
 

Metodické doporučení pro vyšetřování a hodnocení kvality vody ke 

koupání podle §§ 13 – 15 vyhlášky č. 238/2011 Sb. s důrazem na ukazatel 

Pseudomonas aeruginosa  pro sezónu 2013 

 
 

S ohledem na problémy provázející stanovení ukazatele Pseudomonas aeruginosa metodou 

podle ČSN EN ISO 16266:2008 v přírodních koupalištích je vhodné provést při analýze určité 

korekce, které povedou k přesnějším výsledkům a objektivnějšímu hodnocení. Uvedená 

metoda není totiž příliš vhodná pro stanovení v nedezinfikovaných povrchových vodách, 

protože poskytuje poměrně často falešně pozitivní výsledky, a díky doprovodné mikroflóře je 

nutno snižovat vyšetřený objem vody, což má za následek růst meze detekce metody. Žádná 

vhodnější metoda však není v současné době k dispozici, navíc je její použití předepsáno 

vyhláškou č. 238/2011 Sb., proto je nutné pro stanovení ukazatele P. aeruginosa využívat i 

nadále uvedenou metodu, avšak s určitými modifikacemi, které uvádíme dále. Rovněž 

doporučujeme upravit způsob aktuálního hodnocení.  

 

1) Paralelní stanovení malých objemů vody (10 – 20 ml) v počtu 2 – 4.  

Vyhláška č. 238/2011 Sb. uvádí limitní hodnotu ukazatele P. aeruginosa 10 KTJ/100 ml. 

Vyšší objemy vzorku vody (100 ml, 50 ml) s ohledem na doprovodnou mikroflóru však není 

možné vždy vyšetřit. Paralelní stanovení dvou až čtyř vzorků o objemu 10 – 20 ml umožní 

vyšetřit větší objem vody sice za cenu vyšší pracnosti a vyšších nákladů, přinese však cennější 

informaci a sníží mez detekce, která je – při vyšetření pouhých 10 ml vzorku vody 

s následným přepočtem na objem 100 ml – na úrovni limitu vyhlášky.  

Vzhledem k vyšší pracnosti paralelních vyšetření se tento způsob doporučuje používat jen na 

lokalitách, kde to situace vyžaduje, čili kde k vyššímu výskytu P. aeruginosa opakovaně 

dochází nebo ho lze očekávat (vyšší předchozí srážky, místní zdroje znečištění apod.). 
 

Informační tabulka: mez detekce ve vztahu k vyšetřenému objemu vody (obecně je mez detekce 1 KTJ/ 

plotnu): 

Počet paralelních 

stanovení 

Objem vody 

100 ml 20 ml 10 ml 1 ml 

1 1 KTJ /100 ml 5 KTJ /100 ml 10 KTJ /100 ml 100 KTJ /100 ml 

2 X 2,5 KTJ /100 ml 5 KTJ /100 ml 50 KTJ/100 ml 

4 X 1,25 KTJ /100 ml 2,5 KTJ /100 ml 25 KTJ/100 ml 

S rostoucím vyšetřeným objemem klesá mez detekce, což je pozitivní ve vztahu k danému limitu 10 KTJ 

/100 ml. Při vyšetření pouhých 10 ml je mez detekce právě na úrovni limitu a průkaz jediné KTJ 

znamená dosažení limitu! 

 

2) Korekce výsledku s ohledem na výskyt falešně pozitivních nálezů. 

Německé doporučení
1
 reagující na falešně pozitivní nálezy P. aeruginosa (kdy jsou takto 

vykazovány i jiné, hygienicky méně významné druhy pseudomonád) doporučuje provést 

následné potvrzující kultivační testy při vyšší teplotě (růst při 42°C). Vzhledem k pracnosti 

tohoto kroku doporučujeme toto řešit jednodušším a přibližně stejně účinným 

způsobem, a totiž násobit získaný výsledek faktorem 0,5 (čili vydělit výsledek dvěma). 

Tato korekce resp. korekční faktor vychází jednak ze zkušeností německých autorů 

                                                 
1
 Heinemeyer E.-A., Luden K. Problémy s aplikací normy DIN EN 12780 k prokazování Pseudomonas 

aeruginosa z koupacích jezírek a povrchových vod (Probleme bei der Anwendung der DIN EN 12780 zum 

Nachweis von Pseudomonas aeruginosa aus Schwimmteichen und Oberflächengewässern). Bundesgesundheitsbl 

- Gesundheitsforsch - Gesundeitsschutz 3/2009, 345-351. 



(Heinemeyer a Luden, 2009
1
), kteří uvádějí 55 a 71 % falešně pozitivních nálezů ze vzorků 

z koupališť s přírodním čištěním vody, jednak ze zkušeností Státního zdravotního ústavu – 

četnost falešně pozitivních nálezů z řek a koupališť na různě velkých přírodních nádržích 

činila cca 42 %.  

 

3) Vkládání nálezů Pseudomonas aeruginosa do IS PiVo 

Každý výsledek ukazatele Pseudomonas aeruginosa z koupališť hodnocených podle § 13 – 

15 vyhlášky č. 238/2011 Sb. by měl být v IS PiVo doplněn poznámkou o tom, z jakých 

filtrovaných objemů byl vypočten (viz bod 1) a zda byl ke korekci použit faktor popsaný 

v bodu 2 tohoto doporučení. 

 

4) Aktuální hodnocení jakosti vody ke koupání 

V souladu se zněním § 6a odst. 1 písm. b) a § 6b odst. 1 zákona o ochraně veřejného zdraví je 

povinností provozovatele informovat veřejnost, že došlo (v případě překročení limitní 

hodnoty) ke znečištění vody (nikoli přestat provozovat koupaliště). 

 

Ukazatel Jednotka 

1 2 3 4 5 

     
Escherichia coli KTJ/100 ml ≤ 100   >100 2000 

Intestinální enterokoky KTJ/100 ml ≤50   >50 400 

Pseudomonas aeruginosa KTJ/100 ml ≤10 ** ** 
opakovaný 

nález >10 

opakovaný 

nález >10*** 

průhlednost metr >1 ≤ 1    

průhlednost <1m: 

sinice + chlorofyl-a 
-  

 
>I.stupeň* >II.stupeň* >III.stupeň* 

další -  

 

  

prokázané 

onemocnění; 

zcela 

nepřijatelné 

smyslově 

postižitelné 

vlastnosti atp. 

 

* stupně podle § 10 a přílohy č. 4 vyhlášky č. 238/2011 

** V případě prvního nálezu vyššího než 10 KTJ/100 ml se doporučuje  rozhodnout na základě výše nálezu, nálezů dalších 

ukazatelů a znalosti místní situace. V úvahu nejvíce připadají kategorie 2 – „voda vhodná ke koupání s mírně zhoršenými 

vlastnostmi“ a 3 – „zhoršená jakost vody“ 

*** opakovaný nález bude vyšší než 10 KTJ/100 ml a současně bude překročen limit pro stupeň 5 alespoň u jednoho 

z ukazatelů fekálního znečištění – Escherichia coli nebo intestinální enterokoky  

 

Poznámka: 

- Slovní vyjádření k použitým barevným symbolům (sluníčkům) je totožné, jako je tomu u přírodních koupališť. 


