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Stanovení průvodní mikroflory desulfurikačních bakterií ve 
vodách sirovodíkových pramenů 
(Práce z biochemického odd. Ústavu pro naftový výzkum v Brně) 

Úvod a problematika 

Stanovení výskytu desulfurikačních bakterií má rozhodující význam pro 
posouzení intensity síranové redukce ve vodách sirovodíkových pramenů 
(Spurný, Do stá 1 e k, Ú 1eh1 a 1956); autoři ukázali, že vývoj desul
furikačních bakterií závisí také na průvodní mikrofloře, vyskytující se ve 
vodách, t.j. poměr ve vodách obsažených desulfurikačních bakterií ke konta
minantní mikrofloře určuje rychlost produkce sirovodíku. Pro účely hydro
logické praxe byl vypracován nomogram, (Spurný, Do stá 1 e k, Ú 1eh1 a 
1956), v němž k vyhodnocení počtu desulfurikačních bakterií je třeba zjistit 
četnost jejich průvodní mikroflory; jde o skupinu bakterií, které rostou na 
téže elektivní půdě jako desulfurikační bakterie, t. j. využívají laktát amonný 
jako zdroj organického uhlíku a snášejí vyšší koncentrace siřičitanu sodného. 
Při sledování četnosti bakterií tohoto typu bylo užito thigmotaktické metody. 

Metoda 

Použitá metoda thigmotaxe - submerged slide technic (Z o B e 11 1946) 
spočívá v tom, že čistá skla, obvykle rozměrů podložních sklíček, se pono

řují do studované vody a po vhodné době exposice, závislé na teplotě vody, 
množství živin a četnosti mikroorganismů, se na nich stanovuje mikroskopicky 
počet zárodků. 

Kar z in kin (1934) , který po prvé užil této techniky při studiu bakterií v přirozených 
vodách , označoval tyto bakterie, adsorbující se na površích skel, jako bakterijni perifyton; 
synonymní názvy užívané v literatuře jsou: perifytické bakterie (Henri c i 1933), sessilní nebo 
sedentárni organismy, attachement bacteria (Z o B e 11 a A 11 e n 1935). Studiu této vlast
nosti živých bakterijních buněk, zvané thigmotaxe nebo stereotropie, byla věnována řada prací; 
přispěly k tomu některé paradoxní jevy, pozorované při stanovení četnosti mikroorganismů ve 
vodách. Whipple 1901, ZoBell a Anderson 1936, Z o Bella Stadler 1940 
zjistili ve vzorcích vod, odebraných z přirozených stanovišť a uložených v laboratoři, zvýšenou 
činnost bakterií, resultujicí v mnohonásobném jejich pomnožení. Někteří autoři vysvětlovali 
tyto jevy změnami tense kyslíku v nádobách, nestejně doplněných vodou po hrdlo kultivačních 
nádob. Tyto domněnky byly vyvráceny zjištěním, že pomnožení bakterií a respirace aerobních 
bakterií je v širokých mezích nezávislá na tensi kyslíku; Z o B e 11 a St ad 1 e r (1940) udávají 
meze od 0,30 do 30 mg 0 2/1. 

Z o B e 11 (1936) věnoval pozornost nápadnému pomnoženi vodních mikroorganismů ve 
vztahu k poměru objemu kultivované vody a příslušného povrchu nádoby; prokázal, že pomnoženi 
zárodků úměrně stoupá s hodnotou poměru objemu vody a povrchu kultivační nádoby. Při de
tailním výzkumu příčin této thigmotaxe zjistil týž autor, že popsaný jev nastává jen v případech, 
kdy orgarucké živiny jsou ve vodách obsaženy v koncentraci menší než 10 mg/1. V obráceném 
případě, je-li koncentrace živin vyšší, je účinek povrchu zastřen, t. j. poměr planktonických 
forem bakterii k perif ytickým je číslo nekonečně velké. Tyto výsledky byly ověřeny pracemi 
autorů Heukelekian a. Heller (1940) a ZoBell a Grant - (1943). 
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Na základě těchto výsledkú vyslovil Z o B e 11 (1943) theorii thigmotaxe; domnívá se, že 
primárním faktorem je adsorbce ve vodě obsažených organických látek na pevné povrchy 'a tím 
jejich zkoncentrování. Tak se vytvoří na površích mikrozona optimální pro enzymatickou činnost 
bakterií, neboť se zpomaluje difuse exoenzymů a organických živin, částečně natrávených do roz
pustné formy. Předpoklad adsorbce organických látek na površí.ch pevných látek, ponořených 
do roztoku, prokázali experimentálně St ar k, St ad 1 e r, M c Co y, a Ha rve y (1941). 
Z u v edené koncepce thigmotaxe lze vysvětlit zvýšenou bakterijní aktivitu v kulturách, kde byl 
přidáván písek, asbest nebo skleněné perly (P e e 1 e 1936, Br eden a Bu s c h w e 11 1933, 
Lloyd 1937, Prescott a Winslow 1931,Rubenčik, Roisin a Bieljanskij 
1936, Waksmann, Reuszer, Carey, Hotchkiss a Renn 1933, Kořínek 
a Bab i č k a 1934). 

Rozšífoní stereotropie organismů studovali četní autoři; L 1 o yd (1933) soudí, že 
autochtonní mořské mikroorganismy nejsou planktonické, Henri c i a John st on (1935) 
popsali mnoho druhú bakterií, které se vyvíjejí optimálně na pevných površích, Kuzněcov a 
(1937) uvádí, že všechny autochtonní vodní mikroorganismy mají perifytickou schopnost, 
Z o B e 11 (1943) studoval bakterijní populace v moři a výsledky ukázaly, že z 96 druhů mořské 
mikroflory bylo 29 druhů výslovně thigmotaktických, 4 7 jevilo perifytickou tendenci a 20 druhů 
postrádalo tuto schopnost vůbec. Z faktorů, které ovlivňují thigmotaxi bakterijních buněk, byla 
studována závislost na vývojové fázi buněk (Smith a Z o B e 11 1937), byly sledovány změny 
rychlosti thigmotaxe na druhu použitých povrchů a. současně vliv mezipovrchového napětí 
(Z o B e 11 1943). Rozhodujícím faktorem je také stanovení optimální doby thigmotaktické 
exposice (Henri c i 1936, Hot c h k i s s a Wa k s man 1936). Posledně jmenovaní autoři 
doporučují tuto metodu pro stanovení četnosti vodních mikroorganismů a dávají jí přednost před 
plotnovou metodou; v určitých případech vidí výhodu v tom, že podle thigmotaktického počtu, 
který považují za representativní obraz autochtonní mikroflory studované vody, lépe posoudíme 
bakterijní osídlení vody, kdežto v počtu získaném plotnovou metodou zahrnujeme i ty bakterijní 
druhy, které jsou vymyty z púdy okolních břehů. Pro vhodnost této metody pro hydrobiologii 
byly studovány možnosti kvantifikace této metody - "attachement count" (H o t c h k i s s 
a Waksman 1936, Kriss a Rukina 1952, Kriss a Markianovič 1954, 
Ierusalimskij 1954). 

Z literárního přehledu je zřejmé, že pro studium bakterijního osídlení hlu
binných vod jsou splněny všechny předpoklady pro vhodnost použití thigmo
taktické metody, především pro nízkou koncentraci zdrojů organického uhlíku 
a dusíku ve studovaných vodách (pod 5 mg/1). 

Převážná většina autorů pracovala thigmotaktickou metodou přímo v te
rénu, t. j. sklíčka, upevněná ve speciáhúm nósiči, byla ponořena do studované 
vody a různě dlouho exponována. 

Tento způsob je vhodný potud, že využívá stereotropii organismů přímo 
v podmínkách jejich p:hrozeného prostředí. V naší práci však nebylo možno 
vždy této modifikace užít, neboť některé prameny byly příliš mělké, některé 
se čerpaly výhradně pumpami. Za těchto okolností byly prováděny thigmo
taktické analysy výhradně laboratorně ve speciálních skleněných nádobách, 
užívaných běžně pro barvení mikroskopických preparátů-. Bylo užíváno mikro
skopických podložních sklíček velikosti 75 X 20 mm, jejichž povrchová úprava 
byla provedena podle údajů v práci Hot c h k i s s a Wa k s man (1936): 
skla se nejprve vyvaří v mýdlové vodě, důkladně vyperou vodou a opláchnou 
v kyselině chromové. Poté se znovu vyperou v destilované vodě a uloží v alko
hol u ; před použitím se sklíčka vyžíhnou. Vždy 5 sklíček bylo uloženo verti
kálně v zářezech sterilované skleněné nádoby a přelito až po okraj 120 ml 
studované vody ; nádobka byla přikryta víčkem. Podle výsledků předběžných 
pokusů byla zvolena 24hod. exposice a byla dodržována pro každou studo
vanou vodu. Kultivační teplota byla udržována při 22 °C. Sklíčka s př-isedlými 
bakterijními buňkami byla' pak vyjmuta a lehce opláchnuta v destilované 
vodě . V silně mineralisovaných vodách nebyly po oschnutí preparátu vykry
stalované soli odstraněny, neboť bylo předpokládáno, že na jejich površích 
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budou uchyceny mikroorganismy; mikroskopické vyšetření takových · prepa..: 
rátů potvrdilo t uto domněnku, neboť valná většina kolonií se vytvářela kolem 
krystalů (obr. 1). Dále bylo postupováno tak, že thigmotaktický preparát byl 
krátce osušen a sterilní ·pipetou byla přikápnuta agarová půda elektivní pro 
kultivaci desulfurikačních bakterií (a tím i pro jejich kontaminanty), rozta
vená na 45 °C. Bylo užito obměny půdy, uvedené v práci St ar ke y (1948) 
s přídavkem siřičitanu sodného a kvasničního extraktu: 0, 1 % K 2HP04 , 

0,1 % NH4Cl, 0,01 % CaCl2 • 2H20, 0,01 % MgS04 • 7H20, 0, 1 % Na2S04 , 

0,02 % Na2S03 , 0,35% laktát amonný, 0,005 % kvasničný extrakt, stopa 
Mohrovy soli, 1,5% agar. Ještě tekutá kapka byla smáčknuta v tenký agarový 
film p:t-iložením sterilního krycího sklička. Preparát byl rámován parafinem, 
aby byly zaručeny anaerobní podmínky kultivace a současně, aby bylo zabrá
něno vysychání agaru. Takto zhotovené preparáty byly kultivovány při 32 °C po 
dobu 10 dní. Počet vyrostlých kolonií byl stanovován mikroskopicky; bylo 

Pramen Datum odběru 
Počet kontaminantních 

bakterií na ploše 400 rnm2 

Attachement 

Locality 
Date of count of con taminants 

water-sampling (area 400 sq. mm.) 

Napajedla - lázně 5. 8. 1955 l.1 30 
Malenovice - prádelna IO. 6. 1955 7 
Malenovice - lázně 10.6. 1955 76 
Malenovice - drůbežárna 10. 6. 1955 4.724 
Louky - horní studna 5. 8. 1955 83 
Louky - spodní studna. 5. 8. 1955 82 
Březnice - lázně 14. 7. 1955 60 
Vizovice - lázně Dudík 5. 6. 1955 304 
Vizovice - lázně Švejdo. 14. 7. 1955 50 
Vizovice - lázně Kučera 14. 7. 1955 49 
Želechovice-Zelené údolí 5. 6. 1955 28 
Lůtonina 5. 6. 1955 204 
Pozděchov (M. Mišun) 20. 6. 1955 61 
Bratřejov - studánka u potoka 20. 6. 1955 748 
Bratřejov-Chrámečný mlýn 28. 6. 1955 66 
Trubisko - prostřední studna 20. 6. 1955 30 
P radlisko - horní studánka 10. 6. 1955 290 
Pradlisko - rozcestí 10. 6. 1955 284 
Podhradí 14. 7. 1955 400 
Lipová - horní studna 10. 6. 1955 52 
Slopné-Kozubík 10. 6. 1955 80 
Slopné-Čičelova louka 10. 6. 1955 12 
Bohuslavice - host inec 20. 6. 1955 45 
Bohusbvice - „petrolejová" 20. 6. 1955 57 
Suchá Loz - lázně 28. 6. 1955 o 
Nezdenice - lom 28. 6. 1955 8 
Bánov - spodní studna 28. 6. 1955 12 
Rudice-Žleby (horní studna) 28. 6. 1955 12 
Rudice-Žleby (výron pod ssuti} 28. 6. 1955 55 
Rudice - pumpa u potoka 28. 6. 1955 138 
Ostro7.ská Nová Ves - lázně 

(studna) 2 14. 7. 1955 108 
Ostrožská Nová Ves - lázně 

(studna) 3 14.7. 1955 318 
Podolí (Michálek č. 44) 14. 7. 1955 68 
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užito zařízení pro fázový kontrast při malém zvětšeni objektivu Ph 20 a oku
láru 1 7krát. Počet kolonii byl stanovován na standartni ploše 400 mm3 jako 
průměr ze tří preparátů. 

Touto metodou byla stanovována četnost průvodní mikrofiory desulfuri
kačních bakterií ve vodách sirovodíkových pramenů kraje Gottwaldov; celkem 
bylo analysováno 33 vod: 

Vzorky uvedených pramenů, pokud se ,jednalo o hluboké studny, byly 
odebírány zařízením pro odběr vod z hloubky; vody byly laboratorně zpraco
vávány druhého dne po svozu vzorků. V této době byly vody uloženy v chla
dícím prostoru +5 °C, aby nedošlo k pomnožení bakterií ve vodě obsažených. 

Výsledky pokusil 

Kultivací thigmotaktických preparátů se objevily druhého až třetího dne 
drobné kolonie se zčernalým okrajem (obr. 2 a 3), které po přeočkování byly 
určeny jako bakterie rodu Desulfovibrio. Čtvrtý a pátý den kultivace ztratily 
tyto kolonie přesné hranice a v dalším průběhu kultivace se difusně rozptýlily 
po celé ploše preparátu (obr. 4). V téže době se počaly vytvářet kolonie odliš
ného tvaru; byl nalezeny v zásadě tři morfologicky odlišné typy: 

1. okrouhlé kolonie, vytvářené kokovitými formami bakterií (obr. 5, 6, 7), 
2. okrouhlé kolonie, tvořené krátkými tyčkovitými formami (obr. 8 a 9), 
3. nepravidelně ohraničené kolonie, tvořené tenkými, vláknitými bakte

riemi (obr. 10 a ll). 

Vzhledem k tomu, že tyto typy kolonií se vytvářely v převážné většině pre
parátů ze studovaných sirovodíkových vod, byly považovány za obligátní 
průvodní mikroorganismy desulfurikačních bakterií; jejich celkový počet byl 
stanoven ve studovaných vodách (tabulka). 

Zhodnocení výsledků a diskuse 

Základní pfodpoklady pro úspěšné využití thigmotaktické metody stano
vení četnosti průvodní mikrofiory desulfurikačních bakterií ve studovaných 
vodách byly podle údajů literatury v této práci splněny, t. j. vodní mikro
organismy jsou převážně perifytické a nízká koncentrace organických živin 
v hlubinných vodách je příznivá pro využití thigmotaktické aktivity bakte
rijních buněk. Zůstává však problém, zda získaný thigmotaktický preparát je 
po kvantitativní a kvalitativní stránce representativním obrazem bakterijní 
populace studovaných vod a zvláště zda byla zachycena bakterijní asociace 
kontaminantní desulfurikačním bakteriím. Stálo mimo rámec této práce uspo
řádat serii pokusů k získání adekvátního obrazu o perifytických poměrech 
pro všechny druhy bakterií, vyskytující se ve studovaných vodách. Ověření 
thigmotaktické schopnosti kontaminantů bylo provedeno při analyse vod 
sirovodíkových pramenů ve Vizovicích; vzorky vody byly obohaceny 
živinami, jak uvedeno v metodice při přípravě živného agaru a kultivo
vány za anaerobních podmínek. Do nádobky byla vložena sklíčka, jejichž 
povrch byl upraven pro thigmotaxi (viz metodiku v odd. II.). Po 5 dnech 
kultivace byl stanovován mikroskopicky thigmotaktický obraz bakterijních 
kultur (obr. 12). Jednotlivé bakterijní formy, vyjímaje vláknité formy desul
furikačních bakterií, jsou shodné s oněmi, které byly stanoveny nejčastěji 
v preparátech, kultivovaných pod sklíčkem v agarovém filmu. Při hodnocení 
počtu kontaminantních bakterií z počtu vyrostlých kolonií naskytá se otázka, 
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zda každá kolonie vyrostla z jediné buňky; tento předpoklad - v některých 
pÍ'Ípadech neplatí, neboť již na thigmotaktických sklíčkách se vytvářejí často 
mikrokolonie. Po 24 hodinách thigmotaktické exposice byl zjištěn výskyt ko
lonií vytvářených až 100 bakteriemi. Tento fakt nikterak neskresluje výsledky 
počtu kolonií, vyrostlých v agarovém filmu, má však vliv na velikost počí
taných kolonií. 

V celkovém zhodnocení možno říci, že metoda thigmotaxe by mohla 
v dalším propracování nahradit plotnovou analysu, zvláště ph studiu mikrob
ního osídlení vod. Výhodu oproti klasickým metodám možno vidět v tom, že 
s minimálními nároky na laboratorní vybavení sklem a na množství spotře
bovaného agaru, lze získané thigmotaktické preparáty kultivovat v elektivních 
agarových filmech a kolonie stanovovat mikroskopicky. 

Souhrn 
1. Spurný, Do stá 1 e k a Ú 1eh1 a (1956) ukázali, že vývoj desulfurikačnich 

bakterií a produkce sirovodíku závisí také na počtu v kulturách obsažených zárodků průvodní 
mikroflory; při sledování četnosti bakterií této fysiologické skupiny bylo užito thigmotaktické 
metody. 

2. Z kritického literárního přehledu je diskutována vhodnost této metody pro hydro
mikro biologická studia. 

3. Popsanou metodou byla stanovována četnost průvodní mikroflory desulfurikačních 
bakterií ve vodách 33 sirovodíkových pramenů kraje Gottwaldov. 

4. Výhodu použité metody lze vidět v tom, že kultivací thigmotaktických preparátů 
v elektivních agarových filmech lze stanovit poměrné zastoupení jednotlivých fysiologických 
skupin mikroorganismů (při minimálních nárocich na laboratorní vybavení sklem a spotřebu 
agaru). 

Došlo 15. II. 1956. 
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Vysvětlení k tab. XI.-XII. 
Obr. l. Preparát z vody pramene Louky - horní studna. Vývoj kolonie v agarovém íilmu ze 

zárodků, adsorbovaných na povrchu krystalu. Fázový kontrast 250 X . 
Fig. 1. Submergecl slide preparation obtained from the spring water of Louky. Colony developed 

in the nutrient agar film from bacteria attached on the surface of a crystal. Phase con
trast 260 X . 

Obr. 2. Preparát z vody sirovodíkového pramene lázní Dudík ve Vizovicích. Vývoj kolonií 
desulfurikačních bakterií v agarovém filmu po 48 hod. kultivace. Fázový kontrast 200 x . 

Fig. 2. Submerged slide preparation obtained from the hydrogen sulphide water of the Dudík 
spring in Vizovice. Colonios of suplhate reducing bacteria in the nutrient agar film 
nfter 48 hours' cultivation. Phase contrast 200 X • 

Obr. 3. Preparát z vody sirovodíkového pramene lázní Dudík ve Vizovicích. Detail kolonie 
deRulfurikačních bakterií v agarovém filmn po 48 hod. kultivace. Fázový kontrast 500 X . 

Fig. 3. Suhrnorged slide prepara.Lion obtained from the hydrogen sulphide water of the Dudík 
spring in Vizovice. Colony of sulphate reducing bacteria in the nutrient agar film 
after 48 hours' cultivation Phase contrast 500 X . 

Obr . 4. Preparát z vody sirovodíkového pramene lázní Dudík ve Vizovicích. Přerostlé kolonie 
dosulfurikačních bakterii v agarovém filmu po 96 hodinách kultivace. Fázový kontrast 
200 x . 

Fig. 4. Submergod slide preparntion obtained from the hydrogen suplhide water of the Dudík 
spring in Vizovice. The overgrown colonies of sulphate roducing bact.eria in the nutrient 
agar film after 96 hours' cultivation. Phase contrast 200 X • 

Obr. 5. Preparát z vody sirovodíkového pramene Lútonina. Okrouhlé kolonie, tvořené kokovi
tými formami mikroorganismů v agarovém filmu po 96 hod. kult;ivace . Fázový kontrast 
200 x . 

lTig. 5. Submerged slide preparation obtained from the hydrogen sulphide water of Lůtonina. 
Colonies of ovoid forms of microorganisms in the nutrient agar lftlrn after 96 hours'culti
vation. Phase contrast 200 x . 

Obr. 6. Preparát z vody sirovodíkového pramene Lůtonina. Kolonie, tvořené kokovitým formami 
mikroorganismů v agarovém filmu po 96 hod. kultivace. Fázový kontrast 600 X • 

Fig. 6. Submerged slide preparation obtained from the hydrogen sulphide water of Lůtonina. 
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Colonies of ovoid forms of microorganisms in the nutrient agar film after 96 hours' culti
vation. Phase contrast 600 X • 



Obr. i. Preparát z vody sirovodíkového pramene lázní Dudík ve Vizovicíl'h. Kolonie, tvořené 
kokovitými formami mikroorganismů v agarovém filmu po 96 hod. kultivace. Fázový 
kontrast 300 X . 

Fig. 7. Submerged slide preparation obtained from the hydrogen sulphide water of the Dudík 
spring in Vizovice. Colonies of ovoid forms of microorganisms in the nutricnt agar film 
after 96 hours ' cultivation. Phase contrast 300 X • 

Obr. 8. Preparát z vody sirovodíkového pramene lázni Malenovice. Kolonie, tvořené kri\Lký mi 
tyčkovitými formami bakterií v agarovém filmu po 96 hod. kulLivace. Fázový kontrast 
2oo x . 

Fig. 8. Submcrged slide preparation obtained from the hydrogen snlphide w a tor of tho Male
novice spring. Colonies of short rod-shapcd bac teria in the nutricnt agar film after H6 hours 
eultivation. Phaso contrast 200 X . 

Obr. 9. Preparát z vody sirovodíkového pramen e lázní Ostrožská Nová Ves. Kolonie, tvofonó 
krátkými tyčkovitými formami bakterií v agarovém filmu po 120 hod. lrnltivaco. Fázový 
kontrast 450 X • 

Fig. 9. Submerged slido preparation ohtained from the hydrogen sulphide wakr of the Ostrožská 
Nová Ves spring. Colonies of short rod-shaped bacteria in the nutricnt agar film after 
120 hours' cultiva.tion. Phase contrast 450 x . 

Obr.10. Preparát z vody sirovodíkového pram ene Pozděchov. Kolonie, tvořené tenkými, vlákni 
tými formami bakterií v agarovém filmu po 96 hod. kultivace. Fi'.tzový kontraRt 4-50 x . 

Fig. IO. Snbmerged slide preparation obtained from the hydrogen sulphiue water of Pozděchov. 
Colonies of filarncntous bacteria in the nutricnt agar Jilm after !)6 how·s' cultivation. 
Phase contrast 4fi0 X . 

Obr.11. Preparát z vody sirovodíkového pmmene Pradlisko - horní Rtudánka . Kolonie, tvofoné 
vláknitými formami bakterií v agarovém filmu po 120 hod. kultivare. FázO\·ý kontrast. 
4.'>0 x . 

Fig. l l. Submerged slide preparation obtained from the h ydrogcn sulphido water of P ntdlisko. 
Colonies of filamcntous bacteria in the nutricnt agar film after 96 hours' cuHivation. 
Phu,se contrast 450 X • 

Obr.12. Preparát z kultury vody sirovodíkového pramene lázní Dudík ve Vizovicích. Bo.kteriální 
formy po 5 dnech kultivace. Fázový kontrast 850 X . 

Fig. l 2. Submerged slide pre pamtion obtained from the hydrogcu sulphide \Vater of the Dudík 
spring in Vizovice. Dactcrial forms aft.er 5 days' cultivatiou. Phase contrast, 850 X . 

M . CrrypIIu, M . ,LI;ocTaJi e H. : 

lipHM0IleJ-Dte MC'J'OAa Cl.JC'fa 03.K'l'CpH:ň: Ha TIOBCpXIlOCTH C'l'eIWJI OÓpaCTaIUf.n 

)l;.rrn Oll])ťl~e;r eHHJl 11epnoualrn,11LH• :i1 l\nmpoqwophl cy:1Mpa'l'IlOCCTananmrna10rn;ux 

6awrepuH n nw~ax ecpouo;:r;opoAHhIX :UC'roqJIJJKOB 

ABTOpl,I c II y p H hl ' )J, o c T a JI e H 11 y JI e r JI a (t 956) n01rnsam1, LITO HOJIM
llCCTDO o6pasonaBmcrocn cy J1MI>aTuoccTaBau.mrna1on~11M11 úaHTepttHMH cepono]J,opo~~a na
n11c11T oT Yl1CJi a conponomna10u.v1x 6awrep11i1; p,JIR MHTepnpeTaJJ,1n1 11x HOJJ.HLf ecTBa u :J:J oúpaa
IJ,ax cepoaonopO)J,llblX DO]J, paítona foTnaJib)l,OB l1CflOJib:lODaJICH M8TOfJ, C4CTa 6aHTep11fi Ha 
no1rnpxHOCTH CTCHOJI oúpacTam.rn. 

2. PesyJILTaThI noHa:JaJIH npcnMyrn.ecnw np11MeH€HttH MeTOJJ.a onpe1J,eJlc1Hu1 ocenurnx · 
11a cTe1;;rie úaHrep11í'1 n co•1cTaIJtt:H c HYJihT1rna1\11eti 6aHTep11i1 na cpeAe u 11 JieHHe arapa. 

M. Spurný, M. Do s tálek: 

The use oi submerged slide tcchnique ior cvalualinfJ the suJphatc reducing 
bactcria's contaminants occuring in hydrogen sulphidc watcrs 

1. In the paper of Spurný, Do stá 1 e k, Úl e hla (1956) there was stated Lha t the 
amount of hydrogen sulphide produced by the sulphate r educing bacteria depends upon the num
ber of the contaminant rnicroorganisms; submerged slide t echnique was u sed for evaluating the 
nurnber of the bacterial group mentioned abovc by analysing of 33 hydrogen sulphide water in the 
region of Gottwaldov . . 

2. It was shown that the use of submerged slide technique is convenient in connection with 
the direct cultivation of periphytic bacteria attached on the slide overlaid by the elective 
nutrient agar film. 
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