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13. 

 

VODA V BIOSFÉRE 

 

      13. 1. Voda, jej význam, výskyt a rozdelenie 

 

      Voda má na Zemi výnimočné postavenie. "Sine aqua deest vita" čiže, "Bez vody 

niet života". To  je myšlienka, ktorá výstižne vyjadruje význam vody pre človeka. Voda 

tvorí samostatnú časť biosféry - hydrosféru, hoci sa vyskytuje aj v jej ďalších zložkách, a 

to v pedosfére, ako kapilárna, gravitačná a hygroskopická voda. V atmosfére je prítomná 

ako vlhkosť, hmla a zrážky. Hydrosféra zahŕňa všetky podzemné a povrchové vodné 

zdroje, ktoré pokrývajú viac ako 70 % povrchu našej planéty. 

     Z rozdelenia vôd (Tab. 13) a jej zastúpenia v percentách je zrejmé, že sladkovodné 

zdroje na Zemi, ktoré sa dajú využiť ako pitná voda, predstavujú menej ako 3 %. 

 

Tab. 13. Rozdelenie vôd na Zemi. 

 

Miesto výskytu % 

oceány a moria   97,2 

slané vody na pevnine 0,007 

ľadovce, večný sneh 2,15 

jazerá, rybníky, nádrže   0,009 

toky   0,001 

podzemné vody 0,62 

kapilárna voda v pôde 0,005 

atmosféra 0,001 

 

      Voda v prírode neustále cirkuluje a prechádza z jednej formy na inú. Tento 

uzavretý a nepretržitý proces cirkulácie a vzájomného kvalitatívneho ovplyvňovania vôd 

v biosfére sa nazýva  hydrologický cyklus. Súhrnná veda o vodstvách, ktorá zahŕňa vedné 

disciplíny hydrometeorológie, hydrofyziky a ekológiu hydrosféry, sa volá hydrológia. 

Časť hydrológie, ktorá sa zaoberá náukou o moriach, sa volá oceánológia a náuka o 

vnútrozemských vodách je limnológia. Súčasťou limnológie je hydrobiológia.  
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  Rozdelenie vnútrozemských vôd  

I. Podzemné vody: 

1. podzemné a jaskyňové jazierka, 

2. podzemné toky, 

3. vody pôdne a horninové (skalné). 

 

II.  Povrchové vody: 

A. tečúce  - lotické: 

1. eustatické - pramene, studničky,  bystriny, veľtoky, 

2. astatické - potoky a stredné časti riek, 

B. stojaté - lentické: 

1. eustatické - jazerá,   

2. astatické - rybníky- mokrade, tôňky- rašeliniská.   

 

 13. 2. Hydrobiológia 

 

 Hydrobiológia patrí k ekologickým vedám. Zaoberá sa príčinnými súvislosťami a 

vzájomnými vzťahmi medzi vodnými organizmami a prostredím.  

 

 Typológia povrchových vôd  

      Z hydrobiologického hľadiska povrchové vody delíme len na tečúce a stojaté. 

Stojaté vody vytvárajú uzavreté biotopy. Zatiaľčo tečúce vody, pre ktoré je 

charakteristické prúdenie, v jednotlivých úsekoch poskytujú organizmom rôzne životné 

podmienky a sú otvorenými biotopmi. 

     Povrchové vodné zdroje (stojaté, tečúce) sa využívajú pre zásobovanie pitnou vodou 

pri  nedostatku podzemnej vody. Vodné toky alebo ich časti, ktoré slúžia ako zdroje 

pitnej vody, sa tak stávajú vodárenskými tokmi. Pre vodárenské toky platia prísnejšie 

kritéria kvality a limity pre vypúšťanie odpadových vôd. Dôležité je hľadisko 

upraviteľnosti vody na pitnú vodu. Druhy  činnosti a rozsah objektov, ktoré by mohli 

ohroziť kvalitu vodárenského toku stanovuje vyhláška MLVH SR č.10/1997 Zb.  
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      Iný spôsob typológie povrchových vôd na eutrofné a oligotrofné je podľa trofie, t. j. 

podľa obsahu chemických látok a fyziologických podmienok pre tvorbu planktónu.  

 

 Základné hydrobiologické a ekologické pojmy  

     Každý typ vody má určité fyzikálne vlastnosti a chemické zloženie, ktoré poskytujú 

vodným organizmom rôzne životné podmienky. Časť vodného prostredia s danými 

vlastnosťami, v ktorom žije a vyvíja sa určité životné spoločenstvo organizmov, sa 

nazýva  biotop. Hlavné biotopy v našich povrchových vodách sú: 

      Litorál - biotop brehov a príbrežia, siahajúci do hĺbky, v ktorej ešte môžu zelené 

rastliny  zapustiť korene. 

      Bentál - biotop dna, jeho charakteristickou vlastnosťou je neprítomnosť zelených 

koreňujúcich  rastlín a nedostatok kyslíka. 

 Pelagiál - je biotop voľnej vody v hlbokých nádržiach od hladiny až ku dnu, kde 

susedí s bentálom a pri brehoch s litorálom. 

      Biocenóza - súbor všetkých organizmov (producentov, konzumentov, deštruentov) 

obývajúcich určitý biotop. Medzi hlavné biocenózy povrchových vôd patria planktón, 

nektón, bentos a litorálne oživenie. Biocenóza a biotop so všetkými  vzájomnými 

vzťahmi (kolobeh látok, tok energie  a pod.) v čase a priestore v akejkoľvek veľkosti, 

predstavuje ekosystém.  

 V súvislosti so saprobiológiou sa stretávame s termínmi: 

      Sapróbia - je to vzťah vodných organizmov k znečisteniu vody organickými 

látkami schopnými biochemického rozkladu, a je vyjadrený hodnotou BSK (biologická 

spotreba kyslíka). 

      Saprobita - charakterizuje vlastnosti vodného prostredia, ktoré častými 

abiotickými a biotickými faktormi riadi zloženie a vývoj sapróbnych spoločenstiev. 

      Systém saprobity - klasifikuje biotopy zo širšieho hľadiska ako systém   sapróbií, 

zahrňuje aj prípady, kde by organizmy mohli žiť, ale z rôznych príčin   nežijú (odpadové 

vody).  

      Systém sapróbií - je sústava organizmov indikujúcich znečistenie vody. 
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 Vzájomné vzťahy fyzikálnych, chemických a biologických faktorov  

      Na vývoj jednotlivých druhov organizmov má vplyv dlhodobé pôsobenie všetkých 

faktorov životného, v tomto prípade vodného prostredia. Kvantitatívne parametre 

každého faktora sú v určitých hraniciach premenlivé. Táto premenlivosť vytvára 

spektrum životných podmienok pre existenciu jednotlivých druhov. V zmenených 

životných podmienkach sa organizmy adaptujú, alebo hynú. Spektrálne rozmedzie  

existenčných podmienok, na ktoré sa organizmy adaptovali, je pre každý druh záväzné. 

 

      Pre existenčné podmienky sú dôležité tri body: 

1. minimum, t. j. podmienky, odkedy organizmy môžu žiť v danom prostredí, 

2. optimum, t. j. pre organizmy najvýhodnejšie fyziologické podmienky, 

3. maximum, t. j. podmienky, dokedy organizmy môžu žiť v danom prostredí. 

 

      Vzdialenosť od minima po maximum sa nazýva ekologická valencia. Jej hranice 

sú pre každý druh organizmu iné. Špecificky citlivé organizmy, špecializované na určitú 

životnú podmienku, označujeme ako indikátory. Ich pomocou, t. j. bioindikáciou je 

možné spätne zisťovať niektoré fyzikálne vlastnosti  alebo chemické zloženie vody. 

     Organizmy špecializované na určité životné podmienky, určité biotopy, ktoré 

nemôžu trvale žiť inde, majú príponu -biont, napr. stygobiont je pravý obyvateľ 

podzemných vôd a nemôže žiť v povrchových vodách. Príponu -xén, má organizmus,  

ktorý sa v danom biotope vyskytuje náhodne, neudrží sa tu a hynie. Prípona  -fób  

označuje, že organizmus sa danému prostrediu vyhýba, napr. kalcifóbny organizmus 

nežije vo vodách s vyšším obsahom vápnika, naopak -fil, t. j. kalcifilovi takéto prostredie 

vyhovuje a uprednostňuje ho. 

 

 Indikácia čistoty vody 

      Prvé rozdelenie tečúcich vôd na biologické pásma podľa výskytu rýb navrhnuté 

v druhej polovici 19. stor. má v súčasnosti iba obmedzenú platnosť vzhľadom na: 

 priehrady a hate, ktoré bránia voľnému pohybu rýb,   

 vypúšťanie odpadových vôd spolu s toxickými látkami, ktoré môžu otráviť ryby v 

recipiente na dlhom úseku,  
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 zarybňovanie tokov rybami, ktoré tam pôvodne nežili. 

 

      V hydrobiologickej praxi najmä pri hodnotení vodárenského toku, t. j. úseku toku, 

ktorý je určený ako zdroj pitnej vody na hromadné zásobovanie obyvateľstva, sa 

uplatňujú viac iné ukazovatele a spôsoby hodnotenia povrchových vôd, napr. podľa 

kyslíkového režimu, BSK5, saprobity a pod. Osobitne dôležitá je sapróbna valencia. 

Životnou podmienkou sapróbnej valencie je obsah rozložiteľných organických látok, 

vyjadrený hodnotou BSK5. Systém biologického triedenia vôd (saprobiologická 

klasifikácia) sa uplatňuje v prírodných vodách, v ktorých prebiehajú biologické procesy 

(znečisťovanie, eutrofizácia, rozklad, samočistenie) a vyjadruje stupeň jej znečistenia 

rozložiteľnými organickými látkami, či už majú pôvod prirodzený alebo antropogénny. 

Systém sapróbií vypracovaný začiatkom 20. stor. bol prepracovaný, zjednotený a 

doplnený Sládečkovou a Sládečkom v r. 1977. Systém rozdeľuje vody podľa saprobity na 

štyri hlavné skupiny, pričom jednotlivé skupiny sa delia na stupne, ktoré väčšinou nie  sú 

ostro ohraničené a môžu sa kombinovať (Obr. 108). 

 

 Skupiny a stupne vôd podľa saprobity 

      Katarobita - predstavuje pitné vody a podzemné vody z artézskych vrtov, ktoré 

kvalitou vyhovujú norme pre pitnú vodu. 

      Limnosaprobita - sú povrchové a podzemné úžitkové vody, čiastočne 

ovplyvňované človekom. Delia sa na niekoľko stupňov (x - p): 

 xenosapróbny, čisté prírodné vody, BSK5 1 mg.l
-1

, pstruhový stupeň, 

 oligosapróbny,  prirodzene znečisťované vody, bez antropogénnych vplyvov, 

BSK5 6 mg.l
-1

, 

 ß-mezosapróbny, posledný stupeň prirodzeného znečistenia vody, vhodnej na  

úpravu na pitnú vodu, BSK5 do 4 mg.l
-1

, 

 α-mezosapróbny, vody  znečisťované odpadovými vodami, s miernym poklesom 

obsahu kyslíka, ešte schopné samočistenia, 

 polysapróbny, sú to vody, kde prebieha rozklad organického znečistenia s 

kyslíkovým deficitom, sú bez rýb. 
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Obr. 108. Kruhová schéma biologického triedenia vôd  (Šimonovičová et al. 2002, 2008). 

 

K - katarobita E - eusaprobita L - limnosaprobita T - transsaprobita 

k - katarobita i - izosaprobita x - xenosaprobita a - antisaprobita 
 m - metasaprobita o - oligosaprobita r - radiosaprobita 
 h - hypersaprobita - betamezosaprobita c - kryptosaprobita 
 u - ultrasaprobita  - alfamezosaprobita  

  p - polysaprobita  

Kde: e - eutrofizácia, z - znečisťovanie, s- samočistenie, rp - rozkladné  pochody, čísla 

udávajú hodnoty BSK5  v mg.l
-1

 
 

 

 

      Eusaprobita - odpadové vody s hniloblými procesmi. Delia sa na stupne i-u: 

 izosapróbny, odpovedá polysaprobite v povrchových vodách, patria sem mestské 

odpadové vody, tzv. ciliatový stupeň s hnilobnými baktériami, BSK5 od 50 do 

400 mg.l
-1

,
 

 metasapróbny, flagelátový stupeň, organicky silne zaťažené vody s anaerobným 

prostredím, obsahom H2S a dominanciou baktérií a bičíkovcov, BSK5 od 200 do 

700 mg.l
-1

,
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 hypersapróbny, mykofytový stupeň so silnou eutrofizáciou, patria sem vody z 

cukrovarov a škrobární, BSK5 od 500 do 1500 mg.l
-1

,
 

 ultrasapróbny, odpadové vody z liehovarov, prevarené a sterilizované, t. j. mŕtve 

vody z konzervární, obsahujú sulfitové výluhy s veľkým organickým zaťažením, 

BSK5, X.103 mg.l
1
.
 

      Transsaprobita - sú odpadové vody s nesapróbnymi faktormi (toxíny, 

rádioaktivita, extrémne teploty a pod.). Delia sa na stupne a – c: 

 antisapróbny, neoživené vody pre obsah toxínov, 

 rádiosapróbny, neoživené vody pre rádioaktivitu, 

 kryptosapróbny, neoživené vody pre nefyziologické podmienky, spôsobené  

extrémnymi hodnotami fyzikálnych faktorov. 

 

 Eutrofizácia vôd 

      Eutrofizácia vôd je zvyšovanie obsahu minerálnych živín, najmä fosforu a dusíka, 

ktoré umožňujú vznik biomasy litotrofných organizmov. Prirodzená (autochtónna) 

eutrofizácia sa uskutočňuje pomaly v priebehu storočí, chemickými výluhmi hornín, 

zvyškami rastlinného a živočíšneho pôvodu, ktoré sa sezónne dostávajú do vodného 

prostredia. 

      Umelá (alochtónna) eutrofizácia je spôsobená ľudskou činnosťou, čiže 

antropogénnym znečisťovaním, v krátkom časovom období niekoľkých rokov. Jej 

dôsledkom je zvyšovanie obsahu organických látok (vyjadrovaný ako BSK5), pri ktorom 

sa mení životné spoločenstvo. Takému znečisťovaniu sa hovorí saprobizácia.  

 

      Odpadové vody veľmi nepriaznivo ovplyvňujú prirodzené vodné biocenózy. 

Okrem škodlivého vplyvu na oživenie, spôsobujú aj ďalšie škody. Sú to: 

- ohrozenie zdravia ľudí a zvierat, 

- znehodnocovanie zdrojov pitnej vody, 

- znehodnocovanie úžitkovej vody na závlahy, 

- obmedzovanie rekreačného využitia vody na kúpanie, rybárstvo a pod., 

- zvyšovanie korozívnych účinkov vody a ďalšie. 
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Antropogénne znečistenie sa rozlišuje podľa: 

1. pôvodu: 

 komunálne (obsahuje patogény, detergenty), 

 priemyslové (toxické látky, ťažké kovy, lúhy, kyseliny), 

 poľnohospodárske, ktoré najviac ohrozuje kvalitu podzemných zdrojov pitnej 

vody dusičnanmi, pesticídmi, fosfátmi. 

2. spôsobu znečisťovania: 

 bodové (vyústenia kanalizácie do recipientu), 

 plošné (zmývanie hnojených a posypaných povrchov), 

 rozptýlené (odpadové vody vypúšťané do reciepientu na viacerých  miestach). 

3. časového priebehu: 

 akútne, havarijné, 

 chronické, trvalé, 

 periodické, sezónne, kampaňovité. 

 

      Z vodohospodárskeho hľadiska má najväčší význam delenie znečistenia podľa 

vplyvu na biocenózu. Odpadové vody vypúšťané do vodných tokov sa podľa toho 

rozdeľujú  do niekoľkých kategórií: 

a) Hnilobné, ktoré obsahujú rozložiteľné organické látky. Pri ich rozklade sa 

spotrebúva kyslík a produkty rozkladu môžu byť toxické. V anaerobných 

podmienkach baktérie zužitkujú aj viazaný kyslík z CO2, SO4
2-

, NO3
-
, pričom vzniká 

H2S, NH3. Bez kyslíka nevydrží žiadny vodný živočích a toxické látky likvidujú aj 

vodné rastliny, a v niektorých prípadoch sa zastavia aj bakteriálne rozkladné 

procesy.  

   b) S nerozpustenými látkami, čo sú vody z prania uhlia, rudy, z tehelní a pod. Ich 

škodlivý účinok je vlastne mechanický. Zalepujú dýchacie orgány živočíchov, 

znemožňujú sorpciu svetla, fotosyntetickú asimiláciu. Podobné účinky majú aj 

prívalové dažďové vody. 

   c) S ropnými látkami, tukmi a olejmi. Oleje vytvárajú na povrchu vôd film, ktorý 

zabraňuje difúzii kyslíka, a tým spôsobuje hynutie živočíchov. Ropné látky sú pôdou 

zachytávané len minimálne a môžu difundovať do veľkých vzdialeností. Nebezpečné 
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sú najmä v podzemných zdrojoch pitnej vody, lebo môžu ovplyvňovať jej pach a 

chuť aj pri veľmi veľkom zriedení (1 : 106).  

d)   Oteplené, pretože teplota vody vplýva na fyzikálne, chemické aj biologické procesy 

vo vodách. Zmenou teploty dochádza k zmene biocenózy a to tak, že so zvyšujúcou 

sa teplotou klesá počet druhov a môže nastať postupné premnoženie jedného až 

dvoch  druhov. Maximálne prípustné teploty v tečúcich vodách podľa literárnych 

údajov sú v rozsahu 24 – 28 °C.  

e) Rádioaktívne a toxické. Rádioaktivita vôd môže byť prirodzená, resp. umelá. 

Citlivosť organizmov na rádioaktívne žiarenie je veľmi rozdielna. Rádionuklidy sa 

akumulujú v organizmoch. 

f)  Kombinované‚ (napr. z celulózky hnilobné aj toxické). 

g) S patogénnymi zárodkami. Okrem hnilobných baktérií obsahujú odpadové vody 

často aj patogénne baktérie, vírusy, živočíšne parazity a mikroskopické huby.  

Najčastejšie sú to patogénne mikroorganizmy črevných chorôb, spóry klostrídií, 

rezistentné spóry Bacillus tuberculosis a Bacillus anthracis, ktoré v odpadových 

vodách z garbiarní zostávajú aj po mnohých rokoch virulentné (t. j. schopné vyvolať 

ochorenie). Z vírusových  infekcií sú to najmä vírusy detskej obrny, žltačky, 

slintačky  a krívačky, ďalej zárodky parazitických prvokov a červov a potenciálne 

patogénnych mikromycét. Prenos ochorenia môže nastať aj keď sa použije 

kontaminovaná voda na závlahy. Odpadová voda z nemocníc by sa podľa 

hygienických predpisov mala dezinfikovať pred vypustením do mestskej kanalizácie.  

 

 13. 3. Mikrobiológia vody 

 

      Mikróbne oživenie prírodných vôd sa skladá z autochtónnych (pôvodných) druhov, 

pre ktoré je voda primárnym  a prirodzeným biotopom. Zúčastňujú sa kolobehu látok vo 

vode pri jej samočistení. Sú teda obrazom prírodného znečistenia vody bez civilizačného 

vplyvu. Mikroorganizmy, ktoré sa do vodného prostredia dostávajú splachmi z pôdy, 

alebo s civilizačnými odpadmi (komunálne, priemyslové, poľnohospodárske) a určitý čas 

vo vodnom prostredí prežívajú, predstavujú alochtónne (nepôvodné) oživenie. Toto 
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oživenie vôd indikuje nielen vonkajšie znečistenie organickými látkami, ale aj možnosť 

výskytu patogénnych zárodkov. 

      V prírodných vodách žije množstvo mikróbnych druhov. Preto z praktického 

hľadiska sa všetky druhy alebo skupiny mikroorganizmov pri každom rozbore 

nestanovujú. Mikrobiologické rozbory sa robia cielene a indikátorové skupiny alebo 

druhy mikroorganizmov ako ukazovatele kvality vody sa volia účelovo podľa určitého  

kritéria:  

 ekologického, 

 hygienického. 

 

 Ekologické členenie organizmov 

 Ekologické členenie organizmov sa odlišuje od členenia systematického. Je 

funkčné a vyjadruje chovanie a uplatnenie organizmov v určitých fyziologických 

podmienkach a schopnosti ich prežitia a adaptovania sa v nových, aj sťažených 

podmienkach. Zatiaľ čo systematika delí organizmy z pohľadu vývoja a príbuzenských 

vzťahov na mikroorganizmy, rastliny a živočíchy, potom ekologické delenie z hľadiska 

účasti organizmov na kolobehu látok vo vodnom prostredí rozoznáva producentov, 

konzumentov a deštruentov. 

          Producenti sú organizmy schopné asimilovať, t. j. zúžitkovať anorganické živiny a 

syntetizovať (t. j. produkovať) z nich organické látky (napr. sacharidy, bielkoviny, tuky). 

Zdrojom energie je buď svetelné žiarenie, napr. pre riasy, rastliny (fotosyntéza), alebo 

niektoré oxidačnoredukčné reakcie chemolitotrofných baktérií, ktoré sa týkajú najmä 

železa, mangánu a síry  (chemosyntéza). Chemolitotrofné baktérie získavajú vodík na 

redukciu chemosynteticky z iných látok, ako je voda, napr. H2S 

 

CO2   +   2H2A       (CH2O)  +  H2O  + 2A 

 

      Pri fotosyntéze producenti okrem organických látok produkujú aj kyslík, ktorým 

môžu vodu obohacovať najmä v letných mesiacoch tak výdatne, že nastane nielen jej 

nasýtenie, ale aj presýtenie. Tento kyslík sa vo vode neudrží a uniká do atmosféry. Pre 

fotosyntézu je potrebný asimilačný pigment. Najčastejšie je to chlorofyl, preto väčšina 
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producentov má zelenú farbu. No okrem zeleného chlorofylu sa na fotosyntéze môžu 

podieľať aj ďalšie pigmenty červenej, oranžovej, žltej, hnedej a modrej farby. Producenti 

sú základom aerobného života na zemi a ich fotosyntéza sa významne uplatňuje pri 

samočistení vôd. Z ekologického hľadiska je dôležité a zaujímavé ako prebieha 

fotosyntéza v prírodných ekosystémoch, t. j. na úrovni populácie a spoločenstiev. V 

tomto kontexte sa fotosyntéze hovorí primárna produkcia. Sumárna rovnica fotosyntézy: 

 

                                                                 svetlo 

CO2  +  2H2O     (CH2O)  +  H2O   +   O2 

                                                              chlorofyl   

 

Kyslík uvoľnený pri fotosyntéze pochádza z molekuly vody. Vodík uvoľnený rozkladom 

vody je sčasti použitý na redukciu oxidu uhličitého a sčasti na syntézu novej molekuly 

vody. 

      Konzumenti sa živia hotovými organickými látkami, ktoré spracúvajú pomocou 

endoenzýmov vo vnútri svojho tela. Nie sú schopní vylučovať exoenzýmy do prostredia, 

ani asimilovať (t. j. vykonávať fotosyntézu). Nedostatok týchto základných schopností 

viedol k vývoju nervovej sústavy, preto konzumenti v súčasnosti ovládajú svet vo vode i 

na súši. Medzi konzumentov patria živočíchy od prvokov po článkonožce. Spolu s 

deštruentami reprezentujú organotrofný (heterotrofný) spôsob výživy. Konzumenti 

uvoľňujú do vody splodiny látkovej  premeny, predovšetkým oxid uhličitý. Do určitej 

miery premieňajú organické látky na anorganické, t. j. podieľajú sa čiastočne na 

mineralizácii (čiže rozklade) organických látok. Ekologická klasifikácia tejto skupiny 

organizmov však nie je celkom dokonalá. 

 Deštruenti sa živia hotovými organickými látkami. Keďže nemajú žiadny prijímací 

orgán pre potravu, vysokomolekulové látky rozkladajú mimo svojho tela pomocou 

exoenzýmov na jednoduchšie molekuly, ktoré môžu prenikať bunkovou stenou do bunky 

deštruenta. Deštruenti rozkladajúci neživé a odumreté organické látky sa nazývajú 

saprotrofy. Ak napádajú organické látky živých organizmov a spôsobujú im choroby, 

prípadne smrť, sú to parazity. Medzi deštruentov patria vírusy, baktérie a huby. 
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      Mixotrofné organizmy prijímajú časť výživy z látok organických a druhú časť z 

látok minerálnych. A to buď sústavne alebo len za určitých okolností, napr. niektoré 

zelené bičíkovce sa v čistých vodách živia litotrofne (autotrofne) a v znečistených vodách 

s obsahom hotových organických látok prechádzajú na organotrofnú výživu. 

 

 Účelom ekologických rozborov je: 

 poznanie funkcie mikroorganizmov pri mineralizačných procesoch, 

 sledovanie kolobehu biogénnych prvkov, 

 objasňovanie vzťahov medzi mikroorganizmami navzájom a mikroorganizmami  

a prostredím. 

 

      K týmto rozborom sa zaraďujú aj tie, ktoré študujú podmienky a možnosti 

prežívania a rozmnožovania patogénov a nežiaducich druhov, narúšajúcich prirodzenú 

biocenózu v povrchových vodách.  

      Ekologické rozbory sú dôležité a uplatňujú sa pri  rôznych biotechnológiách,  v 

čistiarňach odpadových vôd (ČOV), pri spracovaní komunálnych a priemyslových 

odpadov mikrobiálnou cestou a odstraňovaní ekologických havárií. 

 Indikátorom ekologického znečistenia (Tab. 14) a zároveň jeho deštruentom 

v prírodných podmienkach je fyziologická skupina. Väčšinou je to zmes taxonomických 

druhov, ktoré sa vyznačujú spoločnou vlastnosťou: 

 utilizovať určité chemické zlúčeniny, 

 oxidovať zlúčeniny s biogénnymi prvkami (C, N, S, P, Fe, Mg, J). 

 

 Technológie biologického čistenia komunálnych a priemyslových odpadových vôd 

sú v podstate riadenými a urýchľovanými procesmi samočistiacich pochodov, ktoré 

prebiehajú v prírode. Tieto technologické procesy sú veľmi zložité. Okrem samotného 

rozkladu rôznorodého organického znečistenia vody pomocou mikroorganizmov musia 

zabezpečovať ešte ďalšie funkcie a spĺňať určité podmienky. A to predovšetkým 

kontinuitu a efektívnosť čistiaceho procesu, separovateľnosť, ale aj toxikologické 

a hygienické kritériá kvality prebytočného kalu, vzhľadom na jeho ďalšie využitie, napr. 

v poľnohospodárstve na hnojenie.  
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Tab. 14. Ekologické indikátory. 

 

Biogénny prvok Fyziologická skupina Fyziologické podmienky Indikácia 

dusík 

amonizačné organotrofné, aeróbne rozklad org. N-zlúčenín 

nitrifikačné litotrofné, aeróbne oxidácia NH3 - NO3 

denitrifikačné 
organotrofné, 

fakultatívne  
redukcia NO3 - N2 

 
organotrofné, 

fakultatívne aeróbne 

rozklad natívnych 

bielkovín 

fixátor atmosférického 

dusíka 
organotrofné,   

uhlík 

metanobaktérie organotrofné, anaeróbne rozklad celulózy 

celulolytické organotrofné, aeróbne rozklad celulózy 

amylolytické fakultatívne organotrofné  rozklad škrobu, cukrov 

lipolytické fakultatívne organotrofné   rozklad tukov 

fenolové, ropné fakultatívne organotrofné   
rozklad ropných 

produktov 

síra 

tiónové, sulfurikačné litotrofné, fakultatívne oxidácia anorg. zluč. S 

desulfurikačné litotrof., organ., anaerób. anaer. reduk. SO4 - H2S 

hnilobné litotrof., organ., anaerób. rozklad sírnych bielkovín 

fosfor 
deštruenti org. P organotrofné, aeróbné  

deštruenti anorg. P fakultatívne organotrofné   

železo, mangán železité, mangánové 
fakultatívne litotrofné aj 

organotrofné  
redukcia  Fe  a  Mn 

 

         

    Keďže medzi mikrobiálnymi deštruentami sa pomerne často vyskytujú potenciálne 

patogénne druhy, napr. z čeľade Pseudomonadaceae, pôdne mikromycéty a mnohé 

ďalšie, vyčistená voda vypúšťaná do recipientov musí tiež spĺňať kritériá hygienickej 

nezávadnosti. Z týchto dôvodov v biocenóze aktivovaného kalu okrem fyziologických 

skupín mikroorganizmov, majú podľa charakteru znečistenia dôležitú úlohu aj iné 

taxonomické skupiny, najmä konzumenti (prvoky, nematódy), (Obr. 109). 

 

 Všeobecne však platí, že abundancia a druhová diverzita organizmov v biocenóze 

aktivovaného kalu a ich sukcesia v čistiacom procese je pre každú ČOV originálna 

a mení sa podľa charakteru materiálového zaťaženia (koncentrácie a chemického 

zloženia), biologickej rozložiteľnosti a stupňa toxicity znečistenia rozpusteného 

v odpadovej vode, ktorá prichádza do čistiarne. 
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Obr. 109. Ekologická pyramída znázorňujúca trofické stupne aktivovaného kalu v ČOV 

(Šimonovičová a kol. 2002, 2008). 

 

  

 Indikátory hygienického významu  

1. indikátory všeobecného (organického ) znečistenia: 

 kultivovateľné mikroorganizmy pri 22 
o
C  (psychrofilné), 

 kultivovateľné mikroorganizmy pri 37 
o
C  (mezofilné), 

2. indikátory fekálneho znečistenia: 

 Enterobacteriaceae: a) koliformné baktérie, 

   b) termotolerantné koliformné baktérie, 

 Streptococcaceae: fekálne streptokoky (enterokoky), 

3. hygienicky významné a patogénne: 
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 Enterobacteriaceae: Salmonella, Shigella, Klebsiella, Proteus, Yersinia, Hafnia, 

Enterobacter, Escherichia, Campylobacter, 

 Pseudomonadaceae: Alcaligenes, Pseudomonas, 

 Vibrionaceae: Aeromonas, Haemophilus, Pasteurella, Vibrio, 

 Streptococcaceae: Streptococcus, 

 Micrococcaceae: Staphylococcus, 

 Mycobacteriaceae: Mycobacterium, 

 Legionella, Leptospira, 

 Candida, 

 Clostridium perfringens. 

 

      Zisťovanie prítomnosti všetkých patogénov, ktoré by sa mohli vo vode vyskytovať 

je práca zdĺhavá a nebezpečná. Pozostáva z izolácie patogénov, ich pomnoženia 

biochemického a serologického testovania ich vlastností, až po overovacie testy na 

zvieratách. Determináciu hygienicky významných a patogénnych druhov do rodovej až 

druhovej úrovne sú oprávnení vykonávať len pracovníci špecializovaných a referenčných 

pracovísk. 

      

 Charakteristika jednotlivých ukazovateľov fekálneho znečistenia a 

všeobecného znečistenia 

      Hlavným indikátorom fekálneho znečistenia je baktéria Escherichia coli, ktorá sa v 

zažívacom trakte  človeka objaví približne do  piatich hodín po narodení a sprevádza  ho 

celý život (podieľa sa tiež na rozklade odumretého ľudského tela). Popri E. coli žije v 

črevnom trakte množstvo ďalších podobných druhov baktérií, ktoré tvoria heterogénnu 

skupinu koliformných zárodkov (napr. Enterobacter, Klebsiella a pod.), ktoré sú tiež 

považované za indikátory fekálneho znečistenia. Niektoré z nich sa však bežne vyskytujú 

v črevách aj iných teplokrvných i studenokrvných živočíchov. Dostávajú sa rovnako do 

vodného prostredia, v ktorom sa adaptujú a dlhodobo ho znečisťujú. Okrem fekálnych 

druhov sem  patria aj saprotrofné pôdne druhy (Citrobacter freundii, Serratia fonticola, 

Rahnella aquatillis, Buttiauxella agrestis), preto pozitívny nález koliformných baktérií vo 
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vode nemusí znamenať fekálne znečistenie. Na potvrdenie fekálnej kontaminácie sa robia 

konfirmačné testy prezumptívnej E. coli, ktoré riešia načrtnutý problém.  

 

      Koliformné baktérie sú fyziologicky nenáročné, pomerne adaptibilné a môžu sa 

rozmnožovať aj v pitnej vode. Preto ich výskyt vo vode nemusí byť fekálneho pôvodu a 

môže indikovať aj jednorazové a staré znečistenie. Prítomnosť tejto indikačnej skupiny 

baktérií v pitnej vode z vodovodných sietí signalizuje: 

 nevhodnú technológiu úpravy vody, 

 dodatočnú kontamináciu, 

 nadmerné množstvo živín vo vode. 

 Tento ukazovateľ sa pri rozbore pitnej vody z vodovodnej siete používa  v podstate 

na kontrolu účinnosti úpravy vody. 

 

      Z vyššie uvedených dôvodov bol do mikrobiologických rozborov zaradený 

ukazovateľ stanovenia termotolerantných koliformných baktérií. Vo vodárenskej praxi je 

toto stanovenie indikátorom účinnosti dezinfekcie vody pri jej úprave. Termotolerantné 

koliformné baktérie sú najčastejšie príslušníkmi tých istých taxonomických rodov ako 

koliformné baktérie, sú však schopné prežívať pri teplote až 43 ˚C. V pitnej vode sa  

nerozmnožujú a ich prítomnosť signalizuje nedostatočnú dezinfekciu vody. 

 

      Ďalším indikátorom fekálneho znečistenia sú tzv. fekálne enterokoky. Sú 

považované za dôležitý a závažný indikátor hygienických nedostatkov vo vode. Je to 

ukazovateľ  čerstvého alebo kontinuálneho znečistenia. Táto skupina baktérií sa vo vode 

prakticky nerozmnožuje  a prežíva  v nej len niekoľko dní (2 – 5). V porovnaní s 

koliformnými baktériami sú enterokoky rezistentnejšie na dezinfekčné prostriedky 

používané vo vodárenstve. Prežívajú dávky  chlóru, ktoré iné baktérie bezpečne 

usmrcujú. Ich výskyt v pitnej vode aj bez prítomnosti koliformných zárodkov sa 

posudzuje ako nedostačujúca dezinfekcia vody, najmä v súvislosti s vírusmi, ktoré majú 

podobnú odolnosť voči dezinfekčným prostriedkom ako fekálne enterokoky. V indikácii 

fekálneho znečistenia sa uplatňujú ešte ďalšie baktérie, napr. anaeróbne klostrídie 

(Clostridium perfringens). 
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      Bežná bakteriologická analýza pozostáva z kvantitatívneho kultivačného stanovenia 

fekálnych enterokokov, koliformných a termotolerantných koliformných baktérií, 

kultivovateľných mikroorganizmov pri 22 
o
C  (tzv. psychrofilné) a 37 

o
C  (tzv. 

mezofilné). 

 Prítomnosť kultivovateľných mikroorganizmov pri teplote 22 
o
C  a 37 

o
C 

poukazuje na celkové organické znečistenie vody. Vo vodách sa vyskytujú bežne, či už 

patria k autochtónnej alebo alochtónnej mikroflóre.  

      

 

 13. 4. Pitná voda 

 

      Prevencia ochorení z pitnej vody spočíva vo výbere vhodných zdrojov, vhodnej 

úprave vody a jej hygienického zabezpečenia. STN EN 75 7111 definuje pitnú vodu ako 

zdravotne neškodnú, ktorá ani trvalým užívaním nevyvolá ochorenie alebo poruchy 

zdravia, zapríčinené prítomnosťou mikroorganizmov alebo toxických látok a má také 

vlastnosti, ktoré nebránia jej konzumácii.     

 Podľa Nariadenia vlády SR č. 496/2010 Z. z. platí, že pitná voda pre hromadné 

zásobovanie (HZ) nesmie obsahovať žiadne zárodky fekálnych enterokokov alebo 

koliformných a termotolerantných koliformných  baktérií v 100 ml  a pre individuálne 

zásobovanie (IZ - do 50 osôb) v 10 ml vzorky vody. Uvedené nariadenie, okrem 

kultivačne stanovených bakteriálnych ukazovateľov, limituje tiež výskyt ďalších 

indikátorov stanovených mikroskopicky, vrátane železitých a mangánových baktérií 

(Tab. 15).  
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Tab. 15. Ukazovatele kvality pitnej vody a ich limity, podľa „Prílohy č. 1“ k nariadeniu vlády  SR 

č. 354/2006 Z.z. 

Ukazovateľ Symbol Limit Jednotka 
Druh 

limitu 
Poznámky 

Escherichia coli EC 

0 

0 

0 

KTJ 

v 100 ml 

v 10 ml 

v 250 ml 

NMH 

NMH 

NMH 

HZ 

IZ 

BPV 

koliformné   

baktérie 
KB 

0 

0 

0 

KTJ 

v 100 ml 

v 10 ml 

v 250 ml 

MH 

MH 

MH 

HZ 

IZ 

BPV 

enterokoky HK 

0 

0 

0 

KTJ 

v 100 ml 

v 10 ml 

v 250 ml 

NMH 

NMH 

NMH 

HZ 

IZ 

BPV 

Pseudomonas aeruginosa PA 0 
KTJ 

v 250 ml 
NMH BVP 

kultivovateľné 

mikroorganizmy pri 22 °C 
KM22 

200 

500 

100 

KTJ 

v 1 ml 

v 1 ml 

v 1 ml 

MH 

MH 

MH 

HZ 

IZ 

BVP 

kultivovateľné 

mikroorganizmy pri 37 °C 
KM37 

50 

100 

20 

KTJ 

v 1 ml 

v 1 ml 

v 1 ml 

MH 

MH 

MH 

HZ 

IZ 

BVP 

bezfarebné bičíkovce BB 
10 

50 
jedince/ml 

MH 

MH 

HZ pitnou vodou 

nezabezpečenou dezinfekciou. 

Pre dezinfikovanú vodu je 

limit 0. 

IZ 

živé organizmy (okrem 

bezfarebných bičíkovcov) 
ŽO 

0 

0 
jedince/ml 

MH 

MH 

HZ 

IZ 

vláknité baktérie (okrem 

železitých a mangánových 

baktérií) 

VB 
0 

0 
jedince/ml 

IH 

IH 

HZ 

IZ 

mikromycéty stanoviteľné 

mikroskopicky 
MM 

0 

0 
jedince/ml 

IH 

IH 

HZ 

IZ 

mŕtve organizmy MO 30 jedince/ml MH HZ 

abiosestón AB 
10 

10 

pokryvnosť 

poľa v % 
MH 

HZ 

IZ 

železité a  

mangánové baktérie 
ŽMB 10 

pokryvnosť 

poľa v % 
MH 

HZ 

Clostridium perfringens CP 0 

 

KTJ 

v 100 ml 

IZ 

Pitná voda  upravovaná 

z povrchových vôd alebo 

z podzemných vôd 

ovplyvnených povrchovými 

vodami. Ak sa indikačná 

hodnota nedodrží, zisťuje sa, či 

nie je ohrozené zdravie ľudí 

prítomnosťou MO, napr. 

kryptosporídie. 

KTJ - kolónie tvoriace jednotky, HZ - hromadné zásobovanie, IZ - individuálne zásobovanie (do 50 obyv.), 

NMH - najvyššia medzná hodnota, MH - medzná  hodnota, BVP- balená pitná voda, MO - mikroorganizmy 
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 Význam dusitanov a dusičnanov v pitnej vode 

      Okrem biologických faktorov môžu byť príčinou akútneho ochorenia aj vysoké 

alebo náhle zmeny koncentrácií dusitanov a dusičnanov prítomných vo vode. V ľudskom 

organizme sa vyskytujú permanentne ako dôsledok opakovaných malých dávok. 

Dusičnany (NO3
-
) sa  čiastočne môžu redukovať na dusitany pomocou baktérií v ústach 

a v tráviacom trakte, no rýchlo sa šíria v organizme krvou a sú aktívne vylučované do 

slizníc, žalúdočnej šťavy a moča. Dusitany (NO2
-
) sú chemicky reaktívnejšie a toxickejšie 

ako dusičnany. So sekundárnymi a terciárnymi amínmi môžu v žalúdku vytvárať  

karcinogénne nitrózoamíny. Dusitany rýchlo reagujú s krvným hemoglobínom na 

methemoglobín, čím rušia dôležitú úlohu hemoglobínu prenášať kyslík.  

      Zvýšený výskyt dusitanov a dusičnanov v pitných vodách je osobitne nebezpečný 

pre dojčatá na umelej výžive, u ktorých môže vyvolať methemoglobinémiu. Zloženie 

črevnej mikroflóry týchto detí sa odlišuje od mikroflóry starších detí a dospelých 

jedincov vďaka umelej mliečnej výžive. Prítomné druhy baktérií (Bacillus) v tráviacom 

trakte dojčiat, vytvárajú vhodné prostredie na zvýšenú redukciu dusičnanov na dusitany. 

Tieto okamžite premieňajú hemoglobín na methemoglobín, čo sa môže prejaviť 

zmodraním kože a pier (cyanózou), nevoľnosťou, zrýchleným pulzom až smrťou 

zadusením. Naša legislatíva povoľuje v pitnej vode 50 mg NO3
- 

.l
-1

 a obsah dusitanov 

v pitnej vode na výstupe z úpravne vody limituje do 0,1 mg.l
-1

.  Pre dojčatá sa odporúča 

voda s obsahom dusičnanov do 15 mg.l
-1

.  

 

 Ochorenia z pitnej vody 

 Ochorenia z pitnej vody podľa pôvodcu delíme na: 

      Vírusové ochorenia, napr. detská obrna, infekčná žltačka, koxakióza, bazénový 

zápal očných spojiviek, slintavka (choroba dobytka prenosná na človeka) a ďalšie. Vírusy 

napádajú organizmus väčšinou v plnom zdraví. Pri hygienickom zabezpečovaní pitnej 

vody nemáme proti nim účinné prostriedky.  

      Bakteriálne ochorenia - medzi typické vodou prenášané patria brušný týfus, 

(Salmonella typhi), paratýfus (ďalšie druhy a typy Salmonella), bacilárna úplavica 

(Shigella dysenteriae), sneť slezinná (Bacillus anthracis), cholera (Vibrio cholerae), 
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tularémia, maltézska horúčka, tuberkulóza (Mycobacterium tuberculosis), Weilova 

horúčka (Leptospira sp.).  

      Protozoálne infekcie - sú u nás menej časté, napr. amébová úplavica 

a trichomoniáza. Zvýšená pozornosť sa venuje črevným parazitom Giardia lamblia a 

Cryptosporidium, ktoré sa do vody dostávajú s fekálnym znečistením. Spôsobujú hnačky, 

bolesti brucha, nutkanie na zvracanie, chronické zápaly žlčníka, vývojové poruchy u detí 

a pod. 

      Mykotické ochorenia. Medzi  najčastejšie ochorenia tohto pôvodu z vody patria 

dermatomykózy a alergie. V posledných rokoch boli v pitnej vode zistené aj toxické 

metabolity mikromycét, t. j. mykotoxíny, a to aflatoxín a ochratoxín. 

      Helmintózy - sú ochorenia spôsobené parazitickými červami ako pásomnica, 

motolica  alebo škrkavka. 

 

      Požívaním alebo používaním pitnej a úžitkovej vody, ak je kontaminovaná 

patogénnymi a podmienene patogénnymi mikroorganizmami, môže dôjsť k poškodeniu 

zdravia. Z epidemiologického hľadiska najzávažnejšími mikroorganizmami vo vode sú 

druhy vyvolávajúce alimentárne ochorenia. Infekčné agensy (pôvodcovia brušného týfu, 

dyzentérie, cholery, leptospiróz, antraxu, vírusovej hepatitídy, parazitárnych a iných 

ochorení) sa do vôd dostávajú s výkalmi a močom chorých ľudí, resp. ich nosičov. Vo 

vodnom prostredí sa spravidla nerozmnožujú a ich počet postupne klesá, no môžu v ňom 

prežívať aj niekoľko mesiacov. Kontaminovanou vodou sa prenášajú nákazy, ktorých 

pôvodcovia sú pre človeka virulentní a na vyvolanie ochorenia stačí ich malé množstvo 

(napr. týfus, paratýfus). Iné nákazy vznikajúce pri vysokej infekčnej dávke (10
6
 

zárodkov, napr.  cholera) sa prenášajú vodou, ktorá je masívne kontaminovaná, napr. 

vodou znečistenou zo žumpy, hnojiska, z porušenej kanalizácie a pod. V týchto 

prípadoch vznikajú obyčajne epidémie z vody, postihujúce oblasti zásobované 

kontaminovanou pitnou vodou. 

      Vo vodovodných systémoch sú za určitých podmienok schopné rozmnožovať sa 

patogénne baktérie rodu Legionella. Ich premnoženie môže tiež spôsobiť epidémie. 

Virulencia legionel je závislá od ich rastovej fázy. Prenášajú sa aerosolom (sprchy, 

zvlhčovače vzduchu, vírivky, fontány, tobogány, priemyslové chladiace veže). Prejavy 
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infekcie sú rôzne, od chrípke podobného ochorenia až po ťažké fatálne pneumónie 

(legionárska choroba).   

      Pri kontaminácii pitných a rekreačných vôd odpadovými vodami z nemocníc sa vo 

vodách môžu objaviť ďalšie patogénne mikroorganizmy, napr. Mycobacterium 

tuberculosis, Vibrio cholerae, Bacillus anthracis, pôvodcovia infekčnej hepatitídy, 

poliomielitídy. Najväčším rizikom pre zdravie človeka z čeľade Enterobacteriaceae sú 

baktérie rodov Salmonella a Shigella, ktoré sú schopné produkovať rôzne toxíny. Vodou 

sa môžu šíriť aj iné bakteriálne toxíny (teroristické akcie, vojnové stavy), napr. 

botulotoxíny, šigatoxín, antrax, pretože ich vysoká biologická účinnosť a chemická 

stabilita zaručuje toxický účinok aj pri veľkom zriedení. V pitnej vode upravovanej 

z povrchových zdrojov (vodárenské nádrže), môžu predstavovať zdravotné riziko 

cyanotoxíny, ak sa v surovej vode premnožia toxické sinice. 

 Z praktického hľadiska, informácie o kontaminácii pitnej vody, resp. o 

potenciálnom ohrození nákazlivými chorobami, zisťujú vodohospodárske a hygienické 

laboratóriá nepriamo, t. j.  pomocou indikátorov. Pre rutinné mikrobiologické rozbory  

pitnej vody sa ako záväzné ukazovatele kvality vody stanovujú indikátory všeobecného a 

fekálneho znečistenia, doplnené o biologické ukazovatele (stanovenie počtu jedincov/ml), 

čo sú bezfarebné bičíkovce, živé organizmy, vláknité baktérie, mikromycéty stanoviteľné 

mikroskopicky, mŕtve organizmy, stanovenie prítomnosti železitých a mangánových  

baktérií  a abiosestónu (pokryvnosť poľa mikroskopu v %) (Tab. 15).  

      

 13. 5. Voda na kúpanie 

 

 Vyhláška Ministerstva zdravotníctva SR č. 72/2008 upravuje požiadavky na kvalitu 

vody na kúpanie umelých kúpalísk, nariadenie vlády SR č. 87/2008 určuje požiadavky na 

kvalitu vôd prírodných kúpalísk. Požiadavky z mikrobiologického a biologického 

hľadiska na kvalitu týchto dvoch typov vôd na kúpanie sú uvedené v tabuľke 16 a 17. 
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 Zdravotné riziká z kúpania 

 Umelé kúpaliská 

 Pri rekreačnom kúpaní sa pokožka a sliznice kúpajúcich ľudí dostávajú do 

priameho kontaktu s vodou a často dochádza tiež k prehĺtaniu jej menšieho množstva. Na 

kúpaliskách, kde sa v pomerne malom množstve kúpe veľa ľudí, môže byť voda 

znečistená rozličnými choroboplodnými zárodkami. Baktérie prežívajúce v bazénových 

vodách môžu vyvolávať ľahké hnačky predovšetkým u detí, zápaly pokožky a rôzne 

infekcie rán, dýchacích ciest a urogenitálneho systému. Gynekologické problémy 

spôsobujú kandidy, najmä v termálnych bazénoch. Zdravotným rizikom, zvlášť pre 

zdravých jedincov kúpajúcich sa s kontaktnými šošovkami, je výskyt termotolerantných 

améb vo vode, ktoré môžu vyvolať zvredovatenie rohovky (tzv. akantamébová 

keratitída). Spomenuté améby sú pôvodcami aj ďalších závažných ochorení, napr. 

zápalov mozgu a mozgových blán, slizníc hrubého čreva alebo dyzentérie. Možnosť 

ochorenia je však podmienená virulenciou améb a vnímavosťou organizmu.  Tieto améby 

sú rezistentné voči dezinfekčným prostriedkom na báze chlóru, podobne ako 

mikroskopické huby, ktoré môžu spôsobovať rôzne hubové ochorenia. Okrem bazénovej 

vody prežívajú najmä v sprchách, v brodiskách a tiež na plážových ležadlách. Veľkú 

pozornosť je treba venovať tiež črevným parazitom, ako je mrľa ľudská a škrkavka 

detská (Tab. 16).  

 Zvýšené zdravotné riziká z kúpania v bazénoch sa vyskytujú najmä tam, kde nie je 

kvalitná prevádzka a prekračuje sa povolená návštevnosť, t. j. kapacita kúpaliska, steny 

bazénov majú nerovný povrch a nečistia sa mechanicky, filtre na recirkuláciu vody sa 

neprepierajú a dostatočne nevymieňajú. K tomu prispievajú aj návštevníci, ktorí 

nepoužívajú WC, sprchy pred vstupom do bazénov, alebo chorí návštevníci s prenosnými 

ochoreniami. 
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Tab. 16. Mikrobiologické a biologické ukazovatele kvality vody umelých kúpalísk, ich 

medzné hodnoty, rozsah a početnosť kontroly kvality vody na kúpanie podľa Prílohy 

k vyhláške MZ SR č. 72/2008  Z. z. 

 

Ukazovateľ Symbol Jednotka 
Medzná 

hodnota 
Frekvencia vyšetrenia 

koliformné   

baktérie 
KB 

KTJ/100 ml 

 
50 

1x za 14 dní v bazénoch 

bez recirkulácie vody 

 
Escherichia coli EC 

KTJ/100 ml 

 
20 

črevné enterokoky EK 
KTJ/100 ml 

 
20 

Staphylococcus 

aureus 
SA 

KTJ/100 ml 

 
<1 

Pseudomonas 

aeruginosa 
PA 

KTJ/100 ml 

 
<1 

Pseudomonas 

aeruginosa 
PA 

KTJ/100 ml 

 
<1 

producenti PD jedince/ml 200 1x za mesiac v bazénoch 

s recirkuláciou vody  konzumenti KZ jedince/ml 50 

rod Salmonella S V 100 ml neprítomné 

Legionella sp. Lg KTJ/ml <1 

1x počas kúpacej 

sezóny, v bazénoch s 

celoročnou prevádzkou 

2x za rok 

KTJ - kolónie tvoriace jednotky 

 

      

 Prírodné kúpaliská 

     Postupujúca eutrofizácia prírodných vodných plôch využívaných na rekreačné 

kúpanie sa v letnom období občas prejaví sinicovým vodným kvetom. 

 Sinicový vodný kvet je hromadný výskyt planktónových siníc viditeľný voľným 

okom v podobe drobných makroskopických guľôčok, nepravidelných aglomerácií alebo 

ihlíc. Tvoria ho kolóniové či vláknité typy, ktoré obsahujú vo svojich bunkách plynové 

mechúriky združené do charakteristických zhlukov - aerotopov (v optickom mikroskope 

sa javia ako tmavohnedé až červené nepravidelné granule). Regulovaním veľkosti týchto 

aerotopov sú sinice schopné vertikálne sa pohybovať vo vodnom stĺpci a za priaznivých 

fyzikálnych, chemických, poveternostných podmienok môžu vyplávať na povrch 

a vytvoriť vodný kvet.  
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 Niektoré druhy cyanobaktérií, ktoré sú schopné tvoriť vodný kvet, môžu 

produkovať škodlivé metabolity látkovej premeny, tzv. cyanotoxíny. Tieto toxíny môžu 

vyvolávať u ľudí alergické reakcie, napr. kožné vyrážky, zápaly očných spojiviek alebo 

dýchacie problémy. Pri prehltnutí vody s obsahom sinicových jedov (hepatotoxínov, 

neurotoxínov, genotoxínov atď.) sa toxické účinky môžu prejaviť nevoľnosťou, 

bolesťami hlavy, kŕčmi svalov a pod.  

       

Tab. 17. Mikrobiologické a biologické ukazovatele kvality vody na kúpanie na 

prírodných kúpaliskách, ich medzné hodnoty, rozsah a početnosť kontroly kvality vody 

na kúpanie, podľa Prílohy č. 1 k Nariadeniu vlády č. 87/2008  Z. z. 

 

Ukazovateľ Symbol Jednotka Medzná 

hodnota 

Frekvencia vyšetrenia 

koliformné  baktérie KB KTJ/100 ml 

 

5 000 vždy pred začiatkom a 

1x za 14 dní počas 

kúpacej sezóny   
Escherichia coli EC 

KTJ/100 ml 

 
500 

črevné enterokoky EK 
KTJ/100 ml 

 
200 

rod Salmonella S 
v 100 ml 

 
neprítomné 

vždy pred začiatkom    

a 2x počas kúpacej 

sezóny  

cyanobaktérie  

so schopnosťou 

tvoriť vodný kvet 

CB 
bunky/ ml 

 
100 000 

vždy pred začiatkom a 

1x za 14 dní počas 

kúpacej sezóny   

riasy R jedince/ml 10 000 

chlorofyl a pri 

prevahe siníc  

v planktóne 

Chl - a g/ml 50 

chlorofyl a pri 

prevahe rias  

v planktóne 

Chl - a g/ml 75 

KTJ - kolónie tvoriace jednotky 

 

 

 Po kúpaní v prírodných vodách sa občas objavia na tele drobné vyrážky, ktoré 

neznesiteľne svrbia a môžu sa zapáliť. Toto kožné ochorenie (cerkáriová dermatitída) sa 

vo verejnosti často pripisuje siniciam. Cerkárie (larválne štádium motolíc) sú však 
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parazitmi vodných živočíchov, ktoré pri hľadaní vhodného hostiteľa sa zavŕtajú aj do 

pokožky plavcov, kde však  ihneď hynú následkom obrannej reakcie organizmu, keďže  

človek nie je ich definitívnym hostiteľom. Sú vcelku neškodné, len nepríjemné. 

 

      Kvalita, hygienická a zdravotná nezávadnosť pitných a rekreačných vôd sa 

posudzuje vždy podľa hygienických požiadaviek v rámci platných nariadení a vyhlášok. 

Dôležitou úlohou dodávateľov pitnej vody a prevádzkovateľov kúpalísk je dodržiavanie 

týchto požiadaviek. Úlohou hygienickej služby je pravidelná kontrola kvality vody (Tab. 

17)  a v prípade zistenia nedostatočnej kvality dať pokyn na odstránenie nedostatkov. 


