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Abstract: 

The system of saprobity was used, among other methods, to assess the success of remediation of oil 

lagoons. The assessed evaluated system consisted of four series-connected natural reservoirs (lagoons 

No. 1 – No. 4) and lake. To the first lagoon No. 1 was introduced outflow of waste water and sludge 

from oil refineries, runoff from the lake led in to the recipient. Remediation work consisted of partial 

excavation of oil sludge from the lagoons No. 1 and No. 2 and their subsequent stimulated 

biodegradation in biopiles. In lagoons No. 3, No. 4 and in the upper part of the lake the aeration was 

installed with careful dosing macronutrients. In total, four sampling campaigns were carried out in two 

years, always in the same period - in spring and autumn. During every campaign have been evaluated 

30 samples of surface water and 30 samples of dross. Monitoring points were the same in all the 

campaigns and were evenly distributed spatially. By hydrobiological analysis which is based on the 

determination of indices of saprobity, has been proved that due to remediation work a significant 

improvement of the quality of the water ecosystem happened, and the permanent change of alpha-

mesosaprobity degree to worse (sometimes even better) beta-mesosaprobity degree. Usage of 

saprobity system proved to be very sensitive and helped to reveal the "not granted" one day accidental 

escape from the refinery wastewater outlets, directly into the lake (by bypass) in summer between the 

third and fourth sampling campaigns. The use of indices of saprobity can be recommended as a 

suitable control method for the quality assessment of remediation work with impact on the quality of 

water systems (lakes and streams) not only for remediation companies but also to controlling 

institutions of state administration. Saprobic index is measurable, it is a legally standardized method 

and theoretical principle is understandable even for lay people involved in administrative proceedings. 
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Abstrakt: 

Pro hodnocení úspěšnosti sanace ropných lagun byl použit, kromě jiných metod, i systém saprobity. 

Hodnocený systém se skládal ze čtyř sériově zapojených přírodních nádrží a jezera. Do první nádrže 

byl zaveden odtok odpadních vod a kalů z ropné rafinérie, odtok z jezera je zaústěn do recipientu. 

Sanační práce sestávaly z částečného odtěžení ropných kalů v nádržích No. 1a No. 2 a jejich následné 

stimulované biodegradace v biopilech. V nádržích No. 3, No. 4 a horní části jezera byla instalována 

aerace s opatrným dávkováním makronutrientů. Celkem byly realizovány vzorkovací kampaně ve 

dvou letech, vždy ve stejném období, na jaře a na podzim. Při každé kampani bylo hodnoceno 30 

vzorků povrchové vody a 30 vzorků stěrů. Monitorovací body byly ve všech kampaních stejné a byly 

prostorově rovnoměrně rozloženy. Na základě hydrobiologické analýzy založené na stanovení indexů 

saprobity bylo prokázáno, že v důsledku sanačních prací došlo k významnému zlepšení kvality 

vodního ekosystému a trvalé změně saprobity z alfa-mesosaprobního stupně do horší (místy až lepší) 

beta-mesosaprobity. Využití systému saprobity se ukázalo jako velmi citlivé, umožnilo odhalit 

i „nepřiznaný“ jednodenní havarijní únik odpadních vod z rafinérie zaústěný přívodním kanálem 

přímo do jezera v létě mezi třetí a čtvrtou vzorkovací kampaní. Využití indexů saprobity lze doporučit 

jako vhodnou kontrolní metodu pro hodnocení kvality remediačních prací s dopadem na kvalitu 

vodních systémů (jezera a toky) nejen pro remediační firmy, ale i pro kontrolní orgány státní správy. 
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Index saprobity má měřitelnou hodnotu, jedná se o legislativně standardizovanou metodu a teoretický 

princip je srozumitelný i pro laiky, kteří se účastní správních řízení. 
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1. Úvod 

Na žádost zahraničního zákazníka byl pro hodnocení úspěšnosti sanace ropných lagun použit, kromě 

jiných metod, i systém saprobity. Hodnocený systém se skládal ze čtyř sériově zapojených přírodních 

nádrží No. 1, No. 2, No. 3, No. 4 a jednoho jezera, do kterého byla přiváděna voda z nádrží No. 1 až 

No. 4 cca 500 m dlouhou vodotečí. Do první nádrže No. 1 byl zaveden odtok odpadních vod a kalů 

z ropné rafinérie. Odtok z jezera již byl zaústěn do recipientu. Po celou dobu remediačních prací bylo 

nutné dodržovat na odtoku z jezera (koncový článek systému) přísné limity odpovídající kvalitou 

běžné povrchové vodě a kontrolní vzorky byly v tomto profilu odebírány každý den. Remediační 

práce byly rovněž specifikovány zákazníkem a sestávaly v částečném odtěžení ropných kalů 

v nádržích No. 1 a No. 2 a jejich následné stimulované biodegradaci v biopilech. V nádržích No. 3, 

No. 4 a horní části jezera byla instalována aerace s opatrným dávkováním makronutrientů. Do nádrží 

byly umístěny dočasné přepážky usměrňující tok vody a zároveň zabraňovaly šíření případně uvolněné 

LNAPL (plovoucí ropné látky) dále do systému. 

 

V současné době jsou k dispozici hydrobiologická data dvouletého sledování ze všech nádrží a jezera. 

Realizovány byly celkem čtyři vzorkovací kampaně, vždy ve stejném období, na jaře a na podzim. Při 

každé kampani bylo hodnoceno přibližně 30 vzorků povrchové vody a 30 vzorků stěrů. Monitorovací 

body byly ve všech kampaních stejné a byly prostorově rovnoměrně rozloženy po celém sledovaném 

systému – obrázek 1. Hydrobiologická analýza byla provedena na VŠCHT Praha a obsahovala 

mikroskopickou analýzu a stanovení indexů saprobity všech odebraných vzorků v souladu s platnou 

českou legislativou.  

 

  
 

Obr. 1: Posuzovaný ekosystém a umístění monitorovacích bodů 

 

2. Metodika prací 

2.1 Odběry vzorků 

Vzorky vody a stěry biofilmů z dostupných míst ze smáčených povrchů byly odebrány podle pokynů 

uvedených v normě ČSN EN 25 667. Na místě odběru byly vzorky nakonzervovány Lugolovým 

roztokem, čímž se zajistila stálost vzorků pro následné hydrobiologické zpracování. Vzorky byly 

transportovány do hydrobiologické laboratoře v chladicích boxech. Vzorky byly odebrány ve čtyřech 

vzorkovacích kampaních 03/2010, 09/2010, 03/2011 a počátkem 10/2011. Monitorovací body všech 

kampaní byly prakticky totožné – viz obrázek 1. 
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2.2 Hydrobiologická analýza 

Každý vodní organismus má specifické požadavky na abiotické a biotické podmínky biotopu. Při 

znalosti těchto parametrů lze vodní ekosystém na základě výskytu organismů, jako indikátorů 

podmínek prostředí, klasifikovat. Od roku 1955 se pro potřeby ekologického hodnocení stavu biotopů 

používá systém saprobní valence, vyjadřující číselný zápis Gaussovy křivky. Saprobní valence se 

vyjadřuje pomocí desetibodové stupnice (hodnoty na ose y) na základě statistického vyhodnocení 

výskytu určitého druhu v hodnoceném vzorku či biotopu. Čím vyšší četnost výskytu daného 

organismu, tím vyšší hodnota na stupnici saprobní valence. Uvedená stupnice byla doplněna indikační 

váhou druhu I, která je číselnou charakteristikou od 1 do 5 udávající charakteristiku indikátoru 

(výborný, střední, špatný). Biolog na základě zjištěného druhu organismu (indikátoru) a údaji o jeho 

zastoupení v biocenóze určí tzv. saprobní index S, který charakterizuje saprobitu vodního prostředí. 

Saprobní index dosahuje hodnot dle stupně čistoty či znečištění vod od -1 do +8. Saprobita má vztah 

k obsahu rozpuštěného kyslíku ve vodách, jehož procentuální množství souvisí s rozkladnými procesy 

a difuzí z ovzduší (peřejnaté a mechanicky provzdušňované toky  stojaté vody). Saprobní index S má 

vztah i k hodnotě BSK5, trofii vody a souvisí i s některými abiotickými faktory (rychlost proudění), 

toxicitou a popř. radioaktivitou. Saprobní index se vypočítá podle vztahu:
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kde S = saprobní index celého společenstva, Si = individuální saprobní index, hi = hojnost dle 

odhadové stupnice abundance, procento či kvantitativní údaj (počet organismů v 1 ml či na ploše 

1 cm
2
), Ii = indikační váha druhu. 

Obr. 2: Stupnice saprobity a saprobního indexu: Celkový rozsah stupnice saprobity od S = -1.5 po S = 

8.5: k ... katarobita S = -1.5 až -0.5 se středem S = -1.0, x ... xenosaprobita S = -0.5 až +0.5 se středem 

S = 0.0, o ... oligosaprobita S = 0.51 až 1.50 se středem S = 1.0,  ... -mezosaprobita S = 1.51 až 2.50 

se středem S = 2.0,  ... -mezosaprobita S = 2.51 až 3.50 se středem S = 3.0, p ... polysaprobita S = 

3.51 až 4.50 se středem S = 4.0, i ... isosaprobita S = 4.51 až 5.50 se středem S = 5.0, m ... 

metasaprobita S = 5.51 až 6.50 se středem S = 6.0, h ... hypersaprobita S = 6.51 až 7.50 se středem S = 

7.0, u ... ultrasaprobita S = 7.51 až 8.50 se středem S = 8.0.  

¨ 

Tab. 1: Odhadní stupnice hojnosti h 

 

Výskyt slovně Výskyt v % Odpovídající hojnost 
Braun-Blanquetova 

stupnice 

Ojediněle Pod 1 % 1 1 

Roztroušeně 1 % – 3 % 2 2 

Řídce 3 % - 10 % 3  

Hojně 10 % - 20 % 5 3 

Velmi hojně 20 % - 40 % 7 4 

Hromadně Nad 40 % 9 5 



Nejčistší vodě odpovídá katarobita (k, hodnoty saprobního indexu -1,5 až – 0,5), nejhorší vodě 

ultrasaprobita, jedná se toxickou odpadní vodu bez přítomnosti živých organismů (u, hodnoty 

saprobního indexu 7,5 až 8,5). Katarobita odpovídá kvalitní pitné vodě. Xenosaprobita (x) se 

vyskytuje v pramenných úsecích, chladných horských bystřinách a odpovídá pstruhovému pásmu. 

Oligosaprobní vody (o) obvykle slouží pro vodárenské a rekreační účely a odpovídají pstruhovému 

a lipanovému pásmu. V posuzovaném ekosystému byla indikována betamesosaprobita 

a alfamesosaprobita. Beta-mezosaprobita ( ) představuje vodu mírně znečištěnou, považuje se za 

nejlepší stupeň, kterého voda může dosáhnout při biologickém čištění odpadních vod. Lze zde 

zaznamenat bohatý přísun organických látek ve formě minerálních živin vzniklých rozkladem. 

V povrchových vrstvách vody nastává za příhodného osvětlení nadměrná fotosyntetická asimilace 

fytoplanktonu, projevující se mikrobublinkami vzduchu. Tento fakt vede k posunutí 

uhličitanovápennaté rovnováhy (inkrustace, zvýšení pH na hodnotu 9 až 11). V letním období se zde 

tvoří vegetační zabarvení (zákal) vody a vodní květ, pomnožuje se zde fyto- i zooplankton. Alfa-

mezosaprobita (a) se projevuje makroskopicky silným znečištěním, které je důsledkem vysokého 

přísunu organických i anorganických látek. To vede k nadměrné produkci organismů a následně 

k deficitu kyslíku ve vodách. Polysaprobita (p) charakterizuje vody silně znečištěné, vysoký obsah 

organických látek vede při jejich odbourávání často k vyčerpání kyslíku a krátkodobé anoxii. 

 

Odebrané vzorky volné vody a stěrů byly podrobeny hydrobiologické analýze. To znamená, že byl 

vyhodnocen mikroskopický obraz, na jehož základě byly určeny druhy přítomných organismů 

a četnost jejich výskytu. Ze získaných informací byl vypočítán saprobní index každého vzorku vody 

a stěru, vše v souladu s Rámcovou směrnicí 2000/60/ES, která je závazná. Vzorky stěrů (nárosty 

a sedimenty) obsahovaly významný podíl biosestonu, zjm. vlákna sinic a zelených řas, bentické druhy 

rozsivek. Proto byla kvantifikace výskytu organismů ve stěrech a provedena na základě stupnice 

hojnosti (abundance), která je pro případ klasického nárostu vhodnější a zcela odpovídá požadavkům 

v návaznosti na EU standardy (Rámcová směrnice 2000/60/ES). 

 

3. Výsledky 

Z každého monitorovacího bodu byl odebrán k hydrobiologické analýze vzorek vody a vzorek stěru. 

Bylo zjištěno, že v celém systému je poměrně bohaté druhové zastoupení. Celkem bylo identifikováno 

151 druhů ze 13 taxonomických skupin: sinice (12 pc.), skrytěnky (2 pc.), obrněnky (1 pc.), 

různobrvky (1 pc.), zlativky (1 pc.), rozsivky (33 pc.), zelené řasy (52 pc.), krásnoočka (24 pc.), 

bakterie (4 pc.), mikromycety (1 pc.), prvoci (12 pc.), mnohobuněčné organismy (7 pc.), 

makrofyta (1 pc.). 

 

Z každého vzorku vody i stěru byl vyhodnocen mikroskopický obraz a vypočítán saprobní index, 

příklad výstupu mikroskopické analýzy z jednoho monitorovacího bodu viz tabulky 2 a 3. Pro každý 

monitorovací bod byl vypočítán průměrný saprobní index S ze saprobního indexu vody a saprobního 

indexu stěru. Pro každou vodní nádrž byl vypočten průměrný saprobní index ze všech monitorovacích 

bodů umístěných v posuzované nádrži. Příklady vyhodnocení dat z nádrže No. 4 a jezera jsou uvedeny 

na obrázcích 3. a 4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tab. 2: Příklad výstupu hydrobiologické analýzy vody (monitorovací bod D3-C v blízkosti aerace) 

 

Lokalita:                       nádrž  No. 3 Místo odběru:         D3-C 

Datum odběru:            4. 10. 2011 Datum rozboru:     10. 10. až 11. 10. 2011 

Typ vzorku:                 volná voda  

Úprava a vyhodnocení vzorku: centrifugace 10 ml promíchaného vzorku, stanovení mikroskopického obrazu dle ČSN 75 

7712 a 13, stanovení saprobního indexu S dle ČSN 75 7716 

Taxon/skupina Počet 

org./ml 

Abundance 

skupiny 

Sinice (Chroococcus limneticus, Pseudanabaena limnetica, Merismopedia glauca, Phormidium 

tenue) 

20 1 

Rozsivky (Gomphonema olivaceum, Cocconeis pediculus, Navicula pupula, Navicula gregaria, 

Navicula cuspidata, Navicula cryptocephala, Nitzschia paleacea, Nitzschia acicularis, Nitzschia 

actinastroides) 

80 1 

Zelené řasy (Monoraphidium arcuatum, Monoraphidium griffithii, Coelastrum microporum, 

Closterium acerosum, Chlamydomonas simplex, Schroederia setigera, Pandorina morum, Eudorina 

illioisensis, Oocystis lacustris, Scenedesmus acuminatus, Sc. alternans, Sc. dimorphus, Sc. 

quadricauda, Sc. opoliensis, Sc. obliquus, Stichococcus minutus, Pteromonas angulosa) 

1 600 3 

Krásnoočka (Euglena spirogyra, Lepocinclis texta, Lepocinclis ovum, Phacus orbicularis, Phacus 

pyrum, Trachelomonas hispida, Trachelomonas planctonica, Trachelomonas volvocina) 

80 1 

Bičíkovci (Desmarella moniliformis) 120 1 

Organismy celkem:     1 780 org./ml Saprobní index:         2,19 

 

Tab. 3: Příklad výstupu hydrobiologické analýzy stěru (monitorovací bod D3-C v blízkosti aerace) 

 

Lokalita:                     nádrž No.3 Místo odběru:       D3-C 

Datum odběru:          4. 10. 2011 Datum rozboru: 10. 10. až 11. 10. 2011 

Typ vzorku:               nárosty a stěry 

Úprava a vyhodnocení  vzorku:   stanovení mikroskopického obrazu dle ČSN 75 7715, stanovení saprobního 

indexu S dle ČSN 75 7716 

Taxon/skupina Abundance skupiny 

Sinice (Oscillatoria limosa, Phormidium breve, Pseudanabaena catenata) 2 

Rozsivky (Gomphonema olivaceum, Navicula pupula, Navicula capitata, Navicula 

cuspidata, Navicula cryptocephala, Nitzschia paleacea, Nitzschia acicularis, Nitzschia 

actinastroides) 

7 

Zelené řasy (Monoraphidium arcuatum, Mo. griffithii, Coelastrum microporum, 

Chlamydomonas simplex, Schroederia setigera, Pandorina morum, Eudorina 

illioisensis, Oocystis lacustris, Scenedesmus acuminatus, Sc. alternans, Sc. dimorphus, 

Sc. quadricauda, Sc. opoliensis, Sc. obliquus, Stichococcus minutus, Pteromonas 

angulosa, Spirogyra) 

3 

Nálevníci (Carchesium polypinum, Vorticella convallaria) 5 

Poznámky k rozboru: Ve vzorku přítomna Lemna minor. 

Saprobní index: 2,29 

 



  
 

Obr. 3: Vývoj saprobních indexů u nádrže No. 4 

 

Z uvedených dat pro nádrž No. 4 je patrné, že směrem od přítoku (D4-in) k odtoku (D4-out) se 

zlepšuje kvalita vody (modré sloupce) i stěrů (hnědé sloupce), zároveň jsou hodnoty saprobních 

indexů větší na počátku vegetační sezóny (etapy I. a III.) než na jejím konci (etapy II. a IV). Nejhorší 

stav byl zaznamenán v etapě I (jaro 2010), nejlepší v etapě IV (podzim 2011)- viz graf průměrných 

saprobních indexů S (voda + stěr pro dané monitorovací body). Lze tedy konstatovat, že realizované 

sanační práce, měly pozitivní efekt a došlo ke zlepšení kvality posuzovaného ekosystému nádrže No. 4. 

 
Vývoj hodnot saprobních indexů vody i stěrů z jezera (obrázek 4) vykazuje pozitivní trend a zřejmé 

zlepšení v porovnání s etapou I. Avšak ve srovnání s etapami II a III byly, během posledního 

monitoringu (etapa IV), nalezeny horší hodnoty saprobních indexů. U některých vzorků byl 

zaznamenán i zápach po ropných produktech. Toto zjištění je v logickém rozporu s výrazným 

zlepšením v systému nádrží No. 1 - No. 4, který je zdrojovým bodem pro jezero. Následně bylo 

zjištěno, že dne 10. 5. 2011 došlo k havarijní situaci v rafinérii a kontaminovaná voda s fází na hladině 

byla přívodním kanálem zaústěna přímo do jezera (mimo systém nádrží No. 1-No. 4). Fáze ulpěla na 

stvolech rostlin a při poklesu hladiny v jezeře se kontaminace negativně projevila nejvíce v bodě S-D, 

kde je mírný sklon břehu a ropné látky tak pokryly největší plochu. 

 

  
 

Obr. 4: Vývoj saprobních indexů vodní nádrže Jezero 

 

Vývoj průměrných hodnot saprobních indexů za jednotlivé nádrže od etapy I. po etapu IV. je 

přehledně zpracován v tabulce 4. První část tabulky je věnována vodě, druhá stěrům a třetí celkové 

průměrné hodnotě saprobního indexu z vody a stěrů. Data z poslední části tabulky jsou podkladem pro 

obr. 5, podle kterého byly vyvozeny souhrnné závěry hydrobiologické analýzy posuzovaného vodního 

ekosystému. 

 



Tab. 4: Vývoj průměrných saprobních indexů jednotlivých nádrží pro vodu, stěr a celkem 

 

VODA - Průměrný saprobní index I.-IV. etapa 

Vzorkování 11.III.10 29.IX.10 30.III.11 4.X.11 

 No.1 2,58 2,21 2,24 2,09 

 No.2 2,62 2,11 2,25 2,15 

 No.3 2,40 1,97 2,22 2,14 

 No.4 2,45 1,99 2,25 2,03 

Jezero 2,32 2,04 2,25 2,25 

STĚR - Průměrný saprobní index I.-IV. etapa 

Vzorkování 11.III.10 29.IX.10 30.III.11 4.X.11 

 No.1 2,51 2,27 2,38 2,26 

 No.2 2,58 2,30 2,29 2,23 

 No.3 2,43 2,17 2,28 2,21 

 No.4 2,38 2,34 2,31 2,06 

Jezero 2,43 2,30 2,22 2,27 

 

SOUHRN - Průměrný saprobní index I.-IV. etapa 

Vzorkování 11.III.10 29.IX.10 30.III.11 4.X.11 

 No.1 2,55 2,24 2,31 2,18 

 No.2 2,60 2,20 2,27 2,20 

 No.3 2,41 2,07 2,24 2,18 

 No.4 2,42 2,16 2,28 2,05 

Jezero 2,38 2,17 2,24 2,26 

 

 

Z grafu Vývoje průměrných hodnot 

saprobních indexů je jednoznačně 

patrný pozitivní trend a významné 

zlepšení kvality celého ekosystému za 

hodnocené období III/2010 až X/2011. 

Zároveň je patrný i negativní vliv 

havárie v květnu 2011 v jezeře na vývoj 

kvality tohoto subsystému. To dokazuje 

vysokou citlivost použité hodnotící 

metody. Podkladem tohoto grafu jsou 

data ze třetí části tabulky 4. 

 

Obr. 5: Vývoj celkových saprobních indexů pro jednotlivé nádrže 

 

4. Závěr 

Z výsledných dat je zřejmé, že v důsledku remediačních prací došlo k významnému zlepšení kvality 

vodního ekosystému a trvalé změně saprobity z alfa-mesosaprobního stupně do horší a místy až lepší 

beta-mesosaprobity. Využití systému saprobity se ukázalo jako velmi citlivé, umožnilo odhalit 

i „nepřiznaný“ jednodenní havarijní únik odpadních vod z rafinérie zaústěný přímo do jezera v létě 

mezi třetí a čtvrtou vzorkovací kampaní. Využití indexů saprobity lze doporučit jako vhodnou 

kontrolní metodu pro hodnocení kvality remediačních prací s dopadem na kvalitu vodních systémů 

(jezera a toky) nejen pro remediační firmy, ale i pro kontrolní orgány státní správy. Index saprobity má 

měřitelnou hodnotu, jedná se o legislativně standardizovanou metodu a teoretický princip je 

srozumitelný i pro laiky, kteří se účastní správních řízení.  
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