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Anotace 

Tato práce se zabývá metodami mikroskopického rozboru vod a ukazateli  

pro uplatnění těchto metod. Podrobněji se zaměřuje na částice abiosestonu – škrobová 

zrna. V první části práce jsou uvedeny kvalitativní a kvantitativní metody hodnocení 

čistoty vod a následně mikrobiologické ukazatele. V experimentální části je zpracováno 

stanovení druhu abiosestonu a hodnocení pokryvnosti ve vzorcích odpadních vod 

z potravinářského průmyslu. Práce obsahuje atlas škrobových zrn, vytvořený pro jejich 

lepší identifikaci při mikroskopickém rozboru. Na závěr jsou uvedena doporučení a návrhy 

pro zlepšení dosavadních metodik. 

Klíčová slova: abioseston, hodnocení pokryvnosti, mikroskopický rozbor vod, 

škrob, škrobová zrna 

 

Summary 

This thesis deals with the microscopic analysis of water and the indicators for 

application of this methods. The thesis is focused on particles of abioseston – starch 

granules. In the first part there is mentioned qualitative and quantitative methods of water 

quality evaluation and then microbiological indicators. In experimental part of thesis there 

is processed determination of abioseston type and the coverage evaluation of the 

wastewater from the food industry. Then there is atlas of starch granules in thesis, which 

should bring more information for the microscopic analysis. In the end there is mentioned 

proposals and recommendations for improvement of existing methods. 

Keywords: abioseston, coverage evaluation, microscopic analysis of water, starch, 

starch granules 
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1 Úvod a cíl práce 

S postupnou modernizací a chemizací přibývá stále větší mnoţství kontaminantů, 

které se dostávají do vodních zdrojů a přispívají tak ke znečišťování ţivotního prostředí. 

Konzumní styl ţivota společnosti v západních zemích zvyšuje stále více spotřebu vody  

od běţné hygieny v domácnostech aţ po výrobní podniky, kde je spotřeba vody značná. 

Většina populace sice vnímá čistou vodu jako důleţitou, avšak stále více ji bere jako 

samozřejmost. 

V dnešní době existuje celá řada metod, kterými je moţné znečištění z vod 

odstranit. Neméně důleţitou a podstatnou roli však hrají metody, kterými se stanoví původ 

a identifikace druhu znečištění. Základem těchto metod je mikroskopický rozbor, který je 

zaloţen na pozorování mikroskopicky identifikovatelných objektů. Mikroskopicky 

pozorované objekty jsou organismy i neţivé částice, které jsou důleţitým indikátorem 

znečištění vod a napomáhají zjištění zdroje a původu znečištění. 

Práce je zaměřena na kvalitativní a kvantitativní metody hodnocení čistoty vod  

a důleţité mikroskopické ukazatele pro uplatnění těchto metod. Předmětem zkoumání byly 

částice abiosestonu – škrobová zrna. Škrob je polysacharid, který je rostlinami vyuţíván 

jako zásoba energie a v průmyslu má pro své vlastnosti nezastupitelný význam.  

Cílem diplomové práce je zjistit a shrnout problematiku mikroskopického rozboru 

vod, zejména jednotlivých metod a příslušných ukazatelů. 

Cílem  experimentální části bylo vytvoření atlasu škrobových zrn nejběţnějších 

průmyslových plodin a dále uplatnění těchto poznatků stanovením abiosestonu ve vzorku 

odpadní vody z potravinářského průmyslu jako zdroje informací o samotném znečištění  

i o jeho původu. 
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2 Kvalitativní a kvantitativní metody hodnocení čistoty odpadních vod 

2.1 Základy vzorkování 

2.1.1 Problematika odběru vzorků 

Základem kvantitativního či kvalitativního hodnocení čistoty vod je správný odběr 

vzorků. Je velice důleţité, aby vzorek odebraný z určitého místa byl dostatečně a vhodně 

reprezentativní. Měl by zaručit správnou pravděpodobnost odběru, coţ znamená splnění 

poţadavku, aby byly odebrány všechny části hromadného materiálu a objevily se  

ve vzorku pro zkoušení. Jakákoli odchylka od tohoto základního poţadavku dává 

vzniknout nereprezentativnímu vzorku, který vede k nepřijatelné strannosti [1]. 

Před samotným odběrem je nutno stanovit cíle a účely výsledků hodnocení vzorků, 

od kterých se odvíjí správná metodika odběru a jejich zpracování. Součástí přípravy 

projektu odběru vzorků je program vzorkování. Zásady pro jeho zpracování jsou shrnuty 

v ČSN EN ISO 5667-1 Jakost vod - Odběr vzorků - Část 1: Návod pro návrh programu 

odběru vzorků a pro způsoby odběru vzorků. Celková strategie vzorkování musí vycházet 

ze strategie projektu. Musí být předem známo pro jaký účel (např. stanovení kontaminantů 

ve vodách) bude vzorkování slouţit [1,2,3].  

Hlavní poţadavky na vzorkování lze charakterizovat jako [3]: 

 vyuţitelnost vody jako pitné nebo průmyslové, zjištění za jakých podmínek je 

voda vyuţitelná 

 vzorkování a analýza kontaminovaných vod 

 identifikace přítoků znečištění a jejich vlivů na recipient nebo zdroj podzemní 

vody 

 vliv plošného a difúzního znečištění na kvalitu vody nebo recipientu jako celku 

 zjišťování účinnosti čistíren splaškových a průmyslových odpadních vod  

a kontrola procesu čištění a koncentrací důleţitých látek, na které je proces 

zaměřen 

 vliv odběru vody na toky a nádrţe a kolektory podzemní vody 
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 kontrola funkce úpraven vody, stanovení kvality jejich zdrojů a změn jakosti 

vody v rozvodech 

 akumulace látek v sedimentech a dalších sloţkách ţivotního prostředí 

 pravidelné sledování (monitoring) vybraných toků, nádrţí nebo zdrojů 

podzemích vod 

2.1.2 Způsob odběru a odběrová zařízení 

Metodika odběru se řídí druhem odebírané vody, místem a bodem odběru, druhem 

vodního útvaru či zařízení, místními podmínkami i účelem rozboru. Vzorek se odebírá  

do vzorkovnice, pomocí vzorkovačů (odběráků) nebo planktonních sítí.  Vzorkovnice se 

volí podle potřebného objemu pro daný rozbor a ponechává se ne zcela naplněná, aby 

vzorek zůstal v anaerobním stavu [1]. 

Nejčastěji pouţívaným druhem vzorkovnice k jednorázovému odběru je Mayerova 

nádoba. Jedná se o obyčejnou láhev se zátkou upevněnou provazem k hrdlu a k taţnému 

lanku. Nádoba se zatíţí na dně vhodným závaţím, spustí se do zvolené hloubky a trhne se 

lankem, čímţ se začne plnit vodou z vrstvy ponoru. Kdyţ přestanou unikat bubliny 

vzduchu, je láhev naplněna a lze ji vytáhnout nad hladinu. Úzké hrdlo láhve při vytahování 

zabezpečí, ţe do láhve nevniká ţádná další voda. K odběru většího objemu vody (1 aţ 7 

litrů) z různých hloubek slouţí Van Dornův odběrák. Je to široký plastový válec, opatřený 

na obou koncích gumovými víky, navzájem procházející vnitřkem válce. Obě víka jsou 

fixována k uzavíracímu mechanismu. Po spuštění válce do poţadované hloubky se 

prudkým trhnutím za mechanismus víka uzavřou. Vzorek pak reprezentuje určitou vrstvu, 

ve které byl odebrán. K odběru zooplanktonu a fytoplanktonu slouţí planktonní síť zvaná 

téţ „planktonka“. Materiál filtrační tkaniny planktonní sítě tvoří uhelon. Jedná se  

o silonovou síťovinu s různou hustotou vláken v závislosti na poţadovaném velikostním 

zastoupení planktonu. Pro odběr bentických organismů slouţí různé škrabáky a drápače 

dna. Pro stanovení nárostů se odebírají vzorky pomocí kartáčků, stěrek a pinzet [1].  
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Obr. 1 Pomůcky pro odběr vzorků : (1) planktonní síť, (2) jednoduchá odběrová láhev pro odběr 

vzorků z různých hloubek, (3) hlubinný otevřený Friedingerův sběrač, (4) drapák pro odběr sedimentů [4] 

2.1.3 Konzervace, doprava a skladování vzorků 

Doba, která uplyne mezi odběrem a rozborem vzorku by měla být co nejkratší. 

Odebrané vzorky je vhodné co nejdříve dopravit do laboratoře (maximálně do 24 hodin)  

k analýze (nejlépe v chladících přenosných boxech při teplotě maximálně 4°C). Při odběru 

vzorku musí být proveden záznam. Je nutné zapsat důleţité údaje – místo odběru, typ 

vzorku, způsob odběru a další. Dále je třeba zjistit jiné významné okolnosti týkající se 

vzorku vody jako je např. sluneční svit, sráţková činnost, síla a směr větru apod. Láhve  

s odebranými vzorky musí být dobře označeny, aby nemohlo dojít k jejich záměně, a to 

číslem vzorku, datem odběru a názvem lokality; pokud není moţné vzorek okamţitě 

zpracovat, měly by se fixovat 38% – 40% roztokem formaldehydu nebo Lugolovým 

roztokem dle Utermöhla [5].  

2.1.4 Úprava vzorků před stanovením 

Před vlastním analytickým stanovením sloţek vody je velmi často třeba vzorek 

vhodně předupravit. Způsob této úpravy závisí na vlastnostech vzorku a na účelu 

stanovení. Jedním z účelů úpravy je odstranění kontaminujících látek, které by mohly 

ovlivnit (zkreslit) výsledky hodnocení [6]. 

Homogenizace se vyuţívá pro stanovení nerozpuštěných látek a dalších sloţek  

při stanovení jejich celkového obsahu (rozpuštěné i nerozpuštěné formy). Vzorek lze 
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jednoduchým způsobem homogenizovat pouhým protřepáním vzorku vody. Pokud je pro 

stanovení konkrétní sloţky nutný speciální způsob homogenizace vzorku, měl by být 

uveden v předpisu stanovení této sloţky [6]. 

Filtrace je metodou, která slouţí k oddělení jednotlivých frakcí v odebraném vzorku 

vody. K zajištění větší účinnosti celého procesu se zavádí tzv. vícestupňová filtrace. Filtry 

jsou seřazeny podle velikosti pórů od největších po nejmenší, tím nedochází tak rychle 

k ucpávání pórů [1] 

Odstřeďování (centrifugace) se uţívá k odstranění velkého mnoţství 

nerozpuštěných látek ve vzorku např. odpadních vod a kalů. Pro stanovení obsahu sloţek  

v sedimentech se vyuţívá 24-hodinová centrifugace [6]. 

Sedimentace je technicky nejjednodušší metodikou oddělování ţivých partikulí  

od neţivých. Jako metoda je poměrně časově náročná. Proces sedimentace lze urychlit 

pouţitím konzervačních prostředků, které fungují jako zatěţkávadla [1]. 

2.2 Metody kvalitativního a kvantitativního hodnocení 

Kvantitativní rozbor představuje početní zastoupení jednotlivých parametrů 

určujících čistotu vod. Kvalitativní rozbor se pouţívá pro hodnocení lokality na základě 

přítomnosti či absence druhů organismů a neţivých partikul.  

Z kvantitativního hlediska se zjišťuje počet organismů přítomných ve vzorku vody. 

Nedílnou součástí kvantitativního mikroskopického rozboru je stanovení neţivých částic 

abiosestonu na základě určení pokryvnosti zorného pole. 

Předmětem kvalitativního stanovení je taxonomická klasifikace organismů. Jedná 

se o rozpoznání jednotlivých druhů mikroorganismů, které mohou být charakteristickým 

ukazatelem znečištění vod. Pro mikroskopické pozorování a taxonomii jednotlivých druhů 

je důleţitá znalost jejich příslušných morfologických charakteristik [4]. 

2.2.1 Stanovení mikroskopického obrazu 

Pod pojmem kvalitativní a kvantitativní analýza se rozumí především 

mikroskopické hodnocení vzorku na základě zjištění přítomnosti a počtu jedinců v 1 ml 

vody. Stanovení předchází úprava vzorku centrifugací za přesně daného postupu dle normy 
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ČSN 75 7711. Ke stanovení mikroskopického obrazu se vyuţívá těchto norem:  

ČSN 75 7711 Jakost vod – Biologický rozbor – stanovení mikroskopického obrazu,  

ČSN 75 7712 Jakost vod – Biologický rozbor – stanovení biosestonu, ČSN 75 7713 Jakost 

vod – Biologický rozbor – stanovení abiosestonu [1,4].   

  K analýze slouţí optický stereomikroskop a počítací komůrky například typu 

CYRUS I, CYRUS II, které jsou označeny také názvem krevní komůrky [1]. 

Počítací komůrky jsou speciálně upravená podloţní sklíčka, která jsou však 

mnohem širší a silnější. Horní plocha uprostřed je o přesně zvolenou určitou hloubku 

zbroušena. Na dně zábrusu se nachází vyrytá či vyleptaná počítací síťka o definovaných 

rozměrech. Její charakteristický vzhled a počet linií je určen účelem komůrky. Po stranách 

zábrusu, rovnoběţně s kratší stranou komůrky jsou vybroušeny dvě rýhy o profilu písmene 

V, kterými se odvádí přebytečná kapalina při naplňování komůrky. Tak je moţno zachovat 

správnou hloubku komůrky v předepsaných tolerancích. Po naplnění se komůrka překrývá 

krycím sklem, které je u většiny typů podstatně větší neţ běţná krycí sklíčka. Je nutno dbát 

na to, aby krycí sklíčko dokonale přilehlo na plochy komůrky. Detaily počítacích komůrek 

uvádí obr. 2 a obr. 3 [7]. 

Komůrka CYRUS I má celkovou plochu 100 mm
2
. Je rozdělena ve svislém  

i vodorovném směru liniemi, které jsou od sebe vzdálené o 0,25 mm. Ty tvoří základní 

primární čtverce o ploše 0,0625 mm
2
. Celkový objem komůrky při hloubce 0,1 mm je  

10 mm
3
. Komůrka se pouţívá především pro počítání sestonu v povrchových vodách  

a pro vyhodnocování kvality aktivovaného kalu. Není vhodná pro objekty menších 

rozměrů. Komůrka CYRUS II má na rozdíl od komůrky CYRUS I menší rozměry a lze ji 

tak pouţít i k počítání drobnějších objektů.  Počítacích komůrek je kromě těchto typů ještě 

celá řada [7].  
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Obr. 2 Detail mřížky komůrky CYRUS [8]   Obr. 3 Sestava komůrky CYRUS [8] 

Neméně důleţité je také kvantitativní stanovení ţivých a mrtvých organismů, které 

je obtíţné zejména u buněk řas a sinic, které se prostorově se nepohybují. Stanovení se 

provádí na základě autoflorescence asimilačních pigmentů. Tyto pigmenty jsou u ţivých 

buněk aktivní a při dopadu záření o dané vlnové délce září cihlově aţ karmínově červeně. 

Intenzita záření závisí na stáří buňky, starší buňky mají zpravidla větší intenzitu záření neţ 

buňky mladší [1].  

2.2.2 Stanovení objemové biomasy 

Jedná se o metodu, která je zaloţena na proměřování buněk a výpočtu jejich 

objemu.  Objemová biomasa (biovolume) se stanovuje proměřováním šířky a délky 

populace organismů. Získané rozměry se dosadí do vzorce pro výpočet příslušného objemu 

geometrických těles, která jsou daným mikroorganismům podobná. Dnes se v praxi  

ke kvantifikaci vyuţívá počítačového programu FYTO-N, vyvinutého hydrobiologickým 

ústavem Akademie věd ČR [4,9].   

2.2.3  Kultivační metody 

Metody kultivační (kultivace) se provádí za účelem zjištění moţného výskytu 

mikroorganismů, které mohou ovlivňovat čistotu vod. Metody jsou zaloţeny na různém 

způsobu a inokulačních technikách podle charakteru stanovení. Inokulace můţe být 

provedena na tekutých či pevných kultivačních médiích. Pro jednotlivé typy kultivačních 

médií existují předepsané speciální metody průkaznosti a stanovení jednotlivých ukazatelů 

mikrobiální aktivity. Pro stanovení větších objemů se pouţívá metoda membránové 

filtrace, kdy dochází ke kvantitativnímu zachycení mikroorganismů přímo na filtru. 

Jednotlivé kultivační metody se liší v závislosti na druhu sledovaných mikrobiologických 
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ukazatelů, postup jejich detekce je popsán v platných normách. Kromě stoprocentního 

dodrţení předepsaných metod v normách musí laboratoře poskytovat co nejpřesnější 

výsledky, coţ znamená nutnost zpracování dostatečného objemu vzorků, aby bylo 

dosaţeno dostatečného růstu kolonií. Výsledky se udávají v jednotkách KTJ/ml – kolonie 

tvořící jednotka v mililitrech vzorku [10]. 
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3 Důležité ukazatele mikroskopického rozboru vod 

Ukazatele mikroskopického rozboru vod souvisí s její jakostí. Na rozdíl  

od chemického rozboru je jeho předmětem pozorování organismů a neţivých partikulí 

přítomných ve vzorku vody pomocí mikroskopu. Cílem rozborů je získávat pravidelné 

informace o stabilitě vodního zdroje a účinnosti úpravy vody, o mikrobiologické jakosti  

a organoleptických vlastnostech vod za účelem dodrţování limitních hodnot, ty jsou 

stanoveny příslušnou vyhláškou v závislosti na druhu vod [10].  

3.1 Bioseston 

Bioseston je jedním z ukazatelů jakosti pitných, podzemních, povrchových  

i odpadních vod. Biosestonem se rozumí soubor všech mikroskopických organismů 

vznášejících se ve vodě, základní jednotkou je jedinec. V souvislosti s normou  

ČSN 75 7712 se jedincem rozumí samostatně ţijící vícebuněčný nebo jednobuněčný 

organismus či individuum, buňka, kolonie či cenobium o velikosti v průměru 60 µm, 

případně vlákno do 100 µm (u větších velikostí je nutno zaznamenávat jejich násobky).  

Při analýze biosestonu je třeba dbát především na jeho správnou kvantifikaci, aby 

nedocházelo ke zkreslování výsledků. Důleţitým ukazatelem je také počet ţivých  

a mrtvých organismů. Výsledkem kvantitativního stanovení je tedy celkový počet 

organismů v 1 ml sledovaného vzorku vody a počet ţivých organismů v 1 ml vzorku vody. 

Kvantifikaci buněk lze dále pouţít při stanovení objemové biomasy nebo pro stanovení 

saprobního indexu [1, 11].  

3.2 Mikrobiologické ukazatele  

Mikrobiologické vyšetřování vod je zaloţeno na sledování moţného výskytu 

bakterií, které indikují obecné a fekální znečištění vody. Rozsah stanovení jednotlivých 

organismů a příslušných limitních hodnot se liší v závislosti na druhu vody a vychází ze 

zákonných předpisů. Přehled jednotlivých mikrobiologických ukazatelů spolu s platnými 

normami pro jejich stanovení uvádí tab. 1.  
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Tab. 1 Přehled platných norem pro stanovení mikrobiologických ukazatelů [10] 

Ukazatel Norma 

Kultivovatelné mikroorganismy ČSN EN ISO 6222 

Psychrofilní bakterie ČSN 75 7842 

Mezofilní bakterie ČSN 75 7841 

Koliformní bakterie ČSN EN ISO 9308-1; ČSN 83 0531 (povrchové vody);  

TNV 75 7837 (kontaminované vody) 

Termotolerantní koliformní 

bakterie 

TNV 75 7835 

Escherichia coli TNV 75 7835; ČSN EN ISO 9308-1; ČSN EN ISO 9308-3 

Intestinální enterokoky ČSN EN ISO 7899-1; ČSN EN ISO 7899-2 

Sulfitredukující anaerobní 

klostridia 

ČSN EN 26461-1; ČSN EN 26461-2 

Clostridium perfrigens Metoda dle přílohy vyhlášky MZd č. 252/2004 Sb. 

Pseudomonas aeruginosa ČSN EN 12780 

Salmonely TNV 75 7855 

Staphylococcus aureus ČSN EN ISO 6888-1 

Legionely, saprofytické a 

termotolerantní améby 

ČSN ISO 11731 

3.2.1 Ukazatele v pitné a balené vodě 

Jakostí pitných vod se zabývá Vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 252/2004 Sb., 

kterou se stanoví hygienické poţadavky na pitnou a teplou vodu včetně četnosti a rozsahu 

kontroly pitné vody, ve znění pozdějších právních předpisů. Mezi základní 

mikrobiologické ukazatele patří bakterie indikující fekální znečištění. Jedná se  

o koliformní bakterie, které svým výskytem signalizují nedostatečnou technologii úpravy 

vody, dodatečnou kontaminaci její distribucí, nadměrné mnoţství ţivin ve vodě  

a nedostatečnou desinfekci.  Základním zástupcem koliformních bakterií, který upřesňuje 

informaci o fekálním znečištění, je bakterie Escherischia coli, která vzhledem ke své 
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citlivosti k okolním vlivům indikuje čerstvé fekální znečištění.  Dalším ukazatelem jsou 

intestinální enterokoky, které jsou povaţovány za závaţné indikátory hygienických závad  

a jsou rovněţ indikátory čerstvého fekálního znečištění. Ukazatelem staršího fekálního 

znečištění je druh Clostridium perfrigens. Jednotlivé ukazatele jsou uvedeny v tab. 2[10]. 

Tab. 2 Mikrobiologické a biologické ukazatele v pitné a balené pitné vodě [10] 

Ukazatel Jednotka Limit Typ limitu Poznámky 

Escherischia coli KTJ/100 ml 0 NMH 

 

 

KTJ/250 ml 0 NMH balená voda 

Koliformní bakterie KTJ/100 ml 0 MH 

 Intestinální enterokoky KTJ/100 ml 0 NMH 

 

 

KTJ/250 ml 0 NMH balená voda 

Pseudomonas aeruginosa KTJ/250 ml 0 NMH balená voda 

Počty kolonií při 22 °C KTJ/ml 200 MH 

 

 

KTJ/ml 100 NMH balená voda 

Počty kolonií při 36 °C KTJ/ml 20 MH 

 

 

KTJ/ml 20 NMH balená voda 

Clostridium perfrigens KTJ/100 ml 0 MH 

 Mikroskopický obraz - abioseston % 10 MH 

 Mikroskopický obraz - počet organismů jedinci/ml 50 MH 

 Mikroskopický obraz - ţivé organismy jedinci/ml 0 MH 

 
Poznámky:  

NMH - nejvyšší mezní hodnota, MH – mezní hodnota, KTJ/ml – kolonie tvořící 

jednotka v mililitru 

3.2.2 Ukazatele surové vody 

Jakostí surové vody se zabývá Vyhláška Ministerstva zemědělství č. 428/2001 Sb., 

kterou se provádí zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou 
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potřebu (zákon o vodovodech a kanalizacích). Tato vyhláška byla novelizována vyhláškou 

č. 515/2006 Sb., ve které jsou limitní hodnoty mikrobiologických ukazatelů rozděleny  

do tří kategorií A1, A2, A3 v závislosti na typu úpravy surové vody na vodu pitnou. 

Kategorie A1 představuje zdroje, u kterých je moţná jednoduchá fyzikální úprava  

a dezinfekce, například rychlou filtrací, pískovou filtrací nebo mechanicky, odkyselením  

či odstraněním plynných sloţek provzdušňováním. Kategorie A2 představuje zdroje,  

u kterých jsou moţné běţné fyzikální a chemické úpravy včetně dezinfekce, například 

koagulační filtrací, biologickou filtrací, flokulací, usazováním, odţelezňováním  

a odmanganováním Kategorie A3 představuje zdroje, u kterých se provádí intenzivní 

fyzikální a chemická úprava, rozšířená úprava a dezinfekce, například chlorováním, 

koagulací, adsorpcí na aktivním uhlí a další kombinace fyzikálně-chemických  

a biologických úprav. Jednotlivé ukazatele jsou uvedeny v tab. 3 [10]. 

Tab. 3 Mikrobiologické ukazatele v surové vodě [10] 

Ukazatel 

A1 A2 A3 

S M S M S M 

Koliformní bakterie, KTJ/100 ml 50 

 

5 000 

 

50 000 

 Termotolerantní koiformní bakterie, 

KTJ/100 ml 20 

 

2 000 

 

20 000 

 Intestinální enterokokoy, KTJ/100 ml 20 

 

1 000 

 

10 000 

 Salmonely v 5 000 ml vody 0 

 

0 

   
Mikroskopický obraz (ţivé organismy), 

jed/ml 

 

50 

3 000, 

500
1) 

 

10 000, 

1 000
1) 

 
Poznámky:  

S – směrné a nepovinné hodnoty, M – mezné a povinné hodnoty, A1, A2, A3 – 

kategorie surové vody dle vyhlášky č. 428/2001 Sb., ve znění pozdějších platných předpisů 

1) 
u obtíţně odstranitelných organismů v případě jednostupňové či vícestupňové 

úpravy. Uvedené mezné hodnoty ukazatelů v tabulce limitují zařazení do příslušné 

kategorie jakosti. Směrné hodnoty ukazatelů jsou hodnoty, ke kterým má směřovat 

asanační a ochranná činnost v povodí, zejména v ochranném pásmu vodního zdroje. 
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3.2.3 Ukazatele v odpadní vodě 

Imisní standardy týkající se přípustného znečištění povrchových vod se řídí 

nařízením vlády č. 61/20003 Sb. ve znění pozdějších platných předpisů Mikrobiologické 

ukazatele spolu s limity dle uvedeného nařízení vlády jsou uvedeny v tab. 4[10]. 

Tab. 4 Mikrobiologické ukazatele v odpadní vodě [10] 

Ukazatele Jednotka Limitní hodnota 

Koliformní bakterie KTJ/ml 200 

Termotolerantní koliformní bakterie KTJ/ml 40 

Enterokoky KTJ/ml 20 

Poznámky: 

KTJ/ml – kolonie tvořící jednotka v mililitru 

3.3 Abioseston 

Abioseston je důleţitým ukazatelem při mikroskopickém rozboru. Jedná se  

o neţivý materiál obsaţený ve vzorku vody. Jeho rozpoznání je výhodným parametrem  

pro analýzu povrchových vod a lze jím rozpoznat zdroj znečištění, původ neţádoucích 

suspenzí, kontaminaci, zvíření sedimentů, splachy z půdy i smyvy [1]. 

Příkladem abiosestonu jsou anorganické částice, vlákna textilie, škrobová zrna, saze, 

zbytky rostlinného a ţivočišného původu, popílek, vločky koagulátu, korozní produkty  

a další částice, jejichţ příklady jsou znázorněny na obr. 4. 
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Obr. 4 Příklady abiosestonu: (1) vlákna bavlny, (2) vlákna vlny, (3) olejové krůpěje, (4) ptačí peří, 

(5) motýlí šupiny, (6) zbytek křemičité horniny, (7) zbytky organické hmoty, tzv. detritus, (8) zbytky chitinu 

hmyzu, (9) zrna bramborového škrobu, (10) vzduchová bublina, (11) spirální vlákna rostlinného pletiva, (12) 

spodní strana listu s průduchy, (13) sraženina hydroxidu železitého, (14) pylové zrno borovice, (15) 

svalovina, (16) krysí chlupy [12]. 

Abioseston je také velice důleţitým parametrem při posuzování kvality vody 

dopravované potrubím. V potrubí a vodovodních řádech dochází k postupnému narušování 

úsad či inkrustů jiţ vytvořených na smáčeném vnitřním plášti potrubí, coţ způsobuje,  

ţe voda dopravovaná ke spotřebiteli nemusí mít takovou kvalitu jako v úpravně vody. 

Hodnota abiosestonu indikuje intenzitu zanášení alochtonními částicemi různého původu  

i moţné průsaky. Na částice abiosestonu se nabalují různé další organické látky, a ty 
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mohou být následně podkladem pro přichycení vláknitých organismů. Zvýšený výskyt 

abiosestonu tedy poukazuje na nedostatečnou úpravu vody, špatné hygienické zabezpečení 

nebo na havarijní stavy, jako je pronikání povrchové či odpadní vody do vodárenské sítě 

[13]. 

Pro stanovení abiosestonu ve vodách se v laboratořích v ČR pouţívá metoda podle  

ČSN 75 7713, která se provádí v rámci běţného stanovení biosestonu mikroskopickým 

obrazem. Metoda zahrnuje odstředění 10 ml vzorku, odlití supernatantu, úpravu objemu 

vody nad sedimentem a přenesení zahuštěného materiálu do počítací komůrky podloţního 

skla. Součástí stanovení abiosestonu je také kvantitativní odhad pokryvnosti zorného pole 

v procentech, který se provádí při 200 násobném zvětšení srovnáním s obrázky z normy. 

Na obr. 5 jsou zobrazeny případy 1%, 3%, 5%, 10%, 20%, 40% pokryvnosti [14]. 

Obr. 5 Schématické znázornění procentuální pokryvnosti v zorném poli mikroskopu [14] 

Kvantitativní vyjádření bývá v praxi velmi problematické jak po stránce metodické, 

tak vzhledem ke stanovení výše limitní hodnoty. Částice abiosestonu jsou totiţ značně 

odlišné od skutečného pohledu do mikroskopu. Většina lidí provádějící analýzu často není 

schopna rozhodnout, kterému obrázku je situace v zorném poli mikroskopu nejpodobnější. 
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Částice abiosestonu jsou často mnohem drobnější neţ černé plošky na kresbách z normy, 

navíc mají většinou i jiný tvar. Pro pracovníka provádějícího rozbor je pak velmi obtíţné 

odhadnout přesně pokryvnost. Ve většině případů se pak pokryvnost nadhodnotí [15]. 

3.3.1 Alternativní metody stanovení abiosestonu 

Kromě stanovení procentuální pokryvnosti existují také jiné metody, kterými lze 

metodu stanovení abiosestonu podle ČSN 75 7713 vylepšit nebo i zcela nahradit [14, 15]. 

Metoda analýzy obrazu 

Příkladem je metoda analýzy obrazu, kdy se vzorek se zpracuje postupem podle 

ČSN 75 7713, ale místo odhadu pokryvnosti je nasnímáno několik zorných polí. Větší 

počet snímků lépe eliminuje variabilitu způsobenou velkými částicemi. Snímky se 

následně převedou do šedé škály. Potom je ještě nutný převod do binárního obrazu pomocí 

tzv. prahování, při kterém se volí prahová hranice převoditelnosti všech pixelů v obrázku 

na černou nebo bílou. Posledním krokem je pak automatické spočítání procentuálního 

zastoupení černých a bílých pixelů v binárním obrázku, coţ je vlastně výsledek stanovení 

pokryvnosti zorného pole abiosestonem [14,15, 16]. 

Obr. 6 Metoda analýzy obrazu pokryvností 4,75 %: vlevo: snímek převedený do šedé škály, vpravo: 

binární obraz po prahování [15] 

I tato metoda má řadu výhod a nevýhod. Ve srovnání s ČSN 75 7713 je 

nepochybně pracnější a náročnější na přístrojové a programové vybavení. Pro některé 

vzorky, ve kterých se vyskytují např. střípky skla nebo prázdné schránky rozsivek (tzn. 

průsvitné částice), můţe být obtíţné najít hranice pro prahování. Také je obtíţné 



Bc. Marek Lasák: Typologie škrobových zrn v abiosestonu odpadních vod 

 

2011  17 

 

automaticky odlišit abioseston od organismů biosestonu, coţ vadí především v případě 

jejich vyššího výskytu [14, 15, 16]. 

Metoda měření objemu sedimentu 

Další alternativní metodou je stanovení objemu sedimentu v pitné vodě pomocí 

membránové filtrace přes speciální filtry s velikostí pórů 0,45 μm. Zachycené částice se 

z filtru smyjí a zahustí se centrifugací. Takto upravený vzorek se podrobí 

mikroskopickému rozboru. Limitní hodnota je 0,1 ml sedimentu v 1 litru vody; takové 

metody stanovení abiosestonu jsou prováděny v cizích zemích, např. v Maďarsku [15]. 

Stanovení zákalu 

Metodou, která poukazuje na mnoţství částic obsaţených ve vzorku vody, je 

stanovení zákalu. Provádí se fotometricky tzn., měří se pohlcení světla prošlého vzorkem 

vody. Metodika stanovení je dána normou ČSN EN ISO 7027 a přesnost přístrojů je 

moţno ověřovat pomocí standardů. Z výsledků však nelze určit, zda je zákal tvořen 

organismy nebo abiosestonem, proto musí být stanovení zákalu doplněno mikroskopickým 

rozborem [15,17]. 
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4 Škrob 

4.1 Charakteristika škrobu 

Škrob je zásobní polysacharid, který tvoří v buňkách zásobu chemické energie, 

kterou lze uvolnit jeho odbouráváním. Vyskytuje se v rostlinném materiálu jako rezervní 

látka v podobě zrnek uloţených v semenech, kořenech, hlízách a listech [18].  

4.2 Vznik škrobu 

Škrob je produktem sloţitých biochemických pochodů v rostlinných buňkách, 

zaloţených na fotosyntetické asimilaci [19]. 

Fotosyntéza je biochemický proces, při kterém se vyuţívá světelného slunečního 

záření a tepla k syntéze energeticky bohatých organických sloučenin. Tento sloţitý, 

několikastupňový proces probíhá v chloroplastech, které obsahují asimilační fotosyntetická 

barviva. Chloroplasty mají dvojitou biomembránu a patří mezi semiautonomní organely 

buňky  – obsahují vlastní DNA a ribozomy. V základní hmotě chloroplastů (stromatu) jsou 

malá, okrouhlá, na sebe navrstvená zrníčka (grana), která tvoří soubor uzavřených 

dvojitých lamel (thylakoidů) obsahujících fotosyntetická barviva. Strukturu chloroplastů 

přibliţuje obr. 7. Vlastní fotosyntéza probíhá ve dvou fázích – světelné a temnostní [20].  

Obr. 7 Struktura chloroplastů [21] 
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Světelná fáze se uskutečňuje v thylakoidech, probíhá při ní přeměna světelné 

energie fotonů na energii chemickou. Jako vedlejší produkt světelné fáze vzniká kyslík, 

který vyuţívají organismy k dýchání [20].  

Temnostní fáze tvoří reakce nezávislé na světle a probíhají ve stromatu. V této fázi 

dochází k ukládání chemické energie získané ve světelné fázi fixací CO2 do sacharidů. 

Syntetickými reakcemi vzniká makromolekulární tranzitní škrob, který je obsaţen v listech 

rostlin. Tento škrob se zpětně štěpí na nízkomolekulární látky, které mohou být 

transportovány cévními svazky do jiných částí rostlin, nejčastěji do semen a hlíz. Zde 

probíhá resyntéza škrobových makromolekul a vznikají jednotlivá škrobová zrna [18].  

4.3 Chemické vlastnosti škrobu 

Čistý škrob je bílý nebo slabě naţloutlý prášek bez chuti a bez zápachu nerozpustný 

ve studené vodě nebo alkoholu. Základními strukturními jednotkami makromolekul škrobu 

jsou molekuly glukózy, které jsou navzájem vázány glykosidovou vazbou. Z chemického 

hlediska se nejedná o látku jednotnou, nýbrţ o směs dvou polysacharidů amylózy  

a amylopektinu. Strukturní vzorce amylózy a amylopektinu jsou uvedeny na obr. 8 a obr. 9 

[22]. 

V makromolekule amylózy jsou glukózové jednotky vázány výhradně  

–glykosidovou vazbou (1 – 4) v lineární řetězec. Lineární řetězec se v důsledku tvaru 

molekuly glukózy a konformace –glykosidické vazby ve vodných roztocích v neutrálním 

prostředí vyskytuje ve formě spirály. Na jednu smyčku spirály připadá 6 glukóz. 

Molekulová hmotnost amylózy není jednotná, nýbrţ jde vţdy o směs různě dlouhých 

řetězců o molekulové hmotnosti většinou mezi 1 – 2 miliony g.mol
-1

. U škrobů  

ze zásobních částí rostlin bývá molekulová hmotnost větší neţ u škrobů ze semen [19].  

Obr. 8 Strukturní vzorec amylózy [23] 
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Makromolekula amylopektinu je rozvětvená. Kromě vazeb (1 – 4) se v něm 

objevuje vazba (1 – 6), díky níţ se realizuje rozvětvení vţdy po kaţdých 20 – 30 

strukturních jednotkách. Amylopektin v důsledku své struktury je ve vodných roztocích 

velmi stabilní. Amylopektin většiny škrobů obsahuje fosfor ve formě esterů, nebo 

fosfatidů, jenţ dodává molekule slabě aniontový charakter [19].  

Obr. 9 Strukturní vzorec amylopektinu [24] 

Zastoupení obou sloţek se ve většině škrobů procentuálně liší. Amylopektin tvoří  

80 – 90 %, amylóza 10 – 20 %. Existují však škroby, kde je tento poměr podstatně jiný. 

Například škrob z hrachu obsahuje pouze amylózu, zatímco škrob z některých kukuřic 

obsahuje pouze amylopektin [19].  

4.4 Fyzikální vlastnosti škrobu 

Z fyzikálního hlediska je škrob látkou ve vodě nerozpustnou. Dochází u něj pouze 

k omezené adsorpci vody a tím ke zvětšení objemu zrn. Při zahřívání suspenze škrobu  

ve vodě dochází při teplotě okolo 60 °C k adsorpci a mírnému bobtnání zrn. Po jejím 

překročení se intenzivně rozrušují mezimolekulární vodíkové můstky, zrna začínají prudce 

zvětšovat svůj objem a dochází k difuzi amylózy a postupně i amylopektinu do roztoku. 

Zrna ztrácejí svou integritu a rozpadají se, vzrůstá viskozita systému a vzniká tzv. 

škrobový maz. Při ochlazování škrobového mazu se tvoří zpětně vodíkové vazby mezi 

molekulami amylózy a amylopektinu. V závislosti na koncentraci škrobu pak můţe 
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vzniknout škrobový gel v případě dostatečné koncentrace. Při niţší koncentraci vznikají 

viskózní pasty nebo viskózní koloidní roztoky [18].  

4.5 Struktura škrobových zrn 

Škrob se vyskytuje v rostlinách ve formě škrobových zrn. Zrno je tvořeno dvěma 

střídajícími se zónami – semi–krystalickou a amorfní. Semi–krystalickou zónu tvoří 

soustředné krystalické a amorfní lamely, které se střídají. Tato zóna se s pravidelností 

stovek nanometrů střídá se zónou amorfní, ve které jsou molekuly amylopektinu značně 

neuspořádané. Rozhodujícím prvkem je tedy uspořádanost molekuly amylopektinu. 

Uspořádání škrobového zrna je uvedeno na obr. 10 [25]. 

Obr. 10 Uspořádání škrobového zrna [25] 

Podle počtu iniciálních krystalizačních jader se tvoří jednoduchá škrobová zrna  

s jedním krystalizačním jádrem nebo sloţená škrobová zrna s několika krystalizačními 

jádry [26].  

U některých škrobových zrn lze pozorovat jednotlivé vrstvy, z nichţ je škrobové 

zrno sloţeno, tato vrstevnatost je dána kolísajícím obsahem vody. Podle pozice původního 

krystalizačního centra je pak moţné rozeznat zrna koncentricky vrstevnatá a excentricky 

vrstevnatá [26].   
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Vlivem pnutí se často uvnitř větších zrn vytváří rhexigenní dutina, vznikající 

mechanickým potrháním buněčné stěny. Tato dutina je nápadná například pro škrobová 

zrna fazolu [26]. 

Zrna škrobu mají specifický tvar v závislosti na původu. Podle tvaru zrn je moţné 

mikroskopem identifikovat jednotlivé druhy škrobu. Tvarem a velikostí škrobových zrn 

jednotlivých plodin se zabývá experimentální část diplomové práce. 

4.6 Koroze škrobových zrn 

U škrobových zrn dochází k rozrušování jejich struktury vlivem enzymů amyláz. 

Při mikroskopickém pozorování je takové rozrušení struktury škrobových zrn patrné  

a nazývá se koroze škrobových zrn [26].  

Z chemického hlediska se jedná o enzymatickou hydrolýzu, při které se škrob štěpí 

na jednoduché cukry. Enzymy amylázy působí jako katalyzátory rozkladné reakce,  

ve kterých je činitelem rozkladu voda. Tyto reakce mají velký význam a enzymatická 

hydrolýza škrobů je vyuţívána například při průmyslové výrobě škrobových sirupů  

[18, 26]. 

Koroze škrobových zrn jako taková má především identifikační význam v oblasti 

zemědělství. Tvorba enzymů rozkládajících škroby je spojena s klíčením obilovin. 

Aktivátorem činnosti těchto enzymů je voda, jejím vlivem amylázy korodují škrobová 

zrna, a i kdyţ později obilka vyschne, narušená struktura ve škrobových zrnech zůstane  

a je důkazem naklíčení obilí. Takové obilí pak není vhodné pouţívat jako osivo a mouka 

z něho získaná má špatnou pečivost [26]. 

4.7 Průmyslově využívané druhy škrobů 

Škroby jsou zásobním polysacharidem většiny rostlin, přesto škrobárenský průmysl 

vyuţívá z technologického a ekonomického hlediska pouze malou část zemědělských 

plodin, které jsou pěstovány v závislosti na podnebí jednotlivých států.  Mezi hlavní 

celosvětové zdroje škrobu patří brambory, kukuřice, pšenice, rýţe a maniok. V České 

republice je potřeba škrobu převáţně kryta pěstováním obilnin, kukuřice a brambor. Škrob 

z ječmene, hrachu nebo ovsa není dosud ve větší míře vyuţíván. Další plodiny pěstované 

pro získávání škrobu jsou dnes méně významné [27].  
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4.7.1 Bramborový škrob 

Mezi nejlevnější a nejrozšířenější druhy škrobu v České republice patří bramborový 

škrob. Základní surovinou pro výrobu jsou hlízy rostliny Solanum tuberosum L. (lilek 

brambor). Rostlina je uvedena na obr. 11. Jedná se o vytrvalou rostlinu se svazčitými 

kořeny a podzemními hlízami různého tvaru. Rostlina je 60 - 100 cm vysoká, přímá nebo 

poléhavá, listy jsou přetrhovaně lichozpeřené a řapíkaté. Kvete od června do srpna [28].  

Hlízy brambor se skládají z 18 % aţ 20 % škrobu a asi 75 % vody. Sloţení 

jednotlivých odrůd brambor je dáno geneticky, ale závisí také na řadě vnějších faktorů jako 

klima, atmosférické podmínky, pouţití hnojiv a na typu půd, ve kterých jsou pěstovány. Je 

také běţné, ţe se sloţení hlíz mění v závislosti na době jejich skladování. Obvykle škrob 

představuje 75 % sušiny [29].  

Obr. 11 Lilek brambor [30] 

Kromě škrobu obsahují bramborové hlízy další polysacharidy jako celulóza, 

hemicelulóza, pentosany a pektiny. V bramborech jsou zastoupeny také cukry jako 

glukóza, fruktóza, sacharóza, vitamíny C, B1, B2 a mnoţství minerálních látek jako je 

draslík a fosfor [31].  
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Technologie výroby bramborového škrobu 

Před vlastním technologickým zpracováním jsou brambory očištěny, váţeny  

a pomocí laboratorních metod je určena jejich škrobnatost. Oddělení škrobu z hlíz se 

provádí dezintegrací na tzv. struhácích. Nastrouhané brambory tzv. třenka se zřeďují 

vodou a přidává se plynný SO2 k zamezení tmavnutí. Poté se pomocí odstředivky 

odstraňuje hlízová voda, která se vyuţívá ke zkrmování dobytka, hnojení nebo se z ní 

izoluje bramborová bílkovina. Vypírání škrobu se provádí ve vypíračích. Jedná se  

o otáčející se bubnová síta, kde se třenka propírá vodou a je posunována odstředivou silou 

k okraji síta odkud odpadá. Produktem je škrobové mléko a vypraná třenka, kterou se  

po vysušení většinou zkrmuje dobytek. Získané škrobové mléko je suspenzí škrobu  

a různých nečistot, které se odstraňují rafinačními metodami, jejichţ principem je filtrace. 

Rafinované škrobové mléko se předsušuje na vakuových filtrech a následně se suší 

v proudových sušárnách vzduchem o teplotě 140 – 160 °C. Usušený škrob se zbavuje 

slepenců a hrudek na vysévačích a poté je plněn do obalů, autocisteren nebo se skladuje 

v silech.  Schéma výroby brambor znázorňuje obr. 12 [31].  

Obr. 12 Schéma výroby bramborového škrobu [31] 
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4.7.2 Kukuřičný škrob 

Surovinou pro výrobu kukuřičného škrobu jsou zrna Zea mays L. (kukuřice setá). 

Rostlina je uvedena na obr. 13. 

Kukuřice je jednoletá rostlina, 1 – 4 m vysoká s přímým stonkem a podlouhlými 

kopinatými listy 3 – 5 mm dlouhými, které jsou širší neţ 4 cm. Vykvétá od července  

do října. Plodem je obilka [32]. 

Jádro zralé kukuřice se skládá z oplodí, klíčku a vnitřního pletiva (endospermu), 

v němţ je uloţen škrob. Kukuřičné jádro tvoří cca 70 % škrobu, 8 % bílkovin a 4 % tuku. 

Zbytek tvoří voda, vláknina, cukr a různé minerální látky [33] 

Obr. 13 Kukuřice setá [34] 

Technologie výroby kukuřičného škrobu 

Nejvíce rozšířenou metodou je tzv. kyselý, teplý a uzavřený technologický postup, 

kdy se kukuřičná zrna nejprve máčí v 0,2% roztoku H2SO3 po dobu 48 hodin při teplotě 

50°C.  Nabobtnalá zrna se drtí a po odseparování klíčů jsou jemně mleta. Z drti se škrob 

získává vypíráním. Vzniklé škrobové mléko je podrobeno sušení a rafinaci, při které se 

odstraňuje cenný produkt – kukuřičný bílkovinný koncentrát. Klíčky se lisují na olej, který 

se vyuţívá ve farmaceutickém průmyslu [31]. 
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4.7.3 Pšeničný škrob 

Základní surovinou pro výrobu je pšeničná mouka vyráběná z Triticum asetivum L. 

(pšenice setá). Rostlina je zobrazena na obr. 14. Pšenice je hospodářská plodina dorůstající 

výšky 40 – 120 cm. Stébla rostliny jsou dutá a přímá s plochými čárkovitými listy. 

Květenstvím je čtyřhranný a zploštělý klas dlouhý 4 – 18 cm, plodem je obilka (zrno) [35]. 

 

Obr. 14 Pšenice setá [36] 

Technologie výroby pšeničného škrobu 

Vyčištěné zrno se na loupacích strojích částečně oloupe a čistí. Pak se rozemílá  

na válcovacích stolicích, vzniklý šrot padá na velká síta, která se neustále otřásají. Síta jsou 

vţdy o určité velikosti. Zbylý šrot se znovu prosévá na vysévačích se síty s menšími 

otvory. Celý postup se opakuje několikrát. Zbytek tvoří nestravitelné slupky (otruby)  

pro dobytek. Sloţení mouky je ovlivněno druhem obiloviny, odrůdou, půdními  

a klimatickými podmínkami, mnoţství sráţek v době dozrávání i sklizně a mlýnským 

zpracováním [37]. 
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Izolace škrobu z pšeničné mouky se provádí vypíráním škrobu z hustého těsta nebo 

dělením řídkého těsta na speciálních dekantačních odstředivkách [37]. 

V České republice se vyuţívá technologie vypíráním škrobu. Mouka se přivádí 

samospádem ze zásobní nádrţe do hnětače, kde se mísí s vodou a vzniká těsto. Následuje 

vypírání těsta vodou a dochází k oddělení lepku od škrobu a vlákniny. Vypraný lepek je  

po odvodnění sušen na tzv. ultratoru při teplotě 50 °C. Lepek je vyuţíván ke zlepšování 

jakosti pekařských mouk a při výrobě uzenin. Ze škrobového mléka se na rotačním sítu 

oddělí otruby. Většinou se do mléka přidává roztok NaOH, čímţ se dosáhne sníţení 

obsahu bílkovin a lipoproteinů. Poté dochází k oddělení A–škrobu a B–škrobu pomocí 

rafinační odstředivky. B–škrob se skladuje v zemních usazovacích nádrţích a je dodáván 

do lihovarů; škrobové mléko obsahující A–škrob se dále zpracovává obdobným způsobem 

jako bramborový škrob. Předsušuje se na vakuových filtrech, suší se v pneumatických 

sušárnách a po vysévání je distribuováno jako suchý pšeničný škrob. Schéma výroby 

brambor znázorňuje obr. 15 [31]. 

Obr. 15 Schéma výroby pšeničného škrobu [31] 

Dalším způsobem výroby je dělení řídkého těsta na dekantačních odstředivkách. 

Pšeničná mouka se v hydrodynamickém generátoru smísí s vodou o teplotě cca 40 °C  
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na velmi řídké těsto, které je na speciálních dekantačních odstředivkách rozděleno  

na surové škrobové mléko a bílkovinný koncentrát (postup Raisio) nebo v tzv. trikantéru 

(postup Flotweg) na suspenzi A–škrobu, směs B–škrobu s lepkem a pentozany. Tyto frakce 

jsou dále zpracovávány různými způsoby [31].  

4.7.4 Další druhy škrobu 

Škrob je zásobním polysacharidem. Další plodiny pěstované pro získávání škrobu 

jsou dnes méně významné. Z celosvětového hlediska mezi ně patří maniok, palma ságová, 

batáty, čirok, lotosové kořeny, taro, dosna a čočka [27]. 

4.8 Technologické využití škrobu 

V současné době vyrábí škrob v ČR celkem šest společností. Čtyři firmy vyrábí 

bramborový škrob a dvě pšeničný. Největším zpracovatelským závodem je Lyckeby 

Amylex, a. s. Horaţďovice s celkovou výrobní kapacitou 30 tis. t bramborového škrobu. 

Druhý největší závod jsou Škrobárny Pelhřimov, a. s. s poloviční výrobní kapacitou [27]. 

Firmy zabývající se výrobou škrobů jsou uvedeny v příloze 1. 

Škrob jako výchozí surovina je v ČR základnou rozsáhlé průmyslové výroby, kde 

se vyuţije téměř 40 % z jeho celkové produkce. Škrobárenský průmysl produkuje buď 

nativní škroby, nebo upravené výrobky ze škrobu. Nativní škroby jsou pro svůj úzký 

rozsah vlastností dnes vyuţívány jen velmi málo. Proto se škrob vyuţívá v upravené 

formě, tak aby jeho fyzikálně–chemické vlastnosti byly vhodné pro účely daného pouţití 

[27]. 

Úpravou škrobu rozumíme úpravu fyzikálně–chemických vlastností a dělíme ji  

na [18] : 

 frakcionaci škrobu 

 modifikaci škrobu 

 výrobu technických dextrinů 

 výrobu hydrolyzátů škrobů 

Frakcionací se rozumí technologický postup, při kterém je škrob rozdělován na své 

základní sloţky amylózu a amylopektin. Pouţívá se např. Mayerův postup, kdy je amylóza 

při teplotě 60 – 70 °C extrahována z nabobtnalých škrobových zrn. Nejvíce vyuţívanou 
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metodou je izolace sráţením amylózy na základě tvorby nerozpustných komplexů 

s polárními organickými nebo anorganickými látkami. Jako další metodu lze vyuţít sráţení 

amylózy pomocí elektrolytů. Tento způsob je však velice nákladný [18].  

Dalším způsobem úpravy je modifikace škrobu, která se provádí za účelem změny 

struktury škrobu. Tyto změny jsou vedeny z důvodu rozšíření aplikačních moţností 

škrobu. Modifikační proces si klade za úkol zvýraznit některou původní vlastnost jako je 

viskozita, schopnost vázat vodu, ţelírující schopnost, tvorba filmu, schopnost výměny 

iontů nebo vytvořit vlastnost novou. Modifikace zahrnuje výrobu hydrolyzovaných škrobů, 

oxidovaných škrobů, substituovaných škrobů, zesítěných a termicky modifikovaných 

škrobů [18]. 

Hydrolyzované (odbouratelné) škroby se připravují mírnou hydrolýzou škrobu. 

Mají zvýšenou rozpustnost a sníţenou viskozitu mazu a umoţňují přípravu homogenních 

past [27]. 

Oxidované škroby se pouţívají v textilním průmyslu jako šlichtovací a apretační 

prostředky, v papírenství k povrchovému klíţení papíru [27]. 

Substituované škroby mají v hydroxylové skupině nahrazen vodík alkylem nebo 

acetylem a uplatňují se především v textilním průmyslu, farmacii, potravinářství, neboť 

mají výbornou sorpční i flokulační schopnost [27]. 

Zesítěné škroby vznikají reakcí škrobových makromolekul s více funkčními činidly 

a pouţívají se zejména v potravinářství a farmaceutickém průmyslu [27]. 

Termicky modifikované škroby vznikají narušením vodíkových můstků mezi 

škrobovými molekulami, mají široké uplatnění v potravinářském průmyslu a dále 

v průmyslu textilním a papírenském [27].  

Technické dextriny se vyrábějí praţením nativního škrobu za přítomnosti 

katalyzátoru, kterými jsou kyseliny nebo soli. Praţením v rozmezí teplot 130 – 180 °C 

dochází k odstraňování vody z molekul škrobu za vzniku anhydridů glukózy, později 

dochází i k tvorbě nových struktur. Zásadním principem procesu dextrinace je změna ve 

vodě nerozpustného nativního škrobu na dextrin, který je ve vodě rozpustný. Dextriny se 

rozdělují podle barvy na bílé a ţluté. Bílé dextriny jsou méně degradované, jejich 

základním rozlišovacím znakem je jejich rozpustnost ve vodě za studena, kdy procento 
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rozpustného podílu ve studené vodě je stanoveno přesně definovaným postupem. Dextriny 

ţluté, které mají dle tohoto hodnocení vysokou obvykle aţ stoprocentní rozpustnost, se 

charakterizují podle viskozity roztoku. Čím je niţší viskozita dextrinového roztoku, tím je 

dextrin snadněji odbouráván [18]. 

Hydrolýza je jednou ze světově nejvyuţívanějších úprav škrobů. Jedná se o rozklad 

glykosidických vazeb v makromolekule škrobu pomocí enzymů nebo kyselin. Úroveň 

rozštěpení makromolekuly škrobu je charakterizována stupněm zcukření, coţ je 

procentuální obsah všech redukujících látek vyjádřený glukózou v sušině hydrolyzátu. 

Podle obsahu volné glukózy se pak dělí hydrolyzované škroby na maltodextriny a 

škrobové sirupy [18]. 

4.9 Použití výrobků ze škrobu 

Škrob je jedním z nejdůleţitějších rostlinných materiálů pro průmyslové vyuţití. 

Podle současného odhadu se spotřebuje 50 – 70 % výrobků ze škrobu v potravinářském 

průmyslu a zbývající část nalézá uplatnění v mnoha dalších průmyslových oborech. 

Z tohoto hlediska se pouţití škrobu dělí na potravinářskou a nepotravinářskou oblast [27]. 

4.9.1 Využití v potravinářství 

Modifikované škroby jsou v potravinářském průmyslu vyuţívány zejména jako 

aditiva. Aditivy se rozumí přídatné látky, které lze pouţít do potravin za účelem 

prodlouţení trvanlivosti nebo získání poţadovaných vlastností výrobků (konzistence, 

vzhled, chuť, vůně). V EU jsou aditiva označována kódem, který tvoří písmeno E a tří–  aţ 

čtyřmístné číslo. Seznam aditiv, která je moţná přidávat do potravin, a podmínky jejich 

pouţití jsou uvedeny ve vyhlášce č. 304/2004 Sb., kterou se stanovují druhy a podmínky 

pouţití přídatných a pomocných látek při výrobě potravin. V souladu se zněním vyhlášky 

se jedná o tyto modifikované škroby [38]: 

 E 1404 – oxidovaný škrob 

 E 1410 – fosforečnanový monoester škrobu 

 E 1412 – fosfátový diester škrobu 

 E 1413 – monofosorečnan škrobového difosforečnou 

 E 1414 – acetylovaný škrobový difosforečnan 
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 E 1420 – acetylovaný škrob 

 E 1440 – hydroxypropyl škrob 

 E 1442 – hydroxypropylškrobový fosforečnan 

 E 1450 – škrobový oktenyljantaran sodný 

 E 1451 – acetylovaný oxidovaný škrob 

V pekařství se pouţívají termicky modifikované škroby jako regulátory distribuce 

vody ve střídě při výrobě chleba a jiného pečiva. Škrob tak efektivněji váţe vodu a 

prodluţuje trvanlivost výrobků. Termicky modifikované škroby se pouţívají k zahušťování 

pečiva. Dále se vyuţívá oxidovaných škrobů ke zvýšení elasticity lepkové sloţky [39].  

Mlékárenský průmysl pouţívá škrob jako přísadu pro mléčné výrobky, které se 

skladují mraţením či chlazením a u nichţ je potřeba upravit viskozitu. Např. 

hydroxypropylované a zesíťované škroby zvyšují viskozitu výrobku za studena aţ o 50 % 

při 24-hodinovém skladování. Jako mrazuvzdorné stabilizátory do mraţených 

smetanových krémů se pouţívají oxidované škroby. Škroby se dále vyuţívají jako 

antikrystalizační prostředky a stabilizátory konzistence mraţených výrobků a zmrzlin [39]. 

Škroby se pouţívají při výrobě cukrovinek jako náhrada ţelatiny aţ z 30 %. Čistě 

škrobové ţelé se vyrábí z hydrolyzovaného kukuřičného škrobu a slouţí jako přípravek 

usnadňující zpracování cukrovinek. Při výrobě dţemů, marmelád, kečupů se škrob přidává 

jako zahušťovadlo a ke stabilizaci těchto výrobků, slouţí k zadrţování vody v masových 

výrobcích a sniţuje tak ztráty na váze při vaření, zlepšuje texturu, usnadňuje porcování 

potraviny a zvyšuje trvanlivost potravin [39]. 

4.9.2 Využití v jiných oborech 

V současnosti se vyuţívá nativní škrob například na výrobu obalového papíru  

a lepenky, lepidel, sádrokartonových desek. Můţe se pouţívat při škrobení prádla a dále 

také ve zdravotnictví jako součást umělé výţivy [27]. 

Díky snadné biologické odbouratelnosti škrobů je významné jeho pouţití při 

výrobě obalových materiálů. Zvýšená cena ropy, rostoucí obavy týkající se emisí 

skleníkových plynů a nový přístup při nakládání s odpady zapříčiňují stále vyšší zájem  

o biopolymery. Při vyuţívání škrobu v obalových technologiích by mohli spotřebitelé 

nalézt odpovídající alternativu současným plastovým obalům, jejichţ následná likvidace  
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po pouţití není snadná, a plasty tak neúměrně zatěţují ţivotní prostředí kvůli své dlouhé 

době rozkladu. Ze škrobu lze vyrábět celou řadu biodegradabilních výrobků jako je nádobí 

do restaurací s rychlým občerstvením, kompostovatelné pytle, tašky, sáčky a mnoho 

dalších obalových materiálů [39, 40].  

Příkladem jednoho z biologicky rozloţitelných plastů je polymer mléčné kyseliny 

(polylactic acid – PLA). Díky svým mechanickým vlastnostem je velice zajímavým 

plastem, u kterého lze pravděpodobně v brzké době očekávat masové vyuţití. Vstupní 

surovinou pro výrobu PLA  jsou rostliny produkující škrob, nejčastěji kukuřice. Škrob se  

z rostlin vyextrahuje a rozštěpí na své stavební jednotky – molekuly glukózy. Glukóza je 

pak bakteriemi mléčného kvašení fermetativně převedena na kyselinu mléčnou. Následnou 

chemickou polymerací kyseliny mléčné vzniká poţadovaný polymer [41].  

I přes vyšší ekologickou šetrnost ve srovnání s obyčejnými plasty je nedostatkem 

biologicky rozloţitelných plastů poměrně nízká odolnost k vodě a slabé mechanické 

vlastnosti. Vzhledem k těmto nevýhodám jsou v současnosti zkoumána různá změkčovadla 

s cílem získat bioplasty s vyšší pevností a niţší schopností absorpce vlhkosti [42].  

Škrob se můţe uplatnit také jako kopolymer (makromolekulární látka připravená 

kopolymerací) přidávaný do termoplastů; termoplast je plastická hmota, která účinkem 

tepla přechází znovu do plastického stavu a ochlazením tuhne. Některé směsi ze škrobu a 

kopolymerů jsou jiţ uváděny na trh. Známý je škrobový kopolymerát polyakrylonitril. 

Tento výrobek můţe přijmout vodu aţ do 100násobku své hmotnosti, proto je vyuţíván 

např. pro kontejnery na pěstování sazenic; kromě toho se tento produkt osvědčuje i v 

semenářství. Jeho pouţití k obalování osiv pomáhá ve fázi klíčení udrţet vodní reţim osiva 

a doplňovat potřebné ţiviny v případě, ţe je obohacen o hnojiva a ochranné prostředky 

[27].  

Při zpracování škrobu o obsahu vody kolem 10 % vznikají v jeho struktuře  

po následném odpaření dutiny. Tyto zkušenosti se vyuţívají pří výrobě škrobových pěn, 

které mají podobné vlastnosti jako polystyren, mohou být proto vyuţity v obalových 

technologiích nebo jako tepelná izolace. Jsou samozřejmě po čase vodorozpustné a tak 

zcela biologicky odbouratelné [27]. 

Experimentálně bylo vyuţito škrobu jako sorbentu při odstraňování těţkých kovů 

v průmyslových odpadních vodách. Bylo zjištěno, ţe odstranění znečišťujících látek je 
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závislé na mnoţství sorbentu a době kontaktu, ale nezávislé na zatíţení polutanty. Sorpcí 

pomocí škrobu lze tedy sníţit koncentraci těţkých kovů ve vodě. Mimo jiné materiál 

sorbentu přispívá také k odstranění zákalu a sníţení chemické spotřeby kyslíku [43].  

Dále lze metodou anaerobní fermentace ze škrobové vody vyrábět biologický 

vodík. Při laboratorním pokusu se získaný biovodík následně vyuţívá pro generaci 

elektrické energie pomocí palivového článku [44]. 

4.10 Odpadní voda ze škrobového průmyslu 

Při současných technologiích se průměrně při výrobě 1 tuny škrobu vyprodukuje 6 

tun odpadní vody. Průmyslová výroba škrobu jako taková představuje významný zdroj 

odpadních vod, které obsahují rozptýlená škrobová zrna, malé mnoţství bílkovin, 

organických kyselin, prachu, minerálů a oleje [45]. 

Obecně platí, ţe při výrobě škrobu vznikají tři hlavní druhy odpadních vod.  První 

je odpadní voda z mycích procesů, druhou je procesní voda vznikající při dehydrataci 

škrobu, která je slabě kyselá. Třetím zdrojem je odpadní voda vznikající při čištění 

technických výrobních zařízení. Odpadní voda z výroby škrobu není sama o sobě toxická, 

ale obsahuje velké mnoţství biologicky rozloţitelné hmoty. Její vypouštění bez řádné 

úpravy způsobuje spotřebu velkého mnoţství rozpuštěného kyslíku v recipientu. Úbytek 

mnoţství kyslíku se pak projeví na celém vodním ekosystému (např. úhynem ryb a 

vodních ţivočichů) a je zpravidla charakterizován vysokými hodnotami chemické a 

biologické spotřeby kyslíku. Pevné látky suspendované v odpadních vodách klesají na dno 

řek a jsou rozkládány za anaerobních podmínek, coţ má za následek zhoršování kvality 

vody. Nevhodný způsob je pouţití odpadní škrobové vody k zavlaţování zemědělských 

půd, neboť tak můţe dojít ke kontaminaci podzemních vod a smyvům jiných druhů odpadů 

(např. fekálie hospodářských zvířat) do vody, coţ vede k šíření různých nemocí 

bakteriálního původu a dochází tak k ohroţení zdraví [45]. 

Škrobem znečištěná voda se vyznačuje značným zákalem a vysokými hodnotami 

chemické spotřeby kyslíku. Vypouštění tohoto druhu vody můţe způsobit váţné znečištění 

ţivotního prostředí [46]. 
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4.10.1 Úprava odpadní vody ze škrobového průmyslu 

Aby voda splňovala poţadavky dle zákonných předpisů, musí být před vypuštěním 

do recipientu řádně upravena. V praxi existuje několik účinných metod [47]. 

Fyzikální metody jsou zaloţeny na separaci nerozpuštěných látek ve vodě a jejich 

recyklaci. Jedná se o metody gravitační separace (sráţení, flotace), centrifugaci, zadrţování 

na sítech. 

Fyzikálně – chemické metody oddělují a odstraňují rozpuštěné a koloidní látky z 

odpadních vod nebo jde o přeměnu toxických látek na netoxické. Metodami mohou být 

oxidace, redukce, neutralizace, extrakce, iontová výměna, elektrické tavení, reverzní 

osmóza, aj. 

Biochemické metody pouţívají mikroorganismy, díky nimţ dochází k biodegradaci 

znečišťujících látek obsaţených ve vodě. Podle druhu organismů se mohou dělit na aerobní 

a anaerobní procesy. 

Jednou z nových technologií je metoda membránového čištění, která kombinuje 

konvenční aktivační proces s velmi účinnou separací. Schéma aktivační nádrţe 

s membránovou mikrofiltrační jednotkou je uvedeno na obr. 16. Proces probíhá v tzv. 

membránových biologických reaktorech. Na rozdíl od prosté sedimentace kalu 

v aktivačních nádrţích se provádí jeho separace metodou filtrace či mikrofiltrace na 

membránových sítech. Odpadní voda se tak zbavuje všech látek, které jsou větší neţ 

průměr pórů membrány. Tato metoda se v praxi osvědčila jako velice účinná [48,49].  
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Obr. 16 Schéma aktivační nádrže s membránovou mikrofiltrační jednotkou [49] 

Pro snadnější separovatelnost kalů lze vyuţít flokulačních činidel, které 

mnohonásobně zvyšují sedimentační rychlost. Jedním z činidel, které bylo aplikováno  

na odpadní vodu s obsahem bramborového škrobu, je keratin – bílkovina izolovaná 

z ptačího peří. Ve srovnání s ostatními flokulanty je keratin neškodným přírodním 

polymerem, zpracování kalu je tak snadnější a nedochází k dalšímu znečištění [50].  
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5 Experimentální část práce 

5.1 Charakteristika sledované lokality 

Pro experimentální část byl odebrán vzorek odpadní vody z potravinářské firmy 

DUNAJ – OSTRAVA CZ, s.r.o. Firma se zabývá distribucí různých druhů brambor a 

výrobou bramborových produktů za studena pro maloodběratele i velkoodběratele. 

Kontaktní údaje jsou uvedeny v příloze 2. 

Při technologickém procesu výroby bramborových produktů za studena vzniká 

odpadní suspenze, která se ve firmě zpracovává metodou tlakové filtrace pomocí kalolisu. 

Kalolis je uveden na obr. 17. Kalolis je diskontinuální zařízení, filtrovaná suspenze 

nečistot je pod tlakem dopravována do filtračních komor kalolisu, které jsou tvořeny 

hydraulicky stlačenými elementy (deskami). Pevné podíly jsou zachycovány na filtračních 

plachetkách umístěných mezi jednotlivými deskami kalolisu a vytváří tzv. filtrační koláč. 

Nosná kapalina (odpadní voda) prochází filtračními plachetkami a odtéká drenáţními 

kanálky do sběrného systému. Po otevření hydraulického uzávěru jsou od sebe oddáleny 

elementy a koláč je odstraněn z vnitřních prostor desek. Po opětovném sestavení filtračních 

elementů a promytí filtračních plachetek se celý filtrační cyklus opakuje [51]. 

Obr. 17 Kalolis [51] 
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5.2 Metodika stanovení abiosestonu a hodnocení pokryvnosti 

V souladu s normou ČSN 757713 – Jakost vod – Biologický rozbor – Stanovení 

abiosestonu [14] byly odebrány ve firmě DUNAJ – OSTRAVA CZ, s.r.o. vzorky odpadní 

vody, které byly zpracovány do 24 hodin po odběru. 

Připravené vzorky byly v souladu s výše uvedenou normou podrobeny 

kvalitativnímu i kvantitativnímu rozboru. Byl určen druh abiosestonu přítomný v odpadní 

vodě a následně bylo provedeno hodnocení pokryvnosti. Druh abiosestonu byl určen v 

porovnání s obrázky z normy ČSN 757713, procento pokryvnosti bylo stanoveno odhadem 

porovnáním se schematickým znázorněním z normy ČSN 757713 [11]. 

5.3 Vyhodnocení abiosestonu a pokryvnosti 

Tab. 5, 6, 7 udávají procentuální pokryvnost a typ abiosestnou v jednotlivých vzorcích. 

Snímky zorných polí mikroskopu jsou uvedeny v příloze 3. 

Tab. 5 Pokryvnost vzorku odpadní vody 

Typ abiosestonu Vzorek č. 1 

  

Zorné pole č. 1 Zorné pole č. 2 

Pokryvnost [%] Pokryvnost [%] 

bramborový škrob 3 1 

detritus 5 3 

hmyzí chlupy 1 1 

zbytky křemičité horniny 1 1 

olejové krůpěje 1 5 

Tab. 6 Pokryvnost vzorku odpadní vody 

Typ abiosestonu Vzorek č. 2 

 

Zorné pole č. 3 Zorné pole č. 4 

Pokryvnost [%] Pokryvnost [%] 

bramborový škrob 20 20 

detritus 40 40 

 

 



Bc. Marek Lasák: Typologie škrobových zrn v abiosestonu odpadních vod 

 

2011  38 

 

Tab. 7 Pokryvnost vzorku odpadní vody 

Typ abiosestonu Vzorek č. 3 

 

Zorné pole č. 5 Zorné pole č. 6 

Pokryvnost [%] Pokryvnost [%] 

bramborový škrob 20 20 

detritus 40 40 

5.4 Stanovení amylolytických bakterií 

Vzorky odpadní vody byly rozděleny po 10 ml a zvlášť zfiltrovány pomocí filtrační 

aparatury pro membránovou filtraci se sterilními filtry Milipor s průměrem pórů 0,45m 

vývěvou. Následně byly membránové filtry přeneseny pinzetou na Petriho misky 

s Bredemannovým agarovým médiem s následujícím sloţením: 

1 g K2HPO4, 0,1 g NaCl, 0,1 g KCl, 0,01 g  FeCl2.4H2O, 0,3 g MgSO4.7H2O, 10 g 

asparaginu, 25 g ţivného agaru (Imuna), 5 g škrobu, 4 ml bromthymolové modře, vše 

doplněno na 1000 ml destilovanou vodou 

Misky byly kultivovány po dobu 72 hodin při teplotě 30 °C, po uplynutí kultivace 

se povrch média přelil Lugolovým roztokem, který způsobí zmodrání média.  

Okolo kolonií, které jsou vytvořeny kultivací amylolytických bakterií, se vytvořil 

bezbarvý lytický důlek potvrzující hydrolýzu škrobu. Počet kolonií amylolytických bakterií 

ve vzorcích je uveden v tab. 8. 

                                       Tab. 8 Počet kolonií amylolytických bakterií 

Petriho miska č. Počet zjištěných kolonií 

1 12 

2 8 

3 14 

4 17 

5 9 
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Amylolytické bakterie jsou bakterie rozkládající škrob, neboť mají v buňkách 

přítomny amylázy, které zajišťují energii štěpením škrobu na niţší cukry a postupně aţ na 

organické kyseliny.  

Podrobnější identifikace mikroorganismů nebyla provedena. 

5.5 Typologie škrobových zrn 

Cílem této části experimentální práce bylo vytvoření miniatlasu škrobových zrn na základě 

reálných vzorů semen produkčních rostlin. Ze vzorku endospermu produkčních rostlin 

byly zhotoveny nativní preparáty, které byly následně sledovány. Ke zhotovení fotografií 

jednotlivých škrobových zrn byl pouţit mikroskop Olympus BX-53 s planachromátovými 

objektivy a digitálním přenosem video-obrazu do PC. Mikroskop zobrazuje obr. 18. 

Připravené nativní preparáty byly sledovány v mikroskopu Olympus BX-53 se 

zvětšením 400x. Následně byly pomocí digitálního přenosu video-obrazu do PC 

vyhotoveny fotografie škrobových zrn jednotlivých preparátů. Součástí kaţdé fotografie je 

měřítko (20 m), pomocí kterého byla jednotlivá zrna na snímcích proměřována. Byla tak 

určena průměrná velikost zrn škrobu v závislosti na druhu rostliny, ze které škrob 

pocházel.  

Obr. 18 Mikroskop Olympus BX-53 [52] 
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Obr. 19 Škrobová zrna lilku bramboru (Solanum tuberosum L.), zvětšeno 400x 

 

Obr. 20 Škrobová zrna fazolu obecného (Phaseolus vulgaris L.), zvětšeno 400x 
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Obr. 21 Škrobová zrna fazolu obecného (Phaseolus vulgaris L.), zvětšeno 400x 

 

Obr. 22 Škrobová zrna hrachu setého (Pisum sativum L.), zvětšeno 400x 
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Obr. 23 Škrobová zrna hrachu setého (Pisum sativum L.), zvětšeno 400x 

 

Obr. 24 Škrobová zrna ječmene setého (Hordeum vulgare L.), zvětšeno 400x 
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Obr. 25 Škrobová zrna ječmene setého (Hordeum vulgare L.), zvětšeno 400x 

 

Obr. 26 Škrobová zrna kukuřice seté (Zea mays L.), zvětšeno 400x 



Bc. Marek Lasák: Typologie škrobových zrn v abiosestonu odpadních vod 

 

2011  44 

 

 

Obr. 27 Škrobová zrna kukuřice seté (Zea mays L.), zvětšeno 400x 

 

Obr. 28 Škrobová zrna rýže seté (Oryza staiva L.), zvětšeno 400x 
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Obr. 29 Škrobová zrna rýže seté (Oryza staiva L.), zvětšeno 400x 

 

Obr. 30 Škrobová zrna slunečnice roční (Helianthus annuus L.), zvětšeno 400x 

http://www.biolib.cz/cz/taxon/id41534/
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Obr. 31 Škrobová zrna slunečnice roční (Helianthus annuus L.), zvětšeno 400x 

5.6 Hodnocení velikosti škrobových zrn 

Mikroskopickým pozorováním byla zjištěna rozdílná velikost škrobových zrn 

v závislosti na původu. U kaţdého typu škrobu byla provedena měření 4 zrn pomocí 

měřítka 20 m uvedeného na fotografiích. Z výsledných velikostí byla získána průměrná 

velikost škrobových zrn pro kaţdý typ škrobu.  Výsledky jsou zobrazeny v tab. 9 a tab. 10, 

výsledné průměrné hodnoty jsou zobrazeny pomocí grafu 1. 

Z měření vyšlo najevo, ţe nejmenším typem škrobových zrn jsou zrna rýţe, která 

dosahovala průměrné velikosti 3 m. Největším typem škrobových zrn byla zrna 

bramboru, která dosahovala průměrné velikosti 29,9 m. Zvláštním případem při 

pozorování byla škrobová zrna ječmene, která tvořila dvě velikostní frakce – drobnozrnný 

škrob s průměrnou velikostí zrn 4 m a velkozrnný škrob s průměrnou velikostí zrn 19,6 

m. K velikostně menším typům patřila škrobová zrna slunečnice s průměrnou velikostí 

8,7 m a škrobová zrna kukuřice s průměrnou velikostí 13,1 m. Větší zrna škrobu 

s průměrnou velikostí okolo 20m se vyskytovala u hrachového a fazolového škrobu. 

http://www.biolib.cz/cz/taxon/id41534/
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Tab. 9 Velikost škrobových zrn 

Škrobová zrna Velikost škrobových zrn [m] 

Rýže (Oryza sativa L.) 2,5 2,6 3,2 3,8 

Ječmen (Hordeum vulgare L.) - drobnozrnný 3,1 3,4 4,3 5,2 

Slunečnice (Helianthus annus L.) 4,6 6,8 10,7 12,6 

Kukuřice (Zea mays L.) 11,1 11,5 14,1 15,7 

Ječmen (Hordeum vulgare L.) - velkozrnný 17,3 18,4 19,0 23,5 

Hrách (Pisum sativum L.) 15,7 16,3 22,1 26,8 

Fazol (Phaseolus vulgaris L.) 16,6 20,0 22,1 28,7 

Brambor (Solanum tuberosum L.) 28,0 29,0 29,0 33,6 

 

Tab. 10 Průměrná velikost škrobových zrn 

Škrobová zrna 

Průměrná velikost škrobových zrn 

[m] 

Rýže (Oryza sativa L.) 3,0 

Ječmen (Hordeum vulgare L.) - drobnozrnný 4,0 

Slunečnice (Helianthus annus L.) 8,7 

Kukuřice (Zea mays  L.) 13,1 

Ječmen (Hordeum vulgare L.) - velkozrnný 19,6 

Hrách (Pisum sativum L.) 20,2 

Fazol (Phaseolus vulgaris L.) 21,9 

Brambor hlíznatý (Solanum tuberosum L.) 29,9 
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Graf 1 Průměrná velikost škrobových zrn 

5.7 Hodnocení tvaru škrobových zrn 

Při pozorování bylo zjištěno, ţe zrna škrobu mají specifický tvar v závislosti na 

původu: 

 bramborový škrob má zrna vejčitá, průzračná, lasturovitého charakteru 

 ječmenný škrob má kulatá zrna  

 kukuřičný škrob má převáţnou část ostrohranných zrn  

 škrobová zrna fazolu obecného jsou oválná, jednoduchá, s rhexigenní dutinou 

uprostřed 

 škrobová zrna slunečnice tvoří převáţně zrna kulatého tvaru 

 škrobová zrna obilek rýţe tvoří sloţená zrna kulatého tvaru 

 škrobová zrna semene hrachu jsou jednoduchá oválného tvaru 

Podle taru je moţné mikroskopem identifikovat jednotlivé druhy škrobu ve 

vzorcích odpadních vod. 
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6 Diskuse  

Cílem diplomové práce bylo zjistit a shrnout problematiku mikroskopického 

rozboru odpadních vod, a to jednotlivých metod a příslušných legislativních ukazatelů. 

Předmětem hlubšího zkoumání byly částice abiosestonu – škrobová zrna.  

Cílem  experimentální části bylo vytvoření atlasu škrobových zrn nejběţnějších 

průmyslových plodin a dále uplatnění těchto poznatků stanovením abiosestonu ve vzorku 

odpadní vody z potravinářského průmyslu jako zdroje informací o původu samotného 

znečištění. 

Mikroskopický rozbor abiosestonu je jedním z významných ukazatelů na původ a 

rozsah znečištění odpadních vod. Při kvantitativním hodnocení (procento pokryvnosti) lze 

určit intenzitu znečištění alochtonními částicemi, kvalitativní hodnocení (druh abiosestonu) 

podává informace vedoucí k indikaci tohoto znečištění. Škrob jako druh abiosestonu můţe 

být významným zdrojem organického znečištění vod, jeho zvýšené mnoţství můţe být 

vhodným zdrojem energie pro mikroorganismy obsaţené ve vodách a způsobovat tak 

mikrobiální znečištění vod, které je provázeno značným úbytkem kyslíku. V odpadních 

vodách škrob přispívá k zanášení a ucpávání potrubí. 

Stanovení abiosestonu se v praxi ukázalo jako velmi problematické a vyţadující 

úpravu dosavadních norem. Z hlediska metodiky kvalitativního rozboru zcela chybí 

fotodokumentace, se kterou by bylo moţné částice abiosestonu porovnat a lépe 

identifikovat; porovnávání s dostupnými ilustracemi je velmi problematické. Stejný 

problém se projevil u metodiky kvantitativního rozboru. Metoda určování pokryvnosti 

odhadem je v praxi zatíţena velkou chybou a rozbor tak nepřináší objektivní výsledky. 

Doporučením vyplývajícím z experimentální části je doplnění normy o fotodokumentaci 

základních částic abiosestonu a nalezení modernější metody neţ je dosud platné hodnocení 

pokryvnosti.  

Při mikroskopické analýze vzorků vody z potravinářské firmy byly stanoveny 

jednotlivé částice přítomného abiosestonu a procento pokryvnosti. V odpadní vodě byly 

převáţně přítomny částice škrobových zrn brambor a částice detritu, ve vzorcích se také 

objevili hmyzí chlupy, zbytky křemičté horniny a olejové krůpěje. Výsledky však nebylo 

moţné srovnat s platnou legislativou, protoţe limitní hodnoty jsou legislativně stanoveny 
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pouze pro pitnou vodu. Tento poznatek by mohl být impulzem k novelizaci současných 

vyhlášek. Potvrzením o znečištění vody škrobem pak bylo samotné stanovení přítomnosti 

amylolytických bakterií.       
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7 Závěr 

Znečišťování vod je jedním z nejzávaţnějších problémů ve světě. Hlavní měrou se 

na znečišťování podílí člověk. V důsledku antropogenní činnosti jsou do vodních toků 

vnášeny kontaminanty a dochází tak k celkovému zhoršování kvality vod. Účinými 

metodami je moţné znečištění ve vodách stanovit, jednou z moţných metod je 

mikroskopický rozbor abiosestonu  (neţivého materiálu), který podává informace o druhu 

znečištění i o samotném zdroji kontaminace. Abioseston  jako ukazatel má tedy také 

indikační funkci, charakterizuje míru kontaminace vod a její původ. Původci znečištění 

bývají nejčastěji z oblasti zemědělské a průmyslové výroby, dopravy, těţby, sluţeb a 

dalších oborů lidské činnosti. V praxi bývá stanovení abiosestonu poměrně problematické 

a vyţaduje úpravu dosavadních norem. 

Vzhledem k výsledkům zjištěným v experimentální části práce lze doporučit 

zejména následující opatření: 

 dopracovat vhodnou metodiku, která by poskytovala při kvantitativním 

stanovení abiosestonu objektivní výsledky zatíţené co nejmenší chybou 

 doplnit stávající normu o fotografie pro lepší identifikaci jednotlivých druhů 

abiosestonu 

 upravit a legislativně rozšířit působnost stanovení abiosestonu i na odpadní 

vody 

 právně omezit vypouštění odpadních vod přímo do kanalizace pomocí 

přípustných hodnot pro abioseston 

Návrhem na další pokračování práce by mohlo být rozšíření fotodokumentace 

jednotlivých druhů abiosestonu včetně morfologického popisu. Dále by mohlo být 

předmětem zkoumání nalezení vhodnější metody pro jeho kvantifikaci neţ je odhad 

pokryvnosti zorného pole. Vhodná metoda by následně mohla poskytnout lepší informace 

o míře znečištění odpadní vody, čehoţ by se v praxi dalo vyuţít jako podnětu k vytvoření 

legislativních limitů. 
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Obr. 1 Zorné pole č. 1 (Vzorek I), zvětšeno 100x (odhad pokryvnosti < 5%) 

 

Obr. 2 Zorné pole č. 2 (Vzorek I), zvětšeno 100x (odhad pokryvnosti < 5 %) 



 

 

 

Obr. 3 Zorné pole č. 3 (Vzorek II), zvětšeno 100x (odhad pokryvnosti 40 %) 

 

Obr. 4 Zorné pole č. 4 (Vzorek II), zvětšeno 100x (odhad pokryvnosti 40 %) 



 

 

 

Obr. 5 Zorné pole č. 5 (Vzorek III), zvětšeno 100x (odhad pokryvnosti 40 %) 

 

Obr. 6 Zorné pole č. 6 (Vzorek III), zvětšeno 100x (odhad pokryvnosti 40 %) 


