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Anotace 

 Diplomová práce je zaměřena na aktivní úlohu bakterií rodu Cupriavidus při 

snižování kontaminace důlního prostředí arsenem a antimonem na lokalitě Poproč, která se 

rozkládá v jihovýchodní části Slovenské Republiky. Tato oblast je významným zdrojem 

kontaminace v důsledku dlouholeté těžební činnosti a následné deponie hornického 

materiálu. Cílem této práce je ověřit bakteriální účinnost kmenů Cupriavidus metallidurans 

a Cupriavidus oxalaticus v procesu bioloužení. Principem tohoto procesu je uvolnění 

toxických kovů z kontaminovaných sedimentů a tím zvýšení jejich mobility v prostředí s 

výhledem na praktické aplikace v biotechnologických metodách. Výsledky laboratorních 

experimentů potvrzují vysoký potenciál bakterií rodu Cupriavidus.   

Klíčová slova: Cupriavidus metallidurans, Cupriavidus oxalaticus, bioloužení, 

biovolatilizace 

Summary 

 This thesis is focused on the active role of bacteria of the genus Cupriavidus in 

reducing contamination of the mining environment arsenic and antimony on the site 

Poproč, which is situated in the southeastern part of the Slovak Republic. This area is a 

major source of contamination as a result of many years of mining operations and 

subsequent depositions careless mining material. The aim of this study is to verify the 

efficiency of bacterial strains Cupriavidus metallidurans and Cupriavidus oxalaticus 

process bioloužení. The principle of this process is the release of toxic metals from 

contaminated sediments and thus increase their mobility in the environment with a view to 

practical application in biotechnological processes. Results of laboratory experiments 

confirm the high potential of the bacterial strain Cupriavidus 

Keywords: Cupriavidus metallidurans, Cupriavidus oxalaticus, bioleaching, 

biovolatilization



 

 

Seznam použitých zkratek 

As – arsen 

Sb – antimon 

POH – označení odběrových vzorků vod 

POP – označení odběrových vzorků půd 

PTE – potencionálně toxické kovy 

CCM – Česká sbírka mikroorganismů 
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1 ÚVOD 

 Diplomová práce zpracovává problematiku toxických kovů As a Sb v ekologických 

zátěžích vzniklých vlivem hornické činností a jejich dopady na životní prostředí. Je 

zaměřena na oblast Poproč, která se nachází v jihovýchodní části Slovenské republiky. 

Jedná se o bývalou důlní oblast, kde se počátky hornictví datují již od poloviny 18. století. 

Hlavní těžební rudou zde byl antimon, tato ruda byla na místě zpracována flotační 

metodou, při které vznikal odpad v podobě flotačních kalů a písků, který byl deponován na 

tři odkaliště. Výsledkem je výrazné znečištění vod, půd a říčních sedimentů [1], [2]. 

Případy silného znečištěni životního prostředí kovy je často spojováno s hornickou 

činností, a to vzhledem k tomu, že samotné dobývání sebou nese obrovské množství 

důlního odpadu, které jsou ve většině případů bohaté na těžké kovy. Tyto odpady 

představují velké environmentální riziko, kdy jsou hroženy vodní toky, podzemní voda, 

půda, flóra a fauna [3]. Arsen a antimon patří mezi toxické stopové prvky vzhledem ke své 

toxicitě a potencionálním karcinogenním účinkům na lidský organismus. Podobně jako 

arsen, tak i antimon patří mezi chalkofilní skupinu prvků a předpokládá se, že mají 

srovnatelné geochemické vlastnosti. Hlavním globálním zdrojem znečištěni je 

antropogenní činnost (hornický, hutní a chemický průmysl). Stejně jako arsen tak i 

antimon je celosvětovým problémem životního prostředí vzhledem k tomu, že již byla 

zaznamenána jejich zvýšená koncentrace i v příměstském aerosolu [4]. Jedná se o globální 

problém, kdy se tyto toxické kovy v důsledku přírodních procesů a lidské činnosti 

dostávají do přírodních cyklů [5]. Stopové prvky kovů jsou biologicky nerozložitelné, což 

má za následek ukládáni do tělesných tkání, a to může vést k závažným zdravotním 

komplikacím jako je narušení centrálního nervového systému, reprodukční poruchy, 

genotoxicity, případně gastrointestinálním potížím [6]. Pro praktickou část práce byla 

zvolena bioloužící technika s bakteriálními kmeny Cupriavidus metallidurans a 

Cupriavidus oxalaticus u nichž je známa vysoká schopnost rezistence vůči kovům. Je zde 

popsána jejich schopnost redukovat množství As a Sb a jejich možností následného využití 

v bioremediačních postupech při odstraňování těchto negativních dopadů na životní 

prostředí.   
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2 ŤEŽBA POLYMETALICKÝCH RUD A JEJÍ DOPAD NA ŽIVOTNÍ 

PROSTŘEDNÍ 

 Podle § 2 odst. 1 horního zákona (č. 44/1988 Sb.), v platném znění se v České 

republice za nerostné suroviny považují všechny tuhé, kapalné a plynné části zemské kúry 

s výjimkou vody, léčivé minerální vody, rašeliny, ornice, lesního humusu, písku, štěrku, 

bahna a valounů, pokud se nehodí pro průmyslové zpracování [7]. 

2.1 Těžba 

 Hornictví lze definovat jako průmyslový obor, který se zabývá geologickým 

průzkumem, otvírkou, přípravou a dobýváním ložisek užitkových surovin i jejich 

následnou úpravou. Na rozdíl od let minulých se tento průmyslový obor zabývá 

snižováním negativních dopadů na životní prostředí, které je doprovázené těžbou.  

 Těžba nerostných surovin patří k nejvýznamnějším interakcím mezi člověkem a 

horninovým prostředím. Během vývoje lidské společnosti se rozšiřovalo dobývání 

nerostných surovin, kdy objemy těžby jsou stále progresivní [8]. Těžební postupy se liší 

v závislosti na umístění ložiska ve vztahu k zemskému povrchu a jeho skupenství. Musí se 

zohledňovat, jestli se jedná o ložisko mělce nebo hlouběji uložené, zda se jedná o tvrdé 

nebo sypké horniny a nerosty, nebo o tekutiny a plyn [9]. 

 Dobývání nerostného bohatství se rozděluje se do tří základních skupin [10]: 

- povrchová těžba  

- hlubinná těžba 

- chemická těžba 

 

 Povrchové těžba 

 Tato metoda těžby se používá na ložiscích, která jsou uložena mělce pod povrchem, 

a jejich nadloží je tvořeno nezpevněnými horninami. Uplatňuje se především na ložiscích 

uhlí, písku, štěrkopísku, cihlářských hlín a dalších. Vhodnost povrchové těžby je závislá na 

hloubce a orientaci ložiska, povrchové práce však narušují rozsáhlá území a tím brání 

jinému využití [9]. 
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Hlubinné těžba 

 Složitost a náročnost celého procesu spočívá v dobývání prostřednictvím šachet a 

systémových štol, chodeb a překopů za složitých geologických podmínek v souvrstvích, 

kde hloubka může dosahovat až několika set metrů. Provádí se pomocí vrtných souprav a 

trhacích prací [10]. Hlubinná těžba a její následky se projevují následně na zemském 

povrchu charakteristickými prvky, jako jsou odvaly hlušin (důlního kamene), pohyby a 

deformace vyvolané poddolováním [8]. 

Chemická těžba 

 Tato metoda je vhodná pro některé nerosty a zvláštní průmyslové typy. Z velké 

části je využívána k těžbě uranu, solí, jejich roztoků a síry. Principem této metody je 

systém vrtů, z nichž jedny načerpávají loužicí roztoky do horizontu ložiska a májí za úkol 

čerpání kapaliny, v které je rozložena užitková složka nerostu na povrch, kde je dále 

předávána k následnému zpracování [9], [10]. 

 Nerostná surovina (prvek, minerál, hornina), je přirozenou součástí zemské kúry, 

kterou lze, přímo nebo po úpravě, ekonomicky využít [11].  

 Rudou nazýváme nerostnou surovinu, z níž je možné následným zhutněním získat 

jeden nebo více kovů. Pokud je ruda zdrojem jednoho základního kovu (např. Au, Fe) 

jedná se o monolitickou rudu, pokud je zdrojem dvou a více základních kovů (např. Pb, 

Zn) označujeme jí jako polymetalickou rudu. Monometalické  i polymetalické rudy mohou 

v podobě příměsí obsahovat ještě ekonomicky významné koncentrace stopových prvků, 

které mohou být při zpracování dané suroviny získávány jako jeden z významných 

vedlejších produktů [12]. 

2.2 Dopad těžby na životní prostředí  

 Těžba a následné využívání nerostných surovin znamená vždy podstatný zásah do 

geologických poměrů daného území. Těžbou jsou ohrožena nejen ložiska, ale také okolní 

přírodní prostředí. Důsledek těžby se odráží v úbytku půdního fondu, likvidaci vegetačního 

krytu, poškození zemědělského, lesního a vodního hospodářství, likvidaci sídlišť, ve 
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významném zhoršení ekologických podmínek a v neposlední řadě ve vytváření změn 

celého antropogenního reliéfu [13].   

 Zásahem do živé přírody, zejména porušením a přeměnou rostlinného krytu i 

neživé přírody, mění člověk vzhled zemského povrchu a způsobuje často i změnu 

klimatických podmínek poměrů v mnohých oblastech, což může mít za následek zvýšení 

nebo i omezení činnosti jiných vnějších geologických činitelů [9].  

 Způsob a intenzita vlivu těžby na krajinu je závislá na [8]:  

- druhu dobývané suroviny, 

- způsobu dobývání a jeho intenzitě, 

- umístění těžebních provozů na určitém územním celku, 

- geologických podmínkách daného ložiska, 

- morfologii zasaženého území.  

 Vliv těžby se projevuje na všech hlavních složkách přírodního prostředí, jako je 

půda, vzduch a voda. V místech, kde je soustředěna těžba, je krajina postižena jako celek a 

vzniká tzv. hornická krajina. S tím souvisí výrazné změny geomorfologie, půdního fondu, 

zeleně, ovzduší, hydrogeologie a ostatních biotických součástí částí krajiny [8]. 

 Další negativní vliv na životní prostředí mají odkaliště úpravárenských kalů, která 

způsobují rozsáhlou kontaminaci půd toxickými kovy a organickými polutanty. Odkaliště 

nepříznivě ovlivňují horninové prostředí včetně kvality povrchových a podzemních vod a 

tvoří často rozsáhlé deponie uhelných kalů. Kaly se mohou likvidovat spalováním, což 

vede k následnému znečišťování ovzduší [8]. 

 Negativním dopad na životní prostředí mají také výtoky kyselých důlních vod – 

(AMD, z angl. acid mine drainage), které jsou výsledkem zvětrávání hornin bohatých na 

oxidované sulfidické minerály.  Typických znakem těchto vod je jejich acidofilní 

charakter, přičemž zamořují okolní prostředí rozpuštěnými těžkými a toxickými kovy; to 

má za následek špatnou kvalitu povrchových vod, případně zásob pitné vody [14], [15]. 
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2.3 Antropogenní projevy těžby v prostředí 

 V důsledku těžby vznikají nové hornické útvary, a to nejen na zemském povrchu, 

ale i pod povrchem země v dutinách, vzniklých po těžbě ložisek, výjimečně v přírodních 

kavernách. Antropogenní sedimenty vznikající lidskou, činností se dělí na navážky 

nacházející se na povrchu, zavážky (zakládky) umístěné pod povrchem a skládky odpadů 

[9].  Navážkou se označuje nahromaděná odpadová hmota na zemském povrchu, která 

bývá rozprostřena v poměrně slabé vrstvě na rozlehlé ploše nebo je nakupena na jednom 

místě o větší mocnosti.  Skladba navážek je různorodá, mezi navážky jsou zařazeny 

odvaly, deponie, výsypky povrchových dolů, složiště popílků, sypané hráze a další stavby 

obecně [9]. 

Skrývky 

 Jedná se o zvětraliny a pokryvné útvary, které na povrchu zakrývají ložiska. Před 

těžbou je nutné jejich odstranění [9]. 

Haldy 

 Haldy (odvaly) jsou vytvářeny člověkem v blízkosti dolů, lomů, odklizů a jam. Jsou 

tvořeny převážně z hmot, které nejsou dále zužitkovatelné, jedná se o hmoty, které bylo 

nutné vyvézt nebo odkopat při těžbě rud, uhlí, stavebních kamenů popřípadě jiných 

užitkových nerostů a hornin. Pokud tento materiál vzniká při těžbě nerostných surovin, je 

tento materiál nazýván hlušinou [9]. 

Deponie 

 Deponie (skládka) je prostor, na který je ukládán materiál, který vzniká při ražení 

tunelů a štol, při zakládání budov, budování zářezů pro silnice apod. [9].  

Zakládka 

 Zakládkou se označuje výplň vybraných hornických děl. Prázdné prostory se 

vyplňují ihned po vyrubání ložiska různými hmotami tak, aby překonávaly tlaky nadloží 
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a tlaky z boku, a předešlo se rychlému zavalení dutin, které by mohlo vyvolat rušivé 

změny jak v dolech, tak i na zemském povrchu v podobě půdních poklesů [9].    

Výsypky  

 Výsypky povrchových dolů jsou dalším významným produktem antropogenní 

činnosti. Obsahují nadložní vrstvy uhlí, které jsou vedle hlušiny zastoupeny i nerudními 

surovinami jako jsou písky nebo keramické jíly. Podle způsobu ukládání lze rozlišovat 

výsypky vnější a vnitřní. 

 Vnější výsypky jsou ukládány mimo těžební prostor, tím zřetelně mění morfologii 

území a ve většině případů i klima. Jsou plošně rozsáhlá a jejich mocnost může dosahovat i 

několik set metrů.  

 Vnitřní výsypky jsou ukládány do vytěženého prostoru, kde jsou součástí 

rekultivačních plánů dolu po ukončení těžby a pro její zahlazení [9]. 

Odkaliště 

 Odkaliště jsou sedimentační nádrže, kde se shromažďují uhelné kaly, které vznikají 

jako vedlejší produkt při úpravě uhlí. Odkaliště jsou převážně situována v kotlinách, které 

vznikly poddolováním [9]. 

Úložiště popílku 

 Rozlohou zaujímají tato úložiště zpravidla větší plochu, vyplňující přírodní deprese 

popřípadě prostory po těžbě uhlí. Zvyšováním mocností jejich hrází se tvoří umělé elevace 

v území. Vzhledem k tomu, že popílek patří mezí odpady, jsou úložiště popílků 

kategorizovány jako skládky odpadů [9]. 

Skládky odpadů  

 Skladba odpadů na skládce může být pestrá, skládají se z překopaných a 

přemístěných hornin, stavebních hmot zbořených staveb, z popela, škváry, střepů skla, 

kovových předmětů a celé řady dalších materiálů různého složení a toxicity [9]. 



 

2015  7 

 

3 CHARAKTERISTIKA ANTIMONOVÉHO LOŽISKA POPROČ 

 Poproč se nachází v jihovýchodní části Spišsko-germenského rudohoří, konkrétně 

v Petrově údolí, které se rozkládá severovýchodně od obce Poproč. Opuštěné antimonové 

ložisko Poproč patří z historického hlediska společně s ložisky Betliar, Čučma, Spišská 

Baňa a Zlatá Idka k významným rudním ložiskům jižní části Slovenského rudohoří, které 

z velké části sledují struktury tvořené generickými granity [1].  

 V Petrově údolí, 2,5 km severně od obce Poproč leží žíly s antimonitem a zlatem. 

Na předmětném území se nachází celkem 7 žil a indicií antimonového zrudnění, které se 

vážou na strmě skloněné až svisle zlomové struktury konformní s břidličnatostí [2]. 

 V oblasti Poproč se nachází také nejvýznamnější žilné pásmo Anna – Agnes (Obr. 

1). Počátky hornictví se zde datují již od poloviny 18. století, největší těžební rozmach 

nastal v 19. století a trval až do roku 1965, kdy byla těžba antimonu definitivně ukončena 

[1]. Vytěžená ruda obsahovala průměrně 1,85 % Sb, 12,6 % Fe, 0,12 % Cu, 0,01 % Zn, 

0,19 % As a 0,4 % Pb s obsahem 3 – 6 g/t Au v koncentrátu. Tato ruda byla zpracována 

flotační metodou, při které vznikal odpad v podobě flotačních kalů a písků, který byl 

deponován na tři odkaliště v Petrově údolí nad obcí Poproč [2]. Celé toto území je 

odvodňováno potokem Olšava, v jehož povodí bylo zjištěno výrazné znečištění vod, půd a 

říčních sedimentů (tabulka 1).  

 Povrchová voda v řece je kontaminovaná důlní vodou vytékající ze štoly Agnes, ve 

které byla naměřena koncentrace Sb 380 μg/l a As 2400 μg/l. Vzhledem k velkému 

průtoku vytékající důlní vody, který během odběru dosahoval 6,85 l/s, je tento zdroj 

kontaminace velmi významný. Ve vzorcích vody ze štoly Anna, která je zachytávána 

betonovou skruží (POH-4), je koncentrace u Sb 180 μg/l. V důlních vodách této lokality 

byly také naměřeny stopové prvky Ni a Zn a Co. Nejvyšší koncentrace antimonu (Obr. 1) 

byla zjištěna v pravostranném přítoku řeky Olšavy pod soutokem s výtokem ze štoly 

Agnes (POH-7), přičemž se pravděpodobně jedná původně o důlní vodu ze štoly Anna, 

která přetéká přes deponovaný materiál z hald, který je také zdrojem antimonu. Dalším 

zdrojem kontaminace vodních zdrojů je neřízené odkaliště, které se nachází v areálu 

Rudných baní nad obcí Poproč.  
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 Ve vzorcích odebraných z vytékající vody pod odkalištěm byly naměřeny hodnoty 

iontů Sb 400 μg/l
-1 

a As 1950 μg/l
-1 

(tabulka 1) [1].  

 

Tabulka 1. Chemické složení vod na lokalitě Poproč (srpen 2007) [1] 

Místo odběru 
pH    

   
(mg /l-1) 

Fe 
(mg /l-1) 

Sb 
(μg/l-1) 

As 
(μg/l-1) 

Ni 
(μg/l-1) 

Zn 
(μg/l-1) 

Olšava, nad haldami 
POH-1 

7,17 19,5 0,333 3 3 <2 9 

Štola Anna 
POH-4 

7,04 18,5 4,400 180 12 7 12 

Olšava, nad 
výtokem ze štoly 

Agnes 
POH-6 

7,58 26 0,569 250 175 <2 21 

Štola Agnes 
POH-5 

6,52 272 51,50 380 2400 68 793 

Pravostranný přítok 
Olšavy 
POH-7 

7,07 48,2 0,199 870 4 3 14 

Olšava, pod 
výtokem ze štoly 

Agnes 
POH-9 

7,08 104 3,520 340 350 17 145 

Výtok pod 
odkalištěm 

POH-12 
6,37 278 12,80 400 1950 70 232 

Olšava, pod 
odkalištěm 

POH-13 
7,59 97,2 0,667 410 100 5 48 

Domovní studna 
POH-14 

7,02 31,9 0,074 8 1 <2 17 

Domovní studna 
POH-15 

7,24 21,1 0,104 23 4 2 12 

Pramen Vlčia dolina 
POH-16 

6,07 38,2 0,067 3 2 <2 5 

 Poznámka: tučně jsou vyznačeny nadlimitní hodnoty. 

   

  Na území obce Poproč, jejíž část leží v dolině pod odkalištěm, byla naměřena 

kontaminace podzemních vod v domovních studnách, kde hodnoty obsahu Sb iontů 

překračovaly nejvyšší přípustné hodnoty (5 μg/l) podle nařízení vlády SR č. 354/2006 Sb. 

Vzhledem k tomu, že tato část obce nemá jiný zdroj pitné vody než domovní studny, lze 

hodnotit tento stav jako rizikový pro obyvatele obce Poproč a přilehlých oblastí [1].  
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 I přesto, že potok Olšava výrazně redukuje znečištění zřeďováním, přesto byla 

v povrchové vodě v místě pod dolem Rúfus v dolní části obce Poproč naměřena v roce 

2008 zvýšená hodnota koncentrace obou sledovaných iontů As i Sb [1].  

 Půdní vzorky, cíleně odebírané v profilu podél řeky Olšavy, byly orientovány na 

zhodnocení rozsahu kontaminace, která byla způsobená dlouhodobým výtokem 

znečištěných vod ze štol a zplavováním materiálu hald a odkališť. V půdních vzorcích této 

oblasti (obrázek 1) byl naměřen vysoký celkový obsah vybraných stopových prvků, 

především v bezprostředním okolí bývalých štol, hald a odkališť (tabulka 2). Za výchozí 

vzorek byl považován vzorek POP-2 situovaný na protějším svahu štoly Agnes 

s naměřenými hodnotami As 36,7 mg/kg a Sb 13,4 mg/kg
 
[1]. 

  

Tabulka 2. Analytické hodnoty vybraných ukazatelů v půdách lokality Poproč (obsah v mg/kg -1) [1] 

Místo 
odběru 

pH 
(H2O) 

pH 
(KCl) 

Sb As Pb Zn Ni Hg Cd Co Cu 

POP-1 4,48 3,50 6 786,0 539,6 109,3 85 21,0 0,19 1,0 14,7 21,0 

POP-2 4,44 3,42 13,4 36,7 26,0 60 25,2 0,15 0,2 11,6 14,9 

POP-3 3,04 2,75 3 079,0 1 714 683,0 11 0,8 0,19 0,4 1,9 12,1 

POP-4 6,36 6,15 693,6 315,5 92,3 407 26,6 0,15 1,1 21,3 30,5 

POP-5 4,04 3,48 143,0 107,5 52,8 65 4,3 0,10 0,3 3,4 7,8 

POP-6 3,68 3,16 33,0 27,8 31,3 31 4,4 0,11 0,2 5,4 5,2 

POP-7 4,67 4,04 40,1 57,2 24,9 45 15,9 0,13 0,2 7,8 22,7 

POP-8 4,39 3,89 1 989,3 154,5 203,2 40 15,0 0,41 0,4 7,8 15,1 

POP-9 4,45 3,94 50,6 65,2 34,0 65 25,2 0,12 0,3 11,4 20,4 

 

 Vzhledem k rozsáhlé hornické činnosti na uvedeném území je náročné rozlišit 

vyvinutý půdní profil od půdního profilu ovlivněného antropogenní činností 

kombinovaného s navážkami a materiálem z hald. Tento fakt reprezentuje zejména vysoká 

hodnota Sb ve vzorku POP-1 a POP- 3 (tabulka 2) [1]. 
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Obrázek 1. Mapa Sb ložiska Poproč s vyznačenými odběrovými místy a různého charakteru 

(voda, půda a sediment) odebraných v rámci projektu APVV-0268-06 [1] 
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4 AKTIVITA BAKTERIÍ V PROSTŘEDÍ PO TĚŽBĚ A ZPRACOVÁNÍ 

RUD 

 Hornictví patří k činnostem, jejichž antropogenně podmíněné projevy intenzivně 

ovlivňují životní prostředí (především přírodní prostředí) a vedou k rozsáhlé kontaminaci 

půd toxickými kovy i organickými polutanty. Chemická forma těžkých kovů ve výsledku 

výrazně ovlivňuje jejich toxický účinek [8]. 

 Mikrobiální společenstva ekosystémů ovlivněných důlní a průmyslovou činností 

patří mezi nejsložitější biomy v biosféře s rozsáhlou diverzitou, která stále zůstává do 

značné míry neprozkoumána. V prostředí na ně působí různí činitelé, například klimatické 

podmínky nebo činitelé antropogenního původu (průmyslové znečištění, hornická činnost a 

další). Bylo prokázáno, že změna půdní struktury mikrobiálních společenstev může vést ke 

vzniku nových druhů [16], [17], [18]. 

 V důlním prostředí je druhová bakteriální diverzita společenstev ovlivňována 

především množstvím uhlíku a donorů (respektive akceptorů) elektronů, které jsou vhodné 

pro přítomné bakterie a jejich metabolismus. To znamená, že druhové složení bakterií je 

ukazatelem biogeochemických procesů probíhajících v daném ekosystému [19]. 

 Koloběh prvků v prostředí obstarávají mikroorganismy, které se účastní na 

humifikačních a geomineralizačních procesech, dále se podílejí na tvorbě a udržování 

půdní struktury, rozkladu hnojiv, pesticidů a mnoha jiných nežádoucích látek [20], [21]. 

 Hlavním zdrojem znečištění půd toxickými kovy a polokovy je přírodní a 

antropogenní kontaminace. U přírodní kontaminace se jedná o koncentrace těžkých kovů 

z mateřských hornin, jejichž množství se v důsledku hornické činnosti za poslední desítky 

let mnohokrát znásobilo. Přechod toxických kovů do biosféry se vlivem lidské činnosti stal 

velmi sledovaným procesem v geochemickém cyklu těchto kovů, kde nejdůležitějším 

absorbentem toxických kovů a kontaminujících látek v pozemním ekosystému je půda 

[22]. 

 Ve výsledcích chemické analýzy půd v oblasti Poproč byla prokázaná přítomnost 

potencionálně - toxických a toxických kovů ve formě iontů Sb, As, Pb, Zn, Ni, Cd, Co, Hg, 

Cu; tyto prvky lze jednotně označit zkratkou PTE (potentially toxic element) [23]. PTE 

ovlivňují všechny fáze buněčného cyklu mikroorganismů přímým i nepřímým způsobem. 
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Některé z prvků PTE jsou klíčovým elementem v základních oxidačně-redukčních 

procesech metabolismu při stabilizaci molekul, hlavní uplatnění je ve spojení s různými 

enzymy za účelem regulace osmotických jevů. Majoritní množství kovů je však pro 

většinu mikroorganismů nepotřebné až potenciálně toxické; ukazatelem toxicity je jejich 

překročení určité hraniční koncentrace, která se mění v závislosti na druhu organismu a na 

fyzikálně-chemických vlastnostech kovu [24], [25].  

 Mikroorganismy se v půdním prostředí podílejí na mobilitě kovů následujícími 

procesy: 

- chelatace prvků  

- vazbou kovových iontů na transportní proteiny 

- změnou pH, která podporuje výměnu iontů 

- imobilizace, která vede k vytvoření stabilnějších forem 

- biodegradace organických komplexů kovů a radionuklidů 

- biometylace a biovolatilizace 

- bioakumulace 

- biosorpce přes funkční skupiny na povrchy buněk [26], [27]. 

 Mikroorganismy mají vůči některým kovům vyvinutou schopnost rezistenčně-

adaptačních mechanismů, které eliminují vliv těchto kovů, například uzavřením 

permeability membrán, intra(extra)-celulární tvorbou komplexních sloučenin, 

enzymatickou detoxikací a dalšími procesy na buněčné úrovni, vedoucími ke snižování 

citlivosti buněk proti kovovým iontům [28].   

 Elementární interakce, které vznikají mezi kovovými ionty a buňkami bakterií 

probíhají za účastí funkčních skupin, z nich k nejznámějším patří [28]: 

- karboxylové skupiny (– COO 
–
 a – COOH) 

- aminoskupiny  (– NH2) 

- tiolové (sulfhydrylové) skupiny  (– SH) 

- fosfátové skupiny ( –(PO4)
3–

) 

- hydroxylové skupiny (– OH) 

 Prvním kontaktním místem mezi kovem a mikroorganismem je buněčný povrch, 

kde se na vazbě kovů v buněčné stěně podílejí zejména fosfátové, karboxylové a 
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hydroxylové funkční skupiny kyselin a proteinů.  Přítomnost kationtů v okolním  prostředí 

značně ovlivňuje především jejich poměr, neboť určuje pevnost vazeb kovů na buněčný 

povrch i způsob příjmu kovu buňkou [28].  

Biosorpce  

 Biosorpci lze definovat jako metodu odstraňování kovů nebo a dalších pevných 

částic z roztoku s využitím biologického materiálu [25]. Jedná se především o schopnost 

biomasy vázat a koncentrovat na buněčný povrch různorodé látky z vodních roztoků 

(obrázek 2) [29]. Metody pro odstraňování iontů kovů z vodného roztoku se skládají 

především z kombinace fyzikálních, chemických a biologických technologií [30].  

Na buněčně úrovni je biosorpce proces, který se skládá z fyzikálně-chemických 

mechanismů, jako je [29], [31]: 

- chemisorpce (tvorba koordinačních sloučenin) 

- fyzikální adsorpce 

- iontová výměna a precipitace (vysrážení) 

- iontová výměna a adsorpce 

 

Obrázek 2. Schéma pasivního transportu formou facilitované (usnadněné) difúze, která závisí na přítomnosti 

membránových proteinů [32] 

 

 



 

2015  14 

 

 Biosorpce využívá různé alternativní způsoby aplikace přírodních materiálů 

biologického původu, jako jsou i biomasy organismů, bakterie, kvasinky, řasy a další [30]. 

Jako biosorbent může být aplikována, živá i neživá biomasa, ale z hlediska izolace a 

imobilizace kovových prvků se dává přednost biomase neživé [30]. Bylo zkoumáno velké 

množství přírodního materiálu biologického původu jako vhodný sorbent pro odstraňování 

kovů, testované biosorbenty se dnes řadí do následujících kategorií: bakterie (např Bacillus 

subtillis ), mikroskopické vláknité houby (např Rhizopus arrhizus ), kvasinky 

(např Saccharomyces cerevisiae), řasy a rostliny včetně jejich orgánů [30]. Na Vysoké 

škole báňské – Technické univerzitě Ostrava  byla v této souvislosti experimentálně 

ověřována schopnost pecek, šišek, oplodí citrusů a dalších. Během kinetických 

experimentů bylo prokázáno, že se jedna o velmi rychlý a na metabolismu nezávislý 

proces, kdy k dosažení rovnováhy dochází během několika minut [28].  Je však velmi 

složité vyhledat správné typy biomasy z velké škály snadno dostupných a levných 

biologických materiálů [33]. I přesto, že mnoho těchto biomateriálů je schopno vázat kovy, 

pouze ty, které mají dostatečně vysokou vazebnou kapacitu pro kov a selektivitu, jsou 

nejvhodnějším biosorbentem pro tento proces [27]. Opačným procesem je desorpce, kdy 

dochází za určitých podmínek k uvolnění nakumulovaného adsorbátu (toxického kovu) do 

roztoku. Provádí se vhodnými desorpčními činidly např. s využitím kyselin, hydroxidů 

popřípadě některých solí. Principem desorpce je získání kovu v koncentrované formě, 

přičemž biosorbent se musí navrátit do původního stavu tak, aby se nesnížily jeho další 

sorpční schopnosti, a tím se nezměnily jeho fyzikální vlastnosti [34]. 

Bioakumulace 

 Bioakumulace je proces, který je závislý na metabolické aktivitě buněk, schopných 

vázat a následně ukládat různorodé látky, a to jak uvnitř buňky, tak i na jejím povrchu. 

Jedná se o tzv. dvoufázový proces, v první fázi se váže kov (polokov) na buněčný povrch, 

v druhé fázi dochází k aktivnímu, popřípadě pasivnímu přechodu iontů kovů do buňky, po 

dokončení druhé fáze jsou ionty začleněny do stávajících metabolických a fyziologických 

procesů některým z následujících mechanismů vnitrobuněčné sekvestrace (např. tvorby 

komplexů), kompartmentace, vnitrobuněčného transportu, enzymatického rozkladu, 

buněčného effluxu (vypuzování), a dalších [28], [34]. 
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Biovolatilizace 

 Biovolatilizace je biologický proces, při kterém se využívá metabolismu živých 

mikroorganismů k přeměně látek na jejich těkavé formy redukcí nebo metylací. Při 

mikrobiální redukci se snižuje oxidační stav kovů, kdy může dojít k částečné nebo úplné 

redukci za vzniku elementárního kovu. Metylací se transformuje kov na plynný kov [35]. 

Biovolatilizační proces byl ověřován především na mikroskopických vláknitých houbách 

rodu Aspergillus – za účastí iontů As, Sb, Se, Te, Pb, Sn, Hg na těkavé deriváty, které se 

pak působením složek prostředí uvolňují do atmosféry, kde následně podléhají procesům 

demetylace a oxidace [28], [36], [37]. 

Bioloužení 

 Bioloužení je proces postupného rozpouštění (extrakce, biooxidace) kovů pomocí 

mikroorganismů, který probíhá především na lokalitách zatížených průmyslovou činností, 

v prostředí po těžbě a zpracování rud, a v dalších místech, kde jsou přítomny aktivní 

autotrofní acidofilní mikroorganismy [38].  Podstatou bioprocesu je změna kovů na jejich 

rozpustnou formu za účasti organismů [39].  Mezi nejlépe prostudované a popsané 

mikroorganismy, které se podílejí na aktivním bioloužení patří acidofilní bakterie, a 

zejména bakterie rodu Acidithiobacillus. Klíčová role těchto bakterií spočívá ve schopnosti 

přeměny nerozpustných sulfidů na rozpustné sírany avšak  negativním projevem této 

chemické reakce je zvýšený acidofilní charakter okolního prostředí [39], [40]. Základním 

principem bioloužení minerálních substrátů pomocí mikrobiálních metabolitů jsou 

protolytické, komplexotvorné a redoxní reakce. Produktem jsou anorganické a organické 

kyseliny, které vážou uvolněné ionty kovů. Nově vzniklé komplexy mohou vzhledem 

k podmínkám okolního prostředí následně precipitovat, a může docházet k tvorbě 

sekundárních krystalických forem, jejichž tvorba mnohdy výrazně ovlivňuje biologickou 

dostupnost a mobilitu vázaných kovů, toxický charakter i fyzikálně- chemické děje 

v okolním prostředí [28]. 
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5 EXPERIMENTÁNÍ ČÁST PRÁCE 

 Cílem experimentální části této práce je aktivní úloha bakterií rodu Cupriavidus při 

snižování kontaminace důlního prostředí arsenem a antimonem. K bioloužení byly použity 

typové bakteriální kmeny Cupriavidus metallidurans CCM 7663 a Cupriavidus oxalaticus 

CCM 7669, které pocházely z České sbírky mikroorganismů (CCM) [41].  

5.1 Laboratorní materiál a přístrojové vybavení 

 Při laboratorních experimentech byly využity laboratorní přístroje a materiál 

mikrobiologické laboratoře JA122 na Institutu environmentálního inženýrství VŠB – 

Technické univerzity Ostrava (obrázek 3).   

Laboratorní přístroje a další vybavení laboratoře 

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

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

 horkovzdušný sterilizátor Stericell
® 

(BMT Medical Technology s.r.o., Česká 

Republika) 

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

 elektronické váhy analytické Denver summit SI234A (Denver Instrument, USA) 

 zařízení na úpravu vody pro technické a laboratorní účely AQUAL
®

 Upltrapur 29 

(Aqual – Miroslav Šustr, Česká Republika) 

 chladnička RF 310 (Whirlpool, Česká Republika) 

 mikropipeta Finnpipette
®

 F3 (Thermo Scientific, USA) 

 dávkovací pipeta Multipette
®
 plus (Eppendorf) 

 vodní lázeň GFL
® 

(GFL MBH, Německo) 

 biohazardní box Lab box – Herasafe KS-9 (Thermo Scientific, USA) 

Sterilní laboratorní a spotřební materiál 

 sterilní Petriho misky 

 sterilní Erlenmeyerovy baňky 

 sterilní odměrné válce 

 sterilní bakteriologické zkumavky 

 sterilní jednorázové pipety – 10 ml 
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 automatická mikropipeta 

 stojan na nálevky, alobal, kahan, nálevky, graduovaná širokohrdlá plastová střička, 

 pipetovací nástavce 

 lžička, pinzeta, bakteriologická klička, špičky na automatickou pipetu, kovové 

 víčka, nádobka na odběr vzorků (vše sterilní) 

 bakteriální kultura – 10 ml (Cupriavidus metallidurans CCM 7663, Cupriavidus 

oxalaticus CCM 7669) 

 živné médium – 90 ml (tryptone soya broth a tryptone soya agar) 

 filtrační papír KA-2M (Ameril - Filpap s.r.o., Česká republika)  

5.2 Kultivační média  

Soyabean casein digest agar (trypton soya agar, trypton-sojový agar) 

Laboratorní označení: M290 

Výrobce: HiMedia
 
Laboratories, Mumbai (Indie) 

Použití: Obecně použitelné kultivační médium pro kultivaci nutričně mikroorganismů a pro 

kontrolu mikrobiálních limitů u nesterilních materiálů. 

Složení: enzymatický hydrolyzát kaseinu   15 g/l 

             sójový pepton       5 g/l  

 chlorid sodný      5 g/l  

 agar      15 g/l 

Příprava: 40,0 g naváženého přípravku se smíchá společně s 1000 ml destilované vody a 

postupně se směs zahřívá až do úplného rozpuštění, následně se sterilizuje v autoklávu 15 

minut při teplotě 121°C. 

Soyabean casein digest medium (trypton soya broth, trypton-sójové médium) 

Laboratorní označení: M011 

Výrobce: HiMedia
 
Laboratories, Mumbai (Indie) 
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Použití: Obecně použitelné kultivační médium pro kultivaci nutričně náročných i 

nenáročných mikroorganismů včetně kontroly sterility. 

Složení: enzymatický hydrolyzát kaseinu    17 g/l 

 sójový pepton        3 g/l 

 chlorid sodný        5 g/l 

 hydrogenfosforečnan (di)draselný             2,5 g/l 

 dextróza       2,5 g/l 

Příprava: 30,0 g naváženého přípravku se smíchá společně s 1000 ml destilované vody, 

pozvolným zahříváním se směs plně rozpustí a následně sterilizuje v autoklávu 15 minut 

při teplotě 121 °C.  

 

 

 

Obrázek 3. Ukázka přípravy vzorků a médií včetně bioloužení prováděných v laboratoři J122 
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5.3 Bakteriální kmeny      

 Do rodu Cupriavidus jsou řazeny gramnegativní bakterie tyčinkovitého tvaru, které 

se pohybují pomocí 2 –10 peritrichálních bičíků, s optimální teplotou růstu 20 – 37 °C 

[31].  Jsou chemoorganotrofní, využívající převážně aminokyseliny jako zdroje uhlíku a 

dusíku a s pozitivní produkcí kataláz a oxidáz. Bylo prokázáno, že tyto bakterie jsou 

schopné asimilovat D-glukonát, adipát a L-malát a vyrábět indol z tryptofanu, avšak tvorba 

kyselin z glukózy nebyla dokázána. Enzymatická činnost byla zjištěna u všech kmenů, kdy 

podrobně byly zkoumány alkalické fostafázy, esterázy a lipázy [43], [44].  Bakterie 

vykazují výrazné rezistentní vlastnosti ke kovovým iontům [45], [46], [47]. Jsou častou 

součástí mikroflóry v antropogenních a průmyslově zatížených půdách, kde mohou 

způsobovat lyzi různorodých grampozitivních i gram negativních buněk. Cupriavidus patří 

mezi extremofilní mikroorganismy s vysokou schopností adaptace, jelikož byly nezávisle 

izolovány z různých extremních prostředí např. ze sopečného prachu sopky Mt. Pinatubo 

na Filipínách odebíraného z hloubek 0–25m [44], [48]. Vybrané druhy bakterií rodu 

Cupriavidus byly podrobeny rozsáhlým biochemickým testům, analýzám mastných kyselin 

a buněčných proteinů, kdy bylo zjištěno, že za rezistenční schopnosti odpovídají přítomné 

megaplasmidy pMOL30 a pMOL28 [44], [49]. Rod Cupriavidus byl podroben identifikaci 

a analýze genomu s využitím 16S rDNA, DNA – DNA hybridizace a dalších standardních 

postupů v prokaryotické taxonomii, výsledky analýz prokázaly taxonomickou identitu 

dříve popsaného rodu Ralstonia (Wautersia) s rodem Cupriavidus (obrázek 4) [50]. 

 

 

Obrázek 4. Fylogenetický strom rodu Cupriavidus na základě analýzy DNA s využitím 16S rRNA [51] 
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5.3.1 Cupriavidus metallidurans  

 Cupriavidus metallidurans
 
CCM 7663

T 
byl poprvé izolován v Belgii v roce 1976 

z usazenin v dekantační nádrži po procesu pozinkování [52]. C. metallidurans je druh 

chemolitotrofních a chemoautotrofních gram-negativních bakterií, které rostou v koloniích 

o průměrné velikosti 0,5 mm a jsou hladké ploché, kulaté a konvexní [50], [53]. 

 

 

Obrázek 5. Transmisní elektronové mikrofotografie bakterie C. metallidurans (A) obsahující zlaté nanočástice v 

periplazmě (černá tečka pod Au-částicí); (B) Mikrofotografie biofilmu obsahujícího částečky zlata [54] 

 

 C. metallidurans CCM 7663
T 

 je typový kmen a je dnes považován za modelový 

mikroorganismus, neboť bylo prokázáno, že roste v přítomnosti zvýšených koncentrací 

více než 20 různých iontů kovů, např. Ni
2 +

, Cd
2 +

, Cr
3 +

, Ag
+
, Pb

2 +
, Mg

2 +
, Fe

2 +
, Cu

2 +
 [53], 

[47], [49]. Genom C. metallidurans tvoří bakteriální chromozóm (3,9 Mb), megaplazmid 

(2,6 Mb), a dva velké plazmidy, pMOL28 (171 KB) a pMOL30 (234 KB); dále byly v jeho 

genomu objeveny dva kruhové chromozómy CHR1 a CHR2 [49]. Kmen tak vyniká 

vysokou adaptační schopností vůči kontaminantům anorganického původu, dokáže se 

přizpůsobit neustále se měnícím fyzikálně-chemickým podmínkám [55]. Má schopnost 

růstu ve vysokých koncentracích jednoho nebo více kovů, proto je jeho výskyt 

zaznamenáván převážně v lokalitách postižených hutnickou, chemickou a důlní činností 

[53], [55]. Kromě tolerance vůči kovům vykazuje kmen také odolnost k široké škále 

organického znečištění i antibiotikům. Uvedené rezistenční vlastnosti se opírají o adaptační 

mechanismy a o přítomnost kompatibilních plazmidů a megaplasmidů v genomu bakterie 

[49],[53], [56]. Příkladem rezistentních genů jsou geny kódující tzv. RND-proteiny, jejichž 
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mechanismus je založen na procesu effluxu zabezpečujícího precipitaci polutantu přes 

povrchové membrány vně z buňky; přítomnost RND- proteinů je přisuzována duplikaci 

genu v průběhu evoluce kmene [57]. Kmen tak nabývá na významu v oblasti 

hydrometalurgie a minerální biotechnologie. V minerální biotechnologii se uplatňuje 

v procesech získávání vzácných kovů i při biodegradačních postupech v průmyslových 

lokalitách znečištěných toxickými kovy za účelem jejich dekontaminace (obrázek 5) [53], 

[57]. Významných výsledků bakterie C. metallidurans dosahuje například 

při biomineralizaci nanočástici zlata, kdy dochází za pomocí regulované genové exprese 

k redukci iontů Au
3+

 na Au
0
. Bioakumulovaná zlatonosná zrna ve formě Au

3+
 vznikají za 

účasti biofilmu. Právě objev biomineralizace zlata potvrzuje široké uplatnění C. 

metallidurans v oblasti biometalurgie, neboť umožňuje zefektivnit těžbu zlata z hornin 

s nízkou koncentrací tohoto vzácného kovu [54].  

5.3.2 Cupriavidus oxalaticus  

 Bakterie Cupriavidus oxalaticus CCM 7669
T 

byly původně izolovány ze střeva 

indických žížal a byly pospány jako autotrofní fakultativní bakterie, které jsou schopny 

utilizovat šťavelany a mravenčany [58]. Kmen C. oxalaticus tvoří gramnegativní 

nesporulující aerobní bakterie, jejichž buňky mají krátký tyčinkovitý tvar a pohyb jim 

umožňuje jeden subpolární bičík. Optimální teplota růstu je 25 – 30°C, bakterie roste 

v koloniích, které jsou kulaté, matné a mírně srostlé a mohou být lehce fluorescentní 

(obrázek 6) [58]. 

 

Obrázek 6. Kulaté kolonie C.oxalaticus metallidurans 
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  C. oxalaticus je řazen mezi oxalotrofní bakterie, neboť v metabolických procesech 

dokáže využívat oxalát jako zdroj uhlíku a energie, kmen však dokáže metabolizovat i jiné 

substráty [51], [59], [60]. V případě absence organických kyselin využívá jako vhodný 

zdroj energie vodík [60], [61]. Bakterie se nachází nejčastěji v sladkovodních biotopech a 

v půdách s vysokým obsahem těžkých kovů. Kmen má vysokou schopnost bioakumulace, 

dokáže například intracelulárně akumulovat velké množství kyseliny poly-ß-

hydroxymaselné v podobě granulí [62].  

 K objasnění taxonomického postavení byl mikroorganismus podroben rozsáhlé 

identifikaci, především analýze 16S rDNA, kdy srovnávcí sekvence prokázaly, že tento 

druh je fylogeneticky příbuzný s rodem  Cupriavidus (Ralstonia),  avšak představuje nový 

druh [51]. Taxonomická nomenklatura tohoto kmene procházela častými změnami, 

(Wautersia oxalatica, Alcaligenes eutrophus, Ralstonia eutropha a Pseudomonas 

oxalaticus) [44], [63]. Tento rod je perspektivním mikroorganismem pro využití 

v oblastech jako minerálních biotechnologií a v biodegradačních procesech při 

odstraňování polutantů z odpadních vod a půd; uplatnění může kmen nalézt při řešení 

kombinovaného znečištění prostředí těžkými kovy a organickými xenobiotiky [64], [65] . 

5.4 Charakteristika sledovaných kovů 

Antimon 

 Antimon (stibium, Sb) je kov, který je ve své elementární formě stříbřitě bílý, 

krystalický a křehký (obrázek 7). Vykazuje špatnou elektrickou a tepelnou vodivost [66]. 

V přírodě tvoří různé  minerály, známý je např. antimonit (Sb2S3), valentinit a senarmontit 

(Sb2O3), a celou řadu dalších. Vzniká hydrotermálně na rudních žilách. Jednoduchá Sb-

ložiska až 60% obsah Sb v antimonitu. Ložiska obsahující antimon jsou často doprovázená 

celou řadou druhotných minerálů a kovů, např. pyritem, arzenopyritem, sulfidy mědi, 

olova a stříbra [67], [68], [69]. Přestože byla provedena cela řada studií o výskytu a 

environmentálním vlivu antimonu, není jeho biochemické chování v přírodě zcela 

objasněno. Antimon je kontaminant, který je v životním prostředí všudypřítomný 

v důsledku přírodních procesů, jako je např. přirozené zvětrávání minerálů bohatých na Sb 

a další procesy geotermální aktivity [70], [71]. Za poslední desetiletí se zvýšily 
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koncentrace antimonu v důsledku antropogenních emisí, především ze spalování fosilních 

paliv a odpadů, silniční dopravy, hutní činností a hornické činnosti [70], [71]. Velkým 

problémem jsou úniky vod s vysokými koncentracemi Sb, které odtékají z opuštěných 

těžebních lokalit. Různé přírodní procesy mohou mít vliv také vliv na obsah antimonu v 

prostředí, kde může být rozpuštěn, popřípadě vysrážen v sekundární minerál. Ve většině 

případů je však rozpuštěný antimon v roztoku odnášen na velké vzdálenosti od zdroje 

znečištění [71].  Mezi nejznámější ložiska antimonu patří: Bohutín u Příbrami, Krásná 

Hora u Sedlčan, Hynčice pod Sušinou (Česká Republika), Kremnica na Slovensku, 

Xikuangshan v Číně, Alšar v Makedonii [67], [72]. 

Arsen 

 Arsen (arsenicum, As), je amfoterní látka, která tvoří křehké, ocelově šedé krystaly 

kovového vzhledu, avšak není kujná (obrázek 7). Arsen má vlastnosti kovů i nekovů, proto 

se jedná o tzv. metaloid. Vyskytuje se v mocenstvích As
-3

, As
+3

 a As
+5

. U elementárního 

arsenu jsou známa nejméně čtyři barevné alotropní modifikace (žlutá, hnědá, šedá a černá), 

ve vlhkém prostředí se mění barva povrchu arsenu z lesklého na bronzově matný až černý. 

Arsen vystavený prodění vzduchu a vyšším teplotám podléhá sublimaci a následné oxidaci 

na toxický oxid arsenitý (As4O6) [73], [74].  Arsen a jeho sloučeniny mají pro většinu 

organismů včetně člověka toxické, mutagenní a teratogenní účinky [75], [76], [77], [78]. 

Při teplotách nad 250 °C arsen vykazuje fluorescenční vlastnosti. Uplatnění nachází 

především v zemědělství, kde je využíván jako hlavní přísada pesticidů, herbicidů, např. ve 

formě methylarsonátu sodného, methylarsonátu disodného. V automobilovém průmyslu je 

využíván ve formě slitiny s olovem v akumulátorech [73], [74].   

 V životním prostředí je koloběh arsenu zajišťován geochemickými a biologickými 

procesy, výsledkem vzájemných interakcí s dalšími složkami prostředí jsou látky v podobě 

specifických forem. Příkladem je např. redukce a biologická přeměna arsenu mezi 

organickými a anorganickými sloučeninami formou metylace anorganických sloučenin a 

dalšími biotransformační procesy na mikrobiální úrovni [79], [80], [81].  Vstupy arsenu do 

životního prostředí jsou zejména geologického původu, kdy je distribuován pozvolna 

z podzemních sedimentů (depositů), povrchovým zvětráváním (erozí) a v neposlední řadě 

antropogenní činností [82], [83].  
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 Antropogenní činnosti ovlivňující množství arsenu v životním prostředí jsou 

nejčastěji z důvodu hornické činnosti, metalurgického průmyslu, spalováním fosilních 

paliv i nadměrným užíváním pesticidů [82], [83]. Obsah arsenu v horninách, půdě a 

sedimentech je ovlivněn především geologickým podložím, mezi nejznámější rudy arsenu 

patří např. arzenopyrit (FeAsS), pyrit (FeS2), realgar (As4S4), auripigment (As2S3), 

arsenolit (As42O3), prousit (Ag3AsS3) [67], [84], [85].  

 Velké riziko pro životní prostředí představuje arsen při nakládání s odpady 

organického a anorganického původu. Při ukládání odpadů jsou půdy kontaminovány 

nejen nadměrným užíváním arsenových pesticidů, ale také deponování čistírenských kalů a 

kalů ze zpracování vytěžených rud  [86], [87]. Arzen se jako samostatná ruda netěží, 

získává se z hydrotermálních ložisek zlata, mědi a olova z arsenopyritu, löllingitu a z 

arsenidů (sulfoarsenidů). V České republice jsou zvýšené obsahy arsenu na žilách 

Jáchymov a Horní Slavkov, na Slovensku jsou známa naleziště v Banské Štiavnici, v rámci 

světové produkce jsou nejznámější ložiska Zloty Stok v Polsku, Panasqueira v Portugalsku 

a Trepča v Srbsku [67], [72]. 

 

 

Obrázek 7. Vlevo jehlicovitý agregát antimonitu v sideritové žilovině a vpravo ledvinitý agregát arsenu [72] 

 

 

 

 

 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Bansk%C3%A1_%C5%A0tiavnica
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5.5 Materiál a metodika 

 Pro experimentální část byly použity bakteriální kmeny Cupriavidus metallidurans 

CCM 7663
T
 (typ CH34, DSM 2839 = LMG 1195 = ATCC 43123) a Cupriavidus 

oxalaticus CCM 7669
T 

(typ Ox1, DSM 1105 = LMG 2235 = ATCC 11883), které byly 

získány jako typové kultury z CCM České sbírky mikroorganismů v Brně (obrázek 8) [41]. 

 

Obrázek 8. Bakteriální kmen C. metallidurans 7663T a C. oxalaticus CCM 7669T 

5.5.1 Bakteriální kmeny a jejich kultivace 

 Kmen C. metallidurans 7663
T
 byl prvně izolován z dekantační nádrže při procesu 

pozinkování, kdy byly zjištěny jeho výborné rezistenční vlastnosti vůči iontům zinku. 

Během následných studií tohoto kmene byly potvrzeny jeho významné rezistenční 

schopnosti vůči dalším kovům [45], [46], [47], [53].  Bakteriální jmen C. oxalaticus CCM 

7669
T 

 byl poprvé izolován z trávicího traktu žížal jako oxalát-degradující bakterie [50], 

[58]. Bakteriální kmeny byly uchovávány na želatinových discích a oživeny byly podle 

metodiky CCM pro oživování kultur ze želatinových disků. Pro kultivaci kmenů bylo 

použito medium trypton soya broth a trypton soya agar ( HiMedia
 
Laboratories, Mumbai , 

Indie. 
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5.5.2 Odběr vzorků 

 Odběr půdních vzorků byl realizován v místech, která byla dlouhodobě vystavena 

kontaminaci. Jednalo se především o místa zasažena výtoky vod ze štol, z rozplavovaných 

materiálů hald a odkališť. Vzorky byly odebírány systematicky ve směru toku potoku 

Olšava, ručním vrtákem z hloubky 20-40 cm po cca 2kg. Bylo odebráno celkem devět 

půdních vzorků ( POP-1 až POP-9), ale pro účely této práce jsme zvolili čtyři (POP-1, 

POP-3, POP-4, POP-5). 

5.5.3 Bioloužící proces 

 Experimenty bioloužení As a Sb (obrázek 9) byly provedeny v mikrobiologické 

laboratoři Institutu environmentálního inženýrství VŠB – Technické univerzity Ostrava. 

  Vzorky antropogenních zemin byly jednotlivě rozváženy na analytických váhách 

po 1 g s přesností na čtyři desetinná místa. Samotný bioloužící experiment probíhal 

v Erlenmayerových baňkách o objemu 100 ml. Do každé z Erlenmayerových baněk bylo 

ke vzorku zeminy pomoci sterilní pipety přidáno 90 ml tekutého živného média a 10 ml 

bakteriálního kmene v exponenciální fázi růstu. Poté byla každá baňka opatřena sterilním 

uzávěrem a popisem podle místa odběru (POP-1 = P1, POP-3 = P3,POP-4 = P4,POP5 = P5 

a kontrolní vzorek = K). 

 

Obrázek 9. Navážení, loužení a následná gravitační sedimentace vzorků v laboratoři J122 

 

 

 Celý proces bioloužení probíhal v časovém intervalu 28 dní formou statické 

kultivace v laboratorních podmínkách při teplotě 25 °C. Po uplynutí 28 dní byly vzorky 

zfiltrovány přes filtrační papír KA-2M pomocí tzv. gravitační filtrace, jejímž výsledkem 
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byla separace pevné fáze od kapalné. Kapalná fáze obsahovala uvolněný antimon a arsen, 

ta byla zadržována do sterilních plastových vzorkovnic. Tuhá fáze, která ulpěla na 

filtračním papíru, byla uskladněna v uzavíratelném plastovém sáčku s popisem, který byl 

odeslán spolu s filtrátem k analýze na spolupracující pracoviště. Odebrané vzorky byly po 

kontrole zabezpečení přepraveny Přírodovědeckou fakultu Univerzity Komenského 

v Bratislavě k analýze kovů. Po rozkladu v zředěné HNO3  byly pomocí analytického 

přístroje EcaFlow 150 GLP stanoveny celkové obsahy As a Sb. 

 

5.5.4 Výsledky  

 Vzorky antropogenní zeminy obsahovaly vysoké koncentrace toxických kovů, 

zejména arsenu, antimonu, olova a zinku. Výsledná analýza biolouženého substrátu 

s obsahem arsenu a antimonu prokázala aktivitu kmenů C. metallidurans a C. oxalaticus, 

která je podrobně vyhodnocena v tabulkách a grafech (tabulka 3, tabulka 4, tabulka 5, 

tabulka 6), (graf 1, graf 2, graf 3, graf 4).  

 Je třeba zohlednit, že součástí vzorků antropogenních zemin je také přítomnost 

autochtonní mikroflóry, neboť vzorky  technozemě z oblasti Poproč nebyly podrobeny 

sterilizaci ani jiným bakteriocidním úpravám. Je nutno brát v úvahu fyziologickou činnost 

přirozené mikroflóry. Z tohoto důvodu byly v bioloužícím experimentu zavedeny kontrolní 

vzorky, které nebyly inokulovány bakteriální kulturou a které umožnily srovnání výsledků 

určující vlastní bioloužící aktivitu sledovaných bakteriálních kmenů (tabulka 7, tabulka 8, 

tabulka 9, tabulka 10) 

 Pro tuhý substrát se vlastní aktivita kmene (graf 5) C. metallidurans při snižování 

antimonu pohybovala v rozmezí 10,75 % – 62,13 % přičemž nejnižší hodnota této aktivity 

byla vysledována u vzorku POP-3 a nejvyšší u vzorku POP-5. Naměřené hodnoty vlastní 

aktivity kmene pro výluh nedosahovaly ani 1 %, přičemž nejnižší hodnota byla 0,02 % u 

vzorku POP-3  a nejvyšší hodnoty 0,21 % u vzorku POP-5.  Následnou biovolatilizací byl 

antimon uvolněn v rozmezí 10,37 % – 61,93 % (u vzorků POP-3 a POP-5).  

 C. oxalaticus v tuhém substrátu projevil aktivitu při snižování antimonu v rozmezí 

11,25 % – 37,09 %, přičemž nejnižší hodnota byla zaznamenána u vzorku POP-3(11,25 %) 

a nejvyšší u vzorku POP-5 s hodnotou 35,09 % (graf 6).  U výluhu vlastní aktivita kmene 
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nedosahovala ani 1 %, kdy nejnižší aktivita byla zaznamenána u vzorku POP-4 s 0,15 % a 

nejvyšší u vzorku POP-5 s 0,3 %. Zde byla biovolatilizace naměřena v rozmezí 11,1 % – 

36,87 % u vzorků POP-3 a POP-4. 

 V bioloužení arsenu C. metallidurans vykazoval hodnoty u tuhého substrátu 

v rozmezí 20,31 % – 45,84 % s nejnižší zaznamenanou hodnotou u vzorku POP-3 a 

s nejvyšší zaznamenanou hodnotou u vzorku POP- 1. U výluhu se vlastní aktivita kmene 

pohybovala v rozmezí 0,02 % – 0,28 %, kdy nejnižší hodnotu vykazuje vzorek POP-1 a 

nejvyšší POP-5 (graf 7).  Biovolatilizace u tohoto kmene dosahovala hodnot v rozmezí od 

20,27 % – 45,82 % s nejnižší hodnotou u vzorku POP-3 a s nejvyšší zaznamenanou 

hodnotou u vzorku POP-1. 

 C. metallidurans v bioloužení As prokázal vlastní účinnost bakteriálního kmene u 

tuhého substrátu v rozmezí 21,34 % – 53,06 %, kdy nejnižší hodnota byla naměřena u 

vzorku POP-3 a nejvyšší u vzorku POP – 4. U výluhu se jeho aktivita pohybovala v řádově 

v 0 % – 0,28%, kdy nulová aktivita byla zaznamenána u vzorku POP-3 a nejvyšší hodnota 

0,28 % byla shodná u vzorků POP – 4 a POP-5 (graf 8).  Následnou biovolatilizací došlo 

k úniku arsenu v rozmezí 21,34 % – 52,78% , nejnižší hodnota byla POP-3 a nejvyšší u 

POP-4. 

 Výsledky obou aplikovaných kmenů prokázaly, že k loužení arsenu a antimonu 

dochází v nepatrném množství, v daleko větším množství byly oba prvky volatilizovány, 

což ve výsledku znamenalo snížení arsenu i antimonu z původních sedimentů až na 23,56 

% Sb a na 31,68 % As. Tyto výsledky je možné zdůvodnit geochemickou stabilitou 

sledovaných kovů v substrátech [88]. Oba kovy se v přírodě tvoří minerály, Sb nalezneme 

například v antimonitu (Sb2S3), valentinitu a senarmontitu (Sb2O3) [67], [68], [69] a arsen 

nalezneme v arzenopyritu (FeAsS), pyritu (FeS2), realgaru (As4S4), auripigmentu (As2S3), 

arsenolitu (As42O3), prousitu (Ag3AsS3) [67], [84], [85].   
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Tabulka 3. Výsledná analýza biolouženého substrátu s obsahem antimonu C. metallidurans 

Antimon - Cupriavidus metallidurans 

označení vzorku 

Původní 
vzorek 

 

Tuhý 
substrát po 

bio 

Průměr 
/% Výluh 

po bio 

Průměr 
/% 

(Volatilizace) 

rozdíl 
% 

100% 1 g  mg/l  
 

únik 

POP-1 

1022 764,7694 841,8158 2,479 1,8315 
  

 
918,8622 82,37% 1,184 0,18% 178,3527 17,45% 

K 1005,0912 98,35% 0,006 0,00% 
 

1,65% 

POP-3 

2200 862,5244 869,8487 2,152 2,2225 
  

 
877,1730 39,53% 2,293 0,10% 1327,9288 60,36% 

K 1106,2378 50,28% 1,815 0,08% 
 

49,63% 

POP-4 

5828 1854,8595 1705,415 4,322 4,8735 
  

 
1825,9705 29,26% 5,425 0,08% 4117,7115 70,65% 

K 3530,4799 60,58% 2,228 0,04% 
 

39,38% 

POP-5 

2099 655,1157 666,7623 7,621 6,6585 
  

 
678,4409 31,77% 5,696 0,32% 1425,5792 67,92% 

K 1970,9028 93,90% 2,401 0,11% 
 

5,99% 

 

Graf 1. Výsledná analýza biolouženého substrátu s obsahem antimonu C. metallidurans 
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Tabulka 4. Výsledná analýza biolouženého substrátu s obsahem antimonu C. oxalaticus 

Antimon - Cupriavidus oxalaticus 

označení vzorku 

Původní 
vzorek 

 

Tuhý 
substrát po 

bio 

Průměr 

 /% 
Výluh 
po bio 

 
(Volatilizace) 

rozdíl 
% 

100% 1 g  mg/l průměr 
 

únik 

POP-1 

1022 994,7408 862,71 2,421 2,117 
  

 
730,6792 84,41% 1,813 0,21% 157,173 15,38% 

K 1005,0912 98,35% 0,006 0,00% 
 

1,65% 

POP-3 

2200 941,3523 858,5769 5,808 5,3695 
  

 
775,8015 39,03% 4,931 0,24% 1336,0536 60,73% 

K 1106,2378 50,28% 1,815 0,08% 
 

49,63% 

POP-4 

5828 1460,2861 1373,0576 11,333 11,011 
  

 
1285,8291 23,56% 10,689 0,19% 4443,9314 76,25% 

K 3530,4799 60,58% 2,228 0,04% 
 

39,38% 

POP-5 

2099 1312,9896 1234,5076 7,072 8,5895 
  

 
1156,0257 58,8% 10,107 0,41% 855,9029 40,78% 

K 1970,9028 93,90% 2,401 0,11% 
 

5,99% 

 

Graf 2. Výsledná analýza biolouženého substrátu s obsahem antimonu C. oxalaticus 
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Tabulka 5. Výsledná analýza biolouženého substrátu s obsahem arsenu C. metallidurans 

Arzen - Cupriavidus metallidurans 

označení vzorku 

Původní 
vzorek 

 

Tuhý 
substrát po 

bio 

Průměr 
/% Výluh 

po bio 

 
(Volatilizace) 

rozdíl 
% 

100% 1 g  mg/l průměr 
 

únik 

POP-1 

153 71,4864 71,1345 0,457 0,4085 
  

 
70,7825 46,49% 0,360 0,27% 81,457 53,24 % 

K 141,2596 92,33% 0,383 0,25% 
 

7,42% 

POP-3 

740 338,1699 385,7454 2,440 2,5640 
  

 
433,3209 52,13% 2,688 0,34% 351,6906 47,53% 

K 536,0624 72,44% 2,186 0,30% 
 

27,26% 

POP-4 

1463 608,4042 627,4953 6,077 6,0705 
  

 
646,5863 42,89% 6,064 0,41% 829,4342 56,69% 

K 1239,8006 84,74% 3,214 0,22% 
 

15,04% 

POP-5 

804 323,7638 333,7638 3,924 3,8185 
  

 
343,1982 41,51% 3,713 0,44% 466,4177 58,01% 

K 694,9817 86,44% 1,285 0,16% 
 

13,40% 

 

Graf 3. Výsledná analýza biolouženého substrátu s obsahem arsenu C. metallidurans 
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Tabulka 6. Výsledná analýza biolouženého substrátu s obsahem arsenu C. oxalaticus 

Arzen - Cupriavidus oxalaticus 

označení vzorku 

Původní 
vzorek 

 

Tuhý 
substrát po 

bio 

Průměr 
/% Výluh 

po bio 

 
(Volatilizace) 

rozdíl 
% 

100% 1 g  mg/l průměr 
  

POP-1 

153 55,0351 80,0351 0,506 0,6275 
 

  

 
105,0351 52,31% 0,749 0,41% 72,3374 47,28 % 

K 141,2596 92,33% 0,383 0,25% 
 

7,42% 

POP-3 

740 385,8964 378,1545 1,521 2,2235 
 

  

 
370,4125 51,10% 2,926 0,30% 359,622  48,60% 

K 536,0624 72,44% 2,186 0,30% 
 

27,26% 

POP-4 

1463 458,8061 463,4557 7,667 7,3455 
 

  

 
468,1052 31,68% 7,024 0,50% 992,1988  67,82% 

K 1239,8006 84,74% 3,214 0,22% 
 

15,04% 

POP-5 

804 377,6453 317,3245 3,327 3,5445 
 

  

 
257,0037 39,47% 3,762 0,44% 483,131 60,09% 

K 694,9817 86,44% 1,285 0,16% 
 

13,40% 

 

Graf 4. Výsledná analýza biolouženého substrátu s obsahem arsenu C. oxalaticus 
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Tabulka 7. Vlastní bioloužící aktivita bakteriálního kmene C. metallidurans při snižování Sb. 

Antimon - Cupriavidus metallidurans 

Značení vzorku Tuhý substrát Výluh Biovolatilizace 

POP-1 15,98 0,18 15,8 

POP-3 10,75 0,02 10,37 

POP-4 31,32 0,04 31,27 

POP-5 62,13 0,21 61,93 

 

 

Graf 5. Vlastní bioloužící aktivita kmene C. metallidurans 
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Tabulka 8. Vlastní bioloužící aktivita bakteriálního kmene C. oxalaticus při snižování Sb. 

Antimon - Cupriavidus oxalaticus 

Značení vzorku Tuhý substrát Výluh Biovolatilizace 

POP-1 14 0,21 13,73 

POP-3 11,25 0,16 11,1 

POP-4 37,02 0,15 36,87 

POP-5 35,09 0,3 34,79 

 

 

Graf 6. Vlastní bioloužící aktivita kmene C. oxalaticus 
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Tabulka 9. Vlastní bioloužící aktivita bakteriálního kmene C. metallidurans při snižování As. 

Arsen - Cupriavidus metallidurans 

Značení vzorku Tuhý substrát Výluh Biovolatilizace 

POP-1 45,84 0,02 45,82 

POP-3 20,31 0,04 20,27 

POP-4 41,85 0,19 41,65 

POP-5 44,93 0,28 44,61 

 

 

Graf 7. Vlastní bioloužící aktivita kmene C. metallidurans 
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Tabulka 10. Vlastní bioloužící aktivita bakteriálního kmene C. oxalaticus při snižování As. 

Arsen - Cupriavidus oxalaticus 

Značení vzorku Tuhý substrát Výluh Biovolatilizace 

POP-1 40,02 0,16 39,86 

POP-3 21,34 0 21,34 

POP-4 53,06 0,28 52,78 

POP-5 46,97 0,28 46,69 

 

 

Graf 8. Vlastní bioloužící aktivita kmene C. oxalaticus 
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DISKUZE  

 Testované vzorky technozemě pocházely ze Slovenské republiky, konkrétně 

z bývalého antimonového ložiska. Pro tuto práci bylo testováno pět vzorků (POP-1, POP-

3, POP-4, POP-5) včetně kontrolního vzorku (K) se zaměřením na aktivní úlohu 

bakteriálního kmene Cupriavidus metallidurans a Cupriavidus oxalaticus při snižování 

kontaminace důlního prostředí arsenem a antimonem. Chemickou analýzou bylo zjištěno, 

že vzorky technozemě jsou obohaceny také o další ionty toxických kovů (As, Sb, Cu, Zn, 

Ni, Pb).  

 Výsledné hodnoty bioloužení antimonu oběma kmeny bakterií se pohybovaly u 

tuhého substrátu v rozmezí 23,56 % – 84,41 %, kdy u výluhu byla naměřená bioloužící 

aktivita menší < 1 %.  Výsledné hodnoty bioloužení arsenu oběma kmeny u tuhého 

substrátu vyšly v rozmezí 31,68 % – 52,31 %, kdy opět u výluhu byla bioloužící aktivita < 

1 %. U všech vzorků byla zaznamenána následná biovolatilizace, která je jak u bioloužení 

Sb tak i As. Její hodnoty se pohybují u bioloužení As oběma kmeny v rozmezí 47,28 % – 

67,82 %. U bioloužení Sb jsou výsledné hodnoty biovolatilizace v rozmezí 40,78 % – 

76,25 %, ale u vzorku POP-1 byla zaznamenána nejnižší hodnota a to u C. metallidurans 

17,45 % a u C. oxalaticus 15,38 %.  

 Nejaktuálnější studie zabývající se bioloužením byla prováděná pomocí sirných 

bakterií Acidithiobacillus thiooxidans  na důlní hlušině v Jižní Korey. Tato hlušina 

obsahovala vysoké koncentrace As (33877 mg/kg) a další toxické kovy jako Zn, Cu a Pb. 

Cílem studie bylo potvrdit vliv počátečního pH kultivačního média, kdy pilotní 

experimenty byly prováděný v hodnotách pH 1,8, 2,0 a 2,2. Výsledkem této studie bylo 

zjištění, že počáteční pH kultivačního média nesehrává žádnou roli v účinnosti 

odstraňování As. Výsledné hodnoty redukce arsenu vyšly v hodnotách v rozmezí 46,5% - 

50,5%  (tabulka 11) [89]. 

 Další aktuální studie z oblasti bioloužení As byla prováděna na hlušině z dolu na 

Filipínách. Mezi majoritní prvky obsažené v této hlušině patří As, Si, Fe, Cu,Mn, Zn, Cr. 

V tomto experimentu byla na vzorky aplikována jak čistá, tak i směsná bakteriální kultura 

Acidithiobacillus thiooxidans a Acidithiobacillus ferrooxidans. Po 600 hodinách inkubace 

bylo prokázáno, že při odstraňování As byla nejúčinnější aplikace směsné kultury 



 

2015  38 

 

s účinností 72,2 % (tabulka 11) dále sestupně následovala čistá kultura A. ferrooxidans a 

poté A. thiooxidans [90].  

 Obě výše zmíněné kmeny bakterií patří mezi acidofilní druhy, tudíž bioloužící 

aktivitu lze předpokládat vzhledem k pH prostředí ve kterém oba rostou. 

 

Tabulka 11. Srovnání účinností bioloužení As s jednotlivými studiemi [88],[89] 

Bakteriální kmen  Bioloužený kov Uvolněný kov (%) Rok 

Cupriavidus metallidurans  As 41,51 - 52,13 2015 

Cupriavidus oxalaticus  As 31,68 - 52,31 2015 

Acidithiobacillus thiooxidans  As 46,5- 50,5 2014 

Směsná kultura (A. thiooxidans a A. ferrooxidans) As 72,2 2014 

 

 Studie bioloužení heterotrofními bakteriemi, stejně jako rodu Cupriavidus doposud 

není známa, avšak tento bakteriální rod je stále součástí mnoha experimentů například i 

v oblasti biosorpce. Nejnovější vědecké výzkumy se zabývají bakterií C. metallidurans 

z hlediska subcelulární distribuce těžkých kovů za pomocí srovnání nepřímé chemické a 

přímé fyzikální metody [91]. Také na pracovišti institutu environmentálního inženýrství 

VŠB – TU Ostrava se rod Cupriavidus sleduje z hlediska rezistence a jeho dalších aplikací 

v oblastech minerálních biotechnologií. 

 Bioloužení antimonu není dosud zcela objasněno, avšak výsledky získané 

v experimentální části této práce prokazují velký potenciál obou bakteriálních kmenů C. 

metallidurans   a C. oxalaticus při bioremediaci arsenu a antimonu.  
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ZÁVĚR 

 Těžební průmysl představuje značný problém v oblasti životního prostředí, protože 

se samotnou těžbou je spjato velké množství těžebního odpadu, jako jsou např. hlušiny, 

odkaliště, výtoky kyselých důlních vod, polétavý prach, těžké kovy a jiné nečistoty, které 

jsou dále deponovány. Těžké kovy jsou přirozenou součástí v životním prostředí, ale 

antropogenní činnost má za následek změny jejich biochemické rovnováhy a 

geochemických cyklů, to způsobuje dále jejich rozšiřování, které sebou nese vážné 

problémy pro všechny organismy [92]. Z těchto důvodů se zaměřuje na těžbu stále více 

pozornosti, a to zejména ze strany přísnějších ekologických předpisů [93]. Klíčovým 

problémem však zůstává jak lokality postižené těžbou sanovat, ačkoliv je k dispozici 

mnoho sanačních metod, ty z nich založené na aplikaci mikroorganismů sebou nesou 

několik výhod. Mezi tyto výhody lze zařadit efektivnost nákladů, minimální vedlejší 

produkty, opětovnou aplikaci a celou řadu dalších. Mikroorganismy jsou snadno přístupné, 

velmi rozmanité a jejich zdrojem živin je celá řada toxických sloučenin. Aplikace takových 

mikroorganismů může být in situ nebo ex situ [94], výhodou využití mikroorganismů 

v procesech remediace je jejich přirozený výskyt v prostředí.   

 Bioloužení je jednoduchá a efektivní technologie pro extrakci cenného kovu, 

popřípadě toxického kovu. V této práci se bioloužení s bakteriálními kmeny C. 

metallidurans a C. oxalaticus osvědčilo, ikdyž výsledné hodnoty bioloužení antimonu a 

arsenu oběma kmeny se u tuhého substrátu pohybovaly do 1 %, tak výsledky jsou zajímavé 

při navýšení vstupního substrátu (př. na tuny), kde lze získat až kilogram čistého kovu, 

snadno extrahovatelného běžnými fyzikálně-chemickými metodami.  

 Výsledné hodnoty neměřené v této diplomové práci, prokazují schopnost obou 

kmenů  Cupriavidus metallidurans CCM 7663
T 

a Cupriavidus oxalaticus CCM 7669
T 

uvolňovat arsen a antimon z kontaminovaných půd a tím zvyšovat jejich mobilitu 

v prostředí pro následné aplikace z oblasti biohydrometalurgie, bioremediace popř. 

biotechnologií.  
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