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ABSTRAKT 
Tak ako neexistujú prírodné vody s nulovou mineralizáciou, tak neexistujú sterilné prírodné vody bez 
mikrobiálneho oživenia. Požiadavky na kvalitu vody sa preto z hygienického hľadiska týkajú všetkých druhov 
vôd – najmä pitnej, úžitkovej a prevádzkovej. Keďže zdrojmi týchto vôd môžu byť podzemné aj povrchové vody, 
je potrebné ich pravidelne vzorkovať a vykonávať mikrobiologický rozbor. Cieľom príspevku je popísať riziká 
pri vzorkovaní vôd pre mikrobiologický rozbor, navrhnúť preventívne a ochranné opatrenia na ich zníženie, 
prípadne vylúčenie. 
 
KĽÚČOVÉ SLOVÁ: voda, biologické oživenie, mikroorganizmy, vzorkovanie, bezpečnosť 
 
ABSTRACT 
Like there are no natural waters with zero mineralisation, there are no sterile natural waters without microbial 
populations. Therefore, water quality requirements are hygienically relevant to all water types – especially 
drinking water, service and operational waters. The sources of these waters may be groundwater or surface 
water, so they must be periodically sampled and microbiologically analysed. The aim of this paper is to describe 
the risks of water sampling for microbial analyse, suggest preventive and protective arrangements to reduce it, 
or possibilities of their exclusion. 
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ÚVOD 
 

Vo vodnom prostredí sa vyskytujú vírusy, ktoré sú patogénne pre ľudí, zvieratá, rastliny, ako aj vírusy 
mikroorganizmov (bakteriofágy). Vodu najčastejšiekontaminujúenterovírusy, ich prežívanie v kontaminovanej 
vode sa predlžuje so znižovaním teploty a zvyšovaním sa stupňa organického a bakteriálneho znečistenia (šíria 
sa stolicou). Vo vode sa vyskytujú hlavne v letnom a jesennom období, v menšej miere však cirkulujú počas 
celého roka. Kontaminácia povrchových vôd sa predpokladá vtedy, ak do nich priteká odpadová voda. 
Významné je stanovenie výskytu enterovírusov v kúpaliskách, kde ich koncentráciu ovplyvňujú rozličné faktory, 
napr. cirkulácia a výmena vody. Predpokladá sa, že enterovírusy vďaka svojej značnej odolnosti môžu prežívať 
aj procesy pri úprave pitnej vody. Adenovírusy sa pravidelne vyskytujú v odpadových vodách a prostredníctvom 
kontaminovanej vody v kúpaliskách môžu vyvolať ochorenie. Vylučujú sa v sekrétoch dýchacích ciest a v 
stolici. Vo vodách sa nachádzajú menej často ako enterovírusy. Reovírusy sú pravidelnými kontaminantmi 
odpadovej vody, ale našli sa aj v riečnej vode. Rozšírené sú aj všetky formy vírusovej hepatitídy A, B a C. 

Pre kvalitu vody majú význam rozličné fyziologické skupiny baktérií, ktoré sa zúčastňujú na prirodzených 
procesoch vo vodách (kolobeh uhlíka, dusíka, síry, fosforu...).Okrem nich sa do vody z vonkajšieho prostredia 
dostávajú baktérie, ktoré sú indikátormi všeobecného a fekálneho znečistenia vôd. Sú medzi nimi aj podmienene 
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patogénne a patogénne baktérie. Medzi indikátory všeobecného znečistenia vôd patria rozličné mezofilné a 
psychrofilné baktérie, ktoré sú saprofytické a v súčasnosti je známych okolo 400 druhov. Zvyčajne sa tieto 
baktérie neurčujú druhovo, ale iba skupinovo. Jedno zo skupinových triedení je zisťovanie výskytu mezofilov, 
psychrofilov a anaeróbnych baktérií. Indikátormi fekálneho znečistenia vôd sú koliformné baktérie enterokoky 
a klostrídiá. Koliformné baktérie patria do čeľade Enterobacteriaceae a reprezentujú ich najmä rody Escherichia 
(druh E. cóly), Citrobacter (C. freundii a C. intermedius) a Enterobacter (E. cloaceae a E. aerogéne). Ich výskyt 
v studničných vodách závisí od lokalizácie zdroja vzhľadom na znečisťujúce miesta a od jeho technického 
zabezpečenia. V povrchových tečúcich vodách výskyt koliformných baktérií závisí od množstva fekálnych 
odpadových vôd a od ďalších faktorov. V povrchových stojatých vodách (údolné nádrže, jazerá) v porovnaní 
s tečúcimi vodami je pomerne málo koliformných baktérií. V odpadových vodách je ich výskyt zasa zvyčajne 
veľmi vysoký. Z enterokokov sú významné druhy Streptococcus faecalis a S. faecium. Ich dôkaz vo vode je 
indikáciou fekálneho znečistenia. Často sa nachádzajú v pitných, najmä studničných vodách. Vyskytujú sa aj vo 
všetkých znečistených povrchových vodách. V odpadových vodách ich obsah závisí od charakteru znečistenia. 
Tretím indikátorom fekálneho znečistenia vody sú anaeróbne sporulujúce klostrídiá druhu Clostridium 
perfringens. V porovnaní s výskytom koliformných baktérií je výskyt klostrídií niekoľkonásobne nižší. 

Cyanobaktérie(Cyanobaktérií), známe ajakosinice (Cyanophyta),sú predovšetkým sladkovodné 
organizmy.Mnoho siníc žije v planktóne. Počas pokojného počasia sa sinice vznášajú v planktónovom pásme pri 
povrchu jazier a vodných nádrží a tvoria tzv. vodné kvety. Vodné kvety tvoria v obyčajnej vode niektoré druhy 
rodu Anabaena, Microcystis, Aphanizomenon a Oscillatoriaagardhii. Masovývýskyt Oscillatoriarubescens 
spôsobuje vegetačné sfarbenie vody do červena,ktoré sa občas vyskytuje vo švajčiarskych jazerách.Agregáty 
buniek cyanobaktérií tvoria makroskopicky viditeľné kolónie, ktorévoľne plávajú vo vode, alebo sú na 
sedimentoch v jazerách, na pôde, na bralách.Mnohé druhy žijúce okolo termálnych prameňov majú podiel na 
zrážaní vápenca, pričom vzniká travertín. Vzácnejšie sa vyskytujú cyanobaktérie, ktoré zrážajúželezo a tvoria 
hnedé železité škvrny na vápencových kameňoch v horskýchpotokoch.Mnohé druhy popri fotosyntéze pútajú aj 
atmosférický dusík. Sú teda vo výživesebestačné, čím sa vysvetľuje ich hojný výskyt aj v menej priaznivých 
podmienkach.Niektoré cyanobaktérie sú indikátormi kvality vody napr. Chamaesiphonfuscus charakterizuje 
kataróbne vody, Oscillatoria a Nostoc vody oligosapróbne, Aphanizomenflos-algae a Anabeanamezosapróbne, 
Sprirullina sa vyskytuje aj v polysapróbnej zóne odpadových vôd. Niektoré druhy sú nebezpečné tým, že tvoria 
cyanotoxíny, ktoré spôsobujú alergické reakcie, úhyn rýb, dobytka a vodného vtáctva. Medzi najnebezpečnejšie 
druhy, ktoré sa vyskytujú aj u nás, patríAphanizomenflos-algae,Microcystisaeruginosa, Anabeanaflos-aquae 
a ďalšie.  

Riasy sú väčšinou vodné organizmy, ktoré žijú voľne alebo najmä v mori v symbióze s bezstavovcami 
(koraly, hubky, červy). Riasy sú hlavnými producentami organických látok vo vodnom prostredí, osídľujú rôznu 
hĺbku vody a rozmanité prostredia, kde na fotosyntézu využívajú farbivá pracujúce pri rôznych vlnových dĺžkach 
svetla. Podľa farby asimilačného farbiva ich rozdeľujeme na riasy zelené (Chlorophyta), hnedé (Chromophyta) a 
červené (Rhodophyta). Vyskytujú sa vo forme pripútanej, nepohyblivej (na povrchu skál a kameňov –epilitické, 
na väčších rastlinách –epifytické a na živočíchoch –epizoické), alebo nepripútanej, schopnej vertikálneho aj 
horizontálneho pohybu.Vodné riasy, podobne ako ostatné mikroorganizmy, sa vyznačujú sezónnym charakterom 
rozmnožovania. Niekedy tvoria vločkovité zoskupenie, ich nárast je viditeľný voľným okom a neraz z nich 
vystupujú bublinky kyslíka, ktorý sa uvoľňuje počas fotosyntézy. 

Akvatické huby žijú najmä v obyčajných vodách a v menšej miere sa vyskytujú aj v moriach. Chytridiales 
sú saprofyty alebo parazity na rozličných hostiteľoch (riasy, iné vodné huby, prvoky a pod.).Rozkladajúce sa 
listy v dobre prevzdušnených tokoch a jazerách umožňujú rast charakteristických hyfomycét. Tam, kde je 
kyslíka málo napr. na listoch hromadiacich sa na dne stojatých vôd rastú niektoréBlastocladiales, ktoré sú 
takmer anaeróbne. Väčšina druhov čeľade Saprolegniaceae žije v znečistených a odpadových vodách, kde 
mechanicky upchávajú kanály a vyčerpávajú kyslík. 

Prvoky sú saprofytické aj parazitické jednobunkovce, ktoré sú častým obyvateľom všetkých vôd. 
V úžitkových vodách sú nežiaduce najmä tie, ktoré sa prenášajú vodou a sú pre človeka patogénne. Veľké 
uplatnenie nachádzajú v procesoch čistenia odpadových vôd.  
 
BIOLOGICKÝ OBRAZ VÔD 
 

Biologický rozbor vody sa pôvodne využíval na určenie, či voda obsahuje organické znečistenie a tým 
pádom či je vhodná na pitie. Výskyt rôznych organizmov v rôznych vodných zdrojoch už od staroveku viedol 
k výberu indikačných organizmov, ktoré umožňujú posúdiť vhodnosť resp. závadnosť vody.V súčasnosti 
umožňuje interpretovať vo vodách prebiehajúce procesy nielen na základe výsledkov fyzikálno-chemických 
analýz. Biologické indikátory možno rozdeliť na: 
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1. Zdraviu škodlivé organizmy a ich prenášače – do tejto skupiny patria predovšetkým niektoré vírusy, 
spirochéty, baktérie, huby, prvoky, parazitické červy a niektoré toxické sinice. Napríklad, 
baktérieSalmonellatyphi a Salmonellacholeraesuis spôsobujú týfus (črevný trakt), 
Campylobacterfetus,Salmonellaenteritidis a iné sérotypy spôsobujú gastroenteritídy (gastrointestinálny trakt), 
Shigellasp. spôsobuje dyzentériu (gastrointestinálny trakt), Vibriocholeraespôsobuje choleru (intestinálny 
trakt), Escherichiacoli spôsobuje gastroenteritídu (gastrointestinálny trakt), Francisellatularensis spôsobuje 
tularémiu (gastrointestinálny trakt, dýchací aparát, lymfatické uzliny), 
Leptospiraicterohaemorrhagiaespôsobuje leptospirózu (gastrointestinálny trakt), Mycobacteriumtuberculosis 
spôsobuje tuberkulózu (pľúca a iné orgány), Legionellapneumophila spôsobuje legionársku chorobu (pľúca). 
Z prvokov sú to napríklad Entamoebahistolyticaspôsobujúca amébiázu (gastrointestinálny trakt), 
Giordialamblia spôsobujúca giardiázu (gastrointestinálny trakt), Naegleriagruberi či Acanthamoeba 
spôsobujúce amébovúmeningoencefalitídu (centrály nervový systém). 

2. Organizmy čistej a znečistenej vody – rozklad organických látok vo vodách zabezpečujú predovšetkým 
baktérie. Hlavnými deštruentmi bielkovín sú saprofytické baktérie, ako Bacillussubtilis,B. mesentericus, 
Escherichiacoli, Pseudomonasfluorescens a ďalšie, medzi nimi anaeróbne klostrídiá a fakultatívne 
anaeróbneProteus vulgaris. Sulfán vznikajúci rozkladom bielkovín mineralizujú sírne baktérie. Močovinu 
zužitkujú druhy Bacilluspasteurii, Sarcinaureae a početné rody húb a rias. Škrob a tuky rozkladajú rozličné 
heterotrofné baktérie. Na aeróbnom rozklade celulózy sa podieľa rod Cytophaga, kým anaeróbny rozklad 
zabezpečuje rod Clostridium. Tvorbu metánu za anaeróbnych podmienok uskutočňujú metánové baktérie 
(Methanococcus, Methanosarcina a i.). Chitín hydrolyzuje Bacteriumchitinovorum a početné huby. 
Rozkladom bielkovín vznikajú aminokyseliny, z ktorých sa odštepuje amoniak. Jeho oxidáciu na dusitany a 
dusičnany spôsobujú nitrifikačné baktérie (Nitrosomonas, Nitrobacter). Dusičnany sa činnosťou 
denitrifikačných baktérií menia na molekulárny dusík, ktorý zase využívajú nitrogénne baktérie 
(Azotobacter) a cyanobaktérie (Nostoc).Do tejto skupiny patria biologické indikátory sapróbneho systému, 
ktoré zodpovedajú chemickému členeniu na redukciu, začínajúcu oxidáciu a mineralizáciu, ktorá je hlavným 
stupňom procesu samočistenia. Medzi polysapróbne organizmy patria morfologicky definovateľné baktérie 
(sarcíny, Spirullum, purpurové baktérie z rodu Chromatium, chlorobaktérieChlorobium, vláknité sírne 
baktérie z rodu Beggiatoa a Thiothrix). Patria sem aj riasy Po1ytoma, Carteria a Chlamydomonas. 
Indikátormi sulfánu sú okrem baktérií aj cyanobaktérie z rodov Oscillatoria, Anabaena a ďalšie.  
α-mezosapróbna zóna je bohatšia na rôzne druhy organizmov. Sú v nej vláknité baktérie Sphaerotillus, 
cyanobaktérieOscillatoria a Phormidium a vláknité huby Mucor, Fusarium alebo Penicillium. V β-
mezosapróbnej zóne zabezpečujú vyrovnaný obsah kyslíka zelené riasy a rozsievky, ako aj cyanobaktérie 
(Microcystis, Anabeana). Oligosapróbne organizmy zahŕňajú zelené riasy, rozsievky a sinice. 

3. Organizmy podzemnej a povrchovej vody – väčšina organizmov je závislá na svetelnom žiarení, čo sa 
využíva pri biologickej kontrole podzemnej vody. V podzemných vodách, najmä v jaskyniach, sa najhlbšie 
vyskytujú červené riasy, cyanobaktérie a rozsievky. Náročnejšie na osvetlenie sú zelené riasy (napr. druhy 
Chara, Vaucheria a i.). Nálezy organizmov s chlorofylom v podzemných a pramenitých vodách svedčia o 
spojení týchto vôd s povrchovou vodou a o ich nedostatočnej izolácii od okolia. Z baktérií sa v pomaly 
prúdiacich podzemných vodách vyskytujú železité baktérie (Clonothrixfusca). Železité baktérie z rodu 
Leptothrix tvoria na stenách jaskýň železito-mangánaté povlaky. Purpurové sírne baktérie sú indikátormi 
svetla. Železité a mangánové huby, plesne rodu Mucor a parazitické druhy Saprolegnia (na mŕtvych larvách 
hmyzu) sa v podzemných vodách vyskytujú tiež. Drevokazné huby žijú v úplnej tme na rozkladajúcich sa 
brvnách a doskách iba v myceliálnej forme, tvorba plodníc si vyžaduje svetlo. Iným ukazovateľom 
podzemnej a povrchovej vody je jej teplota.V chladných vodách nachádzame rozličné psychrofilné 
mikroorganizmy, medzi ktoré patrianiektoré železité baktérie (Gallioncllaferruginea) alebo zelená riasa 
Prasiolafluviatilis, ktorú našli aj valpských prameňoch. Psychrofilné sú 
ajcyanobaktérieOscillatoriarubescens a Anabaenadelicatula. Osídlenie teplejších vôd mikroorganizmami má 
význam pre zásobovanie vodouv teplejších oblastiach.U nás je to však dôležitejšie pri úžitkovej vode, kde sa 
môžu premnožiť železité baktérie a riasy.Platí to najmä o chladiacich vodách. 

4. Organizmy spôsobujúce sfarbenie vôd – zafarbenie vody je spôsobené rozpustenými aj nerozpustenými 
látkami, najmä zlúčeninami železa, mangánu a humínovými látkami. Sfarbenie vody je spôsobené aj živými 
mikroorganizmami, prípadne vzniká po ich odumretí. V prvom prípade je to najčastejšie vodný kvet. 
Rozsievky spôsobujú hnedé sfarbenie, červené je od rias Euglenasanguinea a 
cyanobaktériíOscillatoriarubescens a Haematococcus. Zelené sfarbenie spôsobujú riasy Chlamydomonas, 
Chlorella, Volvox a i. Cyanobaktérie Microcystis, Anabaena a ďalšie tvoria sivozelené až žlté vodné kvety. 
Väčšie bunky vodných kvetov sa dajú odstrániť filtráciou (pieskové filtre), pigmenty z odumretých 
cyanobaktérií sú vo vode rozpustné, preto jej sfarbenie ostáva aj po filtrácii. 
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5. Organizmy spôsobujúce pach a chuť vôd – mikroorganizmy tvoriace vodné kvety sú pôvodcami 
aromatického pachu (rozsievky a bičíkovce), trávnatého pachu (cyanobaktérie a zelené riasy), rybieho pachu 
(rozsievky, zelené riasy a bičíkovce). Tieto pachy vznikajú sčasti metabolickými dejmi v živých bunkách, iné 
zasa po odumretí organizmov. Na produkcii pachov sa podieľajú aj prvoky, baktérie a najmä aktinomycéty, 
ktoré produkujú najčastejšie zemitý alebo potuchnutý pach. Mnohí pôvodcovia pachov sú známi a musí sa 
proti nim aktívne bojovať.  

6. Organizmy spôsobujúce technologické alebo iné závady pri využívaní povrchových vôd – táto skupina zahŕňa 
veľké množstvo ukazovateľov a k ním prislúchajúcim zástupcov. Rašelinové vody majú veľký nedostatok 
Ca, sú silne kyslé a obsahujú veľa humínových látok a kyseliny uhličitej. V takýchto vodách sa vyskytujú 
najmä riasy (Desmidiaaceae), menej často cyanobaktérie (Chroococcusturgidus a i.) a z prvokov Rhizopoda. 
Železo sa vo vode vyskytuje najčastejšie ako hydrogenuhličitan železnatý, ako síran alebo viazaný na 
humínové kyseliny. Mangán sa vyskytuje v podobe oxidov a uhličitanov. Oxidáciu železnatých a 
mangánatých zlúčenín uskutočňujú chemoautotrofné železité a mangánové baktérie. Oxidácia je možná len 
za aeróbnych podmienok, baktérie ňou získavajú energiu a oxidované zlúčeniny sa z vody vyzrážajú. Preto sa 
vo vodárňach pri úprave vody obsahujúcej železnaté a mangánaté zlúčeniny musí týmto látkam venovať 
zvýšená pozornosť, keďže môžu zapríčiniť nežiadúce poruchy. Baktérie oxidujúce mangán získavajú menej 
energie ako oxidáciou železa, preto poruchy zapríčinené vyzrážaním mangánom bývajú rozsiahlejšie. 
Z vláknitých baktérií sú najčastejšími zrážačmi železa a mangánu druhy rodov Leptothric, Crenothrix, 
Clonothrixa Gallionella. Pri masívnom premnožení môžu tvoriť až 1 cm hrubé povlaky – pri vylučovaní 
železa hnedé a pri vylučovaní mangánu zamatovočierne. Ďalšie železité baktérie odlišnej morfológie sú 
Siderobactera Siderocapsa. Okrem baktérií sú to napr. bičíkovce Acanthophysavegetans, a rozličné 
Rhizopoda, z húb Papulosporamanganica známa ako tvorca „hnedého kameňa“ a Sideromycessiderophillus, 
ktorý uvoľňuje oxid železitý.Pri zmäkčovaní vody a vylučovaní ťažko rozpustných uhličitanov sa 
mikroorganizmy neuplatňujú. Na druhej strane, mikroorganizmy sú zodpovedné na tvorbu vápencového 
sintru na pieskových filtroch. Do veľkého okruhu baktérií, ktoré vylučujú vápenaté soli patria celulózové 
baktérie, baktérie redukujúce sírany, fixujúce atmosférický dusík z rodov Micrococcus, Desulfovibrio, 
Siderobacter. V potokoch obsahujúcich vysoký obsah zlúčenín vápnika sa vyskytujú zelené riasy 
Chaetophoraelegans, Cosmariumquadratum, a i. Stonky rodu Vaucheria sú často obklopené hrubou 
vápenatou schránkou. RozsievkyCymbella a Epithemia sú vápnikomilné. Na údolných priehradách sa tvoria 
biele povlaky vápnikom inkrustovanýchcyanobaktériíRivularia, Scytonema a i. V betónových nádržiach sa 
vyskytuje riasa Haematococcus. Dobrými ukazovateľmi zvýšeného obsahu solí pri posudzovaní riečnej vody 
sú niektoré rozsievky, napr. Thalassioisirafluviatilis je indikátorom draselných vôd. 

 
Zvlášť významné je sledovanie biologického obrazu v ČOV. Mikroorganizmom pripadá kľúčové postavenie 

vo všetkých stupňoch čistenia odpadových vôd, ktoré sa zakladajú na intenzívnej a kontrolovanej mineralizácii 
aeróbnymi procesmi (aktivovaný kal, biologické filtre, resp. biologické kolóny alebo pomalé pieskové filtre) 
alebo anaeróbnym rozkladom (metánové kvasenie). Obidva procesy dávajú neškodné (CO2, H2O) a ľahko 
odstrániteľné produkty (biomasa, CH4). Všetky patogénne mikroorganizmy v týchto procesoch zahynú. 
Mikrobiálna populácia aktivovaného kalu je špecializovaná a má pomerne malú pestrosť druhového zastúpenia. 
Prevládajú heterotrofné baktérie spolu so sapróbnymijednobunkovcami, ktoré sa živia odumretou hmotou. Po 
nich nasledujú holozoickéjednobunkovce, ktoré sa živia baktériami. Huby sú prítomné len v malom 
množstve.Bakteriálne populácie veľmi závisia od typu spracúvaných odpadových vôd. Pri odpadových vodách z 
výroby antibiotík sa zistilo 85 kmeňov, 4 rody a l6 druhov baktérií,pričom prevládal rod Pseudomonas. V 
prípadevlnárskych a garbiarskych odpadov, ktoré obsahujú sulfidy, ióny vápnika, albumín, mukopolysacharidy, 
keratín, tuk a i., aktivovaný kal obsahoval najmä Pseudomonas a Acinotobacter. Prvoky sa v aktivovanom kale 
vyskytujú vo veľkom množstve a najbežnejšie z nich sú Vorticella, Carchesium, Euplotes, Opercularia, 
Paramecium a Trachelophyllum. Zvyčajne sa nachádzajú vo vločkách, čo má značný vplyv na ich stabilitu. 
Najviac sú zastúpené prvoky, ktoré sa pohybujú pomocou bŕv (cílií), napr. Paramecium. Keď je výskyt ciliátov 
nízky a bičíkovcov (flagelátov) vysoký, môže to znamenať, že kal je preťažený organickým materiálom 
nevhodného zloženia. Prvoky sú významné pre dobrú kvalitu efluentu, ak sú neprítomné, efluent je zakalený od 
množstva baktérií. Prvoky sú dôležité aj pre flokuláciu, pretože vylučujú mukózne látky (Balantiophorus, 
Paramecium). Vláknité huby a v menšej miere kvasinky sa dajúizolovať z aktivovaného kalu, ale nie sú natoľko 
významné ako baktérie a prvoky. Najčastejšie sa izolujú Cephalosporium, Cladosporium a Penicillium. Občas sa 
vyskytujú dravé hubyArthrobotryssp. alebo Zoophagussp., ktoré sa živia vírnikmi a nematódmi.Penenie môžu 
spôsobovaťprítomnéaktinomycéty, napr. Nocardiaamarae.Riasy sa v aktivovaných kaloch vyskytujú zriedkavo 
alebo vôbec. Pri biologickej filtrácii sa pozorovala stratifikácia organizmov vo filtri, pretože odpadová voda pri 
povrchu je na organický materiál bohatšia ako v spodných vrstvách. Často prevládajú bakteriálne druhy 
Zoogleaa bežné sú Pseudomonas, Flavobacterium a Alcaligenes. Nitrifikačné baktérie sú prítomné tiež, ale 
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Bacillissp., koliformné a vláknité baktérie sú zastúpené skromne. Riasy sa vyskytujú hojne, a to najmä rody 
Stigeoclonium, Ulothrix, Phormidium, Amphitrix, Euglena, Chlorella a i. Prítomné sú aj kvasinky a plesne, ako 
Aureobasidium (Pullularia) pullulans, Subbaryomycessplendens, Fusariumaquaeductuum a iné deuteromycéty. 
Aktívny film pozostáva z vonkajšej vrstvy, kde sú zastúpené najmä huby, zo strednej vrstvy s hubami a riasami a 
z vnútornej vrstvy s hubami, baktériami a riasami. Na rozdiel od procesov s aktivovanými kalmi, huby a riasy tu 
tvoria väčšiu časť biomasy. Biologická filtrácia sa dá výhodne používať pri spracúvaní priemyselných 
odpadových vôd, ktoré obsahujú toxické látky alebo malé koncentrácie organických látok prírodného pôvodu. 
Vibriosp. a Pseudomonassp. oxidujú fenolické látky na oxid uhličitý a vodu, tiobacily môžu oxidovať tiosulfáty 
a tiokyanidy, kyanidy sa metabolizujú napokon ako tiokyanáty. V čistejších hlbších vrstvách filtra prevládajú 
Nitrosomonas a Nitrobacter. 
 
ÚČEL VZORKOVANIA PRE MIKROBIOLOGICKÉ ANALÝZY 
 

Účelom mikrobiologického rozboru je získanie informácie, aké druhy mikroorganizmov sa vo vode 
nachádzajú, v akom množstve a ako je táto kontaminácia závažná (kontamináciou v tomto prípade rozumieme 
prítomnosť patogénnych a indikátorových organizmov nad prípustný počet).  

V povrchových vodách sa okrem zdroja kontaminácie sleduje aj úloha mikroorganizmov pri rozkladných 
a mineralizačných procesoch (fyziologické skupiny baktérií), zisťujú sa príčiny mimoriadneho rozvoja 
nežiaducich baktérií, ktoré v povrchových vodách narúšajú prirodzené procesy a vyvolávajú anaeróbny stav 
vody spojený s nedokonalým hnilobným rozkladom alebo inými nežiaducimi javmi. Ďalej sa zisťujú príčiny 
pachu a zafarbenia vody, navrhujú sa spôsoby ochrany povrchových vôd pred mikrobiálnou kontamináciou. 
V povrchových vodách sa najčastejšie stanovujú ukazovatele všeobecného znečistenia (mezofilné a psychrofilné 
baktérie), fekálneho znečistenia (koliformné baktérie, enterokoky a črevné anaeróby), z črevných patogénnych 
baktérií stanovenie salmonel, ďalej fyziologických skupín mikroorganizmov, aktinomycét a mikromycét. Pri 
kontrole akosti vôd je možné stanoviť aj ďalšie ukazovatele, napríklad v prípade kúpalísk a plaveckých bazénov 
stanovenie stafylokokov,α- a β-hemolytických streptokokov, kvasiniek a Pseudomonas aeruginosa.  

Mikrobiálny nález má rozhodujúci význam najmä pri hodnotení akosti pitnej vody (t. j. stanoviť kvalitu 
vody v distribučnom systéme; zistiť kvalitu vody tečúcej z kohútika u spotrebiteľa – môže sa meniť aj 
distribučným systémom vnútri budovy; určiť kvalitu vody tak ako sa konzumuje), je dôležitý pri vyhľadávaní 
zdroja závad– odkiaľ sa kontaminácia dostáva do vôd a aké nápravné kroky je treba vykonať. Rozsah 
mikrobiologického rozboru pre pitné vody určuje Príloha č. 1 k Nariadeniu vlády 
č. 354/2006 Z. z.Mikrobiologické a biologické ukazovatele (Escherichia coli, koliformné baktérie, enterokoky, 
kultivovateľné mikroorganizmy pri 22 °C a pri 36 °C, bezfarebné bičíkovce, živé organizmy, okrem 
bezfarebných bičíkovcov, vláknité baktérie okrem železitých a mangánových baktérií, železité a mangánové 
baktérie, mikromycéty, mŕtve organizmy, abiosestón, Clostridium perfringens).Pri analýze vody zo studní môže 
byť cieľom vzorkovania zistiť kvalitu podzemnej vody, vody zo studnealebokvality vody určenej na spotrebu.  

Účelom mikrobiologického rozboru odpadových vôd je predovšetkým získanie informácie o úbytku 
mikroorganizmov v odpadovej vode pred a po dezinfekcii (stanovením mezofilných a koliformných baktérií, 
enterokokov, sporulujúcich baktérií), ako aj dôkazu, že vyčistená a dezinfikovaná voda, obzvlášť zo 
zdravotníckych zariadení, neobsahuje mikroorganizmy v neprípustnom množstve. V prípade, že ide o odpadovú 
vodu z infekčných zdravotníckych zariadení, je rozsah mikrobiologického rozboru nutné rozšíriť o špecifické 
baktérie, napr. o mykobaktérie spôsobujúce tuberkulózu.  
 
VZORKOVNICE A VZORKOVACIE ZARIADENIA 
 

Vzorkovnice na mikrobiologické rozbory musia odolať nepriaznivým podmienkam pri sterilizácii, nesmú 
vytvárať alebo uvoľňovať látky schopné potláčať životaschopnosť organizmov, uvoľňovať jedovaté látky alebo 
naopak, napomáhať ich rozmnožovaniu. Obvykle sú z kvalitného skleneného alebo plastového materiálu 
(polyetylén, polypropylén, polystyrén, polykarbonát) so zábrusovým alebo závitovým viečkom, v prípade 
potreby so silikónovým utesnením. Vzorkovnice sa najprv čistia vodou, netoxickýmidetergentami 
neobsahujúcimi zlúčeniny fosforu, opláchnu sa destilovanou vodou, potom 10 % kyselinou dusičnou a znova 
destilovanou vodou.  

Sklenené vzorkovnice sa sterilizujú v prúde horúceho suchého vzduchu pri 175 °C jednu hodinu alebo v 
autokláve 20 minút pri teplote 120 °C ± 3 °C a tlaku 200 kPa. Uzávery vzorkovníc sa uvoľnia, aby pri zvyšovaní 
teploty mohla para nahradiť všetok vzduch a aby sa predišlo poškodeniu uzáveru. Po sterilizácii sa závitové 
uzávery dotiahnu. Sklenené zátky sa v autokláve sterilizujú osobitne bez vzorkovníc, alebo sa použije papierový, 
resp. hliníkový prúžok, aby sa predišlo zaseknutiu zátky pri chladení. Nižšie teploty sa používajú pri sterilizácii 
plastových vzorkovníc, prípadne sa použije dezinfekčné činidlo (napr. etanol, 70 % izpropanol, SAVO 
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ORGINAL, t. j. 4,7 % chloristan sodný). Polyetylénové vzorkovnice sa môžu sterilizovať plynným 
etylénoxidom, ktorý je však toxický a preto sterilizácia prebieha v špeciálnych zariadeniach,pričom sa dodrží čas 
potrebný na desorpciu etylénoxidu). V tomto prípade je dôležité odstránenie zvyškov chemikálie vymývaním 
sterilnou vodou. Preto je najvhodnejšie použiť jednorazové sterilné vzorkovače a vzorkovnice. Pri vzorkovacích 
zariadeniach (napr. peristaltické pumpy, Nansenove a Ruttnerove hlbinné vzorkovače) musia byť sterilné 
všetky súčasti zariadenia, s ktorými vzorka prichádza do styku (napr. hadice).Kontaminácia lán sterilných 
zariadení sa má minimalizovať použitím drôtu alebo reťaze z nehrdzavejúcej ocele na spodku lana. Ak nie je 
možná sterilizácia iným spôsobom, vzorkovnica sa dezinfikuje aspoň ponorením do vriacej vody po dobu 
minimálne 30 minút. Po ich vybratí z vriacej vody sa ihneď vyprázdnia, zatvoria vyvarenými zátkami a zabalia 
do čistého papiera.Novšie zariadenia na sterilizáciu využívajú bionegatívne účinky žiarenia, najmä 
v ultrafialovej oblasti, pôsobením gama žiarenia zo zdroja 60Co alebo 137Cs, alebo urýchľovaným elektrónom 
s dostatočnou energiou (od 1.104 Gy do 2.104 Gy). Pri týchto technikách sa nevyskytuje zvyšková 
antibakteriálna aktivita, ale niektorémateriály môžu po opakovanom ožiarení degradovať. 

Vzorkovnice a vzorkovacie zariadenia sa udržiavajú sterilné znútra aj zvonka. Uchovávajú sa napríklad 
v sulfátovom papieri (aby sa po autoklávovaní udržali suché), hliníkovej fólii alebo plastových vreckách. Vrecko 
sa môže otvoriť len pred odberom vzorky a môže slúžiť aj ako sterilná rukavicana uchytenie vzorkovnice na 
zabezpečenie maximálneho antiseptického prostredia. 
 

 
Obrázok 1: Sklenená (autoklávovateľná) fľaša, sterilné jednorazové plastové vzorkovnice, hlbinné odberové 

zariadenia – vzorkovač podľa Hrbáčka, vzorkovacia fľašaa Ruttnerov hlbinný vzorkovač 
 
VLASTNÝ ODBER VZORIEK  
 

Vzorky vody pre mikrobiologické vyšetrenie sa odoberajú ako prvé, pred odbermi na biologické alebo 
chemické rozbory tak, aby bol celý objem vzorky odobraný naraz. Objem vzorky závisí od rozsahu stanovení, 
obvykle od 250 – 500 ml, v zvláštnych prípadoch 1 – 10 l (napr. pre Legionella spp.alebo Salmonella spp.), 
prípadne aj viac (napr. pre vírusy, cysty rodu Gyardia, oocysty rodu Cryptosporidium, améby v čistých vodách, 
kde sa vyšetruje od 10 litov do niekoľko sto alebo aj viac litrov). Aby sa vyhlo ťažkostiam pri manipulácii, 
chladenía premiešavaní takýchto množstiev, odporúča sa proces in-situ konzervácie (flokuláciou,centrifugáciou, 
filtráciou cez zvitkový filter a i.). Pre špeciálne rozbory, napríklad stanovenie niektorých vírusov sa voda 
odoberá do termofliaš, alebo špeciálnych transportných fliaš s tekutým dusíkom. 

Pri mikrobiologickom vyšetrení kvality vody dezinfikovanej oxidačným činidlom (chlórom, chloramínom, 
ozónom a pod.)je potrebné zastaviť činnosť oxidačného činidla hneď ako sa vzorka odoberie.Pre odber 
chlórovanej vody sa používajú100 ml fľaše, do ktorých sa pred sterilizáciou napipetovalo 0,1 ml 3 % roztoku 
tiosíranu sodného. Tiosíran sa neničí pri sterilizácii v autokláve ani horúcim vzduchom. Je však potrebné zaistiť, 
aby pH roztoku tiosíranu sodného bolo približne neutrálne, pretože nízke pH môže spôsobiť jeho rozklad. 
Tiosíran sodný nemá žiadny vplyv na vzorku a môže sa použiť aj pri nechlórovaných vodách (výnimkou je 
Legionella – predpokladá sa, že je citlivá na sodík a preto sa uprednostňuje tiosíran draselný). Pri iných 
dezinfekčných činidlách je potrebné zistiť zodpovedajúce miery inaktivácie chemickými alebo biologickými 
indikátormi. Ak nie je inaktivácia možná, je to potrebné zaznamenať. 

Na ochranu baktérií pred biologickým pôsobením toxických kovov vo vodách upravovaných napr. meďou 
alebo striebrom sa používajú chelátové činidlá. Môže sa použiť filtrom sterilizovaný roztok kyseliny 
etyléndiamíntetraoctovej (EDTA) alebo nitrilooctan sodný (NTA) s konečnou koncentráciou cca 50 mg l-1. 
Striebro sa tiež môže inaktivovať 1 ml roztoku sulfidu sodného (s koncentráciou 0,1 g l-1) na 1 liter vzorky. 
 

Pri odbere vzorky z vodného tokusa fľaša vždy drží proti prúdu, aby sa vzorka neznečistila organizmami 
zpovrchu fľaše. Odber pod povrchom hladiny vody, alebo z 1 – 2 metrovej hĺbky sa vykonáva s použitím 
teleskopickej tyče, na ktorú sa umiestni odberová fľaša. Odbery z hlbších vrstiev sa uskutočňujú buď špeciálnym 
zariadením, do ktorého sa vloží sterilná odberová fľaša alebo hlbinným vzorkovačom. Odberové fľaše sa do 
vody ponárajú zazátkované. V potrebnej hĺbke sa jednoduchým mechanizmom (trhnutím vodiaceho lanka) 
odzátkujú a po naplnení sa opäť uzavrú. Pre hĺbky menšie ako 5 m je treba fľaše evakuovať alebo použiť zátky 
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s dvomi nerovnako dlhými hadicami s kapilárami (jednou vniká voda, druhou uniká vzduch). Potrebná bublina 
vzduchu sa vytvorí dodatočne odliatím malého množstva vzorky. Pre presnejšie vzorkovanie sa využíva napr. 
vzorkovač podľa Hrbáčka, ktorý sa sterilizuje vcelku s otvorenou kapilárou, ktorá sa ešte za tepla zataví (tým je 
po vychladnutí vzorkovnica čiastočne evakuovaná). Po dosiahnutí žiadanej hĺbky sa kapilára upevnená 
gumičkou na ráme prístroja závažím odlomí, spojovacia hadica upevnená do oblúku odskočí a voda sa naberá 
z dostatočnej vzdialenosti od odberového zariadenia. Pri vyťahovaní na hladinu sa hydrostatický tlak znižuje, 
zbytky vzduchu zo vzorkovnice unikajú a preto do otvoreného vzorkovača nemôže vniknúť voda z horných 
vrstiev. Podmienkou je však dostatočné zúženie vtokového otvoru v hĺbkach väčších ako 5 m. Zo zakotvenej 
lode alebo lode, ktorá má obmedzený pohyb sa vzorky odoberajú z provy. Z lode unášanej prúdom sa vzorky 
odoberajú zo záveternej strany, nie z náveternej. V niektorých prípadoch je vhodné doplniť rozbor vody ešte 
vyšetrením sedimentu. Ak sa sediment odoberá z plytkých miest pri brehu, použije sa lopatka alebo kovová 
zberačka upevnená na tyči. Sedimenty sa však väčšinou odoberajú z hlbších miest pomocou drapákov. Otvorený 
drapák sa spustí na lane na dno a po dosadnutí sa mechanizmom uzavrie a vytiahne. Odobraná vzorka sa vloží do 
sterilnej vzorkovnice (ak vzorkovnica nie je priamo súčasťou odberového zariadenia), najlepšie prachovnice so 
širokým hrdlom a zábrusovou zátkou. Odberové zariadenie sa pred odberom opláchne a opáli nad plameňom.  
 

V závislosti od cieľa vzorkovania podzemných vôd je potrebné rozlišovať medzi vrtmi alebo studňami, 
v ktorých sú trvalo nainštalované čerpadlá a vrtmi alebo studňami bez stálych čerpadiel. Vrty alebo studne s 
trvalo nainštalovaným čerpadlom zvyčajne majú kovovýkohútik alebo odtok. Rozsiahle čerpanie pre bežnú 
kontrolu kvality podzemnej vody znamená, že čerpanie trvá až kým a nedosiahne konštantná teplota vody a 
elektrická vodivosť, alebo až kým sa najmenej trikrát nevymení objem studne.Na zistenie kvality vody zo studne 
je potrebná len krátka výmena vody, iba na prekonanie vplyvu dezinfekcie kohútika. Pre stanovenie kvality vody 
určenej na spotrebu nie je potrebné čerpanie ani dezinfekcia kohútika. Pre sledovanie kvality vody určenej na 
spotrebu zo studní alebo vrtov bez čerpacích zariadení sa voda odoberá z vedra do sterilnej vzorkovnice. 
 
 
 
 
 
 

 

 
Obrázok 2: Postup odberu pitnej vody pre mikrobiologické vyšetrenie do jednorazovej plastovej fľaše 

 

 
Obrázok 3: Skrátený postup odberu pitnej vody pre mikrobiologické vyšetrenie do sklenenej fľaše 

 
Vzorky na hodnotenie kvality pitnej vody v distribučnom systémesa najlepšie odoberajú zo špeciálnych 

kohútov, ktoré sú umiestnené v blízkosti hlavného rozvodu (zvyčajne hneď za vodomerom). V úpravniach vody 
a v akumulačných nádržiach majú byť kohútiky na odber vody umiestnené na každom hlavnom odtoku.Kohútiky 
sa majú dať sterilizovať plameňom, udržiavať v čistom stave, jasne označiť a používať len na odber vzoriek. Ak 
to nie možné, treba sa vyhnúť zmiešavacím kohútikom. Musia sa odstrániť akékoľvek hubice na kohútik alebo 
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iné prídavné zaradenia a doplnky. Manuálne sa odstránia všetky nečistoty (povlak, bahno, mastnota a i.), kohútik 
sa opakovanie naplno otvorí a uzavrie, aby sa nečistoty z neho vypláchli. Zároveň sa odstráni množstvo vodných 
organizmov, ktoré pochádza z utrhnutých kúskov biofilmu a resuspenzie usadenín zo spojov a kolien v prípade 
veľkých prietokov a tlakových zmien.Základný postup pre odber vzoriek z kohútov vodovodných sietí je 
nasledovný: 

 
1. Sterilizácia vzorkovacieho objektu sa vykonáva dezinfekčným prostriedkom a podľa možnosti aj plameňom 

(ak to materiál a konštrukcia dovoľuje). Na dezinfekciu plastového kohútika sa po dôkladnom vyčistení 
výtok kohútika ponorí na 2 – 3 minúty do kadičky s roztokom chlórnanu, etanolu alebo izpropanolu. 
Alternatívnesa na dezinfekciu vonkajšej časti a čo najväčšej plochy vnútornej časti môže používať v 
dezinfekčnom prostriedku namočená buničina (tampón).Intenzívne zahrievanie kovového kohútika 
opaľovacou lampou pri teplote 80 °C a viac zabezpečí dezinfekciu jeho ústia (po opaľovaní a otvorení sa 
môže objaviť praskavý zvuk). V zohriatej časti nesmie zostať voda, vzorky sa neodoberajú ani 
z kvapkajúcich kohútikov.Aby zvyšky dezinfekčného prostriedku, prípadne látky uvoľnené pri dezinfekcii 
plameňom neovplyvnili vzorku, vzorkovací objekt je nutné prepláchnuť dostatočným množstvom 
vzorkovanej vody.Ak sa vzorkuje z dôvodu vypuknutia ochorení, do úvahy sa musí zobrať kontaminácia 
vody baktériami pochádzajúcimi aj z vonkajšej strany kohútika a z akéhokoľvek prídavného zariadenia alebo 
doplnku. V tomto prípade sa kohútik nesterilizuje. 

 
2. Vlastný odber sa vykonáva podľa možnosti čo najrýchlejšie do sterilizovaných nádob. Kohútik sa otvorí na 

maximálny prietok po dobu 5 – 10 sekúnd, potom sa na potrebný čas zníži na polovicu a umiestni sa pod ním 
vzorkovnica bez toho, aby sa s kohútikom manipulovalo. Fľaša sa odzátkuje až tesne pred odberom, pričom 
ju aj vrchnák je potrebné otáčať od seba (aby sme na ňu a do nej nenadýchali, zátka a hrdlo sa prípadne 
chránia tenkou hliníkovou fóliou).Nesmie sa dotýkať vzorkovacieho objektu (vnútorná strana vzorkovnice 
nesmie prísť do kontaktu s ničím) a až do ukončenia sa nesmie položiť (ani zátka) na odkladanie 
miesto.Nikdy sa neplní až po hrdlo, ale ponechá sa asi 2 cm vzduchový priestor, aby vzorku bolo možné pred 
laboratórnym stanovením dobre pretrepať, prípadne vzorku zmraziť. Fľaša sa plní doplna (t. j. bez 
vzduchovej bubliny) len pri stanovení anaeróbnych mikroorganizmov. Vzorkovnica sa po odbere okamžite 
uzavrie. Táto vzorka sa nepoužíva na meranie teploty ani iných parametrov, ktoré sa kontrolujú na mieste. 

 
 
3. Odberové fľaše sa ihneď po odbere označia. Zaznamená sa najmä číslo odberu, označenie miesta, dátumu 

a času odberu a všetky ďalšie údaje potrebné pre konečné vyhodnotenie vzorky. Jedná sa predovšetkým 
o teplotu vody, vzduchu, pH vzorky či okolnosti odberu (poveternostné podmienky, stav vody a pod). Pri 
transporte musia byť vzorky chladené a stanovené v určenej dobe, v opačnom prípade mikrobiologický 
rozbor nemá zmysel realizovať. 

 
Na odber vzoriek vody za filtračným zariadením alebo z potrubí napájajúcich bazény musia byť kohútiky na 

odber vzoriek dostupné, privarené nakrátko na potrubia, aby sa zabránilo stagnácii. Vzorkovnice sa plnia 
rovnakým spôsobom ako pri odbere vzoriek z kohútikov v distribučnom systéme. Odber vzoriek na prítoku do 
bazéna (po čistení usadzovaním, úprave a zavádzaní chlóru) sa vykonáva v takej vzdialenosti od miesta 
zavedenia dezinfekčného činidla, aby zvyšok činidla bol stály. V bazénoch sa odoberajú podpovrchové vzorky 
(horizont od 10 do 30 cm) s použitím odberovej tyče oproti prítoku. Ak v bazéne nie je vertikálne prúdenie vody, 
je nutné vybrať vhodnejšie a reprezentatívnejšie miesto odberu. Na povrchu vody v bazénoch sa vytvára 
mikrovrstva, v ktorej sú akumulované mikroorganizmy (napr. stafylokoky vnútri plávajúcich šupiniek kože), 
preto sa tiež môže hodnotiť povrchové znečistenie odberom vzoriek z okrajovej prepadovej štrbiny. 
Mikroorganizmy biofilmov na stenách a potrubiach sa odoberajú mechanickým zoškrabovaním z povrchu 
sterilnou špachtľou, škrabkou alebo tampónom. Týmto spôsobom sa však zničí priestorové usporiadanie 
mikroorganizmov. Vzorka biofilmu sa vloží do sterilnej vzorkovnice a po homogenizácií sa analyzuje. 
V sedimentoch získaných z kvapalných vzoriek filtráciou, dekantáciou alebo centrifugáciou sa nachádzajú 
baktérie spôsobujúce koróziu. Častice skorodovaného kovu sa môžu získať oškrabaním alebo pomocou 
prudkých zmien tlaku vo vodovodnom potrubí. Vo vode sa tiež niekedy môžu vyskytovať baktérie redukujúce 
sírany, ale ich úloha pri korózii kovov sa lepšie dokazuje vytieraním hrudiek hrdze vytvorených vo vnútri 
potrubia. 
 
DOPRAVA A SKLADOVANIE 
 

Teploty a maximálne doby skladovania vzoriek sú uvedené v tabuľke 1. 
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Tabuľka 1: Teploty a maximálne doby skladovania vzoriek (ak nie je inak špecifikované v príslušných normách) 
 

Teplota skladovania 
vody  
[°C] 

Max. doba skladovania 
vzorky vrát. prepravy 

[h] 

 

odporúčané prípustné odporúčané prípustné 
Všeobecné 
Kultivovateľné mikroorganizmy (22 °C, 30 °C, 
36 °C) 

5 ± 3  8 12 

Indikátory fekálneho znečistenia, vegetatívne 
baktérie 
E. coli (a koliformné baktérie) 
Enterokoky 
Clostridium perfringens (vegetatívne bunky) 

 
5 ± 3 
5 ± 3 
5 ± 3 

  
12 
12 
12 

 
18 
18 
18 

Spóry 
Spóry baktérii redukujúcich siričitany 
(Clostridium spp.) 

5 ± 3  24 72 

Vírusy 
Bakteriofágy 

5 ± 3  48 72 

Patogény fekálneho pôvodu 
Salmonella spp. a iné Enterobacteriaceae 
Enterovírusy 
 
Oocysty Cryptosporidium 
Cysty rodu Giardia 

 
5 ± 3 
5 ± 3 
-70 

5 ± 3 
5 ± 3 

 
 
 

-20 
okolitá 

 
12 
48 

1 mesiac 
24 
24 

 
18 
72 

 
96 
96 

Ostatné mikroorganizmy 
Améby 
Pseudomonas aeruginosa 
Legionella spp. 
 
Cyanobaktérie 
Campylobacter (termofilné druhy) – citlivosť na 
kyslík! 
Celkový počet baktérií epifluorescenčne – vzorka 
sa stabilizuje vo fľaške zbavenej prachu 
formaldehydom (konečná koncentrácia 3 %) 
a uchováva v tme! 
Vajíčka helmitov 
- vzorka stabilizovaná pri pH 2 

 
5 ± 3 

okolitá 
5 ± 3 
5 ± 3 
5 ± 3 
3 ± 2 

okolitá 
 
 

5 ± 3 
5 ± 3 

 
 

5 ± 3 
okolitá 

 
24 
8 

24 
 

48 
24 

1 rok 
 
 

48 

 
96 
12 

 
48 
72 

 
 
 
 

72 
1 týždeň 

 
Čas medzi odberom vzoriek a analýzou v laboratóriu má byť čo najkratší a musia sa zaznamenávať 

podmienky prepravy. Vzorky pitnej vody sa majú analyzovať ešte v ten istý deň. Vzorky sa počas prepravy 
chladia na teplotu 5 °C ± 3 °C (ak nie je pre sledovaný špecifický organizmus určená iná teplota). Pre chladenie 
je možné použiť vrecká s ľadom, avšak je nutné dať pozor aby sa nedávali do priameho kontaktu so vzorkou 
(môže spôsobiť jej zmrznutie a vznik ľadových kryštálov môže spôsobiť úhyn väčšiny buniek) a prispôsobiť 
počet, množstvo a umiestnenie vreciek ľadu množstvu vzoriek, hmotnosti a počiatočnej teplote. Vrecká 
s umelým ľadom majú vyšší chladiaci efekt ako pravý ľad a neroztopia sa – takto znižujú riziko odlepenia 
štítkov, zmazania značiek alebo kontaminácie vzoriek. Vzorky pre stanovenie vírusov sa transportujú zmrznuté. 
Teplé a studené vzorky sa musia prepravovať osobitne. Pri vzorkách, ktoré sa prepravujú viac ako 8 hodín je 
potrebné sledovať a zaznamenávať priebeh teploty vzorky. Vzorky sa musia chrániť pred slnečným svetlom. 
 

Pri skladovaní vzoriek je nutné sledovať a dodržiavať predpísanú teplotu. Medzi 0 – 45 °C sú reakcie 
mikroorganizmov úmerné teplote. Ak sa mikroflóra rozmnožuje, zvyšuje sa teplota a tým sa zrýchľuje ich 
rozmnožovanie. Na druhej strane, ak vymiera, ohrievanie tiež zvyšuje reakciu. Zvýšenie teploty o 10 °C zvyšuje 
rýchlosť procesu rozmnožovania alebo vymierania asi dva krát. Vzorky určené len na analýzu vírusov sa môžu 
udržiavať pri teplote -70 °C ak sa k vzorke pridá vhodný kryoprotektant. 
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BOZP 
 

Každý pracovník pracujúci s mikrobiologickými vzorkami musí veľmi starostlivo dbať na zásady BOZP, aj 
keď nepracuje s patogénnymi kmeňmi mikroorganizmov. Pracovník si musí byť vedomý dvoch základných 
skutočností: 
 Pri akomkoľvek spôsobe kultivácie dochádza k rozmnoženiu mikroorganizmov z jednej bunky na miliardové 

hodnoty, ktoré sú zvyčajne koncentrované do veľmi malých objemov média. Tieto počty mikroorganizmov 
mnohonásobne prevažujú nad takzvanými minimálnymi infekčnými dávkami, ktoré sú schopné spôsobiť 
ochorenie u zdravého jedinca. 

 Dokonca aj pri nepatogénnych mikroorganizmoch sa môžu za určitých okolností vyskytnúť formy alebo 
mutanty, ktoré môžu pôsobiť ako potenciálne alebo striktne patogénne kmene. 
 
Medzi najbežnejšie spôsoby infekcie pracovníkov patria: nedodržanie požadovanej úrovne osobnej hygieny, 

vdychovanie aerosólu mikroorganizmov, nevhodná sanácia poškodených alebo rozliatych vzoriek, nevhodná 
likvidácia zosilnených kultúr pri umývaní vzorkovníc a laboratórneho skla a prenikanie rozmnoženej kultúry na 
malé povrchové poškodenie kože alebo očí.  

 
Z hľadiska rizika a závažnosti nákazy sú všetky mikroorganizmy rozdelené do 4 tried (rizikových skupín, 

úrovní technického zabezpečenia), pričom nebezpečnosť a závažnosť laboratórnej nákazy stúpa od 1 do 4. 
Laboratórium zabezpečujúce odber vzoriek a ich vyšetrenie, ktoré pracuje s príslušnými mikroorganizmami musí 
najskôr splniť príslušné technické požiadavky: 
 1. trieda – práca s mikroorganizmami, ktoré nespôsobujú chorobu u dospelých zdravých ľudí– s touto triedou 

sa stretávame pri bežných povrchových a podzemných vodách. Okrem dodržiavania základných pravidiel 
bezpečnosti práce sa nevyžaduje špeciálne vybavenie. Musí sa zabezpečiť umývanie rúk a dekontaminácia 
odpadu pred likvidáciou. 

 2. trieda – práca s mikroorganizmami, ktoré spôsobujú bežná infekčné ochorenia– napr. 
Staphylococcusaureus, salmonely, kandidy či vzorky, ktoré by tieto mikroorganizmy mohli obsahovať. 
S touto triedou nebezpečenstva sa stretávame pri odpadových vodách. K opatreniam 1. triedy nebezpečenstva 
je doplnené obmedzenie pohybu cudzích osôb, pri práci sa používa box na biologickú nebezpečnosť pre 
Triedu 2 (vpredu s medzerou na ruky) vybavené HEPA filtrami (HighEfficiencyParticulate Air Filter 
zachytáva 99,97 % častíc s veľkosťou 0,3 mikrometrov).  

 3. trieda – práca s mikroorganizmami spôsobujúcimi vážne a nebezpečné infekčné choroby– napr. 
Mycobacteriumtuberculosis, SalmonellaTyphi, brucely. S touto triedou nebezpečenstva sa stretávame pri 
odpadových vodách z nemocníc a infekčných zariadení. K opatreniam pre prácu s 1. a 2. triedou pristupuje 
dekontaminácia všetkého prádla pred jeho praním, odťah vzduchu z laboratória mimo budovy (bez 
recirkulácie), riadený podtlak vzduchu v laboratóriu, dvojité dvere, event. pravidelná kontrola stavu imunity 
pracovníkov voči príslušnému zástupcovi. Pri práci so vzorkami sa používa box na biologickú nebezpečnosť 
pre Triedu 3 (rukavicový). 

 4. trieda – práca so smrteľne nebezpečnými mikroorganizmami– s touto triedou nebezpečenstva sa pri 
vzorkovaní vôd nestretávame. K opatreniam 1., 2. a 3. triedy sa pridáva hygienická vstupná slučka, v ktorej 
sa pracovník prezlieka, sprchuje. Odsávaný vzduch sa predtým, ako sa uvoľní do ovzdušia, odfiltruje alebo 
zohreje na vysokú teplotu.  

 
BOZP pri vzorkovaní pre mikrobiologický rozbor je odvodená od triedy rizika, pracovnej disciplíny a 

pracovného poriadku na mikrobiologickom pracovisku a od všeobecných pravidiel pre odber povrchových, 
podzemných a pitných vôd, dnových sedimentov a pod., ktoré sme detailnejšie opísali v predchádzajúcich 
článkoch. 
 
ZÁVER 
 

Úprava, dezinfekcia a mikrobiologické kontroly pitnej vody rozhodujúcim spôsobom prispeli k potlačeniu 
mnohých epidémií, ktoré sprevádzali ľudstvo počas jeho existencie. Dokonca aj dnes je pitná voda potenciálnym 
zdrojom nepríjemných a nebezpečných ochorení bakteriálneho, vírusového a protozoálneho pôvodu, a preto 
musí byť pozorne sledovaná. Okrem priamej ochrany zdravia obyvateľstva má dodávka mikrobiálne bezpečnej 
pitnej vody kľúčový význam aj pre potravinársky, farmaceutický alebo kozmetický priemysel. Mikrobiologická 
analýza pitnej vody sa zameriava hlavne na monitorovanie všeobecnej kontaminácie baktériami a na 
monitorovanie baktérií indikujúcich znečistenie intestinálneho (fekálneho) pôvodu. Za určitých okolností sa 
sledujú aj iné špecifické baktérie. Okrem uvedených mikrobiologických charakteristík je prítomnosť živých a 
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mŕtvych mikroorganizmov mikroskopicky detegovaná aj v pitnej vode (prvoky, riasy, cyanobaktérie, atď.). Tie 
pri nedodržiavaní správneho postupu vzorkovania,pravidiel BOZP a vhodnej OOPP môžu ohroziť zdravie 
vzorkujúceho personálu. 
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