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15.9.-20.9.2013 se v Brazílii uskutečnilo 17. mezinárodní sympózium Health-Releated Water 
Microbiology. Hlavním organizátorem byla IWA. Plenární přednáška byla věnována vztahu mezi 
mikrobiologií a inženýrstvím. Program sympózia byl rozdělen do dvanácti specializovaných sekcí: 
Zabezpečení hygieny vody v rozvojových zemích, Globální změny a kvalita vody, Sledování zdrojů 
mikrobiálního znečištění, Viry ve vodě, Ochrana povodí, Opětovné využití vody a ochrana zdraví, 
Znečištění vody a onemocnění, Nové metody, Hodnocení rizik v oblasti hygieny vody, Mikrobiální 
kvalita vody v chovu měkkýšů, Vodní rekreace a zdraví a Epidemiologie nemocí z vody. Součástí 
sympózia byly rovněž  workshopy, které řešily otázku dopadu klimatické změny na zdraví, sledování 
zdrojů mikrobiálního znečištění a jeho kvantifikace a testování mikrobiální kvality vody. Poslední dva 
jmenované byly organizovány Světovou zdravotnickou organizací. Vzhledem k značnému množství 
přednášek a posterových sdělení se budu podrobněji věnovat pouze tématům, která souvisejí 
s problematikou řešenou u nás.  
 
Z českých autorů prezentovali své výsledky jako posterové sdělení Baudišová a kol.[1], kteří se 
zabývali problematikou patogenů (salmonela, Listeria monocytogenes, Staphylococccus aureus, 
termotoleratní Campylobacter spp., Girardia spp., Cryptosporidium spp.) v koupacích vodách v ČR 
(řeky, přehrada, rybník) s různou hladinou fekálního znečištění během koupací sezóny. Problematika 
bakterií Pseudomonas aeruginosa v koupacích vodách byla řešena samostatně autory Šašek a kol.[2]. 
Oba příspěvky vznikly za podpory TA ČR. 
 
Sekce Zabezpečení hygieny vody v rozvojových zemích se zabývala faktory ovlivňujícími kvalitu 
pitné vody v rozvojových zemích. Důraz byl kladen na rychlý screening mikrobiální kvality a 
efektivní kontrolu. Byly prezentovány možnosti recyklace nutrientů ze stolice a moči ve formě 
struvitu. Tématika recyklace nutrientů z moči byla rovněž řešena ve formě posterových sdělení na 
konferenci Voda 2013 v Poděbradech [3, 4]. 
 
Sekce Globální změny a kvalita vody byla převážně zaměřena na problematiku povodní. Austrálští 
autoři se věnovali vlivu povodní na rychlost odumírání patogenů (E. coli, Salmonella Typhimurium, 
Campylobacter jejuni, adenoviry, Cryprotsporidium) v přehradě v různé hloubce. Nizozemci hodnotili 
metodou QMRA (vysvětlení viz dále) riziko infekce z vody během povodní. Soustředili se na klasické 
indikátory fekálního znečištění, E. coli, intestinální enterokoky a dále na Campylobacter, Giradia, 
Cryptosporidium, noroviry a enteroviry. Poslední příspěvek se pak zabýval dlouhodobým historickým 
vývojem chemických a mikrobiologických ukazatelů v jezerním a říčním sedimentu v souvislosti 
s infrastrukturou, populací apod (Amerika). Podobné téma bylo pro nádrž Hostivař řešeno i 
v posterové sekci konference Voda 2013 [5]. 
 
Úvodní přednáška sekce Sledování zdrojů mikrobiálního znečištění se věnovala možnosti 
standardizace metody real-time PCR pro detekci a identifikaci zdroje fekálního znečištění 
pocházejícího od lidí. První část přednášek této sekce byla zaměřena na rozsáhlý monitoring zdroje 
fekálního znečištění ve vodách pocházejícího z divoce žijících obratlovců či domácích zvířat pomocí 
metod molekulární biologie. Další přednášky byly zaměřeny na konkrétní fekální mikroorganismy a 
rozlišení jejich původu (zvíře, člověk), např.  E. coli (Nový Zéland, Austrálie). Kromě tradiční E coli 
byly předmětem zájmu další indikátory jako celkové koliformy, enterokoky (Bangladéš) nebo viry 
(Portugalsko). Španělská studie se zabývala detekcí indikátorů fekálního znečištění v různě 
mikrobiálně znečištěných vodách a vhodností použití indikátorů fekálního znečištění jako E. coli, 
enterokoky, somatické kolifágy a dalších poslední dobou běžně používaných MST (microbial source 



tracking) indikátorů. Zajímavou problematiku představili Švýcaři, kteří se zabývali inaktivací virů 
adsorpcí na kovové povrchy. 
 
Přednášky v sekci Viry ve vodě byly převážně zaměřené na viry obsažené v odpadních vodách. Jedna 
z přednášek se zabývala nalezením vhodného virového indikátoru fekálního znečištění pro posouzení 
účinnosti čistírenské technologie. Jako vhodný se jevil na základě výsledků PMMoV virus (rostlinný 
virus, dostává se do organismu s potravou), který se nacházel ve vysokých koncentracích i ve 
vyčištěné odpadní vodě a nebyl detekován ve stolici jiných savců než člověka (Amerika). Účinností 
odstranění virů (somatické kolifágy, F-RNA bakteriofágy aj.) a fekálních indikátorů (koliformy) 
z odpadní vody membránovým bioreaktorem, jehož odtok byl dále dočištěn na granulovaném 
aktivním uhlí, chlorován a využit  následně ke splachování toalet a zavlažování, se zabývali angličtí 
autoři. Jednotlivé technologické stupně byly účinné při odstraňování koliformních bakterií, u virů už 
byla situace rozdílná v závislosti na druhu viru. Somatické kolifágy byly účinně membránou 
odstraněny, avšak ostatní typy virů nikoliv. 
 
Sekce Ochrana povodí se zabývala obecně ochranou povodí z hlediska mikrobiálního znečištění 
včetně správné volby indikátorových mikroorganismů. Byl představen matematický model pro 
předvídání vnosu E. coli do řek v souvislosti s různou aktivitou podél toku. Rakouský příspěvek se 
zabýval řízením a kontrolou mikrobiální kvality podzemního zdroje pitné vody v krasové oblasti. 
Kromě tradičních indikátorů zahrnuli rovněž sledování parazitických prvoků a Bacteroidetes. Italští 
autoři seznámili s praktickými výsledky dezinfekce vody upravované na vodu pitnou ultrafiltací. 
Sledovány byly kromě tradičních indikátorů včetně somatických kolifágů také Legionella a 
netuberkulózní Mycobacteria. Ultrafiltrace byla dostatečně účinná pro odstranění koliformních 
bakterií, E. coli a enterokoků, ale nebyla dostatečně účinná pro viry, bakterie rodu Legionella a 
netuberkulózní Mycobacteria. Důležitá je správná velikost pórů v membráně, tak aby byly dostatečně 
malé pro odstranění virů, dále musí být věnována pozornost tvorbě biofilmů. 
 
Úvodní přednáška sekce Opětovné využití vody a ochrana zdraví se zabývala výhodami a 
nevýhodami přírodních systémů využívaných pro dočištění vod. Byl diskutován vliv koncentrace 
kyslíku a teploty na vybrané patogeny (E. coli, Salmonella enterica, Campylobacter jejuni, 
Cryptosporidium a některé viry). Přírodní systém je vhodný pro odstranění mikroorganismů a zároveň 
je důležitý pro zodpovězení otázky jaké patogeny sledovat v odtocích ze sekundárního čištění a jaké 
koncentrace mikroorganismů v těchto odtocích požadovat (Austrálie). Další přednáška se věnovala 
problematice patogenů (Legionella sp., Legionella pneumophila, Mycobacterium avium) 
v distribučním systému upravené dešťové vody po chloraci a po chloraci v kombinaci s UV zářením. 
Roli hraje nejenom typ použité dezinfekce, ale i vzdálenost od úpravny (Austrálie). Dále byla v této 
sekci řešena problematika výskytu bakterií s rezistencí na antibiotika v sedimentu a ve vodě jezera, do 
kterého ústil odtok z čistírny odpadních vod. Výsledky poukazují na negativní vliv odtoku z ČOV na 
kvalitu vody v jezeře (Čína). Zajímavou tématiku odstraňování virů membránovým bioreaktorem 
představili američtí autoři. Zabývali se mechanismem odstranění virů na membráně a dále 
podmínkami procesu (koncentrace biomasy  či faktory ovlivňující charakter koláčové vrstvy), které 
mohou ovlivnit účinnost odstranění. Účinnost byla přímo úměrná koncentraci nerozpuštěných látek. 
Poslední přednáška se rovněž věnovala odstraňování nežádoucích mikroorganismů (patogenní 
protozoa - Girardia a Cryptosporidium a indikátorové mikroorganismy - E.coli a celkové koliformy) 
UASB reaktorem z odpadních vod, které budou dále využity. Výsledky naznačují, že v případě dalšího 
využití takto vyčištěných vod je nutné zařadit finální stupeň dezinfekce (Brazílie). 
 
Sekce Znečištění vody a onemocnění byla rozdělena na dvě části, jedna byla zaměřena na 
povrchovou vodu a druhá na pitnou vodu dodávanou spotřebiteli. Přednášky se zabývaly distribucí, 
diverzitou a srovnávací analýzou bakterií Salmonella enterica v povrchových vodách (USA, 
Neměcko). Dále byla věnována pozornost rezistenci virů hepatitídy A vůči inaktivaci na genové 
úrovni (Španělsko) nebo biodiverzitě parazitických prvoků (Girardia, Cryptosporidium) v řece a 
říčním sedimentu (Brazílie). Obecnějším tématem byl projekt zaměřený na vytvoření databáze 
patogenních bakterií vázaných na vodní prostředí v rozvojových i vyspělých zemích včetně 
charakterizace klimatických, geologických či fyzikálně-chemických podmínek, znečišťujících zdrojů 



apod. Tato databáze by měla sloužit k vytvoření modelu pro hodnocení koncentrace patogenů 
v souvislosti s emisním znečištěním na dané lokalitě. Jako příklad byla uvedena studie týkající 
kryptosporídií.  
 
V oblasti pitných vod byla nizozemskými autory řešena problematika plaktonních bakterií a bakterií 
vázaných na pevné částice ve zdroji a v upravené vodě. Jejich výsledky jsou uspokojivé. Na úpravně 
vody došlo k výrazné eliminaci mikroorganismů, především vázaných na pevné částice. Mezi 
bakteriemi dominovala Alfaproteobacteria. Američtí autoři představili praktickou studii zaměřenou na 
přežívání bakterií Legionella pneumophila v modelovém distribučním systému pitné vody se 
zaměřením na nutriční požadavky a vazbu tohoto mikroorganismu na biofilm. Řešen byl i vliv 
chlorace na výskyt v biofilmu. 
 
V sekci Nové metody mne zaujal příspěvek rakouských autorů, kteří představili možnost rychlé a 
jednoduché spektrofotometrické metody pro detekci E. coli v povrchové vodě založené na detekci 
fluorescenčního produktu typické enzymatické reakce. Tento postup umožňuje pravidelný monitoring 
a včasné rozpoznání změn v kvalitě vody. Data mohou být posílána na centrální jednotku. Detekcí E. 

coli na podobném principu se zabývali rovněž američtí autoři. Obecně se dá říci, že prezentované 
metody pro rychlý screening E. coli a fekálních mikroorganismů jsou založeny na zautomatizované 
detekci produktů enzymatických reakcí, které jsou využívány i při klasických kultivačních metodách. 
Výhodou oproti kultivačním metodám je rychlost, možnost kontinuálního měření a odeslání informace 
na PC, mobil apod. S metodikou souviselo rovněž zaměření workshopu Světové zdravotnické 
organizace (Testování kvality vody: Jak rozvíjet strategii monitorování?), který se zabýval strategií 
vzorkování, správným provedením analýz, kontrolou a řízením monitorování  v souladu s plánem pro 
zajištění bezpečné dodávky vody dle Světové zdravotnické organizace. 
 
V úvodní přednášce sekce Hodnocení rizik v oblasti hygieny vody byly představeny výhody metody 
QMRA (Quantitative Microbial Risk Assessment = kvantitativní hodnocení mikrobiologického 
rizika). Jedná se o matematický postup pro kvantitativní zhodnocení infekčního rizika z expozice 
patogenům používaný rovněž v ČR ve Státním zdravotním ústavu [např. 6, 7].   Další přednášky se 
pak zabývaly konkrétní aplikací této metody. Američtí autoři využili tuto metodu pro kvantifikaci 
rizika z expozice virům  při koupání ve vodě ovlivněné vodou dešťovu. Podobné téma řešili i autoři z 
Argentiny. Jiné studie byly zaměřené na zhodnocení rizika při distribuci pitné vody. V tomto případě 
byly sledovány enteroviry, kamplyobaktery a parazitičtí prvoci (Nizozemsko). Parazitickýma 
prvokama v distribuci pitné vody se zabývali rovněž autoři z Brazílie, bakterií E.coli a fágama pak 
autoři z Nizozemska. Metodu QMRA lze aplikovat rovněž na odpadní vodu. Autoři ze Španělska 
hodnotili riziko odpadních vod ošetřených terciárním čištěním (koagulace-flokulace, písková filtrace, 
chlorace či UV), které mohou být dále využity. Riziko hodnotili pro Cryptosporidium, entetoviry a E. 

coli O157. Problematika QMRA byla i hlavním tématem workshopu pořádaného Světovou 
zdravotnickou organizací (Sledování zdrojů mikrobiálního znečištění a jeho kvantifikace). 
 
V sekci Vodní rekreace a zdraví byl v rámci jedné z přednášek obecně diskutován přístup k metodice 
detekce indikátorů fekálního znečištění v koupacích vodách.  Pro tento účel byla založena pracovní 
skupina akademiků, lidí ze státní správy apod. z Evropy a Severní Ameriky, kteří pořádali tématické 
workshopy se zaměřením na zhodnocení výhod a nevýhod kultivačních a molekulárně biologických 
metodik a vhodnost pro dosažení předepsaných limitů a jejich ekonomičnosti.  
 
Přednáška argentinských autorů byla zaměřena na detekci enterokoků na různě velkých  částicích 
suspendovaných látek v sedimentu koupacích vod, aby tak identifikovali možné riziko onemocnění 
koupajících se osob při víření sedimentů v čase. Větší riziko představuji menší částice 
s adsorbovanými bakteriemi. Další hygienicky významnou skupinou mikroorganismů sledovaných 
v koupacích vodách jsou sinice, které produkují pro člověka toxické látky. Zajímavou možnost 
odstranění nežádoucích cyanotoxínů z koupací vody přináší studium biodegradace těchto toxínů 
přirozeně se vyskytující bakteriální mikroflórou. Tato studie se však netýkala evropských podmínek. 
Parazitičtí prvoci Girardia a Cryptosporidium mohou být problémem nejenom ve sladkých vodách, 
ale i v moři, jak ukázala prezentace brazilských autorů. Cryptospiridia se vyskytovala v malých 



počtech a Girardia vykazovala nejvyšší koncentraci během letních měsíců, jinak jejich počty byly 
spíše stabilní. 
 
Sekce Epidemiologie nemocí z vody se zabývala souvislostí mezi nemocemi způsobených bakteriemi 
rodu Campylobacter a jejich izolací z klinického materiálu, povrchové vody a odpadní vody v místě 
výskytu chorob jimi způsobených. Ukázalo se, že čištění odpadních vod není příliš účinné proti 
bakteriím Campylobacter. Avšak způsob čištění odpadních vod nebyl v abstraktu specifikován, nutno 
však podotknouti, že do sledovaných odpadních vod byly zahrnuty rovněž odtoky z jatek 
(Lucembursko). Další významnou skupinou mikroorganismů důležitou z hygienického hlediska jsou 
prvoci Giradia, Cryptosporidium či Toxoplasma, obecně se touto tématikou zabýval německý 
příspěvek, byly zhodnoceny metodické přístupy detekce a vypovídací hodnota metod. Jedna z 
přednášek se zabývala statistickými korelacemi mezi počty běžně stanovovaných  indikátorů fekálního 
znečištění a počty bakterií rodu Salmonella nebo prvoků rodů Girardia a Cryptosporidium. Přítomnost 
klasických indikátorů fekálního znečištění koreluje s výskytem enterických patogenů ve vodě včetně 
s výskytem chorob způsobených těmito patogeny u dětí. Z českých autorů podobnou problematiku 
řešily Baudišová a Benáková [8], které se zabývaly korelací bakterií Cympylobacter a fekálních 
indikátorů (E. coli, enterokoky) v koupacích vodách. 
 
V posterové sekci se sešlo cca 150 příspěvků, které plně korespondovaly se zaměřením orálních 
prezentací. Byla rovněž řešena problematika sladkých a slaných koupacích vod. Jeden příspěvek 
byl zaměřen na vodu pro lázeňské účely. Kromě tradičních indikátorů byly v koupacích vodách 
sledovány např. kvasinky a virus hepatitidy A. Zajímavý byl příspěvek amerických autorů, kteří se 
vedle indikátorů fekálního znečištění zabývali detekcí toxických řas. Nizozemští autoři hodnotili vliv 
odtoků ČOV na mikrobiální kvalitu vody využívané k rekreaci. Hodnotili oživení vody bakteriemi 
Campylobacter, Legionella pneumopilla, dále noroviry, parazitiskými prvoky Cryptosporidium a 
sinicemi. Jiný poster zase řešil problematiku nadměrného rozvoje sinic v souvislosti s koncentrací 
dusíku a fosforu a možný negativní vliv na výrobu pitné vody a rekreační aktivity (Francie). 
Nizozemští autoři se zabývali vlivem počasí na mikrobiální kvalitu (E. coli, norovirus, adenovirus, 
Campylobacter, Legionella pneumophilla, Cryptosporidium, sinice) koupací vody ve městě. Autoři 
z Porto Rica seznámili odbornou veřejnost s epidemiologickou studií onemocnění z rekreačních vod. 
Jiná studie řešila vliv vypouštěné odpadní vody na kvalitu vody využívané pro koupání. Bakterie E. 

coli a enterokoky nevyhovovaly předepsaným limitům, přestože dochází na ČOV k jejich odstranění o 
více než 90 %, tento poznatek je v souladu s výsledky Baudišové a Benákové [9]. Zabývali se rovněž i 
nutnou vzdáleností odtoku z ČOV, aby bylo dosaženo předepsaných limitů v povrchové vodě. Situace 
zůstala podobná i po rekonstrukci ČOV. V mořské vodě byly dalšími autory detekovány viry a byla 
zjišťována jejich stabilita. 
 
V rámci posterové sekce nebylo opomenuto ani téma znečištění povrchových vod včetně vlivu 
vypouštěných odpadních vod. Byla řešena např. otázka vhodnosti viru PMMoV jako indikátoru 
fekálního znečištění v odpadních a povrchových vodách a dále problémy při detekci MST indikátorů. 
Značná část přednášek byla věnována hodnocení mikrobiálního rizika ze zdrojů znečištění v řekách a 
v jejich sedimentech, které mohou být využívány ke koupání či v moři poblíž pláží. Vliv na výběr 
vhodných MST virových indikátorů fekálního znečištění řek můžou mít i různé geografické 
podmínky. Pozornost byla věnována i diverzitě a přežívání vybraných MST indikátorů. Jeden 
z posterů se zabýval kritickým zhodnocením E. coli jako indikátoru fekálního znečištění. Zajímavý 
příspěvek představili američtí autoři, kteří se zabývali vlivem slunečního záření a přirozené říční 
mikroflóry na rozklad odpadní vody v místě jejího přítoku do řeky, kde se navzájem mísí. Řešena byla 
i problematika chemické, bakteriální a virové kontaminace řeky, která byla ovlivněná zemědělskou 
činností, průmyslem, těžbou uhlí aj. Další autoři použili pro podobnou tématiku metodu QMRA, aby 
zhodnotili vliv fekální indikátorů, virů, bakterií rodu Campylobacter či prvoků rodu Cryptosporidium 

na toku ovlivněného odpadníma vodama, zemědělstvím apod. Argentínci využili metodu QMRA pro 
zhodnocení rizika v řece způsobeného intestinálními nematody. V jiné studii byl sledován možný 
přenos genů zodpovědných za rezistenci na antibiotika bakteriofágy přítomných ve fekáliích, 
 odpadních vodách a recipientu. V odpadních vodách byly dále detekovány např. rotaviry a parazitiční 
prvoci jako zdroj fekálního znečištění. Více příspěvků se zabývalo problematikou adenovirů včetně 



detekce kultivačně závislými metodami. Povrchová voda může být ovlivněna rovněž dešťovou vodou, 
která může být taktéž významně zatížena bakteriemi či prvoky. Jeden z příspěvků se zaměřil na 
multirezistenci na antibiotika u enterobakterií povrchových vod. Další pak na kvantifikaci salmonel 
v surové odpadní vodě a povrchové vodě nebo na viry v souvislosti s povodněma či adenoviry 
detekované kultivačně, imunochemicky či pomocí real-time PCR. Pozornost byla věnována i 
přítomnosti parazitických prvoků v eutrofizované nádrži s nadbytkem sinic.  
 
Velmi rozsáhlým tématem byla kvalita vodních zdrojů a úprava vody na vodu pitnou. Němečtí 
autoři se zabývali MST indikátory (E. coli, enterokoky, Pseudomonas aeruginosa, termotolerantní 
Campylobacter, humánní polyomavirus) a jejich rezistencí na antibiotika  ve vesnických krasových 
prameništích. Počty E. coli a enterokoků se zvyšovaly se zvýšením zákalu po deštích a tání. 
Pseudomonas aeruginosa a termotolerantní Campylobacter nebyly detekovány. 16 % vzorků bylo 
pozitivních na polyomavirus, z toho polovina jich byla odebrána při zvýšeném zákalu. Zároveň se 
zabývali detekcí mtDNA. Australané se zabývali populační strukturou a virulencí E. coli v rezervoáru 
pitné vody. Norský příspěvek řešil v souvislosti s norovirovou infekcí pocházející z vody, zda jsou 
běžně používané indikátory fekálního znečištění postačující pro zhodnocení hygienické nezávadnosti 
vodního zdroje. Jiní autoři řešili v souvislosti s onemocněním z pitné vody rezistenci na antibiotika u 
E. coli, která byla původcem průjmů. Byla rovněž řešena účinnost odstranění virů z podzemních a 
povrchových vod ultrafiltrací nebo problematika  kryptosporídií v povrchové vodě a možného 
ohrožení zdrojů pitné vody. V Nigérii řešili problém s přežíváním patogenů ve zdrojích pitné vody na 
vsi. 
 
Zajímavou metodickou otázku řešili nizozemští autoři. Porovnávali metodu měření koncentrace ATP 
živých buněk, která je časově méně náročná a klasické kultivační stanovení celkových počtů bakterií 
při 22°C  pro ověření hygienického zabezpečení vody po opravě či rekonstrukci na vodárně. Další 
příspěvky byly zaměřené např. na odstranění indikátorů fekálního znečištění v technologické lince 
vodárny či na zhodnocení rizika expozice baktérií Campylobacter jejuni metodou QMRA na úpravně 
s ozonizací a UV. Často řešeným problémem byla tvorba biofilmů např. na granulovaném aktivním 
uhlí, na kterém metodou FISH detekovali autoři  Nitrospira, Bacillus, Pseudomonas a Acinetobacter. 
Dále byla věnována pozornost biofilmům v distribuční síti a v domácím zásobním tanku u 
spotřebitele. Byla opět řešena problematika legionel v  distribučním systému včetně vlivu teploty či 
problematika vlivu chlorace a mechanického ošetření na mikroorganismy včetně fágů tvořící biofilm. 
Jiní autoři zase sledovali možnost redukce parazitických prvoků Cryptosporidium a Girardia 
ozonizací. Zajímavý příspěvek týkající se dezinfekce (inaktivace) měli Španělé. Zkoumali vliv 
chemické a fyzikální inaktivace (teplota, pH, chlorace, UV, přírodní mezokosmos - rybník) na stx2-
kódující bakteriofágy (umožnují přenos stx genu Shiga toxin-produkujících E. coli na jiné bakteriální 
hostitele, tyto patogenní E. coli způsobují např. hemoragickou kolitídu či hemolytický uremický 
syndrom). Výsledky porovnávali s inaktivací ostatních E. coli. Belgičané se zabývali korelací 
patogenů (čistá kultura Pseudomonas putida) s koncentrací substrátu (Corg, Namon - různé dávky)  
v distribučním systému. Plán bezpečného zásobování pitnou vodou nemusí řešit pouze Evropa, jak nás 
přesvědčil brazilský příspěvek. 
 
V rozvojových zemích byl kladen důraz na hygienické zabezpečení úpravy pitné vody v domácnosti 
včetně na hygienu uživatelů. Byla např. představena jednoduchá metoda filtrace vody přes místní 
rostlinný materiál. Sledovanou veličinou byl zákal. S filtrací souvisel rovněž příspěvek zabývající se 
odstraněním E. coli a celkových koliformů pískovým filtrem. Viry lze zase jednoduše odstraňovat 
v domácí úpravně biopolymerním flokulantem. Saudská Arábie zase řešila problematiku hygieny 
balené vody. Výsledky byly porovnány s výstupem z úpravny.  
 
Dalším neopomenutým tématem bohatého na příspěvky byla hygiena odpadní vody, která je dále 
využívána. Byla řešena otázka kontaminace plodin a půdy při závlahách odpadní vodou, dále otázka 
patogenů v odpadní vodě čištěnou UASB reaktorem s a bez UV jednotky. Voda ošetřená UV zářením 
obsahovala stále významné množství parazitických prvoků. Patogeny představují významné 
hygienické riziko rovněž ve vyčištěných odpadních vodách a hnojivu, které jsou využívány 
v zemědělství a pocházejících z chovu prasat,. Další autoři se zabývali vlivem ozónu na kolifágy 



v odpadních vodách rovněž používaných pro závlahy. Problémem může být i multirezistence na 
antibiotika u bakterií vyskytujících se ve vyčištěných odpadních vodách. Problematická může být i 
přítomnost parazitických prvoků. V rámci recyklace vod byl sledován vliv anaerobně/aerobního 
UASB reaktoru na tyto prvoky. Důležitá je i metodika při detekci mikroorganismů ve vyčištěných 
vodách. Jeden z příspěvků porovnával metodu zakoncentrování enerických virů nejen v odpadní vodě, 
ale i sedimentu a biohnojivu. Jeden z posterů se zabýval i dezinfekcí cholery v nemocniční odpadní 
vodě. Tato voda samozřejmě nebyla dále využívána. 
 
Kromě odpadních vod z městských ČOV se mohou využívat šedé vody z domácností (podobná 
tématika byla řešena na Vodě 2013, lit. zdroj 10 ) či voda dešťová, kterou lze využít rovněž 
v zemědělství, její kvalita např. v ukazateli Campylobacter může být však ovlivněna suchem či dešti a 
může obsahovat i nebezpečné viry, proto je nutné tuto vodu dezinfikovat. V některých oblastech je 
možné využít k inaktivaci virů sluneční záření. Toho lze využít nejen u odpadních vod, ale rovněž byl 
pozorován vliv na kvalitu vody mořských pláží či při výrobě pitné vody. Portugalci se zabývali 
nejenom fekálním znečištěním, ale i organickými látkami u dešťové vody těsně po dešti.  
 
Kromě odpadních vod jsou využívány v zemědělství čistírenské kaly, u kterých je nutné rovněž 
sledovat mikrobiologickou kvalitu. Španělé se zabývali koncentrací virů a bakterií v kalech během 
skladování za různých teplot. Další autoři se zabývali inaktivací kolifágů v odpadech  z domácností 
pomocí uhličitanu amonného nebo byla věnována pozornost vajíčkům helmintů v anaerobním kalu 
z UASB. 
 
Obecně redukcí vybraných mikrorganismů na ČOV se zabýval např. příspěvek porovnávající 
účinnost odstranění patogenů na klasické aktivační ČOV a na ČOV čistící odpadní vodu z nemocnice. 
Japonští autoři se zabývali vlivem dezinfekce (chlorace, UV, ozonizace) na odpadní vodu z různých 
technologických stupňů na ČOV, které byly poškozené zemětřesením. 
 
V posterové sekci  byla rovněž témata metodická, např. porovnání extrakce DNA kryptosporídií 
z vody, porovnání metod pro rychlý sceening kolifágů (kultivace, real-time PCR) či porovnání metod 
pro detekci enterokoků ve vodě (MALDI-TOF MS, analýza 16S rRNA). Brazilci se zabývali 
adekvátností kultivačních metod pro stanovení  indikátorů fekálního znečištění a patogenů (E. coli, 
Salmonella, Klebsiella, Staphylococcus, Pseudomonas, Enterococcus, Vibrio, Shigella., Aeromonas, 
Campylobacter. a Legionella) v biofilmech z vodáren, v aktivovaných kalech a v řekách ovlivněných 
odpadní vodou.  Singapurští autoři se zabývali korelací mezi tradičními indikátory fekálního 
znečištění (E. coli, enterokoky) a patogenními viry a dále korelací mezi humánně specifickými 
indikátory (Bacteroidetes, F+ a somatické kolifágy, lidský polyomavirus, Methanobrevibacter smithii) 
a patogenními viry. Opět byla představena možnost on-line monitoringu β-D-glukuronidázové aktivity 
ve vodním podzemním zdroji a to za různých hydro-geologických podmínek. Výsledkem je záznam 
fluorescence produktu a výpočet enzymatické aktivity v čase a objemu za 75 minut. Tato metoda je 
opět vhodná pro rychlé kontinuální sledování změn. Řešena byla i problematika vhodného vzorkování  
a zakoncentrování polyovirů z přírodních vod či stabilita vzorků odpadních vod na ČOV za podmínek 
odběru z hlediska fekálních indikátorů a patogenů. Byly porovnány metodiky (barvení živých 
nekultivovaných buněk, real-time PCR) pro zhodnocení účinku ozonizace na čisté kultury 
Helicobacter pyroli. Jiný příspěvek se zaměřil na kultivační metody čistých kultur streptokoků 
v inokulované dešťové vodě. Do této metodické části lze zařadit rovněž seznámení s výsledky 
mezinárodního mezilaboratorního porovnávaní genotypizace kryptosprídií. 
 
V rámci posterové sekce byla řešena rovněž okrajová témata, nesouvisející přímo se zaměřením 
konference, např. odstraňování dusíku v SBR reaktoru s aerobním granulovaným kalem (detekce 
mikroorganismů pomocí FISH), charakterizace vykultivovaných anaerobních bakterií ze skládkového 
výluhu a jejich rezistence na antibiotika s využitím skenovací elektronové mikroskopie (SEM) nebo 
charakterizace mikrobiální komunity kalů degradujících přírodní hormony (Brazílie). Zajímavá je 
možnost odstraňování fekálních indikátorů a parazitických prvoků přirozeně mlži, kteří je pojídají a 
kteří jsou zároveň chovány pro potravinářské účely. Tématice hygieny chovů plodů moře byla 



věnována jedna z přednáškových sekcí, jejíž závěry jsem vzhledem k okrajovosti tématu pro ČR 
nediskutovala. 
 
 

Závěry 
 
Na sympóziu zaznělo více než  80 přednášek a bylo  prezentováno přibližně 150 posterových sdělení. 
Již z názvů jednotlivých sekcí je vidět, jak široký záběr měla konference a jak významnou úlohu hraje 
voda v ochraně lidského zdraví. Mezi hlavní témata patřila problematika povrchových vod, jejichž 
kvalita je ovlivněná běžnou lidskou činností zejména vypouštěnýma odpadníma vodama. Odpadní 
vody mohou být výhodným zdrojem vody např. v zemědělství pro závlahy nebo pro splachování toalet 
apod., pokud jsou dostatečně ošetřeny a dezinfikovány, jak potvrdilo značné množství příspěvků na 
toto téma.  
 
Alternativním zdrojem vody může být i voda dešťová, které bylo věnováno rovněž několik příspěvků. 
O aktuálnosti tématu svědčí i to, že management opětovného využívání vod bylo jedno z klíčových 
témat konference Voda 2013 [11]. 
 
S problematikou povrchových vod (sladkých i slaných) souvisí i možné riziko onemocněný z vody 
zejména při rekreačních aktivitách, proto jsou vyvíjeny matematické metody pro zhodnocení 
pravděpodobného onemocnění při expozici určitou dávkou patogenů a jsou prováděny rozsáhlé 
mezinárodní epidemiologické studie pro zjištění zdrojů fekálního znečištění a jeho šíření a studie pro 
případný odhad koncentrace znečištění na základě znalostí emisí znečištění v dané lokalitě a na 
základě místních hydro-geologických a klimatických podmínek. Bohužel velké hygienické riziko 
sebou přináší i povodně poslední dobou aktuální i v Evropě. Závažnost tohoto problému potvrzují 
závěry z příspěvků ze sekce věnované právě klimatickým jevů.  
 
Velmi důležitou oblastí je samozřejmě hygiena pitné vody. V rámci konference zazněly příspěvky na 
téma znečištění a ochrany zdroje pitné vody včetně hygienického zabezpečení vody na úpravně. 
Příspěvky naznačily, že velkým problémem zůstává tvorba biofilmů. V oblasti vodárenství se 
diskutovala rovněž problematika bezpečného zásobování pitnou vodou a možnost kontroly a řízení 
výroby pitné vody od zdroje až po spotřebitele.  
 
Vzhledem k neustále potřebě kontrolovat mikrobiální kvalitu odpadních a pitných vod byla častým 
jmenovatelem v přednáškách a posterových sděleních chemická a fyzikální dezinfekce a její účinnost 
na jednotlivé druhy mikroorganismů. Což přináší i otázku jaké mikroorganismy považovat za 
indikátory účinného dezinfekčního postupu. Bohužel značná část příspěvků potvrdila, že běžné 
čistírenské technologie nejsou dostatečně účinné pro zneškodnění hygienicky významných 
mikroorganismů, proto by měla dezinfekce či jiné terciární metody hrát  významnou roli alespoň  při 
opětovném využití těchto vod. Téma dezinfekce odpadních a pitných vod bylo i jedním z klíčových 
témat řešených na plenární sekci konference Voda 2013 [12]. Dezinfekci pitných vod byla věnována i 
značná část přednášek a posterů sekce Úprava vody na vodu pitnou, kterou pořádala odborná skupina 
CzWA Vodárenství ve spolupráci se skupinou Biologie vody (VŠCHT: Dr. Podholová - membrány, 
Ing. Adámková - nanoželezo, Doc. Strnadová - vliv dezinfekce na stabilitu vody, ASIO: Dr. Lev – 
mikrofiltrace nanovlákny, Aquion: Ing. Macek – směsné oxidanty, STU Bratislava: Dr. Smolinská – 
fotoantimikrobiální prostředky viz sborník konferenceVoda 2013, ISBN 978-80-263-0506-4). 
 
V souvislosti s rozmanitou škálou patogenních mikroorganismů se mezi odborníky diskutuje vhodnost 
jednotlivých indikátorů fekálního znečištění a hledají se alternativní indikátory, které by měly větší 
vypovídací hodnotu o míře nebezpečí z fekálního znečištění. Stále častěji jsou za tyto indikátory 
považovány viry, které jsou daleko odolnější oproti většině bakterií nebo jsou zodpovědný za přenos 
genů mezi bakteriemi. Proto byla virům věnována speciální sekce. Častým problémem mohou být i 
parazitičtí prvoci či sinice. 
 



Značná pozornost byla rovněž věnována metodice se zaměřením na přesnost, rychlost, cenu a na co 
nejvíce vypovídací hodnotu, tak aby mohli být použity pro zjištění, zda jsou plněny limity předepsané 
legislativou. Stále častěji se ve světě používají metody nezávislé na kultivaci, ať už molekulárně-
biologické, imunochemické, elektrochemické či metody instrumentální analýzy. Objevují se poslední 
dobou i hlasy o prosazení molekulárně biologických metod pro screening povinných ukazatelů 
předepsaných legislativně. Důraz je rovněž kladen na kontinuální monitoring indikátorů fekálního 
znečištění pro detekci náhlých změn v kvalitě vody a pro možný rychlý zásah. Tyto metody využívají 
enzymatických reakcí známých z kultivačních postupů, ale jsou zautomatizované, rychlejší a data 
mohou být získána na dálku.  
 
Jedna ze sekcí se zabývala problematikou hygieny pitné vody a odpadní vody z domácností 
v rozvojových zemích. Důraz byl kladen na jednoduchou a levnou úpravu pitné vody a na jednoduchý 
screening z metodického hlediska neproblematických indikátorů fekálního znečištění. Byla nastíněna 
možnost výroby hnojiva z fekálií. 
 
Vzhledem k místě konání konference byla řešena v  rámci specializované sekce hygiena chovu plodů 
moře. Mlži mohou být i účinní při odstraňování nežádoucích mikroorganismů.  
 
Na konferenci prezentovali své poznatky častěji vědci z neevropských zemí. Přesto lze na základě 
řešených témat říci, že problematika hygieny vody ve všech oblastech je mezinárodním problémem, a 
že konference tohoto typu je užitečná pro Evropana i v případě, kdy se konference koná v tak vzdálené 
lokalitě jakou Brazílie beze sporu je. Sice škála hledaných hygienicky významných mikroorganismů je 
rozmanitá v závislosti na klimatických a hygienických podmínkách státu, ve kterém je problematika 
řešena, ale metody pro detekci mikroorganismů, přístupy k řešení a postihnutí problému jsou společné 
bez ohledu na národnost. 
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