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Anotace 

 

Tato diplomová práce se zabývá shrnutím současných poznatků o bioremediaci mědi 

kov-rezistentními bakteriemi. První část je zaměřena na obecnou charakteristiku a historii 

mědi, která je v následující kapitole rozšířená o přehled významných nalezišť mědi v ČR a ve 

světě. V další části práce jsou popsány metody sanace prostředí po těžbě mědi a možnosti 

využití bakteriálních mikroorganismů k této sanaci. 

Experimentální část práce je zaměřena na charakteristiku vybraných několika kmenů 

bakterií a zjištění jejich maximální tolerantní koncentrace (MTC) a minimální inhibiční 

koncentrace (MIC) vůči mědi. V další části práce byly nejvíce rezistentní bakterie aplikovány 

v procesu experimentálního bioloužení mědi ze vzorků antropogenně kontaminovaných 

zemin, byla srovnána účinnost kmenů Pseudomonas chlororaphis a Pseudomonas monteilli 

jako základ pro jejich potenciální uplatnění k budoucímu využití v procesech bioremediačních 

technologií k odstranění potenciálně toxických prvků. 
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Summary 

 

  This disseration a summary of up-tu-date knowledge of bioremediation of copper 

using metal-resistant bacterial strains. The first part discusses the general charakteristice and 

history copper, which is expanded in the next chapter describe the significant sites copper in 

ČR and in the world. The necht section describec the methods rehabilitation on the 

environment often mining copper and options use bacterial. 

The experimental part is focused of charakteristic a few bacterial genus and their on 

maximum tolerance concentration (MTC) and minimum inhibitory concetration (MIC) toward 

copper. The next section was aplication resistant bacteria in process experimental bioleaching 

copper and comperate the officary of strains P. chlororaphis and P. monteilli. In conclusion of 

this work there is introduced summary and outline of possible use of this bacterial strain in 

process bioremediation technology to remove toxic elements. 
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Seznam použitých zkratek 

 

ALD (anoxid limestone drain) – anoxické vápencové drenáže 

AMD (acid mine drainage) – kyselé báňské vody 

ARD (acid rock drainage) – kyselé horninové vody 

Cu – měď 

MIC – minimální inhibiční koncentrace 

MTC – maximální tolerantní koncentrace 

OLC (open limestone channel) – otevřené vápencové kanály a drenáže 

SAPS (seccessive alkalinity producing wetlands) – systém SAPS 

TSA (soyabean casein digest agar) – Trypton soya agar 

TSB (soyabean casein digest medium) – Trypton soya broth 

VFR (vertical flow reacton) – vápencová drenáž 
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 1. Úvod 

 

Potenciálně toxické kovy v životním prostředí představují vážné environmentální a 

zdravotní rizika. Jelikož se tyto kovy v přírodě nerozkládají a pouze se hromadí v živých 

pletivech a tkáních, znamenají v rámci potravního řetězce nebezpečí pro člověka. S růstem 

a rozvojem lidské civilizace roste i spotřeba a produkce materiálů, které obsahují měď, 

uvolňující se do životního prostředí. Měď patří mezi prvky, které jsou pro člověka 

esenciální, ale i toxické. Nadbytek mědi v lidském organismu má vliv na normální funkci 

tělních buněk a orgánů a ústí v řadu biogenních a fyziologických změň (Trojan, 2003). 

Měď je také velice toxická pro rostliny a řasy, při vysokých koncentracích vyvolává např. 

oxidativní stres, nekrózu, zakrnění nebo odbarvení listů (Marschner, 1995; Van Assche a 

Clijsters, 1990). 

 Mnohé druhy půdních bakterií mají všestranné vlastnosti, které jich řadí mezi 

mikroorganismy pro využití v biodegradačních procesech pří kontaminaci půd a vod. 

Bakterie s prokázanou odolností vůči mědi byly izolovány z prostředí s vyšší koncentrací 

mědi, především z kontaminovaných lokalit vlivem těžby, průmyslu nebo zemědělské 

činnosti. Studium a výzkum rezistentních bakteriálních kmenů odhalilo účinné geneticky 

podmíněné systémy pro příjem a zpracování stopového množství mědi (Andráš, 2014). 

Účinnost bakterií v dekontaminaci půd a sedimentů uvádějí ve svých studiích mnoho 

autorů.  

Cílem této práce je porovnání rezistentních schopností vůči mědi u několika 

vybraných kmenů. Bakterie s nejvyšší rezistencí byly aplikovány v procesu 

experimentálního bioloužení  mědí ze vzorků antropogenně kontaminovaných zemin za 

účelem uvolnění mědi jako významného kontaminantu.   
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2. Měď, její vlastnosti a historický význam 

2.1. Historie mědi  

 

Měď patří mezi nejdůležitější neželezné kovy v historii lidstva a byla prvním kovem, 

který se lidé naučili zpracovávat již na sklonku doby kamenné (Přepiora, 1980). Neolitické 

kultury se pokoušely měď využívat na výrobu různých nástrojů a zbraní, ale protože byla 

měď velice měkká, využívala se v té době nejčastěji jako dekorační materiál pro výrobu 

šperků. Okolo roku 6 000 př. n. l. lidé objevili způsob, jak měď zpracovávat za studena, a 

tím zdvojnásobili její tvrdost, čímž se vyrovnala svou tvrdostí čistému železu. Tento 

způsob úpravy umožňoval získávat nástroje nečekané kvality, neboť taková měď byla 

pevná a zachovávala si ostří, i když její nevýhodou byla přetrvávající křehkost (Earnshaw, 

1993; Andráš a kol., 2014). 

Od roku 3 800 př. n. l. kmeny usazené na pobřeží středomoří a Atlantiku začínaly 

měď cíleně těžit a zabývat se jejím zpracováváním, ve společnosti vznikali hutníci, kováři 

nebo řemeslníci. Po roku 3 500 př. n. l. začala spotřeba zlata, stříbra, olova a mědi prudce 

stoupat, z této doby se objevuje první zmínka o slitině zvané arsenový bronz, který 

obsahoval 0,3 až 3% arsenu. Díky příměsi arsenu jsou zlepšeny užitkové vlastnosti mědi, 

zejména tvrdost kovu (Gale, 1985). Nejstarší arsenové artefakty jsou známé z oblasti 

Kavkazu, bylo historicky doloženo, že odtud se jejich výroba rozšířila dále do 

Mezopotámie a povodí Indie (Rehren, 1997; Jílek, 2003, Andráš a kol., 2014). 

 

Obrázek 1: Antický ingot mědi (Andráš a kol., 2014) 
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Později se objevuje slitina zvaná cínový bronz a nastává doba bronzová. Začátek 

této doby je nejasný, ale klade se do období okolo 3000 př. n. l., kdy byla objevena lidská 

schopnost slévat tvrdé bronzy. Bronz umožňoval rozvoj obchodu a expanzi civilizací, 

měděné a cínové rudy vedly k rozvoji báňských prací, k rozvoji a výrobě válečných 

nástrojů a hlavně k rozšiřování obchodů. Od té doby se měď stává jedním 

z nejvýznamnějších kovů, který slouží lidstvu (Earnshaw 1993, Andráš a kol., 2014). 

Po uplynutí doby bronzové se výroba a spotřeba mědi nijak nesnížila, jen se 

změnily priority v jejím používání. Ve zbrojní oblasti a v oblasti výroby strojů ji postupně 

nahrazuje železo, avšak měď se začíná používat především ve stavebnictví jako 

nerezavějící kov na pokrytí budov. Od roku 1940 je měď ve vyspělých zemích považována 

za nejlepší materiál pro technické zařízení budov. Důležitou roli měď také sehrála během 

druhé světové války, kdy patřila mezi nejdůležitější strategické suroviny (Andráš a kol., 

2014).  

V současné době se bez mědi neobejdou mnohá průmyslová odvětví, kterými je 

měď stále hojně využívaná např. elektronika, elektrotechnika nebo slévárenský průmysl 

(Andráš a kol., 2014). 

 

Obrázek 2:Antická bronzová brána z Lateranské baziliky, původně z budovy římské kultury (Andráš a kol., 

2014) 
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2.2. Vlastnosti mědi 

2.2.1. Fyzikální a chemické vlastnosti  

 

Měď (Cuprum) je měkký kujný kov červenohnědé barvy s chemickou značkou Cu a 

protonovým číslem 29. Patří tedy do přechodných prvků 4. periody a I.B skupiny, 

s elektronovou konfigurací [Ar] 3d
10

 4s
1
. V přírodě se vyskytuje v podobě izotopů 

63
Cu a 

65
Cu (Macek, 2006; Přepiora, 1980; Kaduková, 2003).  

Teplota tání mědi je 1 085 °C a teplota varu ještě o 1 500 °C vyšší. Hustota mědi se 

uvádí 8,93 g/cm
3 

pro tvářený a vyžíhaný stav, v litém stavu hustota mědi klesá. Součinitel 

tepelné roztažnosti mědi při 20 °C je 0,017 mm/mK, s teplotou vzrůstá přibližně o 0,4·10
-6

 

mm/mK. Souhrn dalších fyzikálních a chemických vlastností je dále uveden v tabulkách č. 

1 a 2 (Leško, 2000; Macek 2006; Píšek, 1957). 

 

 

Obrázek 3: Nepravidelné plechy mědi vypreparované z horniny (Jirásek, 2010) 
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Tabulka 1: Chemické vlastnosti mědi (Leško, 2000; Macek, 2006) 

Vlastnosti Hodnota 

Chemická značka Cu (lat. Cuprum) 

Atomové číslo 29 

Relativní atomová hmotnost 63,546 amu 

Elektronová konfigurace [Ar] 3d
10

 4s
1
 

Skupenství Pevné 

Elektronegativita (Pauling) 1,9 

Atomový poloměr 1,28 Å (128 pm) 

Oxidační čísla Cu
0
, Cu

1+
, Cu

2+
, Cu

3+
, Cu

4+
 

 

Tabulka 2: Fyzikální vlastnosti mědi (Leško, 2000; Macek, 2006) 

Vlastnosti Hodnota 

Hustota 8,93 g/cm
3
 

Tepelná vodivost při 20°C 293-364 W/mK 

Součinitel roztažnosti 0,017 mm/mK 

Teplota tání 1083
o
C 

Teplota varu 2562
o
C 

Měrná tepelná kapacita při 25°C 384,5 J.K
-1

.kg
-1

 (0,384 kJ/mol) 

Měrný elektrický odpor při 20°C 16,78 nΩm 

Slučovací teplo 337 kJ/mol 

 

 Měď je nepolymorfní kov, který se vyznačuje vysokou elektrickou a 

tepelnou vodivostí i špatným magnetickým chováním (Komínková, 2008). Podle Mohsovy 

stupnice odpovídá tvrdosti 3. Vyznačuje se také vysokou korozivzdornosti, kdy se za 

působení vzdušné vlhkosti a CO2 pokryje nazelenalou vrstvičkou měděnky, chemicky 

Cu(OH)2.CuCO3, která zabrání procesům koroze (Leško, 2000; Macek, 2006; Přepiora 

1980; Svoboda, 2007). 

Po zahřátí měď oxiduje na oxid měďnatý, snadno se slučuje se sírou i s halogeny, 

rozpouští se v horké koncentrované kyselině sírové (Leško, 1999). 
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                        Cu + 2H2SO4 → CuSO4 + SO2 + H2O                                                   [1] 

V koncentrované i zředěné kyselině dusičné se rozpouští podle reakce: 

                      Cu + 4HNO3 → Cu(NO3)2 + 2NO2 + 2H2O                                          [2] 

 

2.2.2. Rudy a minerály mědi 

 

V přírodě se měď vyskytuje jak v ryzím stavu tak tvoří i sloučeniny s jinými kovy. 

Díky těmto vlastnostem se řadí do skupiny ušlechtilých kovů. Ryzí měď je velice vzácná, 

avšak její soli se nachází v celé řadě sloučenin.  

Měď je v rudách obsažena převážně ve formě sulfidů, uhličitanů a oxidů, v přírodě se 

však může vyskytovat také jako ryzí kov. Nejčastějším minerálem mědi je chalkopyrit 

(CuFeS2), který představuje až 50% veškerých rud obsahujících měď. Mezi další důležité 

minerály obsahující měď patří chalkozín (Cu2S), covellin (CuS), bornit (Cu3FeS3), 

bournonit ((Cu2. Pb)3[SbS3]2), kuprit (Cu2O), zelený malachit (CuCO3 . Cu(OH)2) a jemu 

chemicky podobný modrý azurit (2 CuCO3 . Cu(OH)2), (Greenwood, 1993; Bencko, 1995, 

Hulburt, 1998). 

Chalkopyrit (CuFeS2) je sytě mosazné až zlato-žluté barvy, nejčastěji je celistvý, 

zrnitý a vtroušený, obr. 4. Jeho lom je lasturnatý až nerovný, vyznačuje se velkou 

křehkostí, kovovým leskem a je neprůhledný. Je to všude přítomný rudní minerál od 

nejvyšších do nejnižších teplot vzniku, chybí jen na málo typech ložisek (Bernard, 1992). 

Chlakozín (Cu2S) jiným jménem chalkocit je tmavě modrošedý minerál, který má 

kovově lesklý a lasturnatý lom a tvoří zrnité, kusovité nebo celistvé agregáty, obr. 5. 

Vyskytuje se v hydrotermálních žílách, většinou je však vázán na cementační zóny 

sulfidických ložisek různých typů (Vávra, 2006; Velebil, 2005).   

Covellin (CuS) je to tmavě modrý až tmavě červený minerál s nápadně kovovým 

leskem, který většinou tvoří jen tenké povlaky na jiných sulfidech mědi (chalkopyritu, 

bromitu), vzácněji se vyskytuje jako celistvý v agregátech, obr. 6 (Velebil, 2005). 

http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Covellin&action=edit&redlink=1
http://cs.wikipedia.org/wiki/Bornit
http://cs.wikipedia.org/wiki/Bournonit
http://cs.wikipedia.org/wiki/Kuprit
http://cs.wikipedia.org/wiki/Malachit
http://cs.wikipedia.org/wiki/Azurit
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Covellin&action=edit&redlink=1
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Obrázek 4: Mosazně žlutá chalkopyrit v bílém magnezitu (Jirásek, 2010) 

 

 

Obrázek 5: Masivní modrošedý, do černa nabíhající chalkozín (Jirásek, 2010) 

 

 

Obrázek 6: Fialovomodrý covellin ve vláknitém anhydritu (Jirásek, 2010) 
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Bornit (Cu3FeS3) je sulfid mědi a železa, který má kovový lesk, na čerstvém lomu je 

hnědočervený, ale na vzduchu rychle nabíhá do modrofialového odstínu. Nejčastěji je 

masivně celistvý, vtroušený v podobě zrn a má lasturnatý lom. Jen poměrně vzácně tvoří 

automorfně omezené krystaly. Vyskytuje se na hydrotermálních žílách s dalšími sulfidy 

Cu, také může být složkou polymetalických sulfidických ložisek jiné geneze (Zlaté Hory), 

obvykle v asociaci s chalkopyritem, sfaleritem, galenitem nebo pyritem. Bornit je 

významným sulfidem sedimentárních Cu-rud, kde se nachází v asociaci s chalkopyritem, 

chalkozínem a covellinem. Vzácně se objevuje v likvačních rudách bazických magmatitů 

spolu s ilmenitem a chromitem (Vávra, 2006; Velebil, 2005).   

Kuprit (Cu2O) je tmavě červený až černý minerál, která je průsvitný až neprůhledný a 

polokovově až diamantově lesklý. Nejčastěji je zrnitý, celistvý, zemitý, vzácněji tvoří 

dobře omezené krystaly ve tvaru osmistěnu či krychle, tvoří také jehlicovité jasně červené 

krystaly. Je to méně významná ruda mědi, která vzniká především na ložiscích mědi 

oxidací sulfidů mědi (Vávra, 2006; Velebil, 2005).   

Malachit (CuCO3 . Cu(OH)2) je zelený až tmavě zelený minerál s nerovným lomem, 

který patří mezi nejznámější ozdobné kameny. Vyskytuje se v podobě práškovitých, 

zemitých, vrstevnatých, ledvinitých a krápníkovitých agregátů. Méně často tvoří 

jehlicovité až sloupcovité tmavě zelené skelně lesklé krystaly. Na některých ložiscích tvoří 

malachit i větší masivní akumulace, takže dříve byl využíván i jako méně významná ruda 

mědi. Bohaté vrstevnaté, v řezu páskované agregáty, se používají jako ozdobný kámen. U 

nás se vyskytuje v permských sedimentech v Podkrkonoší, kde tvoří místy slabé, často 

nesouvislé horizonty (Suda, 2004). 

Azurit (2 CuCO3 . Cu(OH)2)je světle modrý minerál s lasturnatým až nerovnám 

lomem. V přírodě se vyskytuje společně s malachitem, ale není tak hojný. Krystaly má 

tabulkovité nebo sloupcovité. Vyskytuje se také v radiálně paprsčitých agregátech a jindy 

je zrnitý nebo celistvý. Často tvoří pseudomorfózy jiných, převážně měďnatých nerostů, 

tyto pseudomorfózy jsou vysoce ceněny. Azurit má po vybroušení krásné barevné odstíny 

a je silně lesklý (Suda, 2004). 

 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Kuprit
http://cs.wikipedia.org/wiki/Malachit
http://cs.wikipedia.org/wiki/Azurit
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Obrázek 7: Žíla masivního bornitu v mědinosné břidlici (Jirásek, 2010) 

 

 

Obrázek 8: Bohatá drúza tmavě červených oktaedrických krystalů kupritu (Jirásek, 2010) 

 

 

Obrázek 9: Leštěný řez zeleným malachitem s ledvinitou stavbou (Jirásek, 2010) 
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Obrázek 10:Agregát modrých tabulek azuritu s kulovitými útvary zeleného malachitu (Jirásek, 2010) 

 

 

2.2.3. Příprava a použití mědi 

 

Výroba mědi se provádí dvěma způsoby: pyrometalurgicky ze sulfidických rud s 

vysokým obsahem mědi a hydrometalurgicky z chudých rud. Rafinovaná měď se nejčastěji 

vyrábí z primárních a sekundárních surovin. Jako primární suroviny se používají oxidické 

měďnaté rudy jako chalkopyrit, chalkozín, covellín, bornit, tetraedrit, kuprit, malachit, 

azurit (Závada, 2010; Leško, 1999). 

Pyrometalurgickým způsobem se rudný koncentrát, který obsahuje sulfid měďný, 

sulfidy železa a křemičitany taví při teplotách 1300°C s přídavkem oxidu vápenatého. 

Vzniká nemísitelná směs tavenin FeO – CaO - SiO2 (oxidové) a Fe – Cu – S (sulfidické). 

Tato sulfidická fáze je slitina Cu2S a FeS a nazývá se měděný kamínek. 

Měděný kamínek, který je roztavený, je převeden do konvertoru, kde probíhá proces 

oxidační rafinace. Oxidují se zde méně ušlechtilé složky před ušlechtilejší mědí. Přidává se 

křemenný písek, který při foukání vzduchu vyvolává tyto reakce: (Leško, 1999)  

                           FeS + 3 O2 → FeO + 2 SO2                                                                  [3] 



Dominika Kučerová: Bioremediace mědi kov-rezistentními bakteriálními kmeny  

 

2014/2015                                                                                                                  11 

 

                                                    FeO + SiO2 → FeSiO3 

Dále pak probíhá reakce při teplotách nad 1250°C  

                                               Cu2S + O2 → Cu + SO2                                                                      [4] 

Oxidační rafinaci mědi lze vyjádřit sumární reakcí: (Leško, 1999) 

              Cu- Fe- S (l) + O2 + SiO2 → Cu (l) + FeO- SiO2 (l) + SO2                                      [5] 

 

Oxidy FeO a SiO2 mají nižší hustotu a v důsledku toho vyplouvají na povrch 

kovové taveniny. Protože jsou nerozpustné, odstraňují se jako konvertovaná struska. 

Surová měď se dále upravuje rafinací, jelikož obsahuje rozpuštěný kyslík a další složky.  

Hydrometalurgický způsob vyžaduje loužení měděné rudy zředěnou kyselinou 

sírovou. Měď se z výluhu získává cementací nebo elektrolyticky:  

                                       CuSO4 + Fe → Cu + FeSO4                                                      [6] 

Výroba mědi tímto způsobem vyžaduje úpravu elektrolytickou rafinací (Leško, 1999). 

Zpracování mědi v posledních letech neustále stoupá a tak ročně vstupuje do 

životního prostředí přibližně milión tun Cu. Na technické účely se využívá čistý kov (asi 

55% produkce) i slitiny s různými prvky. Až 75% měděných výrobků se využívá v oblasti 

elektrotechniky, strojírenství, potravinářské a chemickém průmyslu. Měď se používá 

například při výrobě drátů, plechů, potrubí a mincích, v zemědělství při ošetřování plodin, 

ne ochranu dřeva, kůže a tkanin. Z důvodů její vysoké elektrické a teplené vodivosti se 

využívá jako metabolit. Běžná měděná sůl jako jsou sulfátky, uhličitany, kyanidy, oxidy a 

sulfidy se používají jako fungicid, složka v keramice a pyrotechnice, na pokování 

elektrolytů. Slitiny mědi jako jsou mosaz a bronz se používají na výrobu různých přístrojů 

a nářadí. 

Přibližně polovina produkce mědi se spotřebuje na výrobu elektrotechnických 

zařízení. Měď tvoří důležitou složku některých slitin spolu s jinými kovy, jako je stříbro, 

kadmium, cín a zinek. Asi jedna třetina surové mědi pochází z měděného šrotu. Roční 
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výroba je okolo 8 miliónů tun. Největšími světovými výrobci mědi jsou USA, Rusko, 

Chile, Kanada, Zambie a Zair. (Earnshaw, 1993; Bencko; 1984). 

 

2.2.4. Významné sloučeniny mědi 

 

Ve sloučeninách se vyskytuje v mocenství Cu
1+

 a Cu
2+

, vzácně i Cu
3+

 a ve velmi 

nestabilních sloučeninách Cu
4+

. Nejstabilnější jsou sloučeniny Cu
2+

, které mají modrou 

nebo zelnou barvu. Sloučeniny Cu
+1

 svým chemickým chováním připomínají stříbrné soli, 

zatímco sloučeniny Cu
+3

 jsou mimořádně nestálé a za běžných podmínek se samovolně 

rozkládají (Leško, 1999). 

Mezi významné sloučeniny mědi patří:  

Oxid měďný (Cu2O), který vzniká redukcí mědnatých solí v alkalickém prostředí 

slabými redukčními činidly, jako např. hydroxylaminem. Podle reakčních podmínek 

vzniká červenožlutá barva. Tato sloučenina je nerozpustná ve vodě, ale rozpouští se 

v halogenovodíkových kyselinách a při rozpouštění v kyslíkatých kyselinách 

disproporcionuje (reakce ve které se látka současně redukuje a oxiduje, takže tvoří dva 

různé produkty). Povahy je zásadité a slouží k barvení skla na červené odstíny. 

Oxid měďnatý (CuO) je látka, která je ve vodě tak jako oxid měďnatý nerozpustná. 

Vzniká přímou oxidací v proudu kyslíku nebo termickým rozkladem měďnatých solí a 

hydroxidu měďnatého (termickým rozkladem oxidu měďnatého vzniká oxid měďný). 

Používá se k zabarvení skla do modrozelené barvy. 

Hydroxid měďnatý (Cu(OH)2) se v roztoku amoniaku se rozpouští za vzniku 

komplexu [Cu(NH3)4](OH)2. V tomto roztoku se rozpouští celulóza při výrobě umělého 

hedvábí, okyselením lze celulózu opět vysrážet. 

 Měď je také schopna tvořit tři stálé halogenidy CuX2. Patří mezi ně bílý halogenid 

fluorid (CuF2), který je nerozpustný ve vodě, žlutohnědý chlorid (CuCl2) a černý bromid 

(CuBr2). Měďné halogenidy se snadno oxidují na měďnaté (Leško, 1999). 
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2.3. Výskyt mědi v přírodě 

 

Měď patří mezi prvky, které jsou pro člověka nejen esenciální, ale i toxické. 

V přírodě se vyskytují v ryzím stavu ve formě plíšků, nebo celistvé. Na povrchu je 

hnědočerná, na čerstvém lomu růžovočervená až modročervená. Vryp mědi je měděno-

červený. Je to nepřehlédnutelný minerál s kovovým leskem. 

Díky schopnosti vyskytovat se v různých oxidačních stavech (Cu
2+

 a Cu
+
) je měď 

schopná účastnit se mnoha fyziologických procesů probíhajících v rostlinných buňkách. 

Měď je schopná působit jako stavební prvek v některých proteinech a podílí se na 

transportu elektronů při fotosyntéze a dalších energetických procesech (Marschner, 1995; 

Rave, 1999). Na buněčné úrovni představuje měď základní prvek v mechanizmu přenosu 

proteinu při anaerobní fosforylaci a mobilizaci železa, měď je základním prvkem pro 

normální růst a vývoj rostlin. Při nedostatku mědi vykazují rostliny specifické symptomy 

nedostatku, jež jsou viditelné převážně na mladých listech a reproduktivních orgánech 

(Inmaculada, 2005). Při nedostatečném množství mědi ve svých tkáních doplňují rostliny 

chybějící množství mědi především z půdního roztoku (Thornton, 1979). 

Měď je biogenní prvek a je nezbytnou součástí buněk lidského těla, jako stopový 

prvek, který je pro organismus esenciální v mnoha fyziologických procesech. Je součástí 

ultramikroelementů přicházející do organismu především ve formě potravy a tvoří 

v organismu přibližně 0,01 % všech atomů. Nedostatek, ale i nadbytek stopových prvků 

má vliv na normální funkci tělních buněk a orgánů a ústí v řadu biogenních a 

fyziologických změn (Trojan, 2003). Měď je po železu a zinku třetím nejčastěji se 

vyskytujícím esenciálním prvkem v těle člověka (Trojan 2003), v organismu je zastoupen 

v množství 0,10 – 0,15g. Z tohoto množství je 10 % vázáno na krev a zbylých 90 % je 

využíváno v tkáních. Mezi orgány s největším obsahem mědi patří játra, mozek, ledviny a 

srdce, orgánem s nejmenším obsahem mědi je žaludek (Lech a Sadlik, 2007). 

Měď je velice důležitá pro fyziologické pochody každé buňky v lidském organismu, 

je kofaktorem mnoha metaloenzymů, k nimž je vázána různě silnou koordinačně-

kovalentní vazbou a podílí se na katalýze enzymatických procesů, jako je dýchání, 

biosyntéza neurotransmiterů a peptidových hormonů i ochrana před volnými radikály. 
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Měď je také nepostradatelná pro homeostázu železa, a tím se nepřímo podílí na krvetvorbě. 

Dále se účastní krevní koagulace a angiogeneze (Tümer a Møller, 2010). 

 

2.4. Toxicita mědi 

 

Měď se stejně jako další potenciálně - toxické kovy projevuje také svými jedovatými 

účinky na buňky organismů (Tichý, 1998). Nedostatek mědi způsobuje v organismech 

patologické změny a omezuje transport iontů železa, čímž způsobuje anémii i při jinak 

dostatečném množství železa v organismu. Dále dochází k poruchám při tvorbě 

bílkovinových tkání, jako jsou elastan a kolagen, tato porucha se projevuje například 

oslabením artérií. Bez změny nezůstávají ani mícha a kosti, objevuje se osteoporóza. 

Deficit mědi se dále projevuje zpomalením růstu i kvality vlasů, nehtů a pigmentace. 

Inhalace mědi může způsobit podráždění dýchacích cest (Nordberg, 2007; Komínková, 

2008). Při nízké koncentraci mědi v mozkových buňkách se mohou objevit 

neuropatologické změny a poruchy spánku. U dětí se nedostatek mědi může projevit 

fyzickou a duševní retardací, tzv. Maukesovou chorobou (Ghash a Datta, 2008; Tümer a 

Møller, 2010). 

Vysoké koncentrace mědi zase blokují membránové procesy a vyvolávají nemoc 

zvanou Hypokuprémii, ve které dochází v důsledku poklesu koncentrace mědi v krvi z 

omezení transportu železitých iontů, což vede k chudokrevnosti. Onemocnění, při němž je 

v krvi sníženo množství krevního barviva hemoglobinu a červených krvinek erytrocytů. 

Vede k omezení přenosu kyslíku, který je nezbytný pro všechny tkáně lidského organismu. 

Proto je člověk méně výkonný, cítí se slabý, může trpět hučením v uších, závratěmi, je 

bledý, při těžších anemiích bývá dušný a má zrychlenou srdeční činnost (Melicherčík a 

Melicherčíková, 2010). 

Akutní otrava mědi se projevuje zvracením a depresí. Chronická choroba, která je 

způsobena pravidelným nadbytečným příjmem mědi se nazývá Wilsonova choroba (Kafka 

a Punčochářová, 2002). Jedná se o vzácně dědičnou poruchu metabolismu mědi, která se 

projevuje snížením koncentrace vázaných iontů mědi a zvýšením koncentrace volných 



Dominika Kučerová: Bioremediace mědi kov-rezistentními bakteriálními kmeny  

 

2014/2015                                                                                                                  15 

 

iontů mědi v krvi (Burkhead, 2011). Při této chorobě dochází k poškození a funkční 

nedostatečnosti jater, ledvin, mozku a oční rohovky. 

 Měď je také velice toxická pro rostliny a řasy. Redoxní přeměny mezi Cu
2+ 

a Cu
+
 

katalyzují vznik vysoce toxických radikálů vedoucích k následným poškozením DNA, 

lipidů, proteinů a dalších biomolekul (Halliwell a Gutteridge, 1984). Měď při vysokých 

koncentracích vykazovat může extrémně vysokou toxicitu, která se projevuje např. 

chlorózou, nekrózou, zakrněním, odbarvením listů a inhibici růstu kořenů (Marschner, 

1995; Van Assche a Clijsters, 1990). Nadbytek mědi v rostlinách také vyvolává oxidativní 

stres a následně vede ke zvýšení množství antioxidantů v důsledku reakce na působení 

vysoce toxických volných radikálů. Reakce antioxidantů na nadbytek Cu byla pozorována 

v listech i kořenech rostlin (Gupta, 1999; Drazkiewicz, 2003).  
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3. Přehled významných nalezišť mědi v ČR i ve světě 

 

Těžba Cu-rud je druhou největší po těžbě Fe-rud a pohybuje se okolo 15 mil. t. mědi 

v rudách. Na základě orientačních analýz stavu nerostných zásob se ložiska měďné rudy 

dělí do 5 hlavních typů:  

 Ložiska porfyrové měděné rudy s Mo a s utroušenými rudami i sekundárně 

obohacenými, (obsah Cu je 1 – 2,5 % a Mo 0,005 – 1 %). Jde o velmi rozsáhlá až středně 

velká ložiska, která se podílejí na světových zásobách z 35 – 45 % a z 40 – 45 % na 

světové těžbě. 

 Ložiska stratiformních písků a břidlic (obsah Cu 1,2 – 5 %). Tento typ ložisek se 

podílí 30 – 40 % na světových zásobách a 25 – 30 % na světové těžbě. 

 Kyzová ložiska Cu-rud v zelených břidlicích s utroušenou až masivní mineralizací s 

 (obsah 1,2 – 20 Cu). Podíl tohoto typu ložisek na světových zásobách je přibližně 5 – 8 % 

a 8 – 10 % na světové těžbě. 

 Rozsáhlá magmatická podiformní ložiska Cu – Ni rud v ultrabazikách a bazikách 

s obsahy Cu 1 – 3 %. Přibližný podíl na světových zásobách je 5 – 6 % a na světové těžbě 

5 – 7 %. 

 Ložiska masivních rud tvořena žilkami, žilníky a čočkovitými tělesy s významným 

podtypem Fe – Cu – Au (U), (obsah Cu je 1 – 10 %). Jejich podíl na světových zásobách je 

přibližně 3 – 5 % a na světové těžbě 5 – 7 % (Vaněček, 1995; Starý, 2010).  

Ze tří set známých minerálů mědi jsou hospodářský nejvýznamnější chalkopyrit 

(CuFeS2), chalkozín (Cu2S), covellin (CuS) a bornit (Cu3FeS3). Ekonomicky vyhovující 

světové zásoby mědi v rudě jsou uváděny ve výši přes 0,3 miliardy tun. Zásoby v 

konkrecích na mořském dně jsou odhadovány na 0,7 miliardy tun (Starý, 2010). 

 

 

 

http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Covellin&action=edit&redlink=1
http://cs.wikipedia.org/wiki/Bornit
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3.1. Zdroje mědi v ČR 

 

V České republice již nejsou žádná ekonomicky využitelná ložiska Cu-rud, od roku 

1990 byla v ČR těžba měděných rud zcela zastavena. Mezi nejznámější ložiska mědi patří 

Zlaté hory, Tisová u Kraslic a Ložiska v Českém masívu, kde se vyskytují méně významné 

rudy Cu, popřípadě Cu-Zn-Pb (Morávek, 1992; Starý, 2010; Bernard, 2000). 

Celý rudní revír Zlatých Hor zaujímá plochu 26 km
2 

mezi obcemi Zlaté Hory, 

Heřmanovice, Horní Údolí a Ondřejovice. V této oblasti byla největší těžba mědi v ČR, 

kde se vyskytovala vulkanosedimentární ložiska. Zlatohorský rudní revír byl tvořen 

nekontrastními rudními tělesy sulfidických rud s převahou pyritu a doprovodným 

chalkopyritem, sfaleritem, galenitem a zlatem (Warin, 2013; Starý, 2010). Na ložisku se 

nacházely dva typy rudních těles. Prvním typem byla čočkovitá tělesa konformní s foliací 

hostitelských hornin obsahujících páskované a vtroušeninové Pb-Zn nebo pyrit-

chalkopyritové zrudnění. Druhým typem byla strmá tělesa rudních sloupů orientovaná kose 

k metamorfní foliaci hornin obsahující převážně chalkopyrit-pyrhotinové rudy (Štelcl, 

2011; Fojt, 2000; Starý, 2010). Od roku 1965 až do roku 1990, kdy byla těžba mědi v této 

oblasti zastavena, bylo vytěženo přibližně 34 741 tun mědi (Starý, 2010). I když je těžba na 

ložiscích Zlaté Hory zastavena, předběžné průzkumy prokázaly, že jsou zde stále 

ekonomicky významné oblasti komplexních rud se zlatem. Zbylé zásoby představují asi 17 

miliónu tun chudých polymetalických rud. Veškeré prvky, které by se daly ještě využít, 

jsou na jednotlivých ložiscích vázány převážně na sulfidickou mineralizaci. Nejhojnějším 

minerálem v celém revíru je pyrit, který ve všech rudninách tvoří hlavní složku a vytváří 

různé typy agregátů, žilek nebo automorfně omezených krystalů (Štelcl, 2011; Starý, 

2010). Významným minerálem ložisek je i zlato, které je v posledních letech získáváno 

z pyritové rudniny s vytroušeným sfaleritem, tvoří mikroskopické zlatinky (Štelcl, 2011). 
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Obrázek 11: Štola v Zlatých Horách (Štelcl, 2011) 

 

Ložisko Tisová se nachází 2,5 km severně od Kraslic, v údolí Bublavského potoka. Na 

tomto bývalém ložisku se nacházely stratiformní polohy monometalických Cu-rud, 

převážně chalkopyrit. Nejbohatší rudní část ložiska vytvářela až 5 m mocné rudní čočky 

s průměrným obsahem 1 – 1,8 % Cu (Pašava, 2011). Počátky budování dolu v této lokalitě 

lze datovat do 13. století, avšak největší rozmach v tomto dolu nastal až koncem 15. a 

počátkem 16. století. V průběhu 17. století zde byly vybudovány čtyři tavírny, tři hamry na 

měď a mosazárna, která sloužila k výrobě jemné mosazi využívané k výrobě hudebních 

nástrojů. K těžbě mědi se využívaly pouze mlátky, želízka, nosátky, klínky a sochory. 

Úprava rud probíhala ručně, popřípadě roztloukáním ve sloupech. Od roku 1627 začal být 

na Kraslických dolech postupně využíván střelný prach (Suldovský, 2007; Stenberg, 

2003). V roce 1973 byla těžba rud na tomto ložisku zcela zastavena. I když byl v 80. letech 

proveden předběžný průzkum pro případné znovuotevření, nebyly jeho výsledky prakticky 

využity a ložisko bylo převedeno do mokré konzervace (Starý, 2010). 
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Obrázek 12: Dnešní pohled na část ložiska Tisová (Pašava, 2011) 

 

3.2. Zdroje mědi na Slovensku 

 

Staroslovenská měděná ložiska v okolí Banské Bystrice patřily v minulosti mezi 

významná naleziště mědi. Nejznámější ložiska se nacházejí v oblasti Špania Dolina, Staré 

Hory a Ľubietová. Byla to ložiska převážně chalkopyritová s výskytem velkého množství 

ryzí mědi v oxidačním a cementačním pásu. Těžba rud z těchto oblastí a jejich následné 

hutnické zpracování patří mezi nejstarší báňské činnosti na území Slovenska. Všechna tato 

ložiska se díky měděnému zrudnění a bohaté oxidační zóně stala významnými 

mineralogickými lokalitami s výskytem vzácných sekundárních minerálů (Andráš a kol., 

2014). 

Oblast Ľubietová patří historicky k nejvýznamnějším a nejrozsáhlejším měděno-

rudným revírům Slovenské republiky. Podle archeologických nálezů se tu měď získávala 

už v době bronzové (Koděra, 1989). Hydrotermální měděná mineralizace v této oblasti je 

vyvinutá na třech ložiscích: Podlipa a Reiner na východním okraji obce, Svätodišná a 

Kolba asi 5 km východně od obce, kde je mimo mědi a železa výrazné zastoupení Co, Ni a 

Ag. Horniny zde jsou dynamicky metamorfované a rudná mineralizace je zastoupená 

převážně chalkopyritem, pyritem, hematitem a arzenopyritem, nerudné minerály zde 
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reprezentují křemen a karbonáty. Těžba v této oblasti byla ukončena v polovině 19. století. 

Vytěžilo se tu přibližně 25 tisíc tun mědi, ale současné ještě nevytěžené zásoby se odhadují 

na dalších 25 tisíc tun mědi (Andráš a kol., 2014). 

V okolí Španej Doliny a Starých Hor je několik známých ložisek měděných rud. Stopy 

po dobývání měděných rud zde spadají až do starší doby bronzové jako u ložisek z oblasti 

Ľubietova. Období největšího rozvoje těžby měděné rudy s vysokým obsahem stříbra 

spadá do období konce 15. a začátku 16. století (Skladaný, 2005). Za celé období se 

v rudním revíru Špania Dolina a Staré Hory vytěžilo přibližně 300 000 tun mědi a 520 000 

kg stříbra, největší produkce bylo dosaženo v letech 1494 – 1545, kdy se vytěžilo přibližně 

65 890 tun mědi (Sombathy, 2005). 

 

 

Obrázek 13: Špania Dolina (Andráš a kol., 2014) 
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3.2. Světová těžba mědi 

 

V současné době se světová těžba mědi pohybuje okolo 15 a 16. mil. tun ročně. Vývoj 

těžby mědi postupně stoupá a odpovídá trvale rostoucí spotřebě ve světě, kdy průmyslově 

vyspělé země vykazují růst spotřeby v posledním desetiletí v průměru o 3% ročně.  

V posledních letech dochází k soustavnému nárůstu chilské produkce (5,6 mil. tun). 

S podobnou dynamikou roste také těžba v Peru, Číně a v Brazílii (Starý, 2010).   

V Americe v letech 2005 až 2007 produkce mědi poklesla, ale od roku 2008 opět roste. 

Z členských zemí EU je kromě Polska měď ve významnějším množství těžena také 

v Bulharsku, Portugalsku a Švédsku (Starý, 2010). 

Mezi 10 největších světových ložisek mědi podle roční kapacity patří: Escondida 

(Chile), Codelco Norte (Chile), Grasberg (Indonésie), Collahausi (Chile), Morenci (USA), 

Taimyr Peninsula (Rusko), El Teniente (Chile), Antamina (Peru), Los Palambres (Chile) a 

Batu Hijau (Indonésie). První Evropské ložisko Polská Runda se nachází na 16. místě 

(Starý, 2010). 
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4. Možnosti sanace prostředí po těžbě mědi 

 

Těžba mědi zanechává v terénu zřetelné stopy po nejen dobývání a úpravě, ale také po 

zpracování rudy. Těžební průmysl mění prvotní strukturu krajiny, způsobuje odlesnění, 

změnu druhového složení lesních porostů, vznik antropických a industriálních forem 

reliéfu, změnu hydrologického a hydrogeologického režimu a zvýšení intenzity 

zvětrávajících procesů (Křížani, 2007). 

 Báňskými aktivitami vznikají v podzemí prostorné sítě štol, které narušují stabilitu 

horninového masívu, způsobují jejich destrukci a usměrňují cirkulaci vod mezi povrchem a 

podzemím. Vytvořené prostory, které po ukončení těžby byly opuštěny, obsazují houby, 

plísně, hmyz a malí živočichové, kteří do těchto prostor vnášejí produkty svého 

metabolismu a rozkladu odumřelých části těl. Tímto se tvoří optimální podmínky pro život 

mikroorganismů. Celý ekosystém se takto doplňuje o látky organického původu, které jsou 

pro horninové prostředí původně cizorodé. Výsledkem je urychlení rozkladných reakcí a 

zvýšení migračních pásů (Křížani, 2007). 

 Toxické kovy a různé jiné kontaminanty, které se mohou uvolnit v procese 

zvětrávaní deponií, znečišťují povrchové i podzemní vody. Jejich substrát může být dále 

roznášen do okolí větrem. Takto uvolněné kovy a jiné chemické látky vstupují do 

potravního řetězce živočichů a člověka prostřednictvím rostlin a vody (Andráš, 2008).  

 V kontaminovaném biotopu se postupně projevuje změna druhového složení 

rostlinného porostu hald a jejich okolí. Dochází k invazi, kdy odolnější rostliny nahrazují 

ty méně odolné druhy rostliny. Na haldách dochází k populační explozi některých 

chemolitotrofních bakterií, mikroskopických hub a řas. V konečném stádiu může docházet 

k mutacím a vymíraní vyšších organismů (Křižani, 2007). 

 Při otvírání, přípravě a dobývání ložiska je nutné odtěžit část doprovodných hornin. 

Tyto horniny se dočasně, popřípadě trvale uloží na haldy. Z většiny těchto hald se materiál 

využívá pro stavební účely, ale i tak větší část zůstává nedotknuta na místě, proto haldy 

patří mezi tzv. „staré ekologické zátěže horninového prostředí“ (Andráš, 2008).   
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4.1. Sanace hald a odkališť 

 

Nejzřetelnějším projevem těžebních aktivit jsou pozůstatky báňských hald, na kterých 

se nachází neupravená hornina, jemně rozemleté rudy a chemické látky, které se využívaly 

pří dobývání a úpravě.   

V případě velkoobjemových hald nebo hald s nepravidelným reliéfem je potřebná 

povrchová úprava jejich morfologie. Nejefektivnějším způsobem je roztažení hald, taky 

aby se délka jejích spádnice podstatně zkrátila a etážní opatření plošiny sběrnými jamkami 

redukovalo dynamickou energii vody. V minulosti se často uplatňovala aplanace, kdy se 

haldám snížila jen výška. Tento postup se však ukázal jako neefektivní, neboť vytvářel 

pouze podmínky pro zintenzivnění vodní eroze dlouhých svahů (Andráš a kol., 2014).  

Remediace hald se nejčastěji realizuje jejich zavážením stavebním odpadem, 

čistírenskými kalami, zeminou z výkopů apod. Takto přikrytá halda se osází vybranými 

dřevinami, které jsou typické pro danou krajinu a jsou pro tento účel vhodné. Vegetace na 

haldách pomáhá k stabilizaci proti erozi a slouží také pro obnovení krajinného rázu. 

Jestliže halda nebo odkaliště obsahuje nějaké kontaminované materiály je zapotřebí je 

identifikovat a provést následná opatření. Pokud objem a charakter haldy umožňuje odvoz 

nebo izolaci od okolní krajiny, využívají se postupy dislokace nebo se vytváří podmínky 

pro jejich pasivaci, např. obklopí se nerozpustnými materiály a sorpčními vrstvami 

z bentonitu a zeolitu (Matějů, 2006). 

V posledních dvaceti letech se mění pohled na haldy, začíná se jim přiřazovat status 

nového prvku krajiny, protože se začínají vnímat jako „technické památky“ a jejich 

zavážení a aplanace se začínají vnímat jako protipřirozené zásahy (Cílek, 2006). 

Haldy mají určitý stupeň samočistící schopnosti, velká část iontů toxických kovů a 

kontaminantů bývá zachycena v porézních hmotách (popílek, škvára). Při otvírání hald 

však může dojít k masivnímu uvolňování takto vázaných kontaminantů, proto se 

narušování starých obecně hald nedoporučuje (Matějů, 2006). 
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4.2. Sanace kyselých důlních vod 

 

Kyselé důlní vody vznikají tak, že po vytěžení dané suroviny přechází sulfidické 

minerály do oxidace s atmosférou a dochází k chemické reakci. Acidifikaci vody 

způsobuje nejčastěji oxidace rudních minerálů a kyselé deště, které jsou způsobené 

emisemi oxidů síry a dusíku (Kameníček, 2009). Systémy na eliminaci acidity vod se 

nejčastěji využívají na neutralizaci kyselých báňských vod (AMD – acid mine drainage), 

které nepříznivě vytékají na půdu, vtékají do podzemní i povrchové vody a akumulují se ve 

vegetaci (Černík, 2008; Akcil, 2006). Acidifikace ochuzuje půdu o některé esenciální 

prvky a zároveň mobilizuje těžké kovy, také snižuje sorpční schopnost humusového 

horizontu a způsobuje jeho postupnou likvidaci. Mezi primární faktory, které určují míru 

kyselosti, patří: pH, teplota, koncentrace kyslíku ve vodní fázi, obsah kyslíku v plynné fázi, 

stupeň nasycení vodou, chemická aktivita Fe
3+

, obsažená vrstva kovového sulfidu, 

chemická aktivační energie potřebná pro zahájení regulace kyseliny a bakteriální aktivita 

(Černík, 2008; Akcil, 2006). 

Mezi sanační postupy pro úpravu kyselých báňských vod patří systémy určené na 

eliminaci acidity a systémy na odstranění těžkých kovů z AMD. Oba postupy umožňují 

využití aktivních a pasivních inženýrských systémů (Andráš a kol., 2014). 

 

Obrázek 14: kaverny po těžbě rud (Klimko. 2012) 
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4.2.1. Systémy na eliminaci acidity z kyselých báňských vod 

 

Aktivní remediační technologie čištění AMD nebo kyselých horninových výtoků 

(ARD – acid rock drainage) spočívá v přidávání chemikálií do kyselé vody. Cílem tohoto 

procesu je vysrážení kovů z vody a následná neutralizace acidity. Tyto metody dočišťování 

důlních vod jsou finančně nákladné na použité technologie a to jak z provozních nákladů, 

tak i z investičních nákladů. Využívají se velice nákladné materiály, jako jsou vápno, soda 

nebo amoniak (Faulwetter, 2008). Dalším způsobem eliminace acidity je možnost využití 

pasivních systému, mezi které patří otevřené vápencové kanály a drenáže, anoxické 

vápencové drenáže, oddělovací cely a vápencový písek. 

Otevřené vápencové kanály a nádrže (OLC – open limestone channel), jsou kanály 

naplněné úlomky vápence, přes které protéká kyselá báňská voda a rozpouští jej.  

Rozpouštěním vápence se snižuje acidita vody. Tento způsob remediace je vhodný 

využívat pouze na malé přítoky vody, jelikož v důsledku precipitace zejména Fe a Al se 

vytváří na úlomcích vápence povlaky a rekce se tímto zpomaluje (Klimko, 2012). 

Anoxické vápencové drenáže (ALD – anoxid limestone drain), fungují na stejném 

principu jako OLC, s tím rozdílem, že zde je vápenec překryt jílem nebo plastickou fólií, 

aby se zbránilo přístupu kyslíku. Kyselé báňské vody přetékají přes vápník, který se 

rozpouští a přitom snižuje aciditu vody. Aby nedocházelo ke vzniku Fe povlaků, měl by 

být přítok malý a voda by neměla obsahovat velké množství kyslíku. Jestliže voda 

obsahuje velké množství kyslíku, je potřebné ji jako první předpřipravit průtokem přes 

mokřady, ve kterých ho organický materiál odstraní (Klimko, 2012). 

Při využívání oddělovacích cel se kyselé báňské vody odvádějí do míst, která jsou 

naplněna drceným vápencem. Rychlý přítok zvíří vápenec a odstraňuje tak vysrážené 

povlaky z jeho povrchu. 

Vápencový písek je využíván na pokrytí břehu toků, nebo je přímo umístěný na dno 

toku. Takový remediační systém je vhodný jen pro kyselé báňské vody s malým nízkým 

obsahem kovů. Vápencový písek se však postupně časem odplavuje, proto je důležité jej 

doplňovat (Klimko, 2012). 
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Obrázek 15: Otevřené vápencové kanály a nádrže (Klimko, 2012) 

 

4.2.2. Systémy na odstranění těžkých kovů z kyselých banských vod 

 

K odstraňování těžkých kovů z AMD se využívají pasivní systémy, které jsou 

založené převážně na využívání přírodních nebo umělých mokřadů. Mokřady absorbují a 

vážou kovy a pomalu je usazují v sedimentárním kalu. Největší výhodou tohoto pasivního 

systému je samostatná regenerace mokřadů a tím nízké náklady. Tyto biotické systémy 

jsou založeny na mikrobiálních procesech a sanaci rozpuštěných kovů (Cohen, 2006).  

Mokřady jsou typické přírodní ekosystémy, které mají mnoho důležitých funkcí: 

cirkulace vod, zásobárna vod a působiště typické vegetace a organismů. Mokřady 

využívají pro čištění důlních vod přirozené geochemické a biologické procesy v uměle 

připraveném ekosystému. Přiváděná kontaminovaná voda prochází komplexním 

ekosystémem a je zbavovaní těžkých kovů a dalších polutantu. Principálně může probíhat 

filtrace nebo biodegradace přiváděných polutantů. Mokřady se rozdělují podle smyslu 

využití pro odstranění kontaminovaných důlních vod a podle procesů probíhajících uvnitř, 

na mokřady anaerobní a aerobní (Matějů, 2006). 

Aerobní mokřady se využívají v případě alkalické vody. Používají se na zpomalení 

vodních toků, aby bylo umožněno prodloužení času účinku různých remediačních činidel a 

postupů, aby došlo k oxidaci kovů. Aerobní mokřady jsou plytké nádrže, které se budují 
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tak, aby pod 2 – 8 cm vody byla 30 – 90 cm hrubá vrstva sedimentu, skládající se z půdy, 

jílu a organické hmoty. V mokřadech se vysazují různé rostliny, které slouží pro 

fytoextrakci kovů a k dodávání organické hmoty. 

Anaerobní mokřady jsou vždy hlubší, minimálně 30 cm. Jejich dno tvoří permeabilní, 

půdu obohacující sedimenty, kompost, písek, prach a organické směsi promíchané 

s vápnem, senem, slámou a rašelinou. Vysazují se v nich různé rostliny a houby (Andráš a 

kol., 2014; Matějů, 2006). 

Tyto pasivní systémy se využívají díky metodě a schopnosti fytoremediace. Tato 

metoda využívá rostliny a jejich rhyzosférické mikroorganismy pro fixaci, akumulaci a 

degradaci znečišťujících látek. Fytoremediaci lze využít při znečištění půd a vody kovy 

(např. Co, Cd, Ag, Cr, Cu, Hg, Mn, Mo, Pb, Zn, Ni, As, Se) a některými radionuklidy 

(
90

Sr, 
99

Tc, 
137

Cs, 
234

U, 
238

U), (Kučerová, 1999). Schopnost rostlin vázat z půdy jednotlivé 

kovy je různá. Na odstraňování z kontaminovaných půd se proto využívají rostliny 

s vysokou sorpční schopností (Glick, 2003; Pipíška, 2003; Matějů, 2006). 

K čištění AMD se kromě aerobních a anaerobních mokřadních systémů mohou 

využívat také reaktivní bariéry a systémy SAPS. Využití reaktivních bariér je potřebné v 

případě, kdy je třeba zvýšení alkality a pH pomocí mikrobiálně zprostředkované oxidace 

organickým uhlíkem. Tyto aerobní systémy pracují na principu odstraňování těžkých kovů 

oxidací a hydrolýzou. Stopové kovy jsou pak následně odstraněny z roztoku čištěním 

povrchu pomocí srážení oxidů a oxohydroxidů (Morrison, 2009). 

Systém SAPS (successive alkalinity producing wetlands) kombinuje anoxické 

vápencové drenáže (ALD) a mokřadní systémy. Okysličená voda je nejprve pomoci 

mokřadů zbavena kyslíku a Fe(III), poté tato anoxická voda protéká přes ALD. Někdy 

může být tato soustava doplněná i celami s vápencovou drenáží (VFR – vertical flow 

reactor), (Andráš a kol., 2014). 
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4.3. Využití bakterií k sanaci prostředí po těžbě mědi 

  

Schopnost přežití organismů včetně mikroorganismů závisí na schopnosti vypořádat se s 

toxickými vlastnostmi různých látek přítomných v jejich životním prostředí. Po čase svého 

vývoje si organismy vytvořily mnoho mechanismů, které jim umožnily udržovat nízkou 

koncentraci toxických látek ve svém nitru. Tyto schopnosti bakterií vypořádat se s toxickými 

vlastnostmi kovů se začala využívat pro bioremediace, kdy pomocí použití biologických 

systému na sanaci organických a anorganických znečištění se využívají bakterie. Tyto 

organismy jsou schopné regenerace, imobilizace a detoxikace kovových znečišťujících 

látek (Gadd, 2010; Kaduková, 2003, Huisman, 2006). 

Biologické metody na transformace kovů z prostředí se dělí podle mechanismu 

působení na bioakumulaci, bioprecipitaci, a biosorbci. Jedná se o velmi složité 

biochemické děje, kdy principy mnohých z těchto metod nejsou ještě zcela ověřeny. Proto 

je většina těchto metod stále testovaná jen v laboratorních podmínkách (Kaduková, 2003). 

 

4.3.1. Bioakumulace kovů 

 

„Proces, který je závislý na metabolické aktivitě buněk schopných přežívat v prostředí 

s vysokou koncentrací kovu nebo akumulovat vysoké koncentrace kovů, aniž by byla 

ovlivněna jejich životaschopnost“ (Horáková, 2006). 

Bioakumulace (intercelulární akumulace) kovů spočívá v nitrobuněčném zachycení 

kovů uvnitř buňky. Tento proces je závislý na metabolismu buňky tzn., že buňka může být 

metabolickými inhibitory. K zachycení kovů může docházet vazbou kovů na intercelulární 

sloučeniny, vysrážením kovů nebo methylací kovů (Tichý, 1998; Šuman, 2010). 

Vazba kovů na vnitrobuněčné sloučeniny slouží jako dočasné opatření buňky, které 

umožňuje předejít zvýšení hladiny toxického kovu nad snesitelné hodnoty. Po akumulaci 

v buňce následuje vyloučení kovů z buňky pomocí vakuol. V některých případech mohou 
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byt kovy uloženy v buňce ve formě komplexů volně rozptýlených v cytoplazmě, příkladem 

je tvorba intracelulárních granuli Cu, Ni, nebo sraženin CdS (Kaduková, 2003). 

Dalším způsobem může být biometylace, která patří mezi základní mechanismus 

odpovědný za detoxikaci. Jedná se o schopnost organismů produkovat alkyl a aryl-alkyl 

sloučeniny. Celý proces vede ke vzniku plynných sloučenin nebo ke vzniku sloučenin 

uložených v organismu. Metylace buď snižuje, nebo zvyšuje toxicitu kovu a to v závislosti 

na typu organismu a typu kovu (Kaduková, 2003). 

 

4.3.2. Biosorbce kovů 

 

Biosorbce je biologický proces, který je založen na pasivní imobilizaci kovů 

(Kaduková, 2003). Proces spočívá ve fyzikálně-chemických interakcích mezi kovem a 

funkčními skupinami buněčné stěny. Biosorbci lze v závislosti na podstatě sil, které vážou 

rozpuštěnou látku k povrchu tuhé fáze rozdělit na fyzikální biosorbci, chemisorbci a 

iontovou adsorbci (Kaduková, 2003; Voleský, 2003). 

 

4.3.3. Bioprecipitace kovů 

 

Bioprecipitace je založena na odstranění kovů z prostředí bez přímého kontaktu mezi 

kovem a bakterií. Tento proces je založen na tvorbě a vysrážení kovu ve formě málo 

rozpustných sloučenin, jako např. organokovových komplexů, oxidů kovů nebo sulfidů. 

Bakterie při procesu bioprecipitace vytvářejí různé sloučeniny, které mikroorganismy 

chrání před toxickými vlivy kovů (Šuman, 2010). 
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5. Experimentální část práce 

 

Cílem experimentální části práce je stanovení a srovnání účinnosti kmenů P. 

chlolroraphis a P. monteilli v uvolňování mědi z  pevných substrátů a jejich potenciální 

uplatnění k možnému budoucímu využití v bioremediačních technologiích s aplikacemi 

k odstranění potenciálně toxických prvků prostřednictvím procesu bioloužení. 

 

5.1. Laboratorní materiály a přístrojové vybavení 

 

Sterilní laboratorní spotřební materiál: 

 bakteriologické zkumavky s kulatým dnem 

 hliníkové uzávěry ke zkumavkám 

 špičky 

 pipety, jednorázové pipety 

 erlenmeyerovy baňky 

 kádinky 

 petriho misky 

 odměrné válce 

 lžičky 

 bakteriologické kličky 

 

Další laboratorní materiál: 

 stojan na zkumavky 

 kahan 

 pipetovací nástavce 
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Laboratorní vybavení 

Při laboratorním experimentu pro tuto diplomovou práci bylo využito přístrojové 

vybavení mikrobiologické laboratoře JA122 na Institutu environmentálního inženýrství 

Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava. 

Tato laboratoř je vybavena následujícími přístroji:  

 parní sterilizátor Sterilab® (BMT Medical Technology s.r.o., ČR) 

 laboratorní inkubátor Incucell® (BMT Medical Technology s.r.o., ČR) 

 horkovzdušný sterilizátor Stericell® (BMT Medical Technology s.r.o., ČR) 

 elektronické váhy školní Denver MXX-123 (Denver Instrument, USA) 

 elektronické váhy analytické Denver Summit S1234A (Denver Instrument, USA) 

 chladnička RF 310 (Wirlpool, ČR) 

 mikropipeta Finnpipette®F3 (Thermo Scientific, USA) 

 vodní lázeň GFL* (GFL MBH, Německo) 

 očkovací box (biohazard box) KS-9 – Herasafe KS-9 (Thermo Scientific, USA) 

 

5.2. Kultivační média 

 

Pro kultivaci bakteriálních kmenů a následné laboratorní experimenty byla použita 

tekutá média TSA (trypton soya agar) a TSB (trypton soya broth), výrobce HiMedia 

Laboratories Ltd., Mumbai, Indie. Bakteriální kmeny byly získány jako nové izoláty na IEI 

HGF Ostrava. 

 

5.2.1. Soyabean casein digest agar (trypton soya agar) 

 

Trypton soya agar (TSA) je univerzální kultivační médium pro kultivaci a izolaci 

náročných mikroorganismů. Je vhodný pro pěstování aerobních i anaerobních bakterií. 

TSA obsahuje enzymatické části kaseinu a sójového peptonu, které poskytují 

aminokyseliny a další dusíkaté látky jako základní živiny pro různé mikroorganismy.  
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Výrobce: HiMedia
®

, Mumbai, Indie 

Složení:  enzymatický hydrolyzát kaseinu  15 g/l 

 sójový pepton  5 g/l 

 chlorid sodný  5 g/l 

 agar  15 g/l 

 

Příprava: 40 g dehydrovaného média se vmíchá do 1 000 ml destilované vody a zahřívá do 

úplného rozpuštění. Poté se sterilizuje v autoklávu po dobu 15 minut při 121 °C. 

 

5.2.2. Soyabean casein digest medium (trypton soya broth) 

 

Trypton soya broth (TSB) se využívá jako kultivační médium pro růst aerobních 

bakterií. Kasein a sójový pepton poskytují mikroorganismům dusík, minerály a vitamíny. 

Chlorid sodný udržuje osmotickou rovnováhu, zatímco hydrogenfosforečnan draselný 

působí jako stabilizátor pro udržování pH. 

Výrobce: HiMedia
®

, Mumbai, Indie 

Složení:  enzymatický hydrolyzát kaseinu 17 g/l 

 sójový pepton  3 g/l 

 chlorid sodný 5 g/l 

 hydrogenfosforečnan (di)draselný 2,5 g/l 

 dextrosa 2,5 g/l 
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Příprava: 30 g dehydrovaného média se vmíchá do 1 000 ml destilované vody a zahřívá do 

úplného rozpuštění. Sterilizuje se v autoklávu po dobu 15 minut při 121 °C, poté se po 

ochlazení na 25 °C skladuje médium na suchém a temném místě. 

 

5.3. Popis metodiky  

5.3.1. Rezistence vůči vybraným kovům 

 

Rezistenční vlastnosti izolátů byly hodnoceny na základě dvou charakteristik: 

maximální tolerantní koncentrace a minimální inhibiční koncentrace.  

Maximální tolerantní koncentrace (MTC) představuje nejvyšší koncentraci kovu, 

která nevykazuje fyziologický vliv na růst bakteriálního kmene; vyšší hodnoty představují 

minimální inhibiční koncentraci (MIC), která má na růst bakteriálního kmene letální 

účinek. Ionty kovů byly přidávány ve formě CuSO4 · 5 H20 v ekvivalentním hmotnostním 

podílu na určitý objem tekutého média TSM tak, aby bylo dosaženo konečné koncentrace 

10 mM/l. Tato koncentrace byla zvolena na základě dřívějších studií publikovaných ke 

sledování rezistence bakteriálních kmenů vůči iontům těžkých kovů (Bruins et al., 2000; 

Filali et al., 2000; Keramati et al. 2011) a vzhledem k předpokládanému obsahu mědi 

v kontaminovaných půdách a sedimentech. Roztoky kovů byly sterilizovány membránovou 

filtrací přes mikrofiltry Millipore o velikosti pórů 0,22 μm a dále využity pro přípravu 

finálního média pro sledování růstu izolovaných bakteriálních kmenů. 

K experimentu byla použita kultivační média TSM, TSA a finální roztoky kovů o 

koncentraci 10 mM/l, které byly v jednotlivých zkumavkách ředěny médiem TSM 

k docílení jednotlivých stupňů koncentrace kovů v mM/l. Do zkumavek s požadovaným 

roztokem byly inokulovány bakteriální kmeny v exponenciální fázi růstu, po 48-hodinové 

kultivaci bylo provedeno kontrolní přeočkování na tuhé médium TSA v Petriho miskách. 

Výsledky byly odečítány po 48-hodinové inkubaci Petriho misek, kdy byl zjišťován 

prokazatelný vliv konkrétní koncentrace na růst mikroorganizmů. Bakteriální kmeny byly 

vybrány na základě výsledků, kdy se vybraly 2 kmeny s nejvyšší rezistencí.  
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Ředění vzorků: 

1. zkumavka (1mM): 1 ml roztoku kovů + 9 ml média TSM 

2. zkumavka (2mM): 2 ml roztoku kovů + 8 ml média TSM 

3. zkumavka (3mM): 3 ml roztoku kovů + 7 ml média TSM 

4. zkumavka (4mM): 4 ml roztoku kovů + 6 ml média TSM 

5. zkumavka (5mM): 5 ml roztoku kovů + 5 ml média TSM 

6. zkumavka (6mM): 6 ml roztoku kovů + 4 ml média TSM 

7. zkumavka (7mM): 7 ml roztoku kovů + 3 ml média TSM 

8. zkumavka (8mM): 8 ml roztoku kovů + 2 ml média TSM 

9. zkumavka (9mM): 9 ml roztoku kovů + 1 ml média TSM 

10. zkumavka (10mM): 10 ml roztoku kovů  

 

5.3.2. Bioloužící experimenty 

 

Kmeny byly kultivovány v tekutém živném médiu TSM, kultivace probíhala 

v termostatu po dobu 40 hodin při teplotě 30 °C. V exponenciální fázi růstu pak byly 

bakterie inokulovány do připravených 100 ml Erlenmeyerových baněk, ve kterých již byly 

naváženy testované vzorky antropogenně kontaminovaných sedimentů s kultivačním 

médiem TSM ve stanoveném množství (1g vzorku, 95 ml média, 5 ml bakteriální kultury).  

Každý experiment byl založen ve 4 opakováních, označených (A,B,C,D) pro P. 

monteilli a (F,G,H,I) pro P. chlororaphis. Součástí každé sady experimentů byly také 

negativní kontrolní vzorky (ozn. K), a to z důvodu, aby mohl být stanoven podíl 

autochtonní mikroflóry v procesech bioloužení, a mohla být vypočítána konkrétní 

bioloužící aktivita testovaného kmene. Kontrolní vzorky pro všechny sady byly založeny 

stejně – 1g vzorku a 100 ml tekutého živného média TSM bez inokulace testovaných 

bakteriálních kmenů. Bioloužící experimenty probíhaly 30 dní, po uplynutí uvedené doby 
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statické kultivace byly vzorky zfiltrovány pomocí filtračního papíru KA-M2, získané 

výluhy byly stabilizovány koncentrovanou HNO3 a odeslány k analytickému měření do 

akreditované laboratoře. 

Analýzy obsahu uvolněných kovů v loužícím médiu byly stanoveny v akreditované 

laboratoři ELVAC EKOTECHNIKA s.r.o. v Ostravě – Vítkovicích metodou atomové 

absorpční spektrometrie (AAS-plamen). 

K bioloužícím experimentům byly využity reálné vzorky kontaminovaných 

technogenních sedimentů z odkaliště Zemianske Kostoľany, u kterých byl na základě 

chemických analýz potvrzen vysoký obsah arsenu, kadmia, mědi, manganu, olova a zinku 

(tab. 3).   

 

Tabulka 3: Vstupní obsahy vybraných prvků ve vzorcích ZK1 - CE (Vojtková, 2013) 

Vzorky 

Celkové obsahy (mg/kg) 

Cu Cd Zn As Hg 

ZK1 38,20 < 0,5 182 264 0,31 

ZK2 16,50 < 0,5 75 93 0,29 

ZK3 17,70 < 0,5 70 193 0,31 

ZK4 19,30 < 0,5 63 230 0,40 

ZK5 26,80 < 0,5 47 634 0,47 

CE 18,70 < 0,5 45 377 1,67 

 

 

Z lokality Zemianske Kostoľany byly odebrané čtyři vzorky půdního substrátu 

z hloubky 0 – 15 cm (ZK1, ZK2, ZK3, ZK4) a jeden vzorek z hloubky 15 – 30 cm ( ZK5). 

Vzorek CE pochází z hospodářské půdy (pole) poblíž obce Čereňany z hloubky 0 – 15 cm. 
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5.4. Charakteristika bakteriálních kmenů 

5.4.1. Pseudomonas chlororaphis 

 

Taxonomické postavení druhu Pseudomonas chlororaphis vyjadřuje tabulka č. 3. 

 

Tabulka 4: Taxonomie Pseudomonas chlororaphis (Sedláček, 2007) 

 

 

 

 

 

 

Bakterie jsou grampozitivní, nesporulující, pohyblivé anaerobní tyčinky, které byly 

izolovány z kontaminovaných říčních sedimentů v Nizozemí (Peix a kol., 2007). Optimální 

teplota růstu je 30°C, jsou schopné růst při 4°C, teploty nad 41°C jejích růst inhibuje. 

Charakteristickým znakem druhu P. chlororaphis je produkce nerozpustného fenazinového 

pigmentu chlororaphin a popisovaná je také produkce pyoverdinu ( Palleroni, 1984; 

Euzéby, 1997; Peix a kol., 2007). 

Druh P. chlororaphis se dělí na základě 16S rRNA a biochemických analýz do čtyř 

poddruhů: P. chlororaphis subsp. aureofaciens, P. chlororaphis subsp. aurantiaca, P. 

chlororaphis subsp. chlororaphis a poddruh P. chlororaphis subsp. Piscium, který byl do 

tohoto druhu zařazen až v roce 2010 (Burr, 2010). P. chlororaphis subsp. aureofaciens se 

vyznačuje produkcí difuzibilního žluto-oranžového fenazinového pigmentu. Poddruh P. 

chlororaphis subsp. chlororaphis produkuje zelený nerozpustný fenazinový pigment, 

poddruh P. chlororaphis subsp. piscium a P. chlororaphis subsp. aurantiaca produkují 

zelený nedifúzilní pigment a žluto-zelený difúzilní fluorescentní pigment ( Euzéby, 1997; 

Peix a kol., 2007). 

Doména Bacteria 

Kmen Proteobacteria 

Třída Gammaproteobacteria 

Řád Pseudomonadales 

Čeleď Pseudomonadaceae 

Rod Pseudomonas 



Dominika Kučerová: Bioremediace mědi kov-rezistentními bakteriálními kmeny  

 

2014/2015                                                                                                                  37 

 

5.4.2. Pseudomonas monteilli 

 

Taxonomické postavení druhu Pseudomonas monteilii vyjadřuje tabulka č. 4. 

 

Tabulka 5: Taxonomie Pseudomonas monteilli (Sedláček, 2007) 

 

 

 

 

 

 

 

Pseudomonas monteilii je bakteriální kmen, který byl opakovaně izolován z 

klinických vzorků z lidského těla, například z placenty, výkalů, žluči, moči a dalších 

tělních tekutin. Kmen byl poprvé izolován v roce 1997 z klinických vzorků bronchiálního 

aspirátu ve francouzském Lyonu a byl pojmenován na počest francouzského mikrobiologa 

Hanriho Monteila (Elomari, 1997). P. monteilli jsou gramnegativní pohyblivé tyčinkovité 

bakterie, které rostou při teplotě 10 – 36 °C a tvoří na živném médiu slizovité béžové 

kolonie. Bakterie je charakteristická tím, že nedokáže redukovat dusičnany a produkovat 

levan; je však schopná využívat citrát a arginin. Buňky nejsou schopny hydrolýzy škrobu a 

eskulinu, deaminace fenylalaninu a dekarboxylázy lysinu a ornithinu (Elomari, 1997; 

Bogearts, 2011). 

Genotypizace kmene prokázala taxonomické zařazení do skupiny P. putida (Anzai, 

2000). Nejbližšími taxonomicky příbuzný kmen byl popsán jako blíže neurčený druh 

Pseudomonas sp. GM11787 (shodnost 99%), (Mulet et al. 2013), který byl izolován v roce 

2013 z rostlinné rhizosféry (Vojtková a kol., 2014). 

 

 

Doména Bacteria 

Kmen Proteobacteria 

Třída Gammaproteobacteria 

Řád Pseudomonadales 

Čeleď Pseudomonadaceae 

Rod Pseudomonas 
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5.4.3. Pseudomonas fulva  

 

Taxonomické postavení druhu Pseudomonas fulva vyjadřuje tabulka č. 5. 

 

Tabulka 6: Taxonomie Pseudomonas fulva (Sedláček, 2007) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Druh Pseudomonas fulva tvoří gramnegativní bakterie, které byly izolovány 

z japonských rýžových polí a poprvé popsány v roce 1963 (Iizuka a Komagata, 1963). 

Charakteristickým znakem tohoto druhu je výskyt 1 – 3 polárních bičíků. Teplotní 

optimum se pohybuje v rozmezí 25 – 30 °C, růst se zastavuje při 37 °C a při 42 °C již 

bakterie nerostou vůbec. Kolonie tohoto druhu jsou žlutohnědé, na živném médiu se 

vyznačují kruhovitým hladkým tvarem ( Iizuka a Komagata, 1963; Euzéby, 1997; Uchino 

a kol., 2001).  

Bakterie byla původně zařazena do skupiny P. putida, až na základě 16S rRNA 

analýzy byla P. fulva zařazena do fylogenetického rodu Pseudomonas sensu stricto 

(Uchino a kol., 2001).  
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5.4.4. Rhodococcus erythropolis 

 

Taxonomické postavení druhu Rhodococcus erythopolis vyjadřuje tabulka č. 6. 

 

Tabulka 7: Taxonomie Rhodococcus erythropolis (Sedláček, 2007) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rhodococcus erythropolis patří mezi aerobní grampozitivní druhy bakterií, které jsou 

chemoorganorofní a vyskytují se v různých půdách. Jsou to nepohyblivé a nesporulující 

tyčinky až koky, které patří mezi mezofilní a psychrofilní organismy. Optimální kultivační 

teplota je 30 °C. Společnou charakteristiko rodu Rhodococcus je přítomnost mykolových 

kyselin v buněčné stěně (Vojtková, 2011; Vojtková a kol., 2012; Šilhánková, 2002; Masai 

a kol., 1995; Leuschner, 1998). 

Bakterie původně patřila mezi Mycobacterium rhodochrous, poté byla pojmenována 

na Nocardia erythropolis. Po úspěšné rekvalifikaci byla bakterie zařazena do rodu 

Rhodococcus (Goodfellow a Alderson, 1976). 
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5.4.5. Staphylococcus pasteuri 

 

Taxonomické postavení druhu Staphylococcus pasteuri vyjadřuje tabulka č. 7. 

 

Tabulka 8: Taxonomie Staphylococcus pasteuri (Sedláček, 2007) 

 

 

 

 

 

 

 

Staphylococcus pasteuri tvoří grampozitivní nesporulující a nepohyblivé koky, které 

jsou schopné růst v aerobním i anaerobním prostředí. Vyskytují se samostatně, v párech 

nebo v nepravidelných shlucích. Vyznačují se žlutým pigmentem a růstem při teplotním 

rozmezím 15 – 45 °C, jejich kolonie jsou hladké a lesklé. Zástupci tohoto druhu byli 

identifikování z kyselých mléčných produktů, z kvasných výrobků, z lidské moči i zvratků 

(Cheesneau, 1993; Rantsiou a kol., 2005). 

S. pasteuri byla poprvé objevena v lidských zvratcích a taxonomicky zařazena do 

kmene Firmicutes (Cheesneau, 1993). 
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5.4.6. Variovorax paradoxus  

 

Taxonomické postavení druhu Variovorax paradoxus vyjadřuje tabulka č. 8. 

 

Tabulka 9: Taxonomie Variovorax paradoxus (Sedláček, 2007) 

 

 

 

 

 

 

 

Jedná se o gramnegativní kosmopolitní aerobní druh půdní bakterie, která se podílí na 

procesech koloběhu dusíku a uhlíku v přírodě (Smith a kol., 2005; Nishino a Spain, 2006). 

V poslední době se kmen studuje v souvislosti s diazotrofními vlastnostmi (Maimaiti, 

2007). Byl také identifikovaný jako součást ústní mikroflóry u pacientů s paradentózou 

(Anesti, 2005). 

Variovorax paradoxus byl izolovaný v roce 1969 z půdy obohacené  pantethenanem 

a původně byl popsán pod názvem Hydrogenomonas pantetropha (Davis a kol., 1969). Po 

úspěšné rekvalifikaci byl poté přeřazen do kmene Proteobacteria a pojmenován 

Variovorax paradoxus (Williems a kol., 1991). 
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5.5. Výsledky a diskuze 

Tabulka č. 10. Tolerance k iontům Cu
2+

 u typových (sbírkových) kmenů a nově izolovaných kmenů původem 

z lokalit s prokázanou kontaminací toxickými kovy 

Název 

bakteriálního 

kmene 

Označení 

kmene 
Původ kmene Popis kmene 

MTC 

Cu 

MIC 

Cu 

 
Pseudomonas 

fulva 

ZK-3 
odkalistě Zemianske 

Kostoľany, Slovensko 

Peťková a kol. 

2014 

6 

 

7 
 

 

 
Pseudomonas 

fulva 

CCM 7509
T
 povrch neloupané rýže, 

Japonsko 

Iizuka a 

Komagata, 1963 

2 

 

3 

 

 

 
Pseudomonas 

chlororaphis 

ZK-1 odkalistě Zemianske 

Kostoľany, Slovensko 

Peťková a kol. 

2014 

9 

 

10 

 

 

 
Pseudomonas 

chlororaphis 

CCM 4973
T
 kontaminovaný říční 

sediment, Nizozemí 

Peix a kol. 2007 

 

5 

 

6 

 

 

 
Pseudomonas 

monteilii 

LA-11 odkaliště Laguny Ostrava, 

organická kontaminace, ČR 

Vojtková, 2014 

 

9 

 

10 

 

 

 
Pseudomonas 

monteilii 

CCM 4844
T
 lidský bronchiální aspirát, 

Francie 

Elomari a kol., 

1997 

3 

 

4 

 

 

 
Rhodococcus 

erytropolis 

ZK-24 odkalistě Zemianske 

Kostoľany, Slovensko 

Peťková a kol. 

2014 

7 

 

8 

 

 

 
Rhodococcus 

erytropolis 

CCM 277
T
 Izolován z půdy,  

Anglie 

Goodfelow a 

Alderson, 1976 

2 

 

3 

 

 

 
Staphylococcus 

pasteuri 

SL-12 Odkalistě Slovinky,  

 Slovensko 

Šimonovičová a 

kol., 2014 

4 

 

5 

 

 

 
Staphylococcus 

pasteuri 

CCM 4389
T
 Lidské zvratky,                 

Francie  

Chesneau a kol., 

1993 

2 

 

3 

 

 

 
Variovorax 

paradoxus 

SL-5 Odkalistě Slovinky, 

 Slovensko 

Šimonovičová a 

kol., 2014 

5 

 

6 

 

 

 
Variovorax 

paradoxus 

 CCM 4467
T Půda s minerálním médiem, 

Belgie  

Williems a kol. 

1991 

1 

 

 

2 
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Mnohé druhy půdních bakterií mají všestranné vlastnosti, které je řadí k aktivním 

mikroorganismům pro využití v biodegradaci organických a anorganických látek 

v kontaminovaných půdách a vodách. V tabulce č. 9 je odolnost bakteriálních kmenů 

hodnocena na základě maximální tolerantní koncentrace (MTC) a minimální inhibiční 

koncentrace (MIC). V této tabulce jsou srovnány fyziologické schopnosti tolerance vůči 

iontům mědi mezi bakteriálními kmeny ze dvou základních skupin: první skupinu tvoří 

typové sbírkové kmeny z různých prostředí, kde nebyla prokázána přítomnost kovů a nově 

izolované kmeny původem z lokalit s výrazným obsahem kovů, zejména mědi. 

Z tabulky č. 9 vyplývá vyšší schopnost tolerance vůči iontům u nově izolovaných 

kmenů. Zatímco u sbírkových kmenů se schopnost MTC – MIC pohybovala v průměru 

mezi 3 – 4 mM/l, u nově izolovaných kmenů dosahoval průměr mezi 7 – 8 mM/l, což je ve 

srovnání s typovými kmeny až dvojnásobná hodnota tolerance vůči mědi. Z vybraných 

typových (sbírkových) kmenů se největší rezistence vůči Cu
2+ 

 objevila u bakteriálního 

kmene P. chlororaphis. Tento kmen byl izolovaný z kontaminovaných říčních sedimentů 

v Nizozemí (Peix a kol. 2007), vlastnosti tolerance vůči měďnatým iontům jsou vůči 

ostatním vybraným kmenům vyšší a dosahují hodnoty 5 – 6 mM/l. Zjištěný výsledek byl 

také potvrzen výsledky u vybrané skupiny nově izolovaných kmenů z kontaminovaných 

oblastí, kde se nejodolnějším projevil opět kmen P. chlororaphis ZK-1, který byl 

izolovaný z odkališť Zemianske Kostoľany na Slovensku (Peťková a kol. 2014) a dosáhl 

hodnoty rezistence 9 – 10 mM/l.  

Stejně vysoká rezistence se také projevila u kmene P. monteilli LA-11 

pocházejícího z odkališť Ostravských lagun znečištěných organickou kontaminací 

(Vojtková, 2014). Ověření rezistenčních vlastností je u kmene P. monteilii novým 

poznatkem, navíc, v porovnání s dosud známými rezistenčními vlastnostmi Pseudomonas 

putida jako nejbližšího taxonomického druhu (Anzai, 2000) byly dosaženy velmi vysoké 

hodnoty tolerance vůči toxické mědi. Ze srovnání rezistence vůči jednotlivým iontům kovů 

vyplývá  Fe=Li=Mg > Cd = Cu > Co=Pb > Ni = Zn > Cr > As > Hg > 1 (Vojtková, 2014).   

Tuto zvýšenou rezistenci lze vysvětlit vzájemnou ko-rezistencí přítomnosti kovových 

substancí v prostředí, která je výrazným adaptačním faktorem a je geneticky podmíněná 

lokusy na shodných plazminech, transpozonech a integronech (Nies 1999, Hu-Zhao 2006). 
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Tabulka č. 11. Výsledky bioloužení mědi ze vzorků technogenních zemin pro kmen P. monteilli. 

Cu  

označení 

vzorku 

vstupní 

hodnoty 

(mg/kg) 

naměřená 

koncentrace 

s HNO3 

(ug/dm³) 

naměřená 

koncentrace 

bez HNO3 

(ug/dm³) 

průměr 
přepocet 

na mg/kg 

% podíl ze 

vzorku 

1A 38,20 57,82 58,11 

37,87 3,79 9,92 
1B 38,20 39,32 39,52 

1C 38,20 26,75 26,88 

1D 38,20 26,83 26,96 

1K 38,20 20,31 20,41 20,41 2,04 5,34 

2A 16,50 16,21 16,29 

28,72 2,87 17,39 
2B 16,50 21,54 21,65 

2C 16,50 58,02 58,31 

2D 16,50 18,53 18,62 

2K 16,50 2,49 2,50 2,50 0,25 1,52 

3A 17,70 2,66 2,67 

5,64 0,56 3,16 
3B 17,70 7,76 7,80 

3C 17,70 5,99 6,02 

3D 17,70 6,04 6,07 

3K 17,70 3,54 3,56 3,56 0,36 2,03 

4A 19,30 25,83 25,96 

23,72 2,37 12,28 
4B 19,30 22,96 23,07 

4C 19,30 21,74 21,85 

4D 19,30 23,89 24,01 

4K 19,30 4,72 4,74 4,47 0,45 2,33 

5A 26,80 32,60 32,76 

19,76 1,98 7,39 
5B 26,80 17,80 17,89 

5C 26,80 18,18 18,27 

5D 26,80 10,05 10,10 

5K 26,80 12,19 12,25 12,25 1,23 4,59 

6A 18,70 6,25 6,28 

6,63 0,66 3,53 
6B 18,70 8,40 8,44 

6C 18,70 5,49 5,52 

6D 18,70 6,25 6,28 

6K 18,70 2,36 2,37 2,37 0,24 1,28 
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Tabulka č. 12. Výsledky bioloužení mědi ze vzorků technogenních zemin pro kmen P. chlororaphis. 

Cu  

označení 

vzorku 

vstupní 

hodnoty 

(mg/kg) 

naměřená 

koncentrace 

s HNO3 

naměřená 

koncentrace 

bez HNO3 

průměr 
přepocet 

na mg/kg 

% podíl ze 

vzorku 

1F 38,20 nd - 

25,97 2,60 6,81 
1G 38,20 nd - 

1H 38,20 24,73 24,85 

1I 38,20 26,96 27,09 

1K 38,20 17,58 17,67 17,67 1,77 4,63 

2F 16,50 26,03 26,16 

26,11 2,61 15,82 
2G 16,50 nd - 

2H 16,50 25,93 26,06 

2I 16,50 nd - 

2K 16,50 5,74 5,77 5,77 0,58 3,52 

3F 17,70 18,84 18,93 

18,51 1,85 10,45 
3G 17,70 17,99 18,08 

3H 17,70 nd - 

3I 17,70 nd - 

3K 17,70 4,11 4,13 4,13 0,41 2,32 

4F 19,30 23,56 23,68 

23,37 2,34 12,13 
4G 19,30 nd - 

4H 19,30 22,95 23,06 

4I 19,30 nd - 

4K 19,30 3,44 3,46 3,46 0,35 1,81 

5F 26,80 7,19 7,23 

5,85 0,59 2,20 
5G 26,80 4,45 4,47 

5H 26,80 nd - 

5I 26,80 nd - 

5K 26,80 1,08 1,09 1,09 0,11 0,41 

6F 18,70 nd - 

9,20 0,92 4,92 
6G 18,70 nd - 

6H 18,70 9,12 9,17 

6I 18,70 9,18 9,23 

6K 18,70 1,60 1,61 1,61 0,16 0,86 

K - kontrolní vzorky bez aplikace bakteriálního kmene 
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Na základě chemických analýz a následných analýz obsahu uvolněných kovů 

v loužícím médiu byly v tabulkách č. 11 a 12 uvedeny výsledky bioloužení mědi pomocí 

kmenů P. monteilli a P. chlororpahis a vypočítán procentuální podíl uvolněných kovů. 

V grafu č. 1 a č 2. jsou znázorněné účinnosti bakteriálního kmene P. monteilli a 

kmene P. chlororaphis, které jsou porovnávány s kontrolou, která znázorňuje loužení Cu 

bez pomoci bakteriálního kmene. Z grafu č. 1, kde je znázorněna účinnost bakteriálního 

kmene P. monteilli je patrné, že nejvyšší účinnost byla prokázána u vzorku č. 2, kde byl 

sledován největší rozdíl mezi kmenem a kontrolou, která má až 12x menší hodnotu než 

testovaný kmen. Na základě chemických analýz celkových obsahů prvků v jednotlivých 

vzorcích (tab. 3) bylo potvrzeno, že nejvýznamnějším kontaminantem je arsen, který však 

byl ve vzorku č. 2. v nejmenším obsahu, což vysvětluje tak vysoké vyloužení mědi pomocí 

bakteriálního kmene P. monteilli. 

 

Graf č. 1: Srovnání účinnosti bioloužení kmene P. monteilli kontrolními vzorky 

 

 

Graf č. 2 znázorňuje porovnání účinnosti bakteriálního kmene P. chlororaphis 

s kontrolou, kde nejvyšší účinnost byla také prokázána ve vzorku č. 2, kde bylo nejnižší 

množství arsenu. V grafu č. 3 je znázorněno porovnání konkrétních bioloužících  aktivit 

testovacích kmenů P. monteilli a P chlororaphis. Vuhledem ke skutečnosti, že experimenty 
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sledující účinnost bioloužení mědi pomocí bakterií nebyly doposud publikovány, nelze tyto 

hodnoty porovnávat s jinými experimentálně naměřenými hodnotami. 

 

Graf č. 2: Srovnání účinnosti bioloužení kmene P. chlororaphis kontrolními vzorky 

  

 

Graf č. 3: Porovnání konkrétních bioloužicích aktivit testovacích kmenů 

  

0,00

2,00

4,00

6,00

8,00

10,00

12,00

14,00

16,00

18,00

1 2 3 4 5 6

Cu (Pseudomonas chlororaphis) 

Kmen

Kontrola

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

1 2 3 4 5 6

Cu 

P. Monteilli

P. Chlororaphis



Dominika Kučerová: Bioremediace mědi kov-rezistentními bakteriálními kmeny  

 

2014/2015                                                                                                                  48 

 

Experimentální potvrzené hodnoty účinnosti u nově izolovaných kmenů původem 

ze silně kontaminovaných lokalit České a Slovenské republiky ukázaly vysokou míru 

rezistence vůči mědi. Rozdíly ve fyziologických parametrech rezistence vůči iontům Cu
2+

 

u izolovaných kmenů jsou přímým důsledkem schopnosti adaptace jednotlivých kmenů na 

podmínky znečištěného prostředí. Zjištěné hodnoty MTC – MIC vypovídají o vysoké 

genetické i fenotypové variabilitě nejen na úrovni rodu, ale také na úrovni jednotlivých 

druhů (Andráš, 2014). 

Bližší rezistenční vlastnosti vůči Cu těchto dvou kmenů byly předmětem dalšího 

zkoumání (Vojtková, 2014). Vysoké hodnoty rezistence vůči Cu předurčují tyto kmeny 

k dalším praktickým aplikacím, především v procesech bioremediace in situ, vedoucí 

k atenuaci toxicity antropogenně kontaminovaného prostředí. 
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6. Závěr 

 

Cílem této diplomové práce bylo shrnutí stručných poznatků o funkci mědi v životním 

prostředí člověka a experimentální ověření účinnosti bioloužení mědi pomocí dvou 

bakteriálních kmenů vybraných na základě jejich výborných rezistenčních vlastností vůči 

zkoumanému prvku. 

Z výsledků experimentální části vyplývá, že bakteriální kmeny Pseudomonas 

chlororaphis a Pseudomonas monteilli byli v uvolňování mědi velice podobní, neboť oba 

dva dosahovali průměrných hodnot okolo 6 mg/kg. Kmen P. chlororaphis dosahoval 6,43 

mg/kg a kmen P. monteilli o 0,19 mg/Kg méně. Na základě chemických analýz a 

následných analýz obsahu uvolněných kovů v loužícím médiu vyplývá, že nejvyšší 

prokázána účinnost u obou kmenů byla ve vzorku č. 2, kdy u P. monteilli dosahovala 17,39 

mg/kg a u P. chlororaphis 15,82 mg/kg. 

Uplatňování bioloužení pomocí bakterií k odstranění toxických kovů 

z kontaminovaného prostředí je stále rozšířenější. Na základě zpřísňování legislativních 

požadavků na kvalitu životního prostředí a jeho čistotu je stále více perspektivní využití 

bioloužicích schopností mikroorganismů v bioremediačních technologiích. 
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