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• Mikropolutanty

toxické, persistentní
a bioakumulativní látky 

s negativním vlivem 
na ekosystémy, živé 
organismy, případně 

zdraví člověka

„znečišťující látky 
vzbuzující obavy“

Koncentrace  - od ng do μg
μg/L (10-6 g/L); ng/L (10-9

g/L) 50 x 25 x 2,5 m

300 mg



Legislativní limity mikropolutantů v ČR
VODA - PESTICIDY
Povolené limity pro koncentrace PL a jejich metabolitů ve vodách pitných, povrchových, 
podzemních i v surové vodě pro úpravu na vodu pitnou.

ZEMINA
Legislativně dané limity pro PL neexistují pro zeminy (kromě MP MŽP 1/2014), přestože se v poslední době 
ukazuje, že právě půdní prostředí je rezervoárem PL a jejich primárním recipientem a voda je až 
sekundárním příjemcem tohoto znečištění. 

PITNÁ VODA SUROVÁ VODA PRO 
VODU PITNOU

POVRCHOVÁ VODA PODZEMNÍ VODA

Pro každou jednotlivou 
PL a rel. metabolit v 
pitné vodě  0,1 µg/l 
(NMH)

Má 3 stupně jakosti a 
pro každý stupeň mírně 
odlišné limity

Řídí se tzv. normami 
environmentální kvality 
(NEK)

v zásadě pracuje se 
stejnými limity jako voda 
pitná

Pro aldrin, dieldrin, 
heptachlor a 
heptachlorepoxidu=
přísnější limit, 0,03 µg/l

Jednotlivá PL a rel.
metabolit - 0,1 – 0,5 
µg/l  a  pro jejich sumu 
0,5 µg/l

V závislosti na PL - buď 
nejvyšší přípustná 
koncentrace PL anebo 
její celoroční průměrná 
hodnota, příp. oboje.

Pro sumu jednotlivých 
PL a jejich relevantních 
metabolitů - 0,5 µg/l.

Pro aldrin, dieldrin, 
heptachlor a 
heptachlorepoxidu=
přísnější limit, 0,03 µg/l

NEK pro konkrétní 
pesticid v nařízení vlády 
č. 401/2015 Sb. 



Zdroj: JoãoC.G.Sousa et al.: A review on  environmental monitoring of water organic pollutants 
identified by EU guidelines, Journal of Hazardous Materials, 344(2018), 146–162.

Počet studií zabývajících se monitoringem mikropolutantů od roku 2012

Problematika mikropolutantů
vykazuje významná  regionální specifika!



Obavy společnosti z organických mikropolutantů ??
Počet článků týkajících se 
jednotlivých skupin OMP v 
letech 2001-2017

Tématické zaměření článků 
týkajících se jednotlivých 
skupin OMP v letech 2001-
2017



Zbytky léčiv v ČR
Budou následovat scénář pesticidů????

(Pravděpodobně) ANO.

1.) Zvedá se vlna zájmu o jejich monitoring ve všech typech vod

2.) Jsou vyhodnocovány nejvýznamnější typy látek z řad humánních léčiv
(Telmisartan – léčivo pro korekci vysokého krevního tlaku, Tramadol – opioid, léčba 

bolesti, Diklofenak – protizánětlivý lék, Karbamazepin – antiepileptikum, zbytky 
antidepresiv, hormonálních přípravků, kontrastních látek pro zobrazovací techniky v 

medicíně).

3.) Zvýšená pozornost se začíná věnovat i veterinárním léčivům

4.) V přípravě by měl být metodický pokyn zavádějící limity pro léčiva v pitných vodách a 
surové vodě pro přípravu vody pitné



Možnosti eliminace mikropolutantů



EPS a mikropolutanty
MŮŽE BÝT BIOTECHNOLOGIE PRAKTICKY POUŽITELNÝM NÁSTROJEM PRO
ELIMINACI PESTICIDŮ Z VOD?

Metody dekontaminace a detekce perzistentních
chloracetanilidových pesticidů a jejich metabolitů, které jsou
legislativně sledované
• Označení: TAČR TH03030118

• Doba trvání: 2018–2021 

• Spoluřešitelé: Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i. , ALS Czech Republic, s.r.o. 

• Charakteristika: 1. zaměření se zejména na alachlor, acetochlor a 
jejich relevantní metabolity; 2. optimalizace moderních 
výzkumných metod s využitím OMICS přístupu pro cílené získání 
mikroorganismů využitelných pro dekontaminaci xenobiotik; 3.
zisk ověřené technologie na odstraňování pesticidů a jejich 
metabolitů z vod; 4. zisk validované metody detekce pesticidů 
včetně metabolitů v půdním prostředí.



Degradační mikrobiální konsorcium:

Preparát Název mikroorganismu Označení ve firemní
sbírce mikroorganismů

Forma skladování Typ mikroorganismu

1 Microbacterium testaceum EPS 1067 lyofilizát Bakterie, G+ tyčinky

2 Brevundimonas diminuta EPS 1054 lyofilizát Bakterie, G- tyčinky

3 Cyberlindnera suaveolens EPS 1048 lyofilizát Kvasinka

4 Barnettozyma californica EPS 1049 lyofilizát Kvasinka



Biotechnologie??
• Minimální požadovaná koncentrace kontaminantu

- jednotky mg/l, tzn. 1000x až 10 000x vyšší hodnoty
• Rychlost biodegradace

- vyšší jednotky až desítky dnů



Překonání problémů spojených s příliš nízkou 
koncentrací kontaminantu

 Přídavek kosubstrátu
- v literatuře popsáno
- v reálu zatím výsledky neuspokojivé

 Zakoncentrování kontaminantu před 
vstupem do bioreaktoru

 Zakoncentrování a biodegradace v rámci jednoho bioreaktoru
- kombinovaný reaktor (laboratorní model) momentálně v testování





Překonání problémů spojených s příliš nízkou 
rychlostí degradace či neúplným rozkladem 
kontaminantu

 Kombinovaný bioreaktor s velmi 
vysokou hustotou mikrobiální 
populace degradérů (biofilm v 
kombinaci se suspenzní populací)

 Fyzikálně-chemický pretreatment
molekul kontaminantů (H2O2, UV foto-
katalýza)
- V řešení  Hybridní systémy umožňující

střídat různé redoxní podmínky 
(aerobní, anoxické, anaerobní)



Kombinovaný postup eliminace chloracetanilidových
pesticidů z kontaminovaných vod a zemin

• Označení: TAČR TJ04000226
• Doba trvání: 2020–2022 (probíhající projekt)
• Spoluřešitelé: Univerzita Pardubice, Univerzita Tomáše Bati 

Zlín 
• Charakteristika:
1. zaměření na stále používané pesticidy ze skupiny 
chloracetanilidů včetně jejich metabolitů; 
2. navržení a otestování kombinovaného postupu eliminace 
chloracetanilidových pesticidů z kontaminovaných vod; 
3. navržení bioremediačního přístupu určeného k 
dekontaminaci zemin;
4. pomocí molekulárních metod provést identifikaci zástupců 
mikrobiomu půdy a vody před a po provedení nápravných 
opatření.



Poděkování:

Výsledky projektů TH03030118 a TJ04000226 byly realizovány za podpory TAČR.

Týmu RNDr. Tomáše Erbana, Ph.D.  z VÚRV

Týmu Ing. Taťány Halešové z ALS Czech Republic, s.r.o.

Týmu Ing. Jiřího Palarčíka, Ph.D. z UP

Týmu Mgr. Magdy Janalíkové, Ph.D. z UTB

A v neposlední řadě kolegyním a kolegům z řad EPS biotechnology.



Děkuji za pozornost
Děkuji za pozornost!


