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„Nové metodické přístupy pro kontrolu a hodnocení 
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Vzorkování  
Odběr vzorků 

– Mikrobiologie (pouze drobná upřesnění) 

– Sinice a řasy (upřesněny některé speciální případy)  

 Stanovení v místě odběru 

– Vodní květ a vizuální sledování odpadu, dalšího 
znečištění a případného výskytu makroskopických 
řas (řada různých upřesnění + metodická pomůcka) 

– Stanovení průhlednosti (beze změn) 

Další údaje použitelné při hodnocení 
(interpretaci) výsledků 

– Počasí 

– Možné zdroje znečištění 

– … 
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Mikrobiologie 

Postup odběru velmi podrobně popsán v 
příloze č. 2 vyhlášky č. 238/2011 Sb. 
(převzato ze směrnice EU – 2006/7/ES) 

Další informace v ČSN EN ISO 19458 

Technické doporučení – jen dílčí 
doplnění 
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Monitorovací místo 

Nejvíce koupajících se osob nebo 
největší riziko znečištění vody  

30 cm pod hladinou v místě, kde je 
alespoň 1 metr 

Není-li pro to závažný důvod, neměnit 
pozici monitorovacího místa 

– zcela mimo místo, kde se lidé koupou 

– naprosto neodpovídá požadavkům 

– změna podmínek (odstranění mola) 



Vstup do vody s vyhrnutými kalhotami ke kolenům je nedostatečný!  



Šeberák – molo, u něhož je hloubka cca 80 cm – dle našeho názoru není 
nutno měnit (odebírat z lodě) 



 

Loď – bezpečnost a více času, ale jinak jistější k dodržení podmínek 



Hostivař – do roku 2009 – na hlavní 
písčité pláži mola 



Hostivař – od roku 2012 – na písčité 
pláži mola zrušena, nové dřevěné 
molo na travnaté pláži cca 200 m 



 

Vynucená změna – kolísání hladiny (Hostivař v roce 2013 po povodni) 
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Sterilita vzorkovnic 

 V ČSN EN ISO 19458 
požadavky na sterilitu 
vzorkovnici vně při 
ponoření do čisté vody 

 ČSN EN ISO 19458 ani 
vyhláška č. 238/2011 Sb. 
nekladou žádné požadavky 
na sterilitu odběrových 
pomůcek  

 Za dostatečně považujeme 
vzorkovnice sterilní 
„uvnitř“, avšak sterilita i 
vně je preferována 
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Provedení odběru 

 Hloubka odběru 30 cm – k 
dodržení lze použít malou 
lahvičku na provázku 
(využívaly pracovnice v ZÚ 
v Příbrami) 

 Ale jinak dle vyhlášky č. 
238/2011 Sb. stačí odběr 
rukou (za podmínky 
dodržení aseptického 
odběru), což je také 
nevíce využíváno 
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Provedení odběru – vstup do vody 

 Zvíření sedimentů – 
možnost kontaminace 
vzorku 



Státní 
zdravotní 

ústav 

Mikrobiální kontaminace sedimentů 
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Mikrobiologie – doplňující informace 

Aktuální počasí včetně srážek a jejich 
následků 

Počet koupajících se 

Výskyt živočichů (ptáků, savců) 

Významné znečištění (i přírodního 
původu) 

… 
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http://bact.uwosh.edu/microlab/images/beachcladophora.jpg 

kumulace na plážích 
estetické problémy (pach, organický materiál) 
dlouhodobé přežívání E.coli, enterokoků 



 

Ale i v našich podmínkách se může větší biomasa řas na březích nádrží 
vyskytnout – Hostivař počátkem koupací sezóny 2012 (krátce po napuštění)   
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Sinice a řasy 

heterogenita 

foto J. Duras 
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Sinice a řasy 

Odběr popsán v ČSN 75 7717 

Technika odběru nebývá problém 

Úloha pozorování při odběrech je zásadní! 

Nutná znalost organismů a jevů 



Jak byste popsali do odběrového protokolu, kdyby na odběrovém 
místě bylo velké množství materiálu/organismů, jako se nachází 
v lahvičkách? 

Odpověď Hodnocení 

přirozený vodní plankton ano, ale nedostatečné 

řasa - shluky ne 

vodní květ ano 

řasa  ne 

jiný druh zelené řasy ne 

shluky vodních řas ne 

zelená řasa ne 

zelená řasa ne 

vodní květ ano 

sinice, tvořící shluk ano 

sinice, Dafnie sp. ano 

vodní řasy ne 



Účastníci v protokolech: 
4 x vodní květ 
4 x bez květu 
4 x v protokolu neuvedeno 
 
Přitom na nádrži vodní květ ve vodním 
sloupci (i když nebyl moc silný) byl dobře 
pozorovatelný) a chlorofyl-a cca 80 µg/l 
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Kde se stala 
chyba??? 
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Pokus o řešení 

Vzdělávání - v květnu 2012 jsme 
pořádali pro vzorkaře seminář  zaměřený 
právě na rozšíření znalostí o vodních 
organismech a jejich chování (v případě 
zájmu možné i jeho opakování) 

Umístění obrazových příloh do revize 
ČSN 75 7717 

Vytvoření specializovaného atlasu 



Nová informativní příloha E 



Pumann P., Duras J. (2013). Atlas makroskopických jevů spojených s výskytem vodních 
květů sinic a dalších organismů v přírodních koupacích vodách. Státní zdravotní ústav. 
Volně dostupný na http://www.szu.cz/tema/zivotni-prostredi/koupaliste-metody  

Až několik centimetrů velké kulaté kolonie sinice Microcystis ichthyoblabe na pražském
hypertrofním rybníku Šeberák v roce 2008. Tyto kolonie sice vypadají kompaktněji než ty na
předchozí straně, příliš stabilní však nejsou. Není pravděpodobné, že budou dopraveny do
laboratoře, aniž by se rozpadly na velké množství fragmentů.

Státní zdravotní ústav, 2013 11
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Velmi dobře rozpoznatelnou hojnou sinicí je Aphanizomenon flos-aquae. Vytváří kolonie
podobné kouskům trávy nebo modřínovému jehličí. Mikroskopicky se jedná o rovnoběžná
vlákna spojená do vloček velkých až několik cm. Misky mají průměr 3,5 cm.

Státní zdravotní ústav, 2013 19
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Pumann P., Duras J. (2013). Atlas makroskopických jevů spojených s výskytem vodních 
květů sinic a dalších organismů v přírodních koupacích vodách. Státní zdravotní ústav. 
Volně dostupný na http://www.szu.cz/tema/zivotni-prostredi/koupaliste-metody  

Bílý povlak sirné bakterie Beggiatoa vzniklý na dně přírodního koupaliště na rybníku Šeberák
koncem koupací sezóny 2011 jako následek rozkladu silného vodního květu Aphanizomenon
flos-aquae, který se této lokalitě vyskytoval téměř celou koupací sezónu. Dole detail při
fotografování v laboratoři na Petriho misce a ve světelném mikroskopu.

Státní zdravotní ústav, 2013 55
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Žluté „vodní květy“ v jarních měsících mohou být způsobeny pylem (především jehličnatých
stromů). Na snímcích situace na Orlíku – Radavě v květnu 2011.

Státní zdravotní ústav, 2013 59
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Atlas – po sezóně aktualizace 
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Změny v provedení odběru  
v ČSN 757717 

Odběr při výskytu sinic ve formě 
utržených nárostů 

Odběr při výskytu sinic velkých kolonií 
sinic 

Poznámka ke konzervaci a dopravě 
vzorků (odebíraný objem) 

Zásadní pro všechny uvedené změny 
– vzorkař musí organismy poznat 

 

 



Poznat typické kolonie sinic 



Poznat typické vodní květy sinic od „vodních květů“ způsobených jinými 
organismy  



Měl by být „nakalibrovaný“ – poznat kolik sinic a řas ve vodě zhruba je a 
správně (tj. ve shodě s většinou) používat stupnice 



Při větším výskytu utržených 
nárostů bývá zpravidla nemožné 
odebrat pro následnou kvantifikaci 
reprezentativní vzorek, který by 
výskyt nárostů zohlednil. Pokud je 
do vzorkovnice náhodně odebrán 
větší kus utrženého nárostu, musí 
to být zaznamenáno do protokolu o 
odběru vzorků. V každém případě 
by do samostatné vzorkovnice měla 
být odebrána alespoň jedna část 
plovoucího nárostu. Pro tento účel 
je možné použít i vzorkovnice o 
menším objemu, např. 100 ml 

Odběr při výskytu sinic 
ve formě utržených 

nárostů 

koncentrace chl-a ze 173 µg/l na 580 µg/l, 
když se do 2 l vzorkovnice nabral 1 shluk 



chlorofyl-a 
213 μg/l 

chlorofyl-a 
42 μg/l 

V některých případech dosahují 
kolonie sinic rodu Microcystis 
(typicky M. aeruginosa, M. 
ichthyoblabe nebo M. wesenbergii) 
velikosti několika cm a shluky 
vloček Aphanizomenon flos-aquae 
až několika desítek cm. V těchto 
případech je rovněž nutné 
zaznamenat do protokolu o odběru 
vzorků, zda nebyla odebrána taková 
velká kolonie nebo shluk. Pokud je 
velkých kolonií nebo shluků v místě 
odběru významné množství, je 
vhodné odebrat do jedné 
vzorkovnice vzorek bez kolonií a 
shluků a jeden s nimi. 

 

Odběr při výskytu sinic 
velkých kolonií sinic 

Aphanizomenon flos-aquae - 350 µg chl-a 
v kolonii, 5 µg/l v nádrži.  
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Velká kolonie Microcystis ichthyoblabe  (označena šipkou) na Orlíku – Radavě 3.9.2012. 
Kolonie obsahovala více než 900 µg chlorofylu-a a téměř 5 miliard buněk. Velikost bílého 
víčka je 3,8 cm. 



V případě dominance velkých 
jehlicovitých kolonií Aphanizomenon 
flos-aquae se doporučuje odebrat 
500 ml vzorku. To je vhodné 
především v případech, kdy jejich 
výskyt ještě není masový. Menší 
objem (např. 100 ml) nemusí být v 
těchto případech pro vzorkované 
místo reprezentativní. 
 

Komentář k velikosti vzorkovnic – 
norma neuvádí jasně, že v 
některých případech je možné 
použít menší objem než 500 ml. 
Pokud vzorkař je schopen rozpoznat 
přítomnost sinic s velkými  
koloniemi, lze  

Poznámka ke 
konzervaci a dopravě 

vzorků 
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Měření průhlednosti 
jednoduchá metoda 

celkem dobrá shoda mezi laboratořemi 

problém s měřením v místech  
s nedostatečnou hloubkou 
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Vizuální sledování odpadu, dalšího 
znečištění a případného výskytu 

makroskopických řas 

 
schopnost správně identifikovat  

řazení k jednotlivým stupňům je značně 
subjektivní 

vhodné zaznamenat i znečištění 
„nevizuální“ (tj. pach) nebo další jevy 
nespadající pod odpad nebo přírodní 
znečištění (např. výrazná pěna, film na 
hladině) alespoň formou poznámky 

fotodokumentace 


