
Zadržiavanie vody v krajine pomocou bakteriálnej zmesi 

V súčasnej dobe sa venuje veľa pozornosti zadržiavaniu vody v krajine, nakoľko voda sa 
stáva nedostatkom. Spôsobov je viacero. Budujú sa nové vodné zdroje, plánuje sa 
revitalizácia už existujúcich a podobne. Väčšinou sú to zložitejšie projekty, ktoré sú časovo 
a finančne veľmi náročné, vyžadujú projektovú a stavebnú činnosť, zabezpečenie 
infraštruktúry a mnoho ďalších ekonomicky náročných procesov. 

Hlavným problémom vodných plôch ako sú jazerá, rybníky a priehrady je vyššia prirodzená 
eutrofizácia vody. 

Eutrofizácia je súbor prírodných ako aj umelo vytvorených procesov, ktorými sa zvyšujú 
anorganické živiny (najmä dusík a fosfor) v stojatých a tečúcich povrchových vodách, 
zozelenanie vody – rast a rozmnožovanie rias. Jej hlavnou príčinou je vysoký prísun živín do 
vody, ktorý naruší prirodzenú rovnováhu potravového reťazca a má za následok výrazné 
zvýšenie množstva fytoplanktónu. To vodu pripraví predovšetkým o kyslík, ktorý potrebujú 
k životu ostatné druhy. Dochádza k úhynu rýb a ostatných živočíchov z dôvodu nedostatku 
kyslíka. 

Existuje reálna možnosť ako týmto negatívnym javom predchádzať. Spôsob je veľmi 
účinný, finančne a hlavne časovo nenáročný bez stavebných a dopravných zásahov do 
krajiny prostredníctvom bioremediačného procesu pomocou bakteriálnej zmesi LAKE 
SHOCK. Bol úspešne testovaný a vyskúšaný na vodných plochách v Česku aj na Slovensku. 
Vodné plochy mali rozlohu od 0,5ha do 36 ha. 

Ako to všetko funguje? 

Špeciálne bakteriálne kmene rozkladajú organické usadeniny na dne jazier, rybníkov, 
priehrad, mokradí, biotopov, slepých ramien riek predovšetkým na vodu a oxid uhličitý /
vzniká i niekoľko ďalších plynov v zanedbateľnom množstve/. V priebehu jedného roka sa 
zníži vrstva organických usadenín v priemere o 20 cm, čo znamená, že práve týchto 20 cm 
vody pribudne. Okrem ďalších benefitov nie je potrebné vodnú plochu bagrovať, prípadne 
odsávať bahno špeciálnou technikou.  

Je dôležité upozorniť na fakt, že používaním bakteriálneho prípravku LAKE SHOCK  nie je 
nutné používať  aereáciu vody /napr. pomocou difúzneho prevzdušňovania/ a netoxické 
prípravky na báze železa, alebo hliníka, ktoré zadržiavajú živiny v sedimentoch a vyzrážajú 
fosfor prípadné cyanobaktérie-sinice ku dnu vodnej plochy. 

Pri technológii odstraňovania organických usadenín pomocou baktérií je potrebné uviesť aj 
ďalšie výhody. Nie je potrebné robiť rozbor bahna na ťažké kovy, kde by pri klasickom 
odstraňovaní bahna bagrovaním vznikal nebezpečný odpad a jeho likvidácia by bola 
finančné aj ekologicky náročná. 

Klasické bagrovanie usadenín na dne napríklad chovného rybníka znamená vypustenie 
rybníka na jeden rok i viac. Pri opätovnom napúšťaní  záleží na množstve prítokovej vody 
a vieme, že prítoky vody v potokoch a riekach sa z roka na rok znižujú. Používaním baktérií 
vodu vypúšťať nemusíme a zabezpečujeme tým zadržiavanie vody v krajine. 

Charakteristika bakteriálnej zmesi LAKE SHOCK 

https://sk.wikipedia.org/wiki/Dus%25C3%25ADk
https://sk.wikipedia.org/wiki/Fosfor
https://sk.wikipedia.org/wiki/Kysl%25C3%25ADk


Bakteriálno-enzymatický prípravok LAKE SHOCK je zmes bakteriálnych spór, enzýmov 
a živín potrebných pre činnosť mikroorganizmov. Výsledkom pôsobenia prípravku vo 
vodných plochách je rozklad organických usadenín na dne aj vo vodnom stĺpci pomocou 
vysoko mobilných prírodných nemodifikovaných aeróbnych baktérií a fakultatívnych 
anaeróbnych baktérií s pozitívnou chemotaxiou. 

Chemotaxia je pohyb organizmu v odozve na chemický stimul. Tento pohyb môže byť 
pozitívny v smere ku zdroju a negatívny v smere od zdroja. Je vyvolaný chemickými 
látkami, ktoré pochádzajú napr. z baktérií alebo z poškodeného tkaniva. To znamená, že 
môžu rozpoznať typ chemického odpadu a plávať k nemu v prípade pozitívnej chemotaxie. 
Pri pravidelnom používaní prípravku LAKE SHOCK dochádza k reprodukcii baktérií, čo má za 
následok nepretržité čistenie jazier a rybníkov. 

Zhrnutie  výsledkov aplikácie  bakteriálnej zmesi LAKE SHOCK  na základe početných 
konkrétnych aplikácií: 

• Dochádza k zníženiu organického bahna na dne vodnej plochy v priemere o 20cm za 
rok 

• Stabilizuje sa rozpustený kyslík vo vode na hodnote 5mg/l vody a viac 

• Prebehne redukcia množstva fosforu vo vode pomocou špecifických bakteriálnych 
kmeňov, ktoré ho spotrebúvajú na rast buniek a bunečné množenie 

• Minimalizuje sa množstvo škodlivých plynov ako sú amoniak a sírovodík 

• Odbúravajú cyanobaktérie-sinice z vodného prostredia 

• Výrazne sa zníži počet jednobunkových zelených rias a následkom toho dochádza 
k lepšiemu prečisteniu vodného stĺpca /zníženie hodnoty chlorofylu A/ 

• Stabilizuje sa ORP – oxidačno-redukčný potenciál /ORP/, ktorý  hovorí o zdraviu 
prospešnosti, dezinfekčnosti vody a o miere zostávajúceho kyslíku obsiahnutého vo 
vode. Určuje bakteriologickú kvalitu vody. 

• Výrazne redukuje koliformné baktérie a enterokoky  
• Redukuje patogénne a hnilobné mikróby 
• Výrazne znižuje zápach 
• Rozkladá toxické zlúčeniny 
• Zabezpečuje požadovanú biologickú rovnováhu 

Aplikácia bakteriálnej zmesi LAKE SHOCK 

Na aplikáciu zmesi nie je potrebná žiadna špeciálna technológia, nie je potrebné ju 
aktivivať, aplikuje sa z  člnu priamym posypom na vodnú hladinu, kde začne okamžite 
pomaly klesať do vodného stĺpca ku dnu jazera. Na hladine nezostávajú žiadne 
nerozpustené zvyšky, zakalenie hladiny počas dávkovania bakteriálnej zmesi je minimálne. 

Aplikácia nie je rovnomerná, najväčšie množstvo bakteriálnej zmesi sa použije v miestach 
s najvyšším výskytom organických usadenín. 

Vrstvu usadenín je možné zistiť dvojakým spôsobom. 

• Pomocou sonaru pri hlbších vodách, kde je vodný stĺpec vyšší ako 5 metrov 

• V plytších vodách dreveným kolíkom, palicou 

Porovnávacím meraním dva krát do roka sa dá jednoznačne konštatovať koľko ubudlo 
organických usadenín a naopak,  o koľko sa navýšil vodný stĺpec. 

Kvalitatívne meranie a rozbory vôd 



Pri všetkých doposiaľ  uskutočnených aplikáciách v rybníkoch a jazerách  nad 0,5ha sa 
vykonávalo súbežne kvalitatívne meranie a rozbory vody na zistenie zníženia vrstvy bahna 
a na zistenie zvýšenia rozpusteného kyslíku vo vode. 

Meranie sa uskutočňovalo vždy na začiatku, uprostred a na koniec  aplikácie bakteriálnej 
zmesi na vodnej ploche a to na hodnoty rozpusteného kyslíku vo vode, pH vody, teploty 
vody a ORP. /oxidačno-redukčný potenciál/ 

Ak boli hodnoty namerané na mieste výrazne nepriaznivé, alebo dochádzalo k úhynu rýb, 
bol vykonaný autorizovaný laboratórny rozbor na hodnoty: 

• Amoniakákny dusík 

• Dusitanový dusík 

• Dusičňanový dusík 

• BSK5 - je biochemická spotreba kyslíka za päť dní a predstavuje množstvo kyslíka 
spotrebovaného mikroorganizmami pri biochemickej oxidácii  

• CHSKMn -  chemická spotreba kyslíka manganistanom 

• KNK 4,5 – kyselinová kapacity do 4,5 pH 
• Celkový fosfor 

Orientačný rozpis dávkovania bakteriálnej zmesi LAKE SHOCK 

1. týždeň.............10kg 

2. týždeň............7,5kg 

3. týždeň............7,5kg 

4. týždeň..............5kg 

5. týždeň..............5kg 

6. týždeň............2,5kg 

7. týždeň............2,5kg 

8.

Následne pravidelne každý mesiac 2,5kg /max. 4 dávky/ 

Celkom za prvý rok spotrebujeme na aplikáciu 50kg bakteriálnej zmesi LAKE SHOCK. 

Dávkovanie v ďalších dvoch rokoch býva podľa reálnych skúseností  z konkrétnych aplikácií 
následujúce: 

2. rok................cca o 40% menej ako prvý rok 

3. rok................cca o 60% menej ako prvý rok 

Ekonomika 

Vychádzame z praktických výsledkov dosiahnutých za posledných osem rokov na 
konkrétnych vodných plochách väčších než 1 ha vodnej plochy. 

Príklad 

Jazero o veľkosti 10 ha /100.000m2/: 

Počas jedného roka bude aplikovaných 500 kg bakteriálnej zmesi LAKE SHOCK podľa 
rozpisu dávkovania. Reálny úbytok organických usadenín je 20cm, čo pri vodnej ploche 
10ha znamená úbytok 20.000m3 organických usadenín bahna. Je to množstvo, ktoré 
odvezie 2.500 plne naložených nákladných automobilov. 



Na komplexné odstránenie organických usadenín sú potrebné v priemere tri roky aplikácie 
bakteriálnej zmesi LAKE SHOCK 
1.rok ............ 500kg 
2.rok .............250kg 
3.rok .............125kg 
Spolu ............875kg 

Za tieto tri roky preukázateľne ubudne organických usadenín cca 50cm, t.z. na 10ha 
jazero 
ubudne 50.000m3 bahna a pribudne 50.000m3 vody.


