

rozšířená v přírodě jako parazit zvířat a to především hlodavců. Primárně se vyskytuje 

v infikovaném mase a také můţe kontaminovat vodu. Alimentární jsou infekce, někdy i 

s profesionálním výskytem. 

Morfologie: jedná se o gramnegativní tyčinku, která je při niţších teplotách pohyblivá. 

Kultivace: na běţných kultivačních půdách roste poměrně dobře, pro záchyt ze stolice je 

vhodné pouţit selektivní půdy. 
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Patogenita: v chromozonu a v plasmidech je virulence vázána na genetickou informaci. 

Virulence poměrně značně kolísá. V patogenitě se významně uplatňuje membránový 

protein. Virulence je dána průchodem do buněk. K lymfatické tkáni má velkou afinitu. Y. 

enterocolitica se dostává alimentární infekcí do terminálního ilea a do apendixu, dostává se 

do buněk a do lymfatické tkáně. Nekrózy a vředy vznikají výjimečně. Mohou vzniknout 

bakterie s rozsevem infekcí u lidí, kteří mají sníţenou imunitu. Bez průniku do buněk jsou 

urychleně vyloučeny nevirulentní kmeny. 

Onemocnění člověka: podle věku se mění klinický obraz. Především u dětí je spojena 

infekce s průjmy a horečkou. Děti ve školním věku si stěţují na bolení břicha a bolest 

v pravé jámě kyčelní. U dospělých lidí jsou příznaky infekce zaţívacího traktu spojené 

s průjmy. K infekci často dochází po poţití masných výrobků připravených z infikovaných 

mas z vepřů. 

Bolestivé příznaky v pravé jámě kyčelní vedou k rozhodnutí apendektomii. Při postiţení 

uzlin je nutné podání antibiotik, tetracyklin je vhodný. [14] 

2.2 Koliformní bakterie 

 Charakteristikou těchto bakterií je, ţe jsou gramnegativní tyčinky, netvoří spory, 

rostou na kultivačním médiu, které obsahuje ţlučové sole, nebo jiné povrchové látky, které 

mají podobné vlastnosti. [2] Jejich schopností je, ţe dokáţí fermentovat laktozu při teplotě 

35 °C nebo 37 °C, produkcí kyselin, plynů a aldehydu kolem 24-48 hod. Jsou fakultativně 

aerobní a aerobní. Předpokládalo se, ţe na Endoagaru rostou pouze kolonie Escherichie 

coli, ale později se zjistilo, ţe tam mohou růst i jiné organismy s podobným hábitem. 

Prvním objeveným organismem s podobným chováním byl Enterobacter aerogenes. Za 

koliformní bakterie se povaţují bakterie rodu Escherichia, Enterobacter, Citrobacter, 

Klebsiella. Metoda, kterou se stanoví koliformní bakterie se vyuţívá jako indikace 

účinnosti úpravy pitné vody, nebo kontaminované. [7] 

Stanovení koliformní bakterie za pomoci membránových filtrů (ČSN EN ISO 

9308 – 1). 

 Tato metoda není příliš vhodná pro vzorky vod s velmi vysokým obsahem 

nerozpuštěných látek. Jako kultivační medium se pouţívá medium Endoagar, nebo činidlo 
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na cytochromoxidázový test a voda peptonová s laktózou na důkaz plynové tvorby. Přes 

filtr membránový se přefiltruje vzorek o objemu 100 ml vody, kdyţ je voda pro 

individuální zásobování je objem 10 ml.  Po přefiltrování se za pomoci sterilní pinzety 

přenese filtr na povrch utuhlého Endoagaru, tak aby silně přilnul a neutvořila se bublina. 

Uzavřené misky se kladou dnem nahoru do vytemperovaného termostatu na teplotu 37 °C 

± 0,5 °C a po dobu 24 hod. se inkubují (jakmile je výsledek negativní  prodlouţí se doba na 

48 hod ± 1 hod. Po ukončení inkubace se provedou konfirmační testy. Na Petriho misku se 

přenese celý membránový filtr a filtrační papír je umístěn na dně (Ø větší neţ Ø 

membránový filtr) nasycený činidlem cytochromoxidázovým, tak aby přiléhal k celé ploše. 

S negativním cytochromoxidázovým testem jsou kolonie zastoupeny zástupci z čeledi 

Enterobacteriaceae (to jsou kolonie barvy červené, které nenamodraly). U kolonie s reakcí 

 pozitivní se vytvoří modrofialové kolečko a toto zbarvení se šíří do středu kolonie (do 2 

minut musí namodrat pozitivní kolonie). Dál se můţe provést test na tvorbu plynu kdy se 

ze všech  cytochromáza negativních kolonií a laktózo pozitivních se naočkuje zkumavka, 

která obsahuje peptonovou vodu s laktózou. Inkubace zkumavek probíhá v termostatu při 

teplotě 35 °C aţ 37 °C po dobu 48hod. Pokud dojde k vytvoření bubliny je potvrzena 

příslušnost kolonií do skupiny bakterií koliformních v bublinovce. Výsledkem 

vyhodnocení jsou počty kolonií laktózo pozitivních, kde je potvrzen pozitivní test na 

tvorbu plynu a negativní je test na cytochromoxidázu, spočítají se kolonie, které jsou 

zbarvené do sytě purpurové a které nenamodraly. Na patřičný objem 100 ml nebo 10 ml 

přefiltrovaného vzorku se počet kolonií vyjadřuje jako KTJ. [7] 

2.3 Termotolerantní koliformní bakterie 

 Jsou to bakterie s gramnegativními tyčinkami, které neutvářejí spory a mají 

schopnost růstu za přítomnosti ţlučových solí, nebo jiných povrchově aktivních látek, 

které mají obdobné vlastnosti a mají schopnost fermentovat laktózu při teplotě 44 – 45  °C  

při tvorbě  kyselin, plynu a aldehydu. Jejich reakce na cytochromoxiádu je negativní a 

vykazují aktivitu â – galaktooxidázu. Mohou být aerobní, nebo také fakultativně aerobní. 

[7] 
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Stanovení termotolerantních koliformních bakterií metodou membránových 

filtrů (TNV 75 7835). 

Mnoţství vzorku se přefiltruje přes membránové filtry, na povrch ztuhlého agaru 

v Petriho misce se přenese filtr a vzorek se kultivuje dnem nahoru při teplotě 44 °C  ± 0,5 

v termostatu po dobu 18 – 24hod. Po ukončení kultivace se provedou konfirmační testy, 

příkladem můţe být, test na důkaz tvorby plynu, jenţ se provádí podobně, jak při stanovení 

koliformních bakterií. Teplotní test je pouze doplňkovou metodou, který je obdobný, jako 

test kvasný. Teplotní kultivační rozdíl je 43 °C  ± 0,5 °C pod dobu 24 hod  ± 1 hod. 

Vyhodnocením je i tvorba kyseliny, plynu. Za pozitivní výsledek testu se neuznává jenom  

tvorba kyseliny. [7] 

2.4 Presumptivní  Escherichia coli 

 E. coli je jediným vyhovujícím indikátorem fekálního znečistění vody dle směrnice 

WHO od roku 1993. Je to především skupina termotolerantních koliformních bakterií, 

které jsou schopny tvořit indol z tryptofanu (důleţitý konfirmační test). [2] Jsou to 

především bakterie schopné růstu při teplotě 44 °C  ± 0,5  °C v aerobním prostředí.   

 

Stanovení Presumptivních Escherichie coli pomocí metody membránových 

filtrů (TNV 75 7835 ČSN EN ISO 9308 – 3). 

 Toto stanovení lze provádět po stanovení koliformních bakterií, na vyhovujícím 

kultivačním médiu, nebo po stanovení termotolerantních koliformních bakterií. Po 

ukončení kultivace se narostlé kolonie s filtry přenesou na navlhčený kultivační prostředek 

m- Coli-test, který se vloţí do Petriho misky, kde se musí znovu kultivovat 2 – 3 hod při 

teplotě 37  °C  ± 1  °C v termostatu. Po sekundární kultivaci se misky otevřou a pozoruje 

se emitující záření o vlnové délce 360 nm pod UV lampou. Vyhodnocením testů je modrá 

barva fluorescence bakterie Escherichie coli, vyjadřuje se počtem ke vztahu objemu 

filtrované vody. Stanovením, také lze určit i index nezávadnosti pitné vody, vyjádřením 

tohoto poměru počtu kolonií E. coli k počtu kolonií koliformních bakterií a to vše se 

vynásobí 100. Zda-li je hodnota tohoto indexu vyšší, tak fekální znečistění pitné vody je 

závaţnější. [7] 
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2.5 Klostridia  

 Patří mezi anaerobní organismy, které tvoří spory a redukují sulfity s taxonomickou 

příslušností rodu Bacillaceae a Clostridium. Ve vodním prostředí je nejvíce zastoupen druh 

Clostridium perfringens. Spory toho organismu se vyskytují v intestinálním traktu, 

exkrementech, nebo v odpadních vodách, ale nevyskytují se v takovém mnoţství  jako jsou 

koliformní bakterie. Tyto organismy mají vysokou odolnost vůči chlóru a fyzikálním, nebo 

chemickým faktorů, můţou se vyuţít k doplňkové kontrole ve vodárenském systému ke 

kontrole účinnosti dezinfekce vody, nebo k rozvodům vody. [7]  

Stanovení spor sulfity redukující klostridii pomocí membránových filtrů 

(ČSN EN 26461-1, 26461-2). 

 Stanovení této metody se nezjistí, ani mnoţství bakterií Clostridie perfingers, ani 

její přítomnost, ale zjistí se spory redukující klostridii. Kultivačním médiem se stane 

ţeleznato – sulfitový agar. Poté se pasterizovaný vzorek přefiltruje za pomoci 

membránového filtru( viz. obrázek č. 4) (0,2 µm), dále se filtr přenese lícem na povrch 

(viz. obrázek č. 5) kultivačního média a zalije se ochlazeným agarem s druhou vrstvou na 

teplotu 50 °C. Po utuhnutí druhé vrstvy se  misky začnou kultivovat při teplotě 37  °C  ± 1 

°C v anaerobním prostředí. Kontrola misek se provede po 20 hod ± 4 hod, pokud je 

negativní výsledek, dochází k prodlouţení kultivace na dalších 44 hod ± 4 hod. 

Vyhodnocením testu jsou velké kolonie, které mají zbarvení do černa. [7] 

2.6 Enterokoky 

 Jsou to grampozitivní koky, často utvářejí diplokoky (z hlediska mikrobiologické 

kontroly je důleţité, aby jejich oddělení probíhalo v rovině). Vyskytují se především 

v obsahu zaţívacího traktu a slouţí jako indikátor fekálního znečistění. Jsou citlivé na 

změny vnějšího prostředí a tudiţ  přeţívají velmi krátce, protoţe ve vodě se pomnoţují jen 

velmi vzácně.  Povaţují se více za indikátory čerstvého fekálního znečistění neţ koliformní 

bakterie. Odolávají dezinfekčním prostředkům např. chlóru, dávka dezinfekčního 

prostředku je tedy dále indukována (koliformní bakterie mají jiné chování a chlór je 

usmrcuje). [2]  
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Stanovení enterokoků metodou membránových filtrů ( ČSN EN ISO 7899-1, 

7899-2). 

 Kultivačním médiem, činidly toho stanovení je enterokokový agar s názvem 

(Slanetz-Bartley) ţivný agar, peroxid vodíku, ţluč-aeskulin-azidový agar. Po dokončení 

filtrace se membránový filtr nanese na povrch m – enterokokového agaru. Následně se 

miska uzavře a v termostatu začne probíhat kultivace při teplotě 35 °C ± 1 °C po dobu 44 

hod ± 4 hod. „Činností enterokoků je bezbarvý TTC (trifenyltetrazoliumchlorid) 

redukován na sytě červený formazan.“A z tohoto důvodu následně dochází ke zbarvení 

kolonie enterokoků na kaštanové, hnědočervené, hnědé, nebo tmavě růţové obarvení. 

„Antigenovou skupinu D-enterokoků lze potvrdit i pomocí dvoustupňové kultivace, např. 

při teplotě 37 °C ± 1 °C po dobu 5 hod ± 1 hod a poté zvýšením teploty kultivace na 44 °C 

± 0,5 °C a dodatečnou kultivací po dobu 39 hod ± 3 hod. Zvýšená teplota potlačí rozvoj 

doprovodné mikroflóry. Dále se provádí test na důkaz tvorby aeskulinu. Typicky zbarvené 

kolonie z m-enterokokového agaru se přeočkují (otiskem filtru na povrch agaru) na ţluč-

aeskulin-azidový agar a inkubují se při teplotě 44 °C ± 0,5 °C po dobu 2 hod. Počítají se 

pouze kolonie s tmavě hnědou a černou barvou či světlé kolonie s tmavě zbarvenými 

dvůrky v médiu.“ [7] 

  

Obrázek 5: Postup membránové 

filtrace [7] 

Obrázek 4: Přenesení 

membránového filtru [7] 
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3 Indikátory obecného znečištění 

 Jde především o skupinu organotrofních bakterií, které mohou vytvářet kolonie na 

předem určeném kultivačním médiu. Kolonie jsou tvořeny z jednotlivých buněk, shluků 

buněk, nebo z krátkých řetízků. Jednotka pro vyjádření počtu bakterií se nazývá „kolonie 

tvořící jednotku“ KTJ (x počet bakteriálních buněk), anglický název je „colony forming 

unit“ CFU Údaje, které se stanoví o organotrofních bakteriích, slouţí především 

k informativním účelům o mikrobiálním znečištění. Toto stanovení se pouţívá 

k ekologickému posuzování jakosti vody. K indikátorům obecného znečištění patří, 

stanovení ţivotaschopných mikroorganismů, jejich optimum růstu je při teplotách 22 °C a 

37 °C, stanovení organotrofních bakterií mezi tyto bakterie patří stanovení mezofilních a 

psychrofilních bakterií. [7] 

Stanovení životaschopných mikroorganismů (ČSN ISO 6222, 75 7821). 

 Mezi ţivotaschopné mikroorganismy patří aerobní bakterie, kvasinky, mikromycety 

jsou schopny tvořit kolonie na předem určeném kultivačním médiu. V laboratorních 

podmínkách mohou růst při teplotách  22 °C a 37 °C. Jejich stanovení probíhá při kaţdé 

teplotě zvlášť. 

Stanovení mikroorganismů s optimálním růstem teploty 22 °C 

 Z hygienického hlediska tyto mikroorganismy nemají význam. Špatně snášejí 

vysoké teploty. Vzorek se aplikuje očkováním na povrch kultivačního média, nebo do 

něho. Přímý výsev do kultivačního média vyhovuje mikroaerofilním a fakultativně 

anaerobním mikroorganismům. Jako kultivační medium se pouţívá agarové médium 

s kvasničným extraktem. Do Petriho misky se naočkuje 0,1-5 ml vzorku, po té se přidá 

chlazený agar na teplotu 45 °C a za krouţivého pohybu se vzorek promíchá s médiem. Po 

utuhnutí agaru se misky převrátí dnem nahoru a inkubují se při teplotě 22 °C ± 1  °C po 

dobu 72 hod ±  4 hod v termostatu. Konečným výsledkem je vyhodnocení počtu narostlých 

kolonií na povrchu, ale i uvnitř půdy. U misek, které splynou s růstem kolonií se neprovádí 

vyhodnocování, ani u misek s 30 aţ 300 koloniemi, výsledek se uvádí na 1 ml vzorku KTJ 

(průměr ze 2 paralelních stanovení). Pokud vzorek nelze hned stanovit po ukončení 

inkubační doby, misky se mohou uloţit do chladničky o teplotě  ± 4  °C do 24 hodin. [7] 
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Stanovení mikroorganismů s optimálním růstem teploty 37 °C 

 Dle hygienického hlediska tyto mikroorganismy mají i nemají význam. Ve vodním 

prostředí ţijí velice krátkou dobu. U stanovení těchto mikroorganismů dochází k jejich 

stresování, velice špatně snášejí tepelný šok, kdyţ se nalévá rozpuštěné kultivační médium 

k očkování vzorku vody do Petriho misky. Toto médium a pracovní postup jsou identické 

jako u metody stanovení růstu při  teplotě 22 °C, rozdíl je v kultivační teplotě 37 °C a 

kultivační doba je 24 hod ±  1 hod. Vyhodnocení těchto mikroorganismů je na  stejné  

úrovni jako  v případě stanovení mikroorganismů při teplotě 22 °C. [7] 

Stanovení organotrofních bakterií 

 Charakteristickými vlastnostmi těchto bakterií jsou, ţe energii a zdroj uhlíku a 

dusíku získávají z organických látek, bez nich by totiţ nebyly schopny ţít. Vyskytují se 

především ve vodním prostředí a povaţují se za indikátory celkového znečištění vody. 

Podle daných norem se stanovují mezofilní a psychrofilní bakterie. Toto stanovení 

umoţňuje zaznamenat změny v bakteriální populaci při technologických procesech, úprava 

povrchové vody na pitnou vodu, znečištění pitné vody během jejího rozvodu, dezinfekce 

bazénu, čištění odpadních vod. [7] 

3.1 Bakterie mezofilní  

  U těchto bakterií by měla být teplota + 20 °C aţ 40 °C. Do této skupiny patří 

většina bakterií. Jsou to saprofytické bakterie a patogenní bakterie, které mohou růst při 

optimálních teplotách 37 °C. [8] 

Stanovení mezofilních bakterií (ČSN 75 7841). 

  Kultivačním médiem pro toto stanovení je masopeptonový agar. Do Petriho misky 

se napipetuje 1 ml vzorku vody, jakmile se doočkuje, tak se k vzorku nalije 15 ml agaru 

chlazeného při teplotě 45 °C. Obsah se promíchá za pomocí krouţivých pohybů a nesmí 

dojít k potřísnění stěn, nebo víčka. Po utuhnutí vzorku se misky vloţí do termostatu dnem 

nahoru. Teplota vytemperovaná na 37 C° ± 0,5 °C a kultivuje se 48 hod ± 2 hod. U 

vyhodnocení výsledku se označují spočítané kolonie, počet se vyjadřuje v 1 ml vody a 

značí se jako KTJ (kolonie tvořící jednotku). Při nadměrném růstu kolonií je výsledek 

vyjádřen jako „nepočitatelné“ či „přerostlé“. [21] 
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3.2 Bakterie psychrofilní  

 Tyto bakterie nejlépe rostou při teplotách pod 20 °C. Jejich výskyt je především ve 

studených pramenech, hlubokých jezerech a oceánech. [8] 

Stanovení psychrofilních bakterií (ČSN 75 7842). 

 Kultivačním médiem pro toto stanovení je masopeptonový agar. Stanovení 

psychrofilních bakterií je obdobné jako u stanovení mezofilních bakterií i postup, 

vyhodnocení výsledku jsou stejné. Rozdílná je akorát kultivační teplota 20 °C ± 1 °C 

kultivace je 72 hod ± 3 hod. [22] 
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4 Identifikování vodních bakterií pomocí 
biochemických testů 

 Jde o zařazení neznámé bakterie do systému. Metoda identifikování vodních 

bakterií se uţívá především k určení indikátorových mikroorganismů. Od moderních 

metod se vyţaduje především úroveň jistoty, zda se jedná o hledaný mikroorganismus. 

Metoda, která se nejvíce uţívá, je přímé stanovení vodní bakterie Escherichie coli. Na 

selektivních půdách ke stanovení koliformních bakterií rostou i bakterie Aeromonas a 

Klebsiella. Voda nesmí obsahovat patogenní ani podmíněné patogenní mikroorganismy.[2] 

A) na první pohled můţeme rozeznat narostlé kolonie na selektivním agaru pomocí 

morfologie a některých jejich vlastností rozpoznáváme skupiny.( skupiny LF – 

fermentující laktózu, NLF nefermentující laktózu) to je ovšem nedostačující k určení, ale 

pomůţe nám to na jakou skupinu se máme zaměřit. 

B) zařazení presumptivních kolonií za pomoci konfirmačních testů. Pro tyto 

presumptivní kolonie je charakteristický jejich znak růstu pro předpokládaný druh po 

naočkování ze selektivních medií jsou podrobeny konfirmačním testům a splňují tyto 

podmínky.“ Účelem toho konfirmačního testu je provést přibliţné určení mikroorganismu 

na vyšším stupni, neţ jsou běţná stanovení na selektivních médiích“. Testy pro určení 

presumptivní E. coli se provádějí: „Teplotní test (kvasná zkouška při teplotě 43 °C, 

nahrazován stanovením termotolerantních koliformních organismů), citochromoxidázový 

test (negativní pro Enterobacteriaceae), testy IMViC: indol, Voges – proskauerova reakce, 

Methyl Red Test.“ Konfirmační test na E. coli je moderní metoda stanovení fluorogenních 

substrátů, tato metoda je zaloţena na syntéze specifických enzymů. 

 U podezření na výskyt patogenních mikroorganismů: aktinomycet, salmonell, 

hemolytických stafylokoků se metody odlišují zpracováním a pouţitím jiných selektivních 

médií. Příkladem můţe být podezření na výskyt Salmonel  na MacKoneyho agaru se můţe 

pokládat presumptivní bezbarvé kolonie s moţným výskytem černého středu- tvoření  H2S. 

K tomuto určení se pouţívá půda s deoxycholátem a k biochemickému určení se musí 

doplnit sérologické určení. 

C) Identifikace k celé řadě fyziologických vlastností, které se stanoví pomocí 

biochemických testů. Testy z pravidla 20 vybraných se většinou provádějí v tekutých 

médiích, indikátory v menších zkumavkách. 
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Příprava těchto mikroorganismů v laboratoři je velmi pracná, protoţe kaţdá půda se musí 

ověřit standardním kmenem. Předností je jednoduché pouţití a standard. Princip 

identifikačního schéma je zaloţen na pravděpodobnosti a vyhodnocení je provedeno dle 

schémat, nebo také registrů. Slouţí především k určení nejčastěji se vyskytujících bakterií. 

K přesnému určení je zapotřebí provést tak 70 biochemických testů. Bakterie mohou být 

určeny i za pomoci chemických analýz například: chromatografie mastných kyselin, 

protoţe vzájemný poměr a výskyt můţe být pro taxonomickou skupinu charakteristický, 

D) K počítačovému zpracování dat se pouţívá numerická taxonomie, která kvůli své 

rozsáhlosti je těţko zpracovatelná a výsledky se porovnávají se získaným souborem matice 

s uloţenou matici v registru. (pravidlem bývá, ţe jsou shodné s diagnostickými 

soupravami). V mikrobiologii vod se lze poměrně často setkat s kmeny, které 

charakteristické znaky nevykazují (špatný růst na médiích, fyziologické poškození). Proto 

je lepší vyuţít programy, které vyberou podobný druh, skupinu a určí se podobnostní 

procento. [2] 
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5 Bakteriologická znečištění podzemních vod 

Vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 376/2000 Sb., obsahuje poţadavky na biologicky – bakteriologickou 

kvalitu vody. Podzemní antropogenně neovlivněná voda by neměla obsahovat patogenní organismy a ani 

ţádné podmíněné patogenní organismy. 

 Pro velké mnoţství organismů jsou povrchové a podzemní vody jejich ţivotním prostředím. Jsou to 

převáţně viry, bakterie aţ po formy vyšší faunu a floru. U ochrany podzemních vod jsou 3 okruhy 

biologických problémů se kterými se můţeme setkat: 

- virové znečištění vod podzemních a biologicko – bakteriální znečistění 

- na chemismus podzemních vod má vliv bakteriální oţivení 

- v podzemních vodách a horninovém prostředí mívají lepší uplatnění samočisticí biologické procesy 

v případě kontaminace [6]  

5.1 Znečistění podzemní vody 

 Jedná se o skupiny mikroorganismů, které svým způsobem nejsou škodlivé, ale mohou indikovat 

přítomnost některých nebezpečnějších druhů organismů. Oni jsou dokladem o antropogenním ovlivnění 

vody.  Do podzemní vody prosakují splaškové vody, povrchové vody, které jsou znečištěné, nebo i odpady. 

Podzemní voda je totiţ ve styku s povrchem znečistěného terénu. V dostatečně odůvodněných případech se 

provádí průkaz na konkrétní patogenní organismy, protoţe tento průkaz je velice náročný, jak po finanční, 

tak i po časové stránce. U patogenních organismů se předpokládá kratší ţivotnost, neţ u skupin dále 

uvedených indikátorových bakterií, proto jejich absence ve vodním prostředí značí především obvyklou 

záruku nezávadnosti vody. [6] K bakteriím patogenního typu, patří následující druhy: Salmonella paratyphi, 

Salmonella typhimurium (paratyfus), Salmonella typhi (břišní tyfus), Vibrio cholerae (cholera), Bacillus 

anthracis (sněť slezinná), Mycobacterium tuberculosis (tuberkulosa), Pasterulla tularensis (tularemie). [14] 

Ke zkoumání podzemních vod z hygienického hlediska slouţí výskyt a sledování indikátorů z hlediska 

fekálního znečištění. Jedná se především o tyto 3 hlavní skupiny: 

Koliformní bakterie 

Do této skupiny koliformních bakterií patří příslušníci rodu Escherichia, Euterobacter, Citrobacter, 

Klebsiella. Tyto bakterie se především nacházejí ve střevním traktu teplokrevných ţivočichů. Dorůstají při 

teplotě 37 °C a mohou přeţít  40 – 60 dní mimo zaţívací trakt, to ovšem závisí na okolních podmínkách. S 
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obsahem zvýšených organických látek původu přirozeného byly zjištěny ve vodách i některé durhy těchto 

bakterií, to ovšem zpochybňuje do určité míry uţití této skupiny, jako indikátorů fekálního znečištění. 

Fekální streptokoky 

 Tyto bakterie jsou velice citlivé na změny v ţivotním prostředí. Ve vodním prostředí se rozmnoţují 

vzácně a za běţných podmínek ţijí poměrně krátkou dobu v geologickém prostředí. Bakterie tohoto druhu 

jsou povaţovány za jasný průkaz čerstvého fekálního znečištění, protoţe fekální streptokoky se taky 

nacházejí v zaţívacím traktu teplokrevných ţivočichů a při určitých podmínkách se můţou projevovat 

zánětlivými procesy. Mají poměrně velkou resistenci vůči chlorové desinfekci. Pokud dojde k nalezení 

těchto bakterií ve vodě je nutné provést chloraci, nebo pouţít jinou metodu na desinfikování vody. 

Fekální koliformní bakterie 

 Bakterie tohoto druhu se nacházejí především v zaţívacím traktu teplokrevných ţivočichů a 

člověka, ale pokud ovšem tyto bakterie mají dostatek tepla. Mohou se také vyskytovat v rozkládajících se 

tělech ţivočichů, nebo rostlin a ve znečištěných fekálních odpadních vodách. Optimální růst fekálních 

koliformních bakterií je při teplotě 44 °C. Jejich ţivotnost v horninovém prostředí je proto poměrně kratší, 

neţ u bakterií koliformních. V podzemních vodách jejich výskyt můţe pojednávat o fekálním přímém 

znečištění, nebo můţe také značit rozkládající se procesy, které produkují teplo.[6] 

Mezi ukazatele obecného znečištění patří jiţ zmiňované psychrofilní a mezofilní bakterie. V dnešní 

době se skupinám těchto mikroorganismů neukládá tak velký význam z hygienického hlediska, jako tomu je 

u bakterií koliformních. Ovšem riziko, ţe by se mohly mezi těmito bakteriemi vyskytnout patogenní 

mikroorganismy je velmi nízké. Zvýšený počet těchto bakterií ukazuje na velmi váţné znečištění vodního 

zdroje a to buď od organických látek, které jsou biologicky rozloţitelné, protoţe skupiny těchto bakterií je 

vyuţívají ke svému ţivotu, nebo pocházejí přímo od mikroorganismů. Je to především spojitost vody 

podzemní se zdrojem určitého znečištění, protoţe tyto bakterie nepoukazují na fekální znečištění. [6] 

Abioseston a bioseston patří k základním ukazatelům biologické jakosti vod. Jedná se především o 

ukazatele, kteří se vyjadřují v % pole pokryvnosti mikroskopu a zabírají viditelné ţivé organismy (bioseston), 

nebo zbytky mrtvých organismů a i anorganické částice – písek, jíl, textilní vlákna (abioseston). Viditelné 

ţivé i mrtvé organismy se uvádějí v počtu 1 ml vody a dále se uvádějí i bičíkovci bezbarví. Se zemským 

povrchem nekomunikuje podzemní voda to znamená, ţe se nejedná o krasové prostředí s porozitou, nebo 
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s puklinami, ani ţe je těsně pod povrchem hladina podzemní vody. Biologický ţivot můţe existovat, proto je 

odběr vzorku vyloučen vlivem prostoru vnitřního studny, nebo vrtu. Ke konkrétním mikroorganismům, kteří 

se musejí stanovovat patří tyto druhy: Pseudomonas auregionosa, Escherichia coli, Clostridium perfingers. 

Ve vodním prostředí se mohou vyskytovat i viry. Pokud se projeví nepřítomnost bakterií koliformních je to 

důkaz o nezávadnosti vody i ze stránky patogenních virů. Viry totiţ můţou být původci váţných 

onemocnění jedná se především o tyto nemoci (ţlutá zimnice, virová hepatitida). Znečištění podzemních 

vod bakteriemi je výhodná v tom, ţe je to snadná eliminace prostředků desinfekčních a po odstranění zdroje 

kontaminace jeho rychlé odeznívání. [6] 

5.2 Přirozené bakteriální oživení podzemních vod 

 Přeměna a výměna látek probíhá v podzemní vodě stále. Přeměna látek podporuje ţivot organismů, 

kteří tam jsou přítomni. A organismy zase na oplátku svými ţivotními pochody, vlastnostmi a projevy 

ovlivňují sloţení podzemní vody. V podzemní vodě ţijí stygobiontní organismy. V podzemních vodách se 

mohou také nalézat i stygoxenní organismy, ale pouze ve vyjímečných případech, protoţe spíše u nich 

mívají přednost vody povrchové. Ke svému ţivotu bakterie potřebují zdroj uhlíku a zdroj energie. Jako zdroj 

uhlíku vyuţívají bakterie anorganický uhlík ( CO2, HCO3
-
 ) a jejich název je autotrofní, bakterie, které 

vyuţívají anorganické látky, jako zdroj uhlíku mají název heterotrofní. [6]  Podle získávání zdoje energie se 

bakterie dělí na: fototrofní bakterie, které získávají svůj zdroj energie díky přeměně světelné energie na 

chemickou energii, ta je později vyuţívána pro ţivé pochody buňky. Jako rostliny, tak i fototrofní bakterie 

potřebují ke světelné přeměně energii v chemickou energii. Chemotrofní bakterie získávají oxidací 

chemických sloučenin energii. [1] Oxidaci anorganických látek (HS
-
, Fe

2+
, NH4

+
) vyuţívají autotrofní 

bakterie, oxidaci organických látek vyuţívají organotrofní bakterie. Podle druhu oxidačního činidla se určuje. 

Biologické samočistící procesy 

 Existuje velká řada přírodních  bakterií, které mají schopnost rozkládat organické látky. Jsou 

všudypřítomné a proto je jejich činnost vyuţívána pro sanaci znečištění prostředí horninového a podzemních 

vod různými látkami organickými, ale musí být biologicky rozloţitelné. Biodegradace je součástí 

přirozených procesů.   
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6 Čištění odpadních vod 

Především jejich sloţením, charakterem látek, obsahem, původem, druhem je dána technologie 

čištění odpadních vod. Voda odpadní má různé sloţení a při čištění prochází třemi stupni čištění, které 

se můţou navzájem kombinovat. Jedná se především o tyto stupně čištění mechanické, biologické, 

chemické.[10]  

6.1 Mechanické čištění odpadních vod 

Odpadní vody, které přitékají na čistírnu jsou nejprve zbavovány materiálů a předmětů 

unášených proudem na česlích jsou doplněny síty. Štěrk a písek jsou zachytávány v lapačích štěrku a 

písku, neprojektovaných, jako nádrţ, kterou proudí voda pomalým průtokem. A následně dochází 

k sedimentaci. S dostatečným provzdušňováním se vody s obsahem tuků a krůpějí olejových jsou 

zbavovány tuků v tukových lapačích. Z hladiny je odstraňována vytvořená tuková emulze a je 

odváděná do vyhnívacích nádrţí. Voda je zbavována v sedimentačních nádrţích nejjemnějších částic, 

které s dlouhou dobou zdrţení sedimentují na dně nádrţe za pomalého pochodu proudění vody. 

Emšerské studny jsou zvláštním typem kombinace biologického a mechanického čištění na dvě patra je 

rozdělena studna první je se sedimentací a druhá je s vyhníváním kalu. [11] 

6.2 Biologické čištění odpadních vod 

 „Biologický způsob čištění odpadních vod vyuţívá základních hydrobiologických znalostí o 

biocenózách organismů a samočisticích procesech, aerobních a anaerobních společenstev, jejich sukcesi 

při odbourávání jednotlivých komponent a obsah organických látek schopných biochemického 

rozkladu.“ Ve vodě odpadní nejprve převládají bakterie, které rozkládají sacharidy a následně za nimi 

jsou bakterie, které rozkládají lipidy a poté jsou nitrifikační bakterie za podmínek aerobních. BSK5 je 

měřítkem spotřeby kyslíku, které charakterizuje spotřebu kyslíku mikroorganismy anaerobními 

nacházející se ve vodě. Přeměna látek organických ve vodě za pomoci mikroorganismů (metabolismus, 

rozmnoţování) je základ čistícího procesu. Technologickými a provozními parametry zařízení jsou 

dány vlastnosti prostředí. Jedná se především o stáří kalu (moţnost reprodukce), dobu zdrţení (moţnost 

udrţení v systému proti vyplavení) a zatíţení (přísun substrátu). Mezi důleţité parametry se povaţuje: 

pH, teplota a koncentrace rozpuštěného kyslíku. Vzorkový mikroskopický rozbor z čistíren odpadních 

vod, kvantitativní a kvalitativní biocenózou zastoupeni, především vycházejí ze znalostí a ţivotních 

nároků převládajících druhů a jejich prostředí ţivotní (zařízení čistírenské). Nedílnou součástí 
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hodnocení je rozbor funkce jednotlivých způsobů čištění biologického a přispívá tím k odhalení nízké 

účinnosti a i jejich moţné odstranění. Vegetační kořenové čistírny se řadí k biologickým způsobům 

čištění odpadních vod.[13] 

Vegetační „kořenové“ čistírny 

 Čištění vod odpadních za pomoci kořenových čistíren (viz. obázek  č. 7) (root-zone method) 

byl propracován v 70. letech 20. století ve spolkové Německé republice. K půdním systémům jsou 

řazeny kořenové čistírny, k tomuto čištění se vodní hladina nepouţívá. Jde především o umělý, nebo 

z části upravený mokřad, který je od podloţí odělený nepropustnou vrstvou jílu, fólie nebo bentonitu. 

Principem metody čištění je mechanický průchod předčištěné vody lóţem horizontálně zemním, to 

znamená osázené mokřady s makrofyty vodními(viz. obrázek č. 6)  Rozklad organických látek probíhá 

při průchodu kořenovou zónou, odstraňování dusíku (denitrifikace, nitrifikace, sorpce) a fosforu 

(sráţení). Makrofyta jsou při odumření zdrojem organického uhlí, ale před odumřením zásobují vrstvu 

filtračním kyslíkem a především hydraulickou propustnost stabilizuje. [9]  

 

 

 

 

 

 

 

 

Existují dva typy zemního lože 

 V prvním případě se jedná o to, ţe růst makrofyt probíhá ve vrstvě písku, nebo štěrku a voda je 

čištěna pomoci biochemického působení vegetačního kořenového systému a to je spojené s mnoţením 

rostlin a jejich rychlým růstem. „Schoenoplectus lacustris (skřípinec jezerní), Juncus effusus (sítina), Typha 

latifolia (orobinec širokolistý) a Typha angustifolia (orobinec úzkolistý), Phragmites communis (rákos 

obecný).“ Způsob tohoto uspořádání se uţívá při čištění surových splašek, nebo k dočištění sekundárně 

Obrázek 6: Rostliny, které se používají k osazování kořenových 

čistíren [9] 
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vyčištěné vody odpadní, ale také i k mechanickému předčištění splašek. Udrţení hydraulické propustnosti 

zemského loţe (za pomoci uţití hrubozrnného písku, nebo štěrku, velikost zrn je od 2 mm do 32 mm) tkví 

v problému čištění odpadních vod. U projekce tykající se čistírny při dodrţení podmínek (plocha 3-5 m
2 
na 1 

obyvatele, zatíţení hydraulické do 0,1 m
3 
m

-2 
h

-1
 na průřez loţe zemního se zrnky o minimální velikosti 2 

mm), s 80-90 % lze dosáhnout účinnosti BSK5 a s celkovou učinností eliminace dusíku 50 % (zanedbatelná 

je pouze eliminace fosforu)  

 V druhém případě se jedná o rákos, který roste soudruţně v zeminové vrstvě, kde zakořeňuje své 

dlouhé kořeny. Odpovědnost za rozklad a eliminaci látek organických nese zemní loţe a struktura kořenové 

zóny s anaerobními a aerobními vrstvami. Tato metoda se uţívá za pomoci schopnosti rostlin transportovat 

kyslík z části nadzemní do systému kořenového. Tento uvedený typ se pouţívá pro čištění splašek a 

doporučuje se předřazení stupně mechanického z důvodu malé propustnosti loţe zemního. Účinnost závisí 

především na propustnosti zeminy a účinnosti BSK5, které můţe dosahovat 60-95 %, také záleţí na jejím 

sloţením. Odstranění fosforu se pohybuje v mezích od 10-95 % a u dusíku to je od 10-90 %. Mokřady 

umělé mívají velice široké uplatnění, protoţe jsou pouţívány pro dočišťování, ale i pro čištění odpadních 

vod, čištění splachů dešťových z parkovacích ploch a dálnic, prosakování pevného odpadu ze skládek a 

čištění odpadních vod z průmyslových podniků. Vyuţití také nacházejí u odbourávání produktů z ropy 

(rafinérie, vody z benzínových čerpadel, myčky aut), čištění zemědělských skleníků a zahradnictví, čištění 

vod z rybích líhní a sádek a čištění splachů z ploch letištních. [9]   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Obrázek 7: Vegetační kořenová čistírna [9] 



Petra Vorlová: Indikátorové mikroorganismy 

 

25 

2010 

6.3 Chemické čištění odpadních vod 

 Po absolvování mechanického a biologického stupně čištění některé typy 

odpadních vod, obsahují zbytky nutrietů, které velkou měrou zatěţují recipient přísunem 

ţivin s následným negativním jevem, přezdívaný eutrofizace. Ve formě dusičnanů a 

amoniaku se vyskytuje dusík a ve formě ortofosfátů se vykytuje fosfor. Za pomoci přísunu 

těchto prvků do nádrţe se začíná mnoţit fytoplankton tvořící maxima biomasy a ta je 

rozkládána na úkor sníţení koncentrace kyslíku ve vodě. Po biologickém stupni čištění vod 

odpadních následuje chemické čištění, při kterém se dané sloučeniny eliminují. Procesem 

denitrifikace lze dusík eliminovat a převést ho na molekulární unikající dusík do 

atmosféry. Fosfor se odstraňuje za pomoci aplikováni solí, například: síranu ţelezitého, 

chloridu ţelezitého, síranu hlinitého, nebo hydroxidu vápenatého s účinností 90 % a 

navázání ortofosfátu. Odbourání ţivin je zaloţeno na jednoduché aplikaci porostů 

makrovegetace, mohou to být rostliny mokřadní skřipenec Schoenoplectus lacustris, nebo 

tokozelka Eichhornia. Vyuţití kultury zelených řas rodů Scenedesmus, Chlorella. [12] 
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7 Organické kontaminanty 

  Ve vodním prostředí se můţe vyskytovat stovka aţ tisícovka organických látek a 

není moţné je všechny analyzovat. V dnešní době se stanovují jen nejběţnější organické 

látky, které mají toxické, nebo škodlivé účinky (karcinogeny, mutageny, teratogeny). 

Metoda pro nepřímé stanovení látek organických ve vodách můţou charakterizovat 

celkovou koncentraci organických látek ve vodách, nebo významné skupiny škodlivin. 

Běţně se pouţívá ke stanovení např: Biochemická spotřeba kyslíku (BSK). [6] 

Stanovení biochemické spotřeby kyslíku (BSK) 

 „Biochemická spotřeba kyslíku (BSK) je definována, jako hmotnostní koncentrace 

rozpuštěného kyslíku spotřebovaného při biochemické oxidaci organických látek, nebo 

anorganických látek ve vodě za aerobních podmínek. Vyjadřuje se v mg.l
-1

. 

Anorganickými látkami se rozumí amoniakální dusík, popřípadě dusitany, které mohou za 

určitých podmínek podléhat biochemické oxidaci (nitrifikaci), a tím také spotřebovat 

rozpuštěný kyslík. Stanovuje se u vod povrchových i odpadních (splaškové, městské, 

průmyslové). Patří mezi základní ukazatele, které se v těchto vodách stanovují. Ve vodách 

pitných, uţitkových a podzemních se BSK nestanovuje. Hodnota BSK závisí na: době 

inkubace (BSK za n dní se označuje BSKn), teplotě při inkubaci, druhu, koncentraci a 

stupni adaptace mikroorganismů provádějící, přítomnosti biogenních prvků, přítomnosti 

toxických či inhibičních látek, koncentraci kyslíku, pH prostředí.“ Standartní testy se 

pouţívají, proto aby bylo moţno získat stanovením srovnatelné výsledky, při nichţ jsou 

podmínky stanovení definovány přesně. Celosvětově pouţívanou metodou je metoda 

zřeďovací stanovení BSK5. Pomocí vzorku vody se kyslíkem nasytí a stanoví se jeho 

obsah. Druhý díl vzorku se vloţí do  zavřené láhve do termostatu při teplotě (20 °C). Po 

dobu 5 dní se nechá vzorek bez přístupu světla a vzduchu a opět se stanoví obsah kyslíku 

rozpuštěného. Během inkubace je důleţité mnoţství kyslíku. [17] 
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Některé skupiny organických látek, které se nejčastěji vykytují jako 

kontaminanty: 

7.1 Polycyklické aromatické uhlovodíky (polyareny, PAU)  

 Jedná se především o sloţité aromatické uhlovodíky, které obsahují několik 

benzenových kondensovaných jader. Obsaţeny jsou především v těţkých ropných frakcích 

(výroba asfaltů, ţelezničních praţců, impregnačních látek na dřevo). Vznikají za nízkých 

teplot při spalování odpadů (v cigaretovém kouři byly prokázány). Zástupci PAU jsou 

benzo(a)pyren, benzo(b)fluorranthen, benzo(a)antthracen, fluoranthen, chrysen, naftalen, 

pyren, anthracen. Jedná se především o sloučeniny stabilní, ale mnohé z nich jsou ze 

zdravotního hlediska velmi nebezpečné (jedním z nejsilnějších karcinogenů je 

benzo(a)pyren). Velice málo se rozpouštějí ve vodě a neochotně podléhají rozkladným 

biochemickým procesům. Jedná se především o látky karcinogenní a toxické, které mohou 

být skupenstvím kapalným, tuhým, plynným. 

7.2 Ropa 

 Nejčastějším kontaminantem celého ţivotního prostředí a podzemních vod jsou 

ropné látky. V důsledku technických závad a neopatrném zacházení dochází ke 

znečišťování, proto dochází k různým únikům ropných produktů (hydraulické oleje, 

pohonné hmoty, topné oleje, maziva atd. Ropné látky obsahují širokou škálu různorodých 

směsí látek polárního a nepolárního charakteru. Chemické sloţení ropných látek: nepolární 

látky – alkany, alkeny, areny, cyklany. Polární organické látky – naftenové kyseliny, 

fenoly, dusikaté organické sloučeniny, vysokomolekulární látky aromatického charakteru 

(asfalteny, ropné pryskyřice atd.) anorganické látky – organokovové sloučeniny Cu, Ni, 

V sloučeniny S a sulfan. Ropné látky se řadí k přírodním původům a proto podléhají 

vyvolaným i přirozeným biodegradačním procesům.  Ve směsi škodlivosti ropných látek 

spočívá především v ovlinění chuti a pachu vody v koncentracích kolem 0,1 mg/l (závisí 

na sloţení), za limitem poţivatelnosti vody je daleko limit toxicity. Jednotlivé ropné sloţky 

látek mohou být velmi škodlivé i v menších koncentracích. Areny a benzeny a 

benzo(a)pyreny patří k nejtoxičtějším a mají prokázané účinky karcinogenity.[6] 
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Environmental effect 

 Přítomnost ropy má významné sociální a enviromentální dopady kvůli nehodám a 

běţným činnostem jako seismického zkoumání, vrtání, produkce znečištujícího odpadu a 

skleníkových plynů. Těţba ropy je finančně a někdy environmentálně ničivá, ačkoliv 

oceánograf Dr. Hunt z Woods Hole Oceanographic Institution poukázal v roce 1981 ve své 

studii, ţe více neţ 70% rezerv ve světě je spojeno s viditelným makrovyvěráním a mnoho 

ropných polí je nalézáno právě díky přirozenému vyvěrání.  Pobřeţní těţba ropy narušuje 

okolní podmořské prostředí. Extrakce můţe zahrnovat bagrování, které rozvíří mořské dno 

a zničí mořské rostliny, které mořské organismy potřebují k přeţití. Ale ve stejné době 

pobřeţní plošina vytváří nové mikroorganismy pro mořské tvory. 

Těţba ropy můţe potenciálně způsobit propady půdy, které mohou ovlivnit změnu 

ekosystému, vodní toky stejně jako stoky a systém vodního zásobení. Rozsáhlá ropná pole 

také degradují estetický vzhled venkovských oblastí a divoké přírody. 

Ropné skvrny na moři jsou nebezpečnější neţ na zemi, protoţe se mohou rozšířit na 

několik mílí a vytvořit tenkou hladkou vrstvu, která můţe pokrýt pláţe. Mořské skvrny 

mohou zabít mořské ptáky, savce, korýše a jiné pobřeţní organismy. 

Dohled nad ropnými skvrnami je obtíţný, neboť vyţaduje  metody a často také velké 

mnoţství lidského úsilí. [23] 

Biodegradace organických uhlovodíků 

 Zajímavou informací je moţnost vyuţití geneticky modifikovaných 

mikroorganismů kmene Pseudomonas sp. Pro remediaci ţivotního prostředí, především 

k biodegradaci organických polutantů. Tyto genově modifikované bakterie jsou schopné 

rozkládat ropné látky na uhlovodíky metabolizovatelné planktonem mořským. [31] 

   

7.3 Fenoly 

 Fenoly mohou být přirozeného původu, protoţe jsou částí rostlinných těl a součástí 

dřeva. Jedná se především o aromatické deriváty uhlovodíků, na jejichţ jádro benzenové je 

navázána 1 nebo více skupin hydroxylových OH. Jsou součástí vod splaškových (z moči) a 

http://en.citizendium.org/wiki?title=Woods_Hole_Oceanographic_Institution&action=edit&redlink=1
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také jsou obsaţeny v odpadních průmyslových vodách (ze zpracování ropy a z tepelného 

zpracování uhlí). Toxické mohou být při vysokých koncentracích, jejich škodlivost spočívá 

v zabarvení vody. [6] Pro vodní ţivočichy fenoly vykazují akutní toxicitu. Pro ţivotní 

prostředí představuje největší nebezpečí chlorfenoly, díky své stabilitě a 

bioakumulativnosti. [24] Velmi páchnoucí chlorfenoly vznikají chloraci vody s obsahem 

fenolů. Jako součást dřeva se dostává do vod odpadních pří výrobě celulosy. Jedná se o 

těţce bilogicky rozloţitelnou látku, která způsobuje pěnění a zabarvení vod. Z vod se 

odstraňuje velice obtíţně. [6] Na zdraví člověka mají fenoly negativní vliv. Mutagenní 

účinky mají fenoly a mohou způsobit srdeční arytmii. [24] 

7.4 Chlorované organické látky 

 U nás jsou velmi běţným kontaminantem. Jedná se obecně o toxičtější a škodlivější 

látky na rozdíl od ropných uhlovodíků, u mnoha z nich jsou prokázané karcinogeny a další 

mají ekotoxické a akutně toxické účinky. Jsou to především syntetické produkty, které se 

nevyskytují v přírodě, proto podléhají pomaleji biodegradačním procesům. Z hlediska 

chemického se jedná o látky, které patří do skupiny derivátů uhlovodíku, kdy je v molekule 

uhlovodíku jeden nebo více atomů H nahrazen atomem chloru. 

Chloralkany – chloroform CHCL3, dichlormethan CH2 Cl2, 1,1 – dichloethan, 

tetrachlormetan CCl4 chlorethan atd. Jedná se především o sloučeniny pouţívané 

k odmašťování a prostředky čistící, nebo chladící média. Při dlouhodobější expozici 

dochází k poškození nervového systému, některé mají i účinky karcinogenity.(chloroform, 

tetrachlormetan, 1,2 – dichlorethan) 

Chlorareny -  jsou to produkty spíše v chemických výrobách (pesticidy, chemikálie, 

barviva). Nejsou těkavé, mají vyšší bod varu a jde o tuhé látky (vícechlorované 

sloučeniny). Působí chronickou toxicitou mají karcinogenní účinek a kumulují se 

v tukových tkáních.  

Polychlorované bifenyly PCB – z hlediska chemického jde o chlorované směsi derivátů 

bifenylu s různým počtem a uspořádáním atomů chloru. Roku 1926  je začala vyrábět 

firma Monsato a jejich výroba byla ukončena v 80. letech. Kromě lokálních  zdrojů 

kontaminace došlo k celoplanetárnímu stopovému zasaţení PCB. Jedná se o chemické a 

biochemické stabilní látky, pokud ovšem mají více atomů Cl neţ 5 (maximum je 10 atomů 
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chloru). Mají výborné elektroizolační vlastnosti a jsou nehořlavé kapaliny, pouţívaly se do 

transformátorových olejů jako přísada, měly široké pouţití především jako impregnační 

látky, hydraulické kapaliny, tvořily přísady do barev a laků, plastů. Polychlorované 

bifenyly mají toxické a karcinogenní účinky, kumulují se v tukových tkáních organismů. 

Ve vodě je jejich rozpustnost nízká, roste za přítomnosti ropných látek, které plní funkci 

rozpouštědla PCB. Likvidace PCB je velice problematická (nutné je zajištění spalování při 

vyšších teplotách, tak aby se zabránilo vzniku velmi toxických plynů – polychlorovaných 

dibenzofuranů a chlorovaných dibenzodioxinů, které jsou prudkými jedy). [6] 

Polychlorované bifenyly se ve vodě sorbují na organickou hmotu a sedimenty a 

koncentrace v sedimentech je o dost vyšší neţ ve vodě. Jako zásobníky  PCB mohou 

slouţit vodní sedimenty. Nejvíce jsou ohroţeny vodní ekosystémy polychlorovanými 

bifenyly.[25] 

Během desinfekce vody chlorem vznikají často ve vodě chlorované uhlovodíky a 

chloroform. Jejich vznik je vázán na přítomnost stopového mnoţství látek v chlorované 

vodě. V chlorované vodě lze nalézt koncentrace chloroformu v mnoţství jednotek, aţ 

desítek mikrogramů na litr a nemusí jít o vodu kontaminovanou, ale jen o vodárenskou 

úpravu. V chlorované vodě za přítomnosti fenolů mohou vznikat páchnoucí chlorfenoly. 

 

Mikrobiální degradace polychlorovaných bifenylů 

Jednou z mála moţností odstranění PCB z ekosystému je jejich mikrobiální 

degradace pomoci selektovaných mikroorganismů, které mají schopnost rozkládat PCB za 

anaerobních, nebo aerobních podmínek je snaha rozloţit aţ na konečné produkty CO2, 

chlor a vodu. Z prostředí mohou být PCB odstraňovány spalováním, fotolýzou, extrakcí, 

nebo mikrobiální degradaci.  

Pro izolaci mikroorganismů schopných degradovat PCB je limitujícím prvkem uhlík. 

Inokulum (vzorek delší dobu silně kontaminované půdy, vody, sedimentu) je vůči redukci 

kontaminujících nutrietů zředěno a očkováno do kapalného selektivního minerálního 

média nejlépe s bifenylem nebo 4 chlorbifenylem jako jediným uhlíkovým zdrojem. 

Kultivace probíhá týden při pokojové teplotě za nesterilních podmínek. Výsledky 

experimentu jsou nejisté kvůli kontaminujícím látkám a tudiţ se experiment opakuje. 
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Bakterie se schopností degradovat PCB byly s postupem času izolovány například: 

Alcaligens, Acinetobacter, Bacillus, Streptococcus, Pseudomonas. [1] 

7.5 Tenzidy 

 Jsou povrchově aktivní látky. Tenzidy tvoří součást emulgátorů, smáčedel, pěnidel, 

pracích prostředků. V pěnění vod spočívá škodlivost tenzidů, proto dochází k pomalejšímu 

přístupu kyslíku do vody, toxicita je poměrně malá. 

7.6 Pesticidy 

 K hubení ţivočišných a rostlinných škůdců slouţí pesticidy. Je to velice různorodá 

skupina látek anorganického a organického charakteru. Podle skupiny se pesticidy dělí na 

insekticidy (hubení hmyzu), herbicidy (hubení plevelů), fungicidy (působení na houby a 

plísně). Především hlavní pouţití pesticidů je v lesnictví a v zemědělství, ale i v rybářství a 

i ve vodním hospodářství (algicidy prostředky proti růstu řas ve vodě). Pesticidy 

anorganické vyuţívají toxických účinků některých kovů jsou to As, Cu, Hg a část je 

zaloţena na sloučeninách síry a fluoru. Tvoří hlavní dvě skupiny organické pesticidy: 

pesticidy organochlorové (chlorované uhlovodíky…) pesticidy organofosforové (deriváty 

fosforové kyseliny). Obvykle se pesticidy silně sorbují na půdní komplex a rychle 

podléhají rozkladným procesům. [6] 

Metoda stanovení organických látek: 

 K identifikaci látek organických se pouţívá stanovení jednotlivých sloučenin 

(především níţevroucích do cca C24) se vyuţívá metoda chromatografická, jedná se o 

metodu kapilární plynové chromatografie, které se analyzované látky slučují, tak je moţné 

je identifikovat a kvantifikovat. Princip metody závisí na přípravě mikroextraktu ze vzorku 

(nejčastěji do tetrachlormetanu nebo nitrobenzenu) a následné rozdělení v koloně kapilární 

ve vhodném teplotním programu, který umoţní rozdělení analyzovaných sloţek od 

rozpouštědel a i navzájem těchto sloţek.  Pro analýzu velmi komplikovaných organických 

látek se pouţívá metoda hmotnostního spektrometru (MS), který jasně dokáţe identifikovat 

a odlišit látky a tím můţe upravit, nebo potvrdit výsledky chromatogramu. Běţnou 

chromatografickou koncovkou bývá PID detektor (uţívá se pro detekci  uhlovodíku 
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s dvojnými vazbami chlorované uhlovodíky, alkeny, areny) a nebo detektor FID (ten 

detekuje všechny uhlovodíky, ale pro chlorované uhlovodíky je poměrně málo vhodný). 

Jediný detektor hmotový je schopen detekovat látky neznáme a zbylé 2 detektory se 

vyuţívají k detekci látek nejběţněji vyskytovaných. Organické látky vyševroucí (víc neţ 

cca C24 PCB a pesticidy a jiné další látky s molekulami sloţitějšími) které se analyzují 

podobným způsobem, akorát je jiná úprava vzorků před separací a pro separaci látek na 

koloně je volen jiný teplotní program volený. [6] 
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8 Anorganické kontaminanty 

 Při průzkumu vodního znečištění se jedná o vykonání náročnější práce, protoţe je 

za potřebí oddělit daný obsah látky přírodními podmínkami od činností způsobenou 

člověkem. Na charakteristice prostředí závisí výskyt jednotlivých látek.  Závislost 

především oxidačně – redukčního potenciálu a pH, ale i další výskyt látek a vzájemný 

jejich poměr. [6] 

Anorganické kontaminanty lze rozdělit z hlediska druhů a obsahů ve vodách 

do 3 skupin: 

- k největším koncentracím se řadí sloučeniny síry a to (zejména sírany) a chloru 

(chloridy) – stovky aţ tisíce mg/l. Jedná se o kontaminanty nejméně nebezpečné. 

- kontaminanty s niţší koncentrací dosahují na bázi Fe, Mn, N, P, Zn – jednotky aţ 

desítky mg/l. 

- prvky stopové (As, Cd, Co, Cr, Hg, Ni, Pb, Se, V) svoji toxicitu projevují a také 

další účinky nepříznivé v menších koncentracích neţ je 1 mg/l. Řada kovů patří 

mezi biogenní prvky to značí, ţe jsou nezbytné pro organismus v menším mnoţství 

(Co, Cu, Cr, Fe, Mn, Mo, Zn). 

- za nejnebezpečnější anorganické kontaminanty se povaţují Hg, Pb,Cd. [6] 

 Některé vybrané těžké kovy, které se vyskytují jako nejčastější kontaminanty: 

 

8.1 Olovo 

 Ve vodách mohou být zdrojem olova, odpadní vody z výroby akumulátorů, 

z barevné metalurgie, ze sklářské výroby, ze zpracování rud. Za další zdroj je povaţována 

koroze olověného vodovodního potrubí. Tetraethylenolovo je významnou sloţkou olova. 

Na prachové částice se olovo váţe ve vzduchu, které mohou být vdechovány, nebo se 

mohou s deštěm dostat do vody či půdy. Koncentrace olova ve znečištěných vodách je 

poměrně nízká z důvodu menší rozpustnosti sloučenin olova. Vysoký akumulační účinek 

má olovo a hromadí se proto významně nejenom v kalech a sedimentech, ale také i v 

biomase organismů.  Toxické je olovo pro zooplankton a zoobentos. Do lidského 
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organismu se olovo dostane plicní inhalací, potravou, nebo s pitnou vodou. Kumuluje se 

v kostech, játrech ladvinách. Klasifikováno je olovo jako lidský karcinogen plic a ledvin. 

Olovo je velmi toxický kov. [20]   

8.2 Rtuť 

 Rtuť se vyuţívá na výrobu průmyslových chemikálií v elektrotechnice a 

elektronice. Elementární rtuť se pouţívá jako náplň tlakoměrů, teploměrů. Svítidla 

s obsahem rtuti, malé elektrické články. Vyuţívá se také při výrobě amalgánu atd. Rtuť se 

dostává do půdy z komunálního odpadu, z hnojiv a atmosférickou depozicí. Také je 

uvolňována do vodního prostředí prostřednictvím průmyslových odpadních vod. 

V prostředí se většinou vyskytuje ve formě kovové rtuti, nebo anorganických sloučenin. 

Některé mikroorganismy (bakterie, plísně, fytoplankton) mohou měnit anorganickou rtuť 

na organické sloučeniny. Pokud je rtuť navázána na malé půdní částice setrvává  

v prostředí poměrně dlouhou dobu. Na dně se usazují ve vodním prostředí. V potravních 

řetězcích se můţe hromadit organická rtuť a anorganická rtuť do potravních řetězců 

nevstupuje. V tělech mořských ryb se nacházejí nejvyšší koncentrace rtuti. Je to jeden 

z nejkumulativnějších prudkých jedů. Toxické účinky má na nervový systém, ledviny a je 

silně toxický pro vodní organismy. Anorganické sloučeniny rtuti se za pomoci činností 

mikroorganismů mohou měnit na organické, které se mohou shromaţďovat v potravních 

řetězcích a jsou celkově hodně nebezpečné.   Rtuť je jeden z nejtoxičtějších kovů. [19] 

8.3 Kadmium  

 Kadmium slouţí především k výrobě baterií. Většina mnoţství Kadmia se pouţívá 

na výrobu pokovování k tvorbě povlaků, výroba polovodičů, domácích spotřebičů. 

Odpadní vody z galvanického pokovování a z výroby baterií Ni-Cd jsou zdrojem emisí 

kadmia do vod. Zvýšením kyselosti za pomoci kyselých dešťů můţe dojít k uvolňování 

kadmia ze sedimentů a k zvýšení velice výrazné koncentrace ve vodě. Pro vodní organismy 

je Kadmium značně toxické. Lososovité ryby reagují nejcitlivěji. Samočistící schopnost 

negativně ovlivňuje. Velice toxický prvek je kadmium a výrazně poškozuje ledviny. 

Kadmium se řadí jako lidský karcinogen. Na člověka je jeho toxické působení mimořádně 

závaţné. [16] 
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Metoda stanovení těžkých kovů 

 K nejpouţívanějším metodám stanovení těţkých kovů patří: metoda atomové 

spektrometrie a) absorpční (AAS) pro koncentrace 10
-5

g.l
-1

 aţ 10
-5

g.l
-1

 se provádí 

atomizace plamenem, s dutou katodou výbojky. b) fluorescenční – tato metoda se vyuţívá 

poměrně málo, pro stanovení rtuti ve vodě a v ovzduší byl vyvinut detektor fluorescenční, 

který měří fluorescenci rtuťových par. 

 Voltametrické metody polarografie se rtuťovou kapkovou elektrodou – provádí se vedle 

sebe stanovení několika kovů v koncentracích 10
-5

mol.l
-1

. Diferenční pulsní metoda – mez 

detekce niţní 10
-7

mol.l aţ 10
-8

mol.l
-1

, další sníţení mezní detekce umoţňuje rozpouštěcí 

anodická volumetrie (rotující uhlíková elektroda nebo rtuťová kapka visící) a sleduje se 

jejich rozpouštění zpětné. Ostatní metody – plynová chromatografie – vyuţívá se u 

organometalických sloučenin. Spektrofotometrie-  vzniká komplexní barevná sloučenina 

s dihizonem (difenylthiokarbazon). Pro stanovení vzorkování vod Hg, Pb, Cd je v tom 

jednodušší, ţe tyto analyty jsou stálé prakticky s vyjímkou organometalických sloučenin, 

kdy nedochází k jejich ztrátám a těkání. [17]   

Sinice 

 Sinice patří mezi jednobuněčné, vláknité autotrofní prokaryotické organismy. 

Sinice jsou gramnegativní bakterie. Jejich buněčná stěna je zvrstvená, skládá se z mureinu 

a kyseliny diaminopimelové, nemá struktury je hladká a schází ji výrůstky a ostny. 

V přírodě nacházíme sinice ve formě povlaku, které nalézáme na ponořených předmětech 

ve vlhkém bahně, půdě, na skalách ve vodě, rostlinách, listech, kůře. Sinice přetrvávají 

v teplotách 45 °C aţ 70 °C (dokonce i -190 °C). U odebírání sinic je důleţité, aby byly 

sbírány i se substrátem, na kterých rostly. Určuje se ţivý materiál (dlouho nevyuţitý 

vzorek se můţe rozloţit). K zakonzervování se pouţívá roztok 2 %  aţ 3 % formaldehydu, 

ten buňky nerozrušuje. [26] 

Jednobuněčné druhy jsou oválné, kulovité a paličkovité buňky. U koloniálních druhů 

mívají většinou ve slizu pravidelně, nebo nepravidelně poloţeny buňky, které jsou v  

zástupu kolmé na sebe. Buňky vláknitých druhů jsou nepravidelné, spirálovité, válcovité a 
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krátké s naznačením větvení. Jejich obal je z vnější strany je široký a obsahuje sliz. 

Pigmenty mají fotosyntetické jeto chlorofyl -α, β- karoten, xantofyly a fykobiliny. Buňky 

sinic mívají obsah, modrozelený, olivově zelený, modrozelený, ţlutozelený. 

Charakteristikou sinic jsou heterocysty, akinety a aerotopy. [26]  Za příznivých podmínek 

se dobře rozmnoţují a na hladině vytvářejí vodní květ, voda se znehodnotí také tím, ţe 

kdyţ odumřou, začnou hnít a zapáchají, ale především obsahují velice jedovaté cytotoxiny, 

látky které se podobají alkaloidům a jejich toxicitou je někdy přesahují. Jsou velice 

nebezpečné pro lidi, kteří se koupou ve vodě, kde se vyskytují sinice. Také zdraví můţe 

poškodit i pitná voda, která je připravena z nádrţe, kde se vyskytují sinice. Mezi 

cyanotoxiny jsou i neurotoxiny a hepatotoxiny, které poškozují jaterní buňky. U některých 

sinic byly objeveny látky, které spomalují růst nádorů. [5]  Ve vodárenství je velký výskyt 

sinic v surové a upravené vodě, spojen s problematikou organoleptických závad. 

Indikátory, které barví vodu do barvy modré, šedozelené, ţluté jsou rody sinic Microcystis, 

Anabaena, Aphanizomenon a Oscillatoria. 

Sinice obsahují látky, které způsobují u člověka alergii. Podle toho jak dlouho člověk 

pobývá ve vodě jak je citlivý se objeví příznaky: zarudlé oči, vyráţky rýma. Podle toho 

kolik se jakých toxinů dostane do lidského těla se liší i projevy: od lehčí akutní otravy, 

projevující se ţaludečními potíţemi, aţ po bolest hlavy a závaţnější jaterní problémy. [29] 

 Testy akutní toxicity se pouţívají ve vodárenství především při řešení havarijních 

situací. Chronické testy jsou vhodné pro kontrolu a sledování dlouhodobě působících 

nízkých koncentrací škodlivin z plošných a bodových zdrojů. Pro sledování jakosti vody 

ve vodárenských tocích lze pouţít testy toxicity, kde je vhodná aplikace ryb pro včasnou 

signalizaci havarijních změn a kvality surové vody přitékající na úpravnu. Takovým 

pouţívaným druhem je pstruh potoční (Salmo trutta). Draţší metoda je inkorporace 

bezpečnostních čipů, biomarkerů do tkání sledovaných ryb, které zaznamenávají změny 

hematologických a biochemických ukazatelů svého nositele. Také lze aplikovat testy 

chronické a akutní toxicity ve vodárenských nádrţích. Doporučuje se výstavba zdrţe 

naplněnou vodou z lokality a jsou osázeny testovacími rybami, na jejich projevu lze 

rozpoznat kvalitu vody. Metody stanovení potenciálu trofického lze vyuţít pro sledování 

samočištění. Pro detekci toxinů sinic se pouţívají alternativní testy (mikrobiotesty) na 

korýších. Testy toxicity leze vyuţít i při dalších technologických úpravách. Provedení 

chronických testů toxicity na Daphnia magna a doplnění testů hodnocení nárostů. Pro 
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vody ze studny lze provést testy na perloočkách a řasách a mohou se doplnit o testy na 

semenech hořčice bílé Sinapis alba. [30] 

Makrozoobentos 

 Velmi dobrým indikátorem zatíţení říčních ekosystému organickými látkami a 

těţkými kovy je Makrozoobentos, především proto, ţe je zpravidla fixován na příslušnou 

lokalitu. K tomuto účelu se pouţívá toto vybrané spektrum organismů: Bithynia 

tentaculata, Sphaerium comeum, Asellus aquaticus, Erpobdella octoculata, Hydropsyche. 

K odběrům vzorků se vyuţívá „Kicking metoda“, to znamená otočení kamenů, rozrývání 

dna a zachytávání unášených částic do nastavené driftové sítě, nebo obírání kamenů 

pomocí entomologické pinzety. Vybrané organismy se po propláchnutí vody z lokality 

uloţí (na sucho) do zkumavek v polystyrenovém kontejneru se suchým ledem se 

transportují. Po promytí vodou z lokality vybraných organismů se uloţí (na sucho) do 

zkumavek a v polystyrenovém kontejneru se suchým ledem se transportují. Sledování 

kontaminace říčních ekosystémů se provádí za pomocí bioindikátorových organismů. [27] 

Ryby 

 Pro tento zůsob monitorování jsou vybrány 2 alternativní druhy ryb, cejn velký 

(Abramis brama) a jelec tloušť (Leuciscus cephalus). Pro odběr se vybírají 4 stejně velké 

ryby, provede se jejich zváţení, měření odeberou se šupiny pro stanovení věku a vloţí se 

do alobalových sáčků. Z usmrcené ryby se za pomoci skalpelu odeberou dvě části boční 

svaloviny pro stanovení těţkých kovů a organických látek. Vzorky se v sáčcích uloţí do 

polystyrénových kontejnerů do atmosféry suchého ledu a jsou připraveny k transportu. [27]  

Bioindikátorem přítomnosti rtuti v nádrţi jsou také ryby. Pokud je kontaminace vody 

způsobená rtutí měří se u ryb v jejich svalovině % rtuti. Jestli je limit překročen nesmí se 

konzumovat maso z těchto ryb. [28]  
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9 Závěr 

 Znečištění vodních zdrojů je obrovský problém, který trápí velkou část světa. Nejen 

rozvojové země, ale i vyspělé státy řeší otázku znečištění pitné vody, vodních toků a 

následného rozšíření znečisťujících látek do blízkých ekosystémů. Moţným řešením, jak 

omezit kontaminaci je čištění odpadních vod, které odstraní aţ 90 % všech znečisťujících 

látek. 

Pitná voda je nezbytnou součástí lidského ţivota a tudíţ je důleţité sledovat její 

znečistění, ať uţ antropogenními vlivy nebo přírodními jevy. Určení její nezávadnosti a 

případné odstranění polychlorovaných bifenylů se provádí s pomocí indikátorových 

mikroorganismů. 

Úkolem mikrobiologického rozboru je zjistit, zda daná voda neobsahuje patogenní 

mikroorganismy, které způsobují váţné infekční onemocnění. Nejzávaţnější bakterie 

způsobující infekci jsou Salmonella, Shigella, Escherichia coli, Campylobacter jejuni, 

Vibrio cholerae, Yersinia enterocolitica a další.  

Ţivotní prostředí je neustále zatěţováno neustávající lidskou činností, která 

narušuje přírodní rovnováhu. Nedokáţeme s jistotou určit, jak omezené jsou zdroje vody a 

tudíţ je na místě s ní zacházet šetrně a ekologicky. 
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