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Anotace 

Předložená bakalářská práce se zabývá rozmanitostí bakterií v půdách a půdních 

sedimentech, které jsou znečištěné kovy. První kapitola této práce je zaměřena na 

charakteristiku půdy, sedimentů, kovů a jejich rozdělení. Nejdůležitější jsou ale 

antropogenně kontaminované půdy kovy, jelikož důsledkem lidské činnosti dochází 

k pronikání těžkých kovů do půdního prostředí a zvyšování jejich přirozeného obsahu. 

Jedná se zejména o produkty průmyslové činnosti, dopravy a energetiky. Další část práce 

se zabývá bakteriemi a jejich úlohou v procesech biotransformace kovů v půdách. Jako 

příklad jsou uvedeny procesy bioakumulace, biovolatilizace, bioremediace, bioloužení a 

biosorpce. Poslední kapitola této bakalářské práce je věnována výskytu významných 

taxonomických kmenů jako jsou Proteobakterie, Planctomycetes, Bacteroidetes, 

Firmicutes, Nitrospira a Actinobacterie. 

 

Klíčová slova: bakterie, půdy, sedimenty, kovy, biotransformace, kontaminace 

 

Summary 

This submitted bachelor’s dissertation is dealing with the diversity of bacteria in 

soils and soil sediments that are contaminated with metals. The first chapter of this 

dissertation is focused on the characteristics of soil, sediment, metals and their distribution. 

Most important, however, are anthropogenically contaminated soil metals as a result of 

human activity is causing the penetration of heavy metals in the soil and increase their 

natural content. These include products industry, transport and energy. The next part is 

dealing with bacteria and their role in the biotransformation of metals in the soils. Here are 

the processes of bioaccumulation, biovolatilization, bioremediation, bioleaching and 

biosorption. The last chapter of this bachelor’s dissertation is devoted to the occurrence of 

major taxonomic tribes such as Proteobacteria, Planctomycetes, Bacteroidetes, Firmicutes, 

Actinobacteria and Nitrospira. 
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1. Úvod a cíl práce 

Člověk je součástí přírody, bez ní nemůže existovat. K zajištění života potřebuje 

vzduch, vodu, půdu a potravu. Je jediným organismem, který si dovede své prostředí 

uvědoměle utvářet, chránit, ale také jej poškozovat. Moderní civilizace přinesla  

do životního prostředí mnoho pozitiv, ale má také velmi neblahý vliv na kvalitu životního 

prostředí, půdy a ekosystémů. Produkce škodlivých látek do životního prostředí vede ke 

stálému a dlouhotrvajícímu znečistění. Kontaminace těžkými kovy, i když jen ve stopovém 

množství, vede k rozvíjení nových technologií odpadového hospodářství, které pomohou 

pronikající látky do půdy i celého životního prostředí pozastavit či je zcela odstranit. 

V takových biotechnologiích lze úspěšně využívat například rostliny, řasy, sinice a další 

mikroorganismy, zejména bakterie.   

Bakterie jsou nejrozšířenější organismy na světě a jejich úloha v procesech 

biotransformace kovů v půdách se v posledních letech velmi zkoumá. Odhaduje se,  

že v jednom gramu půdy žije přibližně 40 miliónů bakterií, které mohou mít různé 

požadavky na prostředí, v němž žijí. Mezi významné patří teplota, vlhkost, kyselost půdy, 

důležitý je také vztah bakterií ke kyslíku i obsahu organických a anorganických látek. 

V širokém spektru bakterií lze identifikovat aerobní bakterie, vyžadující kyslík  

v atmosférické koncentraci i mikroaerofilní bakterie, ale především fakultativně anaerobní 

bakterie, které rostou lépe v přítomnosti kyslíku, ale dokáží růst i bez něj. Na okraji tohoto 

spektra jsou striktně anaerobní druhy, které žijí jen v prostředí bez kyslíku. Bakterie jsou 

velmi významné organismy, které člověk využívá v průmyslu už tisíce let. Velký význam 

mají při přípravě fermentovaných potravin nebo ve výzkumu, kde se využívají jako 

modelové organismy pro studie molekulární biologie, genetiky a biochemie, kvůli svému 

rychlému růstu a poměrně snadné manipulaci. V biotechnologiích se využívají díky svým 

metabolickýcm schopnostem rozkládat mnohé látky a zpracovávat toxický nebo jinak 

kontaminovaný odpad. 

Cílem této bakalářské práce je souhrn informací o významných taxonomických 

skupinách bakterií původem z antropogenně kontaminovaných půd, jejichž výskyt  

se v takovýchto lokalitách opakuje. Součástí práce je podrobná charakteristika 

bakteriálních rodů i jejich využití v biotechnologiích z hlediska procesů bioremediace  

a biodegradace. 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Mikroaerofil
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2. Charakteristika antropogenně kontaminovaných půd 

kovy 

2.1 Půda 

Půda je nejsvrchnější vrstva zemské kůry.  Je prostoupená vodou, vzduchem  

a organismy. Představuje pro nás neobnovitelný a limitovaný zdroj, na kterém je člověk 

existenčně závislý, a který plní v krajinném ekosystému nejen produkční, ale i ekologické  

a sociální funkce. 

 

2.1.1 Složení půd 

Půda vzniká v procesu pedogeneze vlivem vnějších faktorů a času a je produktem 

přeměn minerálních a organických látek. Zastoupení složek a jejich vzájemné reakce  

v půdním prostoru předurčují fyzikální a chemické vlastnosti půdy. Půdy lze rozdělit na tři 

složky – pevnou, plynnou a kapalnou (Schinner, 1995). 

Pevná složka půdy vzniká zvětráváním hornin a jejich rozpadem. Zpravidla se dělí 

na minerální složku, která tvoří 94% půd a obsahuje primární nebo sekundární minerály  

a složku organickou v 6 %, která a je dále dělena na humus (85 %), kořeny (8,5 %)  

a edafon (6,5 %). Edafon tvoří ze 75 % zooedafon a z 25 % fytoedafon (Koutník et al., 

2000). Podstatnou součástí edafonu jsou mikroorganismy, které v půdě představují 

bakterie, sinice, řasy, kvasinky, roztoči, mikromycety a další. 

Plynná složka půdy vyplňuje póry a spolu s kapalnou složkou je přesunována  

a uzavírána v půdním prostoru. Půdní vzduch díky aerobním půdním organismům  

a podzemním částem rostlin obsahuje několikanásobně více oxidu uhličitého i větší podíl 

vodní páry než vzduch těsně nad úrovní terénu. 

Kapalná složka půdy se volně pohybuje půdním prostorem pod vlivem gravitace. 

Může dosáhnout až k podzemní vodě nebo je vázána na povrch půdních částic ve formě 

adsorpční vody. Také může být vázána na půdní částice a spojena s hladinou podzemních 

vod. Půdní voda je obohacována o látky z pevné i plynné složky půdy a vzniká tak půdní 

roztok (Němeček, 1990). 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Zemsk%C3%A1_k%C5%AFra
http://cs.wikipedia.org/wiki/Voda
http://cs.wikipedia.org/wiki/Vzduch
http://cs.wikipedia.org/wiki/Organismus
http://cs.wikipedia.org/wiki/Pedogeneze
http://cs.wikipedia.org/wiki/%C4%8Cas
http://cs.wikipedia.org/wiki/L%C3%A1tka
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2.1.2 Půdotvorný proces  

Půdotvorný proces je souhrn rozmanitých fyzikálních, chemických a biologických 

procesů probíhajících na mateční hornině podmiňující si příslušné složení a vlastnosti 

půdní hmoty. Půdotvorné procesy zahrnují rozklad minerálních i organických sloučenin, 

tvorbu a odnos látek z půdní hmoty, také přínos nových látek do půdy. Každý dílčí i hlavní 

půdotvorný proces probíhající na daném místě závisí na konkrétní kombinaci 

půdotvorných faktorů a podmínek především geomorfologických podmínkách nebo 

klimatických, hydrologických a biotických činitelích. 

Podle kombinace lze půdotvorné procesy rozdělit na: 

- obecné půdní mikroprocesy, kdy dochází k působení významných fyzikálních, 

chemických, biologických jevů a reakcí na pevnou, plynnou, kapalnou fázi půdy  

a na půdní organismy; obecné půdní mikroprocesy zahrnují výměnu látek mezi 

půdou a vnějším prostředím a nejsou specifické pro určité horizonty a skupiny půd, 

- speciální půdotvorné procesy, jež zahrnují komplexní kombinaci půdních 

mikroprocesů, vedou ke vzniku určitých půdních horizontů a významných znaků 

půdních taxonů. Speciální půdotvorné procesy rozdělujeme na nárůst a ztrátu 

hmoty v půdě, translokaci hmoty v půdě a transformaci látek, 

- půdotvorné makroprocesy, což jsou komplexy speciálních půdotvorných procesů, 

vedoucí ke genezi skupin všech půdních typů (Němeček, 1990). 

2.1.3 Sedimenty 

Sedimenty vznikají jako produkt akumulace materiálu pocházejícího ze zvětralých 

a erodovaných hornin v podobě pevných částic nebo roztoků. Materiál bývá uložen 

převážně ve vrstvách, k sedimentům se také řadí rezidua, která nebyla transportována 

(Kukal, 1986). 

Vzduchem transportované a později sedimentované prachové částice (například 

eolický sediment nebo větrný sediment) se obvykle nazývají spraše. V přirozených 

vodních oblastech se mohou shromažďovat sedimenty ve formě vrstev bahna nebo písku  

či drobnějšího štěrku po velice dlouhou dobu a vytvářet tak sedimentární horniny.  

Ty mohou obsahovat fosílie původních živočichů a rostlin, žijících ve vodách nebo  

http://cs.wikipedia.org/wiki/Vzduch
http://cs.wikipedia.org/wiki/Spra%C5%A1
http://cs.wikipedia.org/wiki/Bahno
http://cs.wikipedia.org/wiki/P%C3%ADsek_%28materi%C3%A1l%29
http://cs.wikipedia.org/wiki/%C5%A0t%C4%9Brk
http://cs.wikipedia.org/wiki/Sediment%C3%A1rn%C3%AD_hornina
http://cs.wikipedia.org/wiki/Fosilie
http://cs.wikipedia.org/wiki/%C5%BDivo%C4%8Dichov%C3%A9
http://cs.wikipedia.org/wiki/Rostliny
http://cs.wikipedia.org/wiki/Voda
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na jejím okraji. Za organické sedimenty se obvykle označují i vrstvy materiálu 

biologického původu, příkladem je ptačí trus tzv. guano (Boggs, 2006). 

 

2.2 Antropogenně kontaminovaná půda kovy   

Antropogenně kontaminované půdy jsou půdy znečištěné v důsledku lidské 

činnosti. Znečištění takové půdy je způsobeno přítomností cizorodých látek (například 

chemických sloučenin nebo radioaktivních prvků) a jiných změn v přirozeném prostředí 

půdy. Mění se vlastnosti půdy, a to jak fyzikální, chemické, tak i biologické. Antropogenní 

kontaminace obvykle vzniká průmyslovou činností, pronikáním zemědělských chemikálií 

do půdy, prosakováním kontaminovaných povrchových vod do podzemních vrstev 

pedosféry nebo nesprávnou likvidací odpadů. Půdy však mohou být tvořeny také záměrně, 

jako je tomu v případě zahradnických půd a substrátů, nebo neúmyslně, jako tomu je  

u průmyslových havárií, sopečných výbuchů a dalších přírodních jevů (McGrath et al, 

2001). 

Těžké kovy se vyskytují přirozeně v půdě v důsledku půdotvorných procesů  

a zvětrávání, avšak jejich koncentrace jsou, v závislosti na místě výskytu, převážně 

stopové. Vzhledem k narušení a zrychlení jindy pomalých přírodních geochemických 

cyklů kovů člověkem se ve většině půdy kolem venkovských i městských oblastí hromadí 

toxické a potenciálně toxické kovy, které mohou vést k ohrožení člověka i celého 

ekosystému. Nicméně, těžké kovy, které pronikají do půdy z antropogenních zdrojů, mají 

tendenci být více mobilní, než těžké kovy, které se usazují při litogenních procesech 

(D'Amore et al., 2005). 

Nejběžnějšími kovy, které kontaminují půdu, jsou olovo, měď, zinek, kadmium, 

rtuť, chrom a nikl a polokovy arsen a selen. Pokud se dostanou kovy do půdy, přetrvávají  

v ní tisíce let a je velmi obtížné eliminovat jejich účinky na organismy a na vlastnosti 

půdy. Povolené limity obsahů rizikových prvků pro půdy jsou uvedeny ve Vyhlášce  

č. 13/1994 Sb. a ve Vyhlášce č. 382/2001 Sb., které definují úroveň znečištění půd. Vyšší 

obsahy rizikových prvků v půdách mají negativní účinky na biologické a fyzikálně-

chemické procesy v půdách, dostávají se do potravinového řetězce a negativně působí  

na zdraví člověka (Hernandez-Soriano, 2006). 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Guano
http://www.wikiskripta.eu/index.php/M%C4%9B%C4%8F
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2.2.1 Toxické kovy a jejich vliv na kvalitu půdy 

Kovy jsou základní součástí ekosystému, jehož dostupné koncentrace jsou závislé 

především na geologických a biologických poměrech v půdách. Existuje několik definic 

tzv. těžkých kovů. Některé jsou založeny na měrné hmotnosti těchto prvků, jiné na jejich 

toxicitě a škodlivosti (Schroeder, 1975). Proto se dnes užívá pro tuto skupinu 

persistentních a neodbouratelných prvků s vysokým bioakumulačním potenciálem obecné 

označení kovy toxické, popř. potenciálně toxické. Vliv jakékoliv látky na živý systém  

či organismus je však vždy závislý na koncentraci daného prvku – některé z kovů jsou pro 

organismus nezbytné a podmiňují jejich správný metabolismus, například zinek, mangan  

a železo. Lokálně zvýšené hladiny těchto prvků však mohou způsobit výrazné problémy  

v oblasti životního prostředí a ochrany zdraví. Kovy uvolňující se při antropogenních 

procesech mají v půdách zvýšený obsah, přetrvávají v půdě mnoho let a nemohou být 

zničeny, pouze transformovány. Odbourat takovéto kovy z půd lze pomocí procesů sanace 

půdy s využitím rostlin nebo pomocí mikroorganismů (Lenart-Bor a Boron, 2014). 

 

Mezi rizikové a nejdéle známé toxické prvky patří As, Cd, Cr, Cu, Hg, Ni, Pb, Se 

a Zn.  

Podle toxicity na člověka a organismy je lze rozdělit na: 

- stopové kovy, které jsou přítomné ve stopovém množství. Nejsou toxické pro 

ekosystém. Najdeme je například v lidském organismu, kde je zastoupen Zn, Fe  

a Cr, nebo v rostlinách, kde jsou esenciálními mikroprvky Mn, Zn, Cu a Fe. 

- těžké kovy, což jsou kovy o specifické hmotnosti vyšší než 5 g/cm
3
. Mohou být 

potenciálně toxické a v přírodě se nachází jak ve stopovém množství, tak i ve 

vyšších koncentracích. Jsou jimi například Cd, Cr a Pb. 

- toxické kovy, které působí škodlivě na člověka a ostatní biotické složky 

ekosystémů i ve stopovém množství. Například rtuť (Adriano, 2001). 
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Tabulka 1: Nejdůležitější zdroje kontaminace půdy a životního prostředí rizikovými prvky  

(Kafka a Punčochářová, 2002) 

 

Rizikový prvek 

 

Zdroj kontaminace 

Olovo 
(Pb) 

těžba a tavení rud, rafinerie, chemický průmysl, akumulátory, pigmenty 

do barev, olovnaté sklo, přípravky do glazur, hnojiva, insekticidy, 

spalování fosilních paliv, olovnatý benzin, obecní kanalizace, průmyslový 

odpad 

Měď 

(Cu) 

elektrotechnický materiál, slitiny (mosaz, bronz), komunální odpad, 

chemický průmysl, fungicidy, měděné dráty a plechy, galvanické 

pokovování, tavení a rafinace, hornictví 

Zinek 

(Zn) 

galvanizace, pigmenty do barev a keramických glazur, slitiny (mosaz, 

bronz), tavení a rafinace, zemědělství, komunální odpad, kouření 

Kadmium 

(Cd) 

doprovodný kov v zinkových a olověných rudách, fosforečná hnojiva, 

pigmenty pro barvy a plasty, baterie, spalování fosilních paliv, kouření 

Rtuť 

(Hg) 

zpracování rud, herbicidy, fungicidy, elektrochemie, katalytické procesy, 

baterie, lékařství (teploměry, zubní amalgamy), spalování fosilních paliv, 

erupce sopky, uhlí, rašelina, emise z odvětví vyrábějící louh sodný 

Chrom 

(Cr) 

chemický průmysl, kaly, pigmenty do barev, ochranné prostředky na 

dřevo, zpracování kůže, výroba cementu, pokovování, slitiny, spalování 

fosilních paliv, koželužny 

Nikl 

(Ni) 

úpravny rud, hutě, rafinerie, baterie, pokovování, slitiny, kosmetické 

přípravky (šampony, laky na vlasy), kouření, sopečné erupce, 

Arsen 

(As) 

zpracování rud, aditiva do skla, hnojiva, insekticidy, kouření, léčiva pro 

veterinární medicínu, ochranné prostředky na dřevo 

Selen 

(Se) 

zpracování rud, těžba uhlí, aditiva do skla, hnojiva, insekticidy, kouření, 

léčiva pro veterinární medicínu, ochranné prostředky na dřevo, chemický 

průmysl 

 

Olovo v půdě 

Průměrný obsah olova v půdách je 5 – 50 mg/kg. Největším zdrojem znečištění  

v životním prostředí olovem jsou emise benzínových motorů. Mobilita olova v půdách je 

obecně velmi nízká, neboť soli olova jsou téměř nerozpustné. Olovo je přirozeně vázáno ve 

velkém počtu těžených nerostů, jako je biotit, muskovit, živce a křemičitany. Nejvíce se 

vyskytuje v kyselých vyvřelých horninách, například v granitech, ale směrem  

k ultrabazickým horninám obsah olova klesá. Olovo se vyskytuje v jílech a břidlicích  

a dobře se adsorbuje na jílovou koloidní frakci i humus. V rostlinách se olovo nejvíce 

ukládá v kořenech, v nadzemních částech rostlin jsou jeho koncentrace nízké i u rostlin 

rostoucích v půdách silně kontaminovaných olovem (Beneš a Pabiánová, 1987). 

http://www.wikiskripta.eu/index.php/Olovo
http://www.wikiskripta.eu/index.php/M%C4%9B%C4%8F
http://www.wikiskripta.eu/index.php/Zinek
http://www.wikiskripta.eu/index.php/Arsen
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Měď v půdě 

Celkový obsah mědi v půdě je uváděn v rozmezí 1 – 100 mg/kg. Vlivem biologické 

sorpce klesá obsah mědi s hloubkovým profilem, převážná část se nachází v humózním 

horizontu. Formy, v nichž se měď v půdě nachází, jsou z hlediska biopřístupnosti pro 

organismy velmi rozdílné. Na obsah mědi v půdě má vliv také pH, s klesajícím pH  

se mobilita měďnatých iontů zvyšuje. Ke zlepšení pohyblivosti mědi dochází rovněž při 

zlepšení podmínek, které umožňují nitrifikaci, přičemž měď přechází z organických vazeb 

na přístupnější minerální formu (Alloway, 1990). Největším zdrojem znečištění v životním 

prostředí je u mědi chemický průmysl a hornictví. 

 

Zinek v půdě 

Průměrný obsah zinku v našich půdách činí 0,2 – 2 mg/kg, jeho obsah opět závisí 

na hodnotě pH. Kyselé půdy obsahují až 10x více výměnného a rozpustného zinku než 

půdy neutrální a rovněž jeho vertikální pohyb je v takových půdách rychlejší (nejmenší 

rozpustnost zinku byla zjištěna při pH 5,5 – 6,9). Mezi antropogenní zdroje znečištění 

zinkem patří hlavně podniky barevné metalurgie, městské aglomerace, a kaly z čistíren 

odpadních vod. V důsledku této činnosti dospěla kontaminace půd zinkem v některých 

oblastech k vysoké akumulaci tohoto prvku v horní vrstvě půd a stala se vážným 

problémem v ochraně životního prostředí.  Zinek je obsažen v různých primárních 

minerálech, z nichž se pak uvolňuje zvětrávacími procesy (Beneš a Pabiánová, 1987), 

nejvíce zinku se vyskytuje v bazických vyvřelinách, jako jsou tufy, amfiboly, svory 

(Klimek, 2012).  

 

Kadmium v půdě 

Průměrný obsah kadmia v půdě se nejčastěji pohybuje v rozmezí 0,01 – 1 mg/kg, 

hlavními zdroji kontaminace půd jsou odpady a spady z energetického, metalurgického  

a chemického průmyslu, dále pak fosforečná hnojiva a kaly z čistíren odpadních vod. 

Kadmium se v přírodě vyskytuje jako součást minerálů, najdeme ho například  

v kadmoselitu, monteponitu, otavitu a hawleyitu. Kadmium se také hromadí ve fosfátech  

a biogenních usazeninách. Hlavním faktorem limitujícím obsah kadmia v půdách  

je chemické složení mateční horniny, jejíž rozpustnost silně stoupá s klesajícím pH. Obsah 

kadmia v půdě ovlivňují významně také půdní mikroorganismy. Je známo, že zvýšená 
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koncentrace iontů kadmia v půdním výluhu má silný inhibiční efekt na půdní 

mikroorganismy a vysoké dávky Cd mohou půdní mikroflóru přímo poškozovat (Brummer 

et al., 1986). 

 

Rtuť v půdě 

Obsah rtuti v půdě se pohybuje v rozmezí 0,002 – 0,2 mg/kg. Jejím zdrojem  

v životním prostředí je hutnictví, energetika, spalování fosilních paliv a kaly z čistíren 

odpadních vod. Obsah rtuti je dán především pedogenetickými procesy, rtuť se v půdě 

může vyskytovat ve formě elementární rtuti, která je těkavá a slabě rozpustná ve vodě, 

nebo v anorganické formě, která se vyznačuje vysokou afinitou k mnohým organickým  

a anorganickým ligandům, případně methylované formy rtuti představující sloučeniny  

s vysokou perzistencí v prostředí (Beneš a Pabiánová, 1987). Rtuť je vázána především  

na povrchy jílových minerálů, její transformace v půdách je výrazně ovlivněna mikrobiální 

činností v půdě. Ke snížení negativního vlivu rtuti v půdě lze doporučit zvýšení pH půdy 

zejména vápněním a zamezit výskytu redukčních podmínek v půdách (Sims, 1986). 

 

Chrom v půdě 

V půdách se obsah chrómu pohybuje od 5 – 120 mg/kg, největším zdrojem 

znečištění v životním prostředí je u chromu chemický průmysl, koželužny a kaly z čistíren 

odpadních vod. Chrom je v kovové formě málo toxický, toxicita sloučenin je závislá  

na jejich oxidačním stupni. Nejtoxičtější jsou sloučeniny Cr
6+

, které jsou klasifikovány 

jako významné kontaminanty životního prostředí. Šestimocný kation je v životní prostředí 

také velmi mobilní, zvláště v půdních vodách (Adriano, 2001). 

 

Nikl v půdě 

Průměrný obsah niklu v půdě činí 5 – 50 mg/kg, jeho rozpustnost ovlivňuje 

zejména hodnota pH půdy. Zdrojem niklu jsou hutnictví, galvanické pokovování, výroba 

nikl-kadmiových článků, spalovny komunálního odpadu a spalovací procesy. Nikl se může 

vyskytovat jako kontaminant ve všech typech abiotického prostředí, ale znečištění půd 

niklem je oproti vodám významnější. Zejména jde o lokality v blízkosti hutí a rafinerií, kde 

často dochází k úplné devastaci přirozené vegetace. V prostředí jej často nacházíme  

v kombinaci s arsenem, antimonem a sírou. Velké zásoby niklu jsou uloženy také  
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na mořských dnech v sedimentech a čistý nikl můžeme nalézt v kombinaci s železem 

v meteoritech (Alloway, 1990). 

 

Arsen v půdě 

Arsen patří mezi nejtoxičtější polokovy, jehož vysoké obsahy se často vyskytují 

v uhlí (v USA se průměrný obsah As v uhlí pohybuje v rozmezí 1 – 10 mg/kg, zatímco  

v uhlí těženém v České republice bylo nalezeno až 1500 mg/kg). Je tedy zřejmé,  

že hlavními zdroji znečištění ovzduší i zemědělských půd arsenem je spalování uhlí  

a tavení kovů. Nekontaminované půdy obsahují obvykle 0,2 – 40 mg/kg,  

u kontaminovaných půd se velmi výrazně obsah arsenu zvyšuje. Mobilita arsenu je dána 

intenzitou sorpce v půdě a je určována zrnitostí půdy, obsahem humusu, obsahem 

aktivních oxidů železa a hliníku, pH a vlhkostí půdy; v podmínkách suchého klimatu jsou 

sloučeniny arsenu prakticky nepohyblivé (Adriano, 2001). 

 

Selen v půdě 

V zemské kůře se selen vyskytuje v rozsahu 0,05 – 0,09 mg/kg. Obsah selenu  

v půdním profilu ovlivňuje zejména matečná hornina, množství organické hmoty, pH  

a srážky, zvýšené obsahy jsou pouze v aridních a semiaridních oblastech (Eurola et al., 

2004). Největším antropogenním zdrojem znečištění půdy selenem je chemický průmysl. 

Často se nachází v břidlicích, ve vápenatých horninách, v pískovcích i fosforečných 

horninách. Selen je prvek, který v živých organismech působí v již nepatrných 

koncentracích jako antioxidant, mnoho organismů přijímá selen z okolního prostředí, půdy, 

vody a vzduchu a jsou schopny ho zabudovat do svých buněčných struktur místo síry.  

Ve vyšších dávkách je však selen toxický. Selen snižuje toxicitu kadmia, rtuti, methylrtuti, 

thalia a stříbra tím, že mění jejich metabolismus (Alloway, 1990) a je považován za prvek 

důležitý pro rostliny (Adriano, 2001). Bylo prokázáno, že nízké dávky selenu chrání půdní 

organismy i rostliny před přílišným příjmem některých dalších škodlivých prvků, například 

arsenu, rtuti, kadmia nebo olova (Feng et al., 2009).  
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2.2.2 Účinky těžkých kovů na mikroorganismy, zejména na bakterie 

Mikroorganismy jsou první biota, které podléhají přímým i nepřímým dopadům 

těžkých kovů. Některé kovy, vyskytující se velmi nízkých až stopových koncentracích, 

jsou životně důležité pro činnost mikroorganismů (železo, zinek, měď, nikl). Tyto kovy 

jsou zapojeny do redoxních procesů metabolismu a dalších činností (Haferburg et al., 

2007) a usnadňují metabolismus. Nicméně, vysoké koncentrace těžkých kovů v půdách 

mohou mít inhibiční či dokonce toxické účinky na půdní organismy (Bruins et al., 2000). 

Nežádoucí účinky kovů na půdní mikroorganismy mají za následek snížení rozkladu 

organické hmoty nebo snížení rozmanitosti a aktivity celé řady půdních enzymů. Kovy 

mohou narušit některé z obecných změn morfologie, životního cyklu nebo zvýšení  

či snížení vitality bakteriálních buněk. Toxická koncentrace těžkých kovů může způsobit 

poškození enzymu a tím i jejich inaktivaci. Kovy také mění konformační struktury 

nukleových kyselin a proteinů, a v důsledku toho se tvoří komplexy s molekulami 

bílkovin, které činí mikroorganismy neaktivní. Tyto účinky mohou vést k narušení 

mikrobiální integrity buněčné membrány nebo zničení celé buňky (Haferburg et al., 2007). 

Ve srovnání reakce bakterií a mikroskopických hub na toxické kovy v půdě, například na 

zinek a měď, vědci došli k závěru, že bakteriální komunita je více citlivá na zvýšené 

koncentrace kovů v půdách, než populace hub (Rajapaksha et al., 2004). Tabulka č. 2 a č. 3 

uvádí abundanci mikroorganismů v přírodních a v antropogenně kontaminovaných půdách 

v Indii a Polsku.  

Tabulka 2: Abundance vybraných mikroorganismů v přírodních půdách a v půdách kontaminovaných těžkými 

kovy, vzorky byly odebrány kolem továrny v Nagpuru, Indie (Juwakar at al., 2007) 

Analyzované mikroorganismy 

[CFU g ] 
Přírodní půdy 

Půdy kontaminované 

těžkými kovy 

Celkový počet bakterií 17 × 10 
5
 0,58 × 10 

5
 

Celkový počet hub 0,26 × 10 
5
 0,042 × 10 

5
 

 

Tabulka 3: Abundance vybraných skupin mikroorganismů v přírodních půdách a v půdách kontaminovaných 

těžkými kovy, vzorky byly odebrány v ocelárnách ArcelorMittal v Krakově, Polsko (Lenart et al., 2012) 

Analyzované mikroorganismy 

     [CFU g ] 
Přírodní půdy 

Půdy kontaminované 

těžkými kovy 

Celkový počet bakterií ≤ 104,4 × 10 
5
 ≤ 13,15 × 10 

5
 

Celkový počet hub ≤ 0,21 × 10 
5
 ≤ 0,58 × 10 

5
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Různé kovy však ovlivňují různé populace mikrobiálních kultur rozdílně. Například 

znečištění půd mědí ovlivňuje mikroorganismy, které se účastní nitrifikace a mineralizace 

proteinových sloučenin, stříbro působí výrazně baktericidně a patří k nejvíce toxickým 

kovům pro heterotrofní bakterie, (existují však rezistentní bakterie na stříbro, a to jak  

v klinických tak v přírodních podmínkách), (Kabata-Pendidas et al., 1999). Asi 100 ppm 

zinku v půdách může inhibovat nitrifikační procesy a přibližně 1000 ppm inhibuje většinu 

mikrobiologických procesů v půdě (Bong et al, 2010). Mikroorganismy hrají také 

důležitou roli v oběhu a transformaci sloučenin rtuti v životním prostředí. Některé kmeny 

bakterií vykazují vysokou toleranci na zvýšené koncentrace rtuti v půdách, zvýšené 

koncentrace olova v povrchových vrstvách půdy ovlivňují půdní mikroflóru negativně 

(Bruins et al., 2000).  

 

2.2.3 Příklady antropogenně kontaminovaných půd  

Ekologické a půdní problémy postihují především citlivé ekosystémy, které jsou 

dnes již vyčleňovány jako environmentálně kritické oblasti. Kritičnost území  

je posuzována podle zranitelnosti, tj. pravděpodobnosti poškození ovlivňovaného systému. 

Typickým příkladem území s vysokou zranitelností jsou pobřežní nížiny, delty řek 

a velká města s rozvojem průmyslu. V Evropě, Asii, Americe, ale i v některých zemích 

Afriky je rozsah kontaminovaných půd většinou dobře znám a mnoho zemí má 

vypracované postupy, které používají při testování a  řešení tohoto environmentálního 

problému. Opačná situace však panuje v zemích Východní a Střední Afriky a některých 

okresech Indie, kde navíc znečištěných půd velmi rychle přibývá. Do této bakalářské práce 

jsem vybrala státy s antropogenním znečištěním půd a okolních vod a samozřejmě jsem 

zde zařadila i Českou republiku.  

Evropa – pobřeží Severního moře 

Severní moře je oblast o rozloze 850 000 km² na kontinentálním šelfu 

severozápadně od Evropy. Je součástí Atlantského oceánu. Severní moře a jeho břehy jsou 

značně znečištěné, převážně fosforem, dusíkem a rtutí, které se do něj dostávají z ústících 

řek, dále kadmiem, zinkem a mědí, které jsou přinášeny z emisí převážně z průmyslových 

oblastí Německa, Nizozemska a také Velké Británie. Další znečištění vzniká z důvodu 

stále vyšší poptávky po zdrojích energie. V Severním moři těží Velká Británie, Nizozemí, 

http://cs.wikipedia.org/wiki/%C5%BDivotn%C3%AD_prost%C5%99ed%C3%AD
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Německo, Dánsko a Norsko, ročně se dostane do vody 260 000 tun oleje z tankerové 

dopravy. Nezřídka se objevují obrovské plovoucí skvrny z unikající ropy, z prasklin 

ropovodů nebo vypouštěním ropných zbytků z tankerů. To má za následek zvýšenou 

kontaminaci půd těžkými kovy v okolí břehů Severního moře a jeho přístavů (Portman, 

2012). 

Evropa – Česká republika 

Hlavním zdrojem znečištění v České republice je průmysl, nejčastěji těžební, 

hutnický, metalurgický, chemický. Například Slezsko, historické území na východu České 

republiky a jihu Polska, je jedením z nevýznamnějších průmyslových regionů. Součástí 

Hornoslezské pánve je i pánev Ostravská, kde se nacházejí největší ložiska černého uhlí  

v České republice. Těžba v tomto regionu začala ve 30. letech 19. století a vázal se na ni 

rozvoj hutnictví i energetiky, především tepelných elektráren. Extenzivní industrializace  

se rychle projevila na poškození životního prostředí. Nikdo nehlídal množství 

vypouštěných zplodin a kontaminaci půd, proto se v regionu rychle vytvořilo antropogenní 

znečištění reliéfu, ale také podzemních a půdních vod. Důsledkem je negativní ovlivnění 

zdraví obyvatel, zkracování průměrného věku a nárůst dětské nemocnosti, například 

astmatu a chronických problémů s dýcháním. I přes dnešní snahy o omezení těžby  

a hlídání zplodin v ovzduší, ve vodě a v půdě, je tento region stále řazen k nejvíce 

postiženým v Evropě (Smolová a Svoboda, 2013). 

Evropa (Asie) – Rusko, pohoří Ural 

Rusko má mnoho znečištěných lokalit. Mezi nejvíce postižené regiony Ruska patří 

Ural, kde ve 30. letech nastal kvůli přírodním zdrojům nerostných surovin obrovský rozvoj 

průmyslu. V současné době je Ural střediskem těžkého, strojírenského, chemického  

a dřevozpracujícího průmyslu, zpracování stavebních hmot a energetiky. Nejvíce 

znečištěná je pedosféra, kvůli častým únikům těžených kovů do půdy. Velkým problémem 

je i radioaktivita, která se dostává do půd ukládáním radioaktivního materiálu na otevřené 

skladiště. Tato kritická situace se projevuje i na zdravotním stavu obyvatel. I přesto,  

že emise za posledních 20 let poklesly o 20%, vzrostl třikrát počet nemocných a dvakrát 

počet lidí nemocných rakovinou. Jediným řešením by byla rekonstrukce existujících 

podniků a zakázání dosavadních technologií, tomu však brání finanční situace řady z nich 

(Šuta M., 2008).  



    Kateřina Boturová: Diverzita bakterií v půdách a sedimentech kontaminovaných kovy 

 

2015                                                                                                                                      13 

 

Asie – Čína 

Obrovský rozvoj textilního, chemického a strojního průmyslu Čínské republiky  

od roku 1980 provází výrazné znečištění půd. Uvádí se, že desetina zemědělské půdy  

je zničena znečištěním, jen zamoření půd toxickými kovy způsobuje každoročně 

znehodnocení zemědělské produkce. Bylo zjištěno také znečištění zemědělské půdy  

a vody, protože již kontaminovaná voda slouží k dalšímu zavlažování (Šuta, 2007; Liu  

et al., 2012). 

Asie – Japonsko 

Japonsko je státem, kde se dá sledovat nejen vznik a důsledky jednotlivých 

environmentálních problémů, ale i hledání východisek. Již v roce 1610 začala v Japonsku 

první těžba mědi. Oblasti velkých aglomerací byly v minulosti postiženy velkým 

znečištěním půd z průmyslových závodů, dopravy a energetických zařízení. Okolí hutí, kde 

se měď těžila, je i 100 let po jejich uzavření zamořeno a velmi znečištěno kovy. V oblasti 

kolem řeky Changjiang se pH půdy pohybuje okolo 3 – 4, další znečištění půd spojené 

s prudkým rozvojem vedlo k rozšíření nemocí. Například nemoci itai-itai z kadmia  

a minamoto z rtuti. Značný problém v kontaminovaných půdách také způsobují obsažené 

dioxiny a rtuť. Díky těmto chybám přistoupilo Japonsko na velmi přísnou politiku ochrany 

životního prostředí. Výdaje státu na tyto účely pokrývají z 80-ti procent znečišťovatelé  

a z 20-ti procent doprava. Jsou zabezpečeny i náklady na lékařské ošetření a důchod lidí 

žijících v postižených oblastech (www env.go.jp).  

Amerika – Spojené státy Americké 

Spojené státy americké jsou světovým komponentem v navrhování standardů 

čištění a jejich uplatňování v praxi. V globálním měřítku však patří stále ke státům 

s největším znečištěním půdy. Největšími zdroji znečištění v USA jsou chemický průmysl 

a vypouštění městských odpadních vod (www.mmr.cz; www.nrcs.usda.gov). 

V USA je ročně vyčištěno tisíce kontaminovaných míst, často za pomocí 

mikroorganismů, které mohou být využity jako bioindikátory stavu životního prostředí. 

Agentura United Stated Environmental Protection Agency (EPA), využívá mnoho nástrojů  

k posouzení, provádění a analyzování znečištěných půd v programech zvaných Superfund. 

Některé z nich jsou inovativní, zatímco jiné byly použity i na delší dobu. Program 

Superfund se zabývá odstraněním příčin a následků způsobených škod. Zaměřuje se hlavně 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Bioindik%C3%A1tor
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na půdy znečištěné chromem, arsenem a olovem. Nápravná opatření učiněná v krajině jsou 

revitalizace a rekultivace dané oblasti (www.epa.gov). 

 

V dnešní době nalezneme ve světě mnoho organizací zabývající se touto 

problematikou. K nejznámějším patří světová organizace WHO (World Healt 

organization), EPA (United Stated Environmental Protection Agency), EEA (European 

Environment Agency), CLEA (Contaminated land exposure assessment), SGVs (Land 

contamination: soil guideline values) nebo ICRCL (Inter Departmental Committee for  

the Redevelopment of Contaminated Land). 

 

2.2.5 Účinky na zdraví člověka a ekosystém 

Půda je nedílnou součástí životního prostředí člověka. Pro člověka v posledních 

letech stoupá také její hygienický význam z hlediska vzrůstající kontaminace prostředí. 

Migrace kontaminantů je relativně pomalá, takže půda z hlediska kontaminace je ukazatel 

poměrně stabilní a dlouhodobě ovlivňující životní prostředí a člověka. 

Znečištění půdy má oproti znečištění vody a ovzduší také to specifikum, že není 

zpozorováno okamžitě. Není vnímáno smyslovými orgány, ale projevuje se v mnoha 

případech skrytě, jako je tomu v případech iontů toxických kovů, které mají schopnost 

dlouhodobé vazby v půdních strukturách a u látek typu PCBs a PAU s dlouhou dobou 

perzistence. Takovéto typy kontaminantů se nakonec dostávají do organismu člověka, kde 

se kumulují. Přísun těchto látek je buď přímý, nebo pomocí potravinových řetězců. 

Počáteční stadia znečištění půdy jsou proto těžko kontrolovatelná. Různorodé škodliviny 

můžou mít původ v pozadí daném geologickým složením půdy ovlivňovaným také vlivem 

klimatických podmínek, anebo pocházejí z antropogenního znečištění.  

Díky množství organických látek, většinou i dostatkem makrobiotických  

a stopových prvků, kyslíku i vlhkosti, jsou v půdě příznivé podmínky pro růst a existenci 

mikroorganismů. V případě, že v půdě nejsou extrémní podmínky například teplota, pH, 

redoxní potenciál a solnost, mají mikroorganismy téměř ideální prostředí pro svou 

existenci. Jakákoliv změna podmínek v prostředí půdy však může vyvolat významné 

změny ve struktuře mikrobiální populace. Toho se využívá k hodnocení kvality půdy, 

kontaminace půdy, podmínek v půdě, stresových faktorů a podobně. Na základě reakce  

http://cs.wikipedia.org/wiki/Revitalizace
http://cs.wikipedia.org/wiki/Rekultivace
http://www.wikiskripta.eu/index.php/Polycyklick%C3%A9_aromatick%C3%A9_uhlovod%C3%ADky
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na změnu podmínek se mikroorganismy mohou využívat jako bioindikátory různých 

negativních vlivů. Příkladem jsou autochtonní bakterie Pseudomomas, Agrobacterium, 

Arthrobacter, Streptomyces a Nocardii nebo zymogenní bakterie jako jsou Bacillus  

a Mycobacterium, některé druhy Enterobacter i Aeromonas. Dále v půdě můžeme nalézt 

patogenní bakterie, které dělíme na primární patogeny, kde je půda přirozeným 

stanovištěm (například Clostridium) nebo sekundární patogeny, které se dostávají do půdy 

sekundárně a přežívají v ní. Příkladem je Bacillus anthracis, Salmonella a Shigella. Další 

informace o bakteriích, jejich výskytu a patogenitě jsou zařazeny v kapitole č. 4. 

 

Obrázek 1: Mikrobiální diverzita: bakterie rodu Pseudomonas, Arthrobacter, Streptomyces, 

Agrobacterium, Mycobacterium, Nocardia, Shigella, Clostridium a Salmonella (Pandza et al., 2000; Mages 

et al., 2008; Bafghi et al., 2015; Carlson et al, 2015; Křemek et al., 2015; Li et al., 2015; Williamson et al., 

2015; www.cdc.gov) 

http://www.wikiskripta.eu/index.php/Antrax
http://www.wikiskripta.eu/index.php/Salmonelov%C3%A1_enteritida
http://www.wikiskripta.eu/index.php/Shigellosis
http://www.wikiskripta.eu/index.php/Shigellosis
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3. Úloha bakterií v procesech biotransformace kovů 

v půdách 

 

Schopnost přežití organismů, včetně mikroorganismů, kromě jiného závisí  

na schopnosti vypořádat se s toxickými vlastnostmi látek přítomných v životním prostředí. 

Během svého vývoje si mikroorganismy vytvořily různé mechanismy, které jim umožnily 

udržovat nízkou koncentraci toxických látek ve svých buňkách. Vývojově determinovaná 

odolnost se stala součástí genetického vybavení organismů a je uložena v nukleoidu  

a v mobilních genetických elementech (plasmidy, transpozony, transgeny, a další). 

Biotransformační procesy zahrnují různé mechanismy na odstraňování kovů z půd 

a životního prostředí. Mezi nejznámější patří bioremediace, bioakumulace a biosorpce, což 

jsou procesy, které se často doplňují a u bakteriálních buněk mohou probíhat současně. 

Mechanismy těchto metod pro jednotlivé typy nejsou stále ještě podrobně známé, většinou 

se jedná o složité biochemické děje. Z biochemického hlediska mohou být za průběh těchto 

procesů zodpovědné různé typy metabolických drah, které se odlišují svým finálním 

produktem. 

 

Obrázek 2: Interakce ovlivňující bioakumulaci, chemisorpci, biosorpci, biotransformaci, biodegradaci, 

biomineralizaci a biovolatilizaci (Tabak et al., 2005) 
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Pravděpodobné mechanismy zodpovědné za jednotlivé procesy jsou uvdeneny 

v tabulce č. 4. 

 

Tabulka 4: Biologické procesy a jejich mechanismy (Kaduková a Virčíková, 2003) 

      Typ procesu   Typ mechanismu 

Bioakumulace 

 

 extracelulární akumulace 

 vazba na intercelulární sloučeniny 

 intracelulární (vnitrobuněčná) precipitace 

 methylace 

 intracelulární akumulace v tělech vyšších 

  organismů 

 jiné mechanismy 

 

Biosorpce 

 

 Fyzikální adsorpce 

 Chemisorpce 

 Iontová výměna 

 

Biovolatilizace 

 

 Redukce 

 Methylace 

 

Bioloužení 

 

 Přímé loužení 

 Nepřímé loužení 

 

Bioremediace 

 

 fytoremediace 

 in situ bioremediace 

 ex situ bioremediace 

 biologické čištění vody 

 

 

3.1 Bioakumulace 

Bioakumulace je růst koncentrace sloučenin v buňkách organismů. Je to proces, 

během kterého jsou chemické látky akumulovány organismy přímo z okolního prostředí 

média nebo prostřednictvím kontaminované potravy. Bioakumulace je tedy ukládání 

některých látek do orgánů či tkání živých organismů. Nevýhodou bioakumulace  

je skutečnost, že nahromaděné množství škodlivých látek se dostávají do dalšího článku 

potravního řetězce, takže může dojít k takovému rozporu, že koncentrace škodliviny 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Fytoremediace
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=In_situ_bioremediace&action=edit&redlink=1
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=In_situ_bioremediace&action=edit&redlink=1
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Biologick%C3%A9_%C4%8Di%C5%A1t%C4%9Bn%C3%AD_vody&action=edit&redlink=1
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v prvním článku potravního řetězce nemusí být velká, ale její hromadění v jednotlivých 

článcích může u živého organismu, který je na konci potravního řetězce a který stravou 

dostává již značné množství škodliviny vést k onemocnění až k smrti (Neff, 2002). 

Bioakumulace byla prokázána u řady mikroorganismů, z bakteríí je to například 

Escherichia coli, u které byla popsána bioakumulace iontů mědi (Ueki et al., 2003), 

kadmia, zinku (Kotrbal et al., 2008) i niklu (Krishnaswamy et al., 2000). Také jsou známé 

bioakumulace u druhu Pseudomonas putida (KŁapcinská, 1994), například v antropogenně 

kontaminovaných půdách kadmiem (Krishna et al., 2012). U rodu Bacteroides a Bacillus  

byla prokázána bioakumulace chromu (Srinath et al., 2002). 

 

3.2 Biosorpce 

Biosorpce je metabolický pasivní proces, kde množství kontaminujících látek závisí 

na kinetické rovnováze a na složení buněčných povrchů sorbentů, nečistoty jsou zde 

absorbovány na buněčné struktury (Vijayaraghavan a Yun, 2008). Biosorpce byla původně 

zkoumána na základě pasivního ukládání nemetabolizující a nežijící biomasy – ionty jsou 

z roztoků vázány na pevný materiál biomasy. Biosorpce může probíhat v sorpční koloně, 

která obsahují tekutiny s ionty těžkých kovů, biosorbenty pak absorbují ionty kovů  

a mohou být znovu použity v průběhu recyklace nebo nahrazeny jinými biosorbenty, což je 

značnou výhodou tohoto procesu (Volesky, 2003). Účinnými biosorbenty mohou být právě 

mikroorganismy, studovány byly bakterie, sinice, řasy, mikroskopické houby aj. 

Proces biosorpce se využívá především v biotechnologiích pro odstraňování 

těžkých kovů z kontaminovaného prostředí. Proces lze úspěšně využít v mnoha odvětvích 

průmyslu, například při čištění odpadních vod (Lesmana et al., 2009) nebo pro techniky 

filtrování. 

Bakteriální biosorpse využívá mnoho kmenů, například baktrie Bacillus subtilis, 

kde byly zkoumány interace bakterie s Cd, Cu, Pb a Al (Bai et al., 2014), Escherichia coli, 

kde buňky účinně vázaly ionty Cu, Cr a Ni (Almaguer-Cantú et al., 2011), Pseudomonas 

aeruginosa a Pseudomonas putida, které vážou šestimocný uran (Choi a Lee, 2009; Hu et 

al., 1997) nebo Micrococcus luteus u kterých byla sledována biosorpce Cu a Co (Puyen et 

al., 2012). 



    Kateřina Boturová: Diverzita bakterií v půdách a sedimentech kontaminovaných kovy 

 

2015                                                                                                                                      19 

 

3.3 Biovolatilizace 

Biovolatilizace je biologický proces odstraňování kovů z kontaminovaného 

prostředí, tvorbou prchavých sloučenin – redukcí nebo jejich metylací. Při mikrobiální 

redukci dochází ke snížení valence kovů, redukce může být částečná nebo úplná za vzniku 

elementárního kovu. Příkladem je redukce dvojmocné rtuti, která je z roztoku 

transformována do buněčné membrány, kde se redukuje na elementární rtuť, která 

difunduje z buňky a je odstraněna z okolního roztoku vypařením (Kaduková a Virčíková, 

2003). Při mikrobiální redukci byly úspěšně použity mikroorganismy – bakterie, 

mikroskopické houby nebo sinice. Také metylací mohou být transformovány těžké kovy, 

např. Hg, Se, Te, As, Sn, Pb, a Cd, příkladem nejlépe prostudované mikrobiální 

volatilizace je metylace arsenu nebo selenu. Arsen nacházející se v prostředí se může 

redukovat a biometylační reakcí transformovat na plynný arzán, zatímco selen se může 

vyskytovat ve všech třech skupenstvích. Biotechnologické metylace byla sledována 

například u bakterie Pseudomonas stutzeri, která slouží jako biokatalyzátor pro obnovu 

selenu prostřednictvím biovolatilizace z vodné fáze (Kagami et al., 2013). V praxi se zatím 

biometylace neaplikuje, dosud se studuje a experimentálně sleduje v laboratorních 

podmínkách, a to především kvůli potížím se zachycením prchavých sloučenin, neboť 

některé sloučeniny (například Hg, Pt a Tl) jsou extrémně toxické. 

 

3.4 Bioloužení 

Bioloužení je proces, který může být definován jako rozpouštění minerálů 

způsobené přímým nebo nepřímým působením různých mikroorganismů. V těchto 

procesech se přirozená flóra mikroorganismů podílí na postupné solubilizaci kovového 

minerálu či odpadu (Rawlings, 2005). Tento proces lze také vysvětlit jako složený ze dvou 

různých mechanismů, které tvoří přímé a nepřímé bioloužení. Při nepřímém bioloužení 

dochází k biologické interakci mezi povrchem minerálu a meziprodukty nebo konečnými 

metabolity vytvářenými bakteriemi, opakem je přímý mechanismus, při kterém dochází 

nejprve k navázání kovu na povrch buňky bakterií a poté k jeho uvolnění do loužícího 

roztoku (Rohwerder et al., 2003; Olson et al., 2003).  

Bioloužení se využívá nejčastěji v průmyslu při čištění rud, nejlépe jsou popsány 

procesy bioloužení u bakterií Acidithiobacillus, které se uplatňují při bakteriálním loužení 
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a desulfurizaci uhlí (Mandl et al, 1993; Fečko et al., 2008; Balžek et al, 2012; Wong et al., 

2015) 

 

3.5 Bioremediace 

 Bioremediace je technologie, která využívá výše popsaných transformačních 

procesů mikroorganismů k odstranění znečištěných látek z půdy, sedimentů, vody a celého 

životného prostředí. Tato technologie může být obecně klasifikována jako technologie  

v in situ nebo v ex situ, podle toho, zda technologie upřednostňuje zpracování 

kontaminovaného materiálu na místě, nebo zahrnuje odtěžení materiálu, který má být 

zbaven kontaminantů na jiném místě (Golueke, 2000).  

Bioremediace je alternativou k tradičním sanačním technologiím jako  

je skládkování nebo spalování. Závisí na přítomnosti vhodných mikroorganismů, na jejich 

správném množství a na jejich vhodné kombinaci, při které mohou co nejefektivněji 

degradovat nečistoty z prostředí. Autochtonní mikroorganismy žijící ve znečištěném 

prostředí jsou často adaptovány k přežití v přítomnosti toxických kovů, k extrémním 

teplotám i zásaditému nebo kyselému pH. Tito mikrobi původní mikroflóry mají tendenci 

využívat živiny a akceptory elektronů, které jsou k dispozici na daném místě, pokud  

je přítomna kapalná voda (Fonti et al, 2015).  Bioremediace je často spojována  

s transformováním nebo rozkladem kontaminujících látek, zahrnují procesy 

biotransformace a postupné biodegradace. Za biotransformaci je považována jakákoliv 

změna molekulární a atomární struktury sloučenin, zatímco biologická degradace zahrnuje 

rozklad organické hmoty pomocí mikroorganismů do menších organických nebo 

anorganických komponentů (Lovley, 2003). 

 Procesy moderní bioremediace dnes poměrně často využívá transgenní 

mikroorganismy vytvořené metodami genového inženýrství speciálně pro tuto technologii.  

Využívají se například bakterie Deinococcus radiodurans (nejznámější radioresistentní 

organismy), které byly upraveny tak, aby redukovaly toluen a iontovou rtuť z vysoce 

radioaktivního jaderného odpadu (Tabak et al., 2005), nebo bakterie Agrobacterium 

tumefaciens, které se využívají při odstraňování vedlejších produktů chemické výroby  

a v zemedělství (Goodner et al., 2001) dále také Arcobacter anaerophilus, Bacillus 

http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=cs&prev=search&rurl=translate.google.cz&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/In_situ&usg=ALkJrhjtnzDgTrQ_om3JA5E20tcdw6Fk6g
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=cs&prev=search&rurl=translate.google.cz&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Ex_situ&usg=ALkJrhgDyafYKzH0g9k8BpYsfOc50S8srQ
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=cs&prev=search&rurl=translate.google.cz&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Deinococcus_radiodurans&usg=ALkJrhg4RpgNI0CPjVXS-A_g6629HJSelw
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=cs&prev=search&rurl=translate.google.cz&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Radioresistance&usg=ALkJrhjBKxC5fNlXE32smVA11dm0J1HRtg
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thuringiensis, Desulfobacter postgatei, Eschrichia coli,  Pirellula staleyi a Pseudomonas 

putida, které se používají při odstraňování ropných produktů z vody a půdy (Rosypal, 

2003). Další příklady bioremediace a aplikace v praxi jsou popsány v kapitole 4. této 

bakalářské práce. 

 

 

 

 

 

Obrázek 3: Abiotické a biotické procesy ovliňující bioremediaci kovů v prosředí (Tabak et al., 2005) 
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4. Přehled výskytu významných taxonomických skupin 

bakterií 

4.1 Přehled významných taxonomických skupin bakterií 

Rod Arcobacter 

Systematické zařazení: 

Doména: Bacteria 

Kmen: Proteobacteria 

Třida: Epsilonproteobacteria 

Řád: Campylobacterales 

Čeleď: Campylobacteraceae 

Rod: Arcobacter 

Bakterie patřící do rodu Arcobacter jsou gramnegativní, štíhlé až zakřivené tyčky, 

někdy do tvaru písmene „S“ nebo šroubovice, které nesporulují. Ve starších kulturách tvoří 

kulaté nebo kokovité tvary, pohyblivé jedním polárním bičíkem, který je charakteristický 

svým vývrtkovitým pohybem. Jsou mikroaerofilní, nevyžadují H2 a jsou schopné růst  

za aerobních podmínek i anaerobně. Metabolismus je respiratorní, nepigmentují  

a optimální růstová teplota je mezi 15 – 30 °C. Druhy rodu Arcobacter jsou 

chemoorganotrofní, sacharidy neoxidují ani nefermentují a energii získávají 

z aminokyselin nebo z meziproduktů cyklu trikarbonových kyselin (Sedláček, 2007; 

Madigan, 2012).  

Bakterie jsou všeobecně rozšířeny, nacházejí se ve střevním traktu  

a v reprodukčních orgánech, dále ve vodních rezervoárech, odpadním kalu, na ropných 

polích i ve slaném prostředí. Druh A. nitrofigilis v symbióze s rostlinami fixuje dusík. 

Patogenita u tohoto rodu byla prokázána. Některé druhy jsou patogenní pro člověka 

i zvířata, příkladem jsou druhy A. butzleri a A. skirrowii, které způsobují střevní potíže  

a infekce spojené s nevolností, horečkou a bolestí břicha (Vandenberg et al., 2004).  
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Mezi nejznámější zástupce patří: Arcobacter nitrofigilis, Arcobacter butzleri. 

Arcobacter anaerophilus a Arcobacter skirrowii. 

V biotechnologiích se rod Arcobacter uplatňuje při bioremediaci a biodegradaci 

kovů z půdy a odpadních kalů. A. anaerophilus se používá při bioremediaci znečištěných 

půd, lagun a odkališť kontaminovaných kovy (Jyothsna et al., 2013). Dále se rod 

Arcobacter používá při biodegradaci ropy z vodního prostředí, příkladem jsou nové izoláty 

A. butzleri z ropných polí Kaspického moře (Masood et al., 2014).  

 

 

Obrázek 4: Morfologie baterií rodu Arcobacter s gramnegativní buněčnou stěnou (Wirsen et al., 2002; 

Fedorovich et al., 2009; www.sci.muni.cz) 

 

Rod Bacteroides 

Systematické zařazení: 

Doména: Bacteria 

Kmen: Bacteroidetes 

Třída: Bacteroidetes 

Řád: Bacteroidales 

Čeleď: Bacteroidaceae 

Rod: Bacteroides 

Bacteroides je rodem gramnegativních tyčinkovitých mikroorganismů rozmanité 

velikosti, které nesporolují. Mnoho druhů je pleomorfních a může vykazovat terminální 

nebo centrální ztluštěniny, vakuoly, případně tvořit vlákna. Většinou jsou nepohyblivé  

a obligátně anaerobní až aerotolerantní nebo chemoofranotrofní. Metabolizují peptony  

a sacharidy, produkty fermentace jsou acetát, sukcinit a laktát (Sedláček, 2007).  
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Růst bakterií rodu Bacteroides se stimuluje přidáním heminu a vitaminu K  

do média. Původně byl tento rod velmi početný a fenotypově i fylogenicky extrémě 

heterogenní. Z tohoto důvodu byl rod zúžen pouze na druhy blízce příbuzné druhu 

Bacteroides fragilis. Zástupci rodu se nachází v širokém rozmezí anaerobních habitatů, 

především v gastroinstinálním traktu, dále v souvislosti se záněty dásní, purulentními 

infekcemi člověka a zvířat a v odpadním kalu (Ji et al., 2014).  

Patogenita u tohoto rodu byla již dříve prokázána. Rod Bacteroides je zodpovědný 

za mnoho typů infekcí a abscesů, které se mohou vyskytnout po celém těle, včetně 

centrálního nervového systému, hlavy, krku, hrudníku, břicha, pánve, kůže a měkkých 

tkání. Bacteroides se podílí také na infefekcích sliznic a meningitid, zejména u dětí (Cao  

et al., 2014). Diagnostika a léčba jsou komplikované vzhledem k pomalému růstu 

Bacteroides a zvyšující se odolnosti vůči antibiotikům. B fragilis se vyskytuje nejvíce  

v klinických infekcích, spolu s B. distasonis, B. ovalus, B. thetaiotaomicron, a B.vulgatus 

jsou téměř univerzálně odolné vůči penicilinům. Tyto bakterie převládají v trávící oblasti  

a jsou zodpovědné za většinu nitrobřišní infekce. Kromě toho rod Bacteroides představuje 

velké riziko jako potenciální zdroj infekce v průběhu gastrointestinálních operací (Akin  

et al., 2014). 

Mezi nejznámější zástupce patří: Bacteroides fragilis, Bacteroides distasonis, 

Bacteroides ovalus, Bacteroides thetaiotaomicron, a Bacteroides vulgatus. 

V biotechnologiích se bakterie uplatňují při bioremediaci kontaminované půdy 

(Vinas et al., 2005) nebo při bioremediaci polychlorophenolu v podzemních vodách 

(Männistö et al., 2001). Rod Bacteroides byl také úspěšně využit při biodegradaci ropy 

(Das, 2014). 

 

Obrázek 5: Morfologie baterií rodu Bacteroides s gramnegativní buněčnou stěnou (Franci set al., 1995; 

www.microbe. com; www.sci.muni.cz) 
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Rod Clostridium 

Systematické zařazení: 

Doména: Bacteria 

Kmen: Firmicutes 

Třída: Clostridia 

Řád: Clostridiales 

Čeleď: Clostridiaceae 

Rod: Clostridium 

Bakterie rodu Clostridium mají tvar pleomorfních tyček (rovné nebo mírně 

zakřivené) s různou délkou a průměry, které jsou uspořádány po dvou v krátkých řetízcích 

se zakulacenými nebo zašpičatělými konci, ojediněle se vyskytují ve spirálách. Některé 

druhy tvoří dlouhá vlákna. V rané fázi růstu se barví grampozitivně. Většinou mají 

pohyblivé peritrichální bičíky. Vytváří oválné nebo kulaté endospory, které obvykle 

ztlušťují buňku. Jsou obligátně anaerobní. Většina druhů je chemoorganotrofních, některé 

mohou být chemoautotrofní nebo chemolitotrofní. Druhy rodu Clostridium fixují 

atmosférický dusík a z cukrů nebo peptonů produkují směs organických kyselin a alkoholů 

(Kalia et al., 2011; Stackebrandt et al., 1999). 

Metabolicky je to velmi rozmanitá skupina s optimální teplotou v rozmezí  

10 – 65°C. Jsou široce rozšířené v prostředí. Běžně se vyskytují v půdě, čistírenském kalu, 

v mořských sedimentech, v rozkládajícím se rostlinném materiálu, živočišných  

a rostlinných produktech, ve střevním traktu člověka, jícnu obratlovců, u hmyzu  

a v humánním či veterinárním kllinickém materiálu. Mají saprofytické a proteolytické 

vlastnosti, těchto vlastností se využívá pro klasifikaci klostrídií do tří skupin, protože  

je to druhově velmi bohatý rod s více než sto taxony. První skupinu tvoří druhy produkující 

kyselinu z glukózy a hydrolyzující želatinu, zde patří například C. botulinum, druhou 

skupinu tvoří druhy produkující kyselinu z glukózy, ale nehydrolyzující želatinu, zde patří 

C. butyricium a třetí skupinou jsou druhy bakterií netvořící kyselinu z glukózy,  

ale hydrolyzující želatinu, například druh C. tetani (Sedláček, 2007). 
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Některá klostridia jsou primárně patogenní pro zvířata a člověka. Jsou druhy, které 

produkují silné toxiny, příkladem je botulotoxin, difterický toxin a tetanotoxin, které patří 

mezi nejúčinnější jedy vůbec (Li et al., 2013). Mezi nejčastější projevy působení toxinů 

patří neurotoxikózy, sepse, nekrotizující infekceměkkých tkání a enteroxoxikózy (Depestel 

et al., 2013). 

Mezi nevýznamnější zástupce patří: Clostridium botulinum, Clostridium 

perfringens, Clostridium septicum, Clostridium sporongenes, Clostridium butyricum, 

Clostridium ramosum, Clostridium tetani a další (Sedláček, 2007). 

V biotechnologiích se bakterie rodu Clostridium uplatňují při bioremediacích. 

Například spory C. bifermentans byly vzhledem ke své životaschopnosti využity  

při bioremediaci v suchém i kapalném stavu k rozkladu TNT (Waites et al., 1980). C. 

thermocellum je druhem, který se díky svým enzymům využívá například při výrobě 

etanolu ze zemědělsko-průmyslových zbytků, které jsou znečištěny kovy (Vermelho et al., 

2012). Blíže neurčené rody Clostridium sp. se dále také využívají při bioremediacích uranu 

z kontaminovaných půd odpady (Francis et al., 1995) nebo při biokatalýze biopaliv  

a chemikálií v půdách (Parales et al., 2002). 

 

 

Obrázek 6: Morfologie baterií rodu Clostridium s grampozitivní buněčnou stěnou (Carlson et al., 20015; 

www.bioquell.com; www.sci.muni.cz) 

 

Rod Desulfobacter 

Systematické zařazení: 

Doména Bacteria 

Kmen: Proteobacteria 

Třída: Deltaproteobacteria 
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Řád: Desulfobacterales 

Čeleď: Desulfobacteraceae 

Rod: Desulfobacter 

Desulfobacter je rodem gramnegativních oválných až tyčinkovitých nebo mírně 

zakřivených bakterií které jsou nepohyblivé nebo pohyblivé s jedním polárním bičíkem, 

striktně aerobní. Redukují síran a často také sirník nebo tiosíran na H2S. Přednostním 

donorem elektronů je acetát, ale některé druhy využívají etanol, H2 nebo laktát. Vodík 

utilizující kmeny rostou autotrofně, kdy výhradním zdrojem uhlíku je CO2.  

Rostou zpravidla na jednoduchých živných médiích, některé druhy vyžadují 

vitamíny, případně soli ve formě NaCl a MgCl2, které stimulují růst. Optimální teplota  

pro Desulfobacter je v rozmezí 20 – 33 °C, termofilní druhy zatím nebyly popsány. 

Optimální pH je 6,5 – 7,4. Zástupci tohoto rodu se běžně vyskytují v bezkyslíkatých 

mořských nebo braktických sedimentech. Některé druhy mohou být zjištěny i ve vodách 

ropných polí (Sedláček, 2007; Burow et al., 2014). 

Patogenita u tohoto rodu nebyla dosud prokázána. 

Mezi nejznámější zástupce patří: Desulfobacter curvatus, Desulfobacter gigantem, 

Desulfobacter halotolerans, Desulfobacter hydrogenophilus, Desulfobacter latus  

a Desulfobacter postgatei (Widdel, 1988). 

V biotechnologiích se bakterie uplatňují při bioremediaci ropy v mořském 

prostředí, příkladem je D. postgatei, známá pod kmenem 2ac9, která byla izolována 

z ropné skvrny v mořském prostředí (Ben Ali Gam et al., 2007). Tato bakterie  

se experimentálně využívá také u bioremediace uranu (Orellana, 2014) 

 

 

Obrázek 7: Morfologie baterií rodu Desulfobacter s gramnegativní buněčnou stěnou (Widdel et al., 1984; 

Beech et al., 1999; ww.sci.muni.cz) 
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Rod Escherichia 

Systematické zařazení: 

Doména: Bacteria 

Kmen: Proteobacteria 

Třida: Gammaproteobacteria 

Řád: Enterobacteriales 

Čeleď: Enterobacteriaceae 

Rod: Escherichia 

Escherichia je rodem gramnegativních rovných tyčinek vyskytujících se jednotlivě 

nebo ve dvojicích. Jsou nepohyblivé nebo mírně pohyblivé s peritrichálními bičíky, 

fakultativně anaerobní a chemoorganotrofní s respiratorním typem metabolismu. Optimální 

teplota růstu je 37 °C. Druhy rodu Escherichia zajišťují svému hostiteli příděl vitamínu K, 

který vytváří sama bakterie (Gitter et al., 1995; Sedláček, 2007).  

Rod Escherichia se vyskytuje jako součást diverzity bakterií v koncové části 

střevního traktu teplokrevných živočichů, příkladem je druh coli, která je nejpočetnějším 

aerobním komensálem obývajícím tlusté střevo člověka. Druhy rodu Escherichia rostou  

na běžných živných médiích (Eckburg et al., 2005).  

Známá je patogenita tohoto rodu. Kmeny Escherichia coli, které produkují 

enterotoxin nebo jiné toxické látky způsobují průjmová onemocnění. Tento druh je také 

hlavním původcem infekcí močových cest a nozokomiálních infekcí včetně septikemií  

a meningitid. Patogenní kmeny jsou charakterizovány a identifikovány sérologicky  

na základě somatických, kapsulárních a bičíkovitých antigenů. Jiné druhy tohoto rodu  

se vzácně vyskytují jako oportunně patogenní, většinou ve spojitosti s infekcemi ran 

(Kaper et al., 2004). 

Mezi nejznámější zástupce patří:  Escherichia coli, Escherichia fergusonii, 

Escherichia hermannii a Escherichia vulneris (Sedláček, 2007). 

Rod Escherichia se v biotechnologiích využívá především  

v procesech bioremediace a bioakumulace. Rekombinantní kmeny druhu E. coli mají 

vynikající vlastnosti pro odbourávání rtuti ze znečištěných půd (Chen a Wilson, 1997), 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Vitam%C3%ADn_K
http://cs.wikipedia.org/wiki/Komens%C3%A1l
http://cs.wikipedia.org/wiki/Tlust%C3%A9_st%C5%99evo
http://cs.wikipedia.org/wiki/%C4%8Clov%C4%9Bk
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(Mathema et al., 2011). E. coli se také využívá při bioakumuklaci niklu z antropogenně 

znečištěných půd (Krishnaswamy et al., 2000). Kmeny těchto bakterií se využívají také 

v nanotechnologiích (Seung hyun, 2009). E. fergusonii se používá také při bioremediacích 

těžkých kovů z půdy a to zejména manganu, železa, olova, niklu, mědi a zinku (Sriram  

et al., 2011). E. hermannii se využívá při bioakumulacích vanadu z antropogenně 

kontaminovaných půd (Hernández et al., 1998). 

 

 

Obrázek 8: Morfologie baterií rodu Escherichia s gramnegativní buněčnou stěnou (www.phys.org; 

www.sci.muni.cz; www.wordpress.com) 

 

 

Rod Nitrosomonas 

Systematické zařazení: 

Doména: Bacteria 

Kmen: Proteobacteria 

Třída: Betaproteobacteria 

Řád: Nitrosomonadales 

Čeleď: Nitrosomonadaceae 

Rod: Nitrosomonas 

V rodu Nitrosomonas převažují gramnegativní rovné tyčky, poměrně časté jsou  

i kokovité formy a některé druhy jsou pohyblivé pomocí polárních bičíků. Buněčná stěna 

je typická, avšak mořské druhy mají dodatečnou vnější proteinovou vrstvu a výskytem 

intracytoplazmatických měchýřků, které jsou uspořádány při okraji cytoplazmy. Některé 

druhy rodu Nitrosomonas využívají močovinu jako zdroj amoniaku. V omezeném rozsahu 

mohou využívat organické uhlíkaté látky, tato činnost stimuluje litotrofní růst.  
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Rod Nitrosomonas je rozšířen v oceánech, brakickém prostředí, řekách, jezerech, 

čističkách odpadních vod a také v půdě.  Druhy izolované z mořského prostředí  

jsou obvykle obligátně halofilní, optimální teplota pro růst tohoto rodu je 30 °C, pH 6 – 9.  

Patogenita u tohoto rodu nebyla dosud prokázána. 

Mezi nejznámější zástupce patří: Nitrosomonas europaea, Nitrosomonas aestuarii, 

Nitrosomonas communis, Nitrosomonas eutropha, Nitrosomonas halophila, Nitrosomonas 

marina, Nitrosomonas nitrosa,  Nitrosomonas oligotropha a Nitrosomonas ureae. 

 V biotechnologiích se využívá například bakterie N. europaea 

k urychlení bioremediace amoniaku v půdách (Timmis, 2010; Cytrin et al., 2012). Bakterie 

lze také úspěšně aplikovat v kontaminovaných půdách zinkem, kobaltem, niklem, železem, 

manganem chromem a mědí (Gilch et al., 2009). 

 

Obrázek 9: Morfologie baterií rodu Nitrosomonas s gramnegativní buněčnou stěnou, (www.msu.edu; 

www.sci.muni.cz) 

Rod Nitrospira 

Systematické zařazení: 

Doména: Bacteria 

Kmen: Nitrospira 

Třída: Nitrospira 

Řád: Nitrospirales 

Čeleď: Nitrospiraceae 

Rod: Nitrospira 

Nitrospira je rodem gramnegativních bakterií, které mohou být ve tvaru spirochet. 

Jsou nepohyblivé a postrádají intracytoplazmatické membrány. Rod Nitrospira zahrnuje 
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chemolitoautotrofní a nitrifikační bakterie, které oxidují dusitan jako jediný zdroj energie 

(Sedláček, 2007).  

Rod Nitrospira je nyní považován za dominující v populaci dusitan-oxidujících 

bakterií v akváriu a sedimentech, stejně jako v systému čištění odpadních vod  

a čistírenských kalů (Hovanec et al., 1998). Tento rod byl původně izolován z mořského 

prostředí, také z vody oceánů i hlubinných sedimentů, ojediněle i z půdy nebo akvarijní 

vody (Daims et al., 2001). 

Patogenita u toho rodu byla prokázána na rybách. Rod Nitrospira produkuje mnoho 

dusitanu a amoniaku, které mohou zejména u mořských ryb vyvolat ztrátu stability, 

orientace a posléze smrt.  

Mezi nejznámější zástupce patří: Nitrospira marina a Nitrospira moscoviensis. 

V biotechnologiích se bakterie mohou uplatňovat například při odbourávání 

chloristanu a chloritanu z odpadních vod (Maixner et al., 2008; Franco-Rivera et al., 2007) 

a při odstranění organických částic z čistírenských kalů (Nogueira a Melo, 2006). 

 

 

Obrázek 10: Morfologie baterií rodu Nitrospira s gramnegativní buněčnou stěnou (Watson et al. 1981; 

www.sci.muni.cz; www.univie.ac.at) 

  



    Kateřina Boturová: Diverzita bakterií v půdách a sedimentech kontaminovaných kovy 

 

2015                                                                                                                                      32 

 

Rod Pirellula 

Systematické zařazení: 

Doména: Bacteria 

Kmen: Plancomycetes 

Třida: Planctomycetacia 

Řád: Planctomycetales 

Čeleď: Planctomycetaceae 

Rod: Pirellula 

 

Rod Pirellula tvoří jednobuněčné bakterie ovoidního až hruškovitého tvaru 

produkující příchytné orgány na zužujícím se vrcholku buňky, které umožňují jejich 

přichycení k jiným částem materiálu v prostředí, nejčastěji detritu. V čisté kultuře 

umožňují tvorbu rozet, netvoří stopky a pupeny jsou pohyblivé s jedním subpolárním 

bičíkem. Pirellula jsou aerobní, heterotrofní mikroorganismy využívající glukózu, fruktózu 

a pyruvát jako zdroj uhlíku. Chemotaxonomie, zastoupení fosfolipidů a mastných kyselin 

jsou klíčové znaky pro rodovou diferenciaci daného organismu. Bakterie rodu Pirellula 

jsou rezistentní na penicilin (Sedláček, 2007; Chouari et al., 2003). 

Bakterie se běžně vyskytují ve sladkovodních jezerech a rybnících, mořském 

prostředí a sedimentech, ale lze je také nalézt poblíž skladek, odkališť i čistíren odpadních 

vod (Glockner et al., 2003). 

Patogenita u tohoto rodu nebyla dosud prokázána.    

Mezi nejznámější zástupce patří: Pirellula staleyi a Pirellula marina. 

V biotechnologiích se bakterie rodu Pirellula uplatňují při bioremediaci čištění 

odpadních vod z městských čistíren (Chouari et al., 2003). Druh P. staleyi lze úspěšně 

využít při bioremediaci kadmia z kontaminované půdy (Köhler et al., 2008) 
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Obrázek 11: Morfologie baterií rodu Pirellula s gramnegativní buněčnou stěnou (Labuti et al., 2010; 

www.sci.muni.cz) 

 

Rod Pseudomonas 

Systematické zařazení: 

Doména: Bacteria 

Kmen: Proteobacteria 

Třída: Gammaproteobacteria 

Řád: Pseudomonadales 

Čeleď: Pseudomonadaceae 

Rod: Pseudomonas 

Pseudomonas je rodem gramnegativních rovných nebo mírně zakřivených tyček, 

které jsou pohyblivé jedním nebo několika polárními bičíky, jen zřídka jsou nepohyblivé. 

Rod Pseudomonas je aerobní se striktně respiratorním typem metabolismu, kdy kyslík  

je konečným akceptorem elektronů, výjimečně může být nitrát použit jako alternativní 

akceptor elektronů, což umožňuje jejich aerobní růst. Dále jsou chemoorganotrofní, avšak 

některé druhy jsou fakultativně chemolitotrofní a schopné využít H2 nebo CO jako zdroj 

energie.  

Rostou zpravidla na jednoduchých živných médiích, kdy optimální teplota  

je v rozmezí 30 – 37 °C, ale mohou růst i při pokojových teplotách. Pseudomonády jsou 

široce rozšířené v prostředí, například v půdě, ve vodě, v hummáním klinickém materiálu 

nebo i v odpadních vodách a na rostlinách. Během posledních let došlo u tohoto rodu 

k řadě taxonomických změn, kdy byly některé druhy pseudomonád přeřazeny do jiných 

rodů; příkladem je rod Comamonas, Stenotrophomonas a další, nadále však zůstává 

v tomto rodu více než sedm desítek druhů. 
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U tohoto rodu je prokázána patogenita, některé druhy jsou patogenní pro člověka, 

zvířata nebo rostliny a jsou multirezistentní. Mohou způsobit infekci jakéhokoliv orgánu 

nebo systému těla. Mezi prognosticky nejhorší patří infekce způsobené z popálenin, sepse 

novorozenců, osteomyelitidy, infekty očí a další nemoci. Nejznámějším patogenním 

druhem pro člověka je P. aeruginosa, který se vyskytuje v odpadních vodách  

a půdách, ale lze jej nalézt také v nemocničním prostředí, kde kontaminuje katétry  

a dýchací přístroje. 

Mezi nejznámější zástupce patří: Pseudomonas aeruginosa, Pseudomonas  

fluorescens, Pseudomonas putida, Pseudomonas  syringae a Pseudomonas stutzeri. 

V biotechnologiích se bakterie uplatňují například při bioremediaci mědi 

v kontaminovaných půdách, příkladem je druh P. aeruginosa, který byl izolován 

z antropogenně kontaminovaných půd v Brazílii (Baltazar et al., 2014). Tato bakterie  

se experimentálně využívá také u degradace ropy (Roy et al., 2013). Dalším zástupcem 

používaným v biotechnologiích jsou kmeny P. putida, které se využívají  

při bioremediacích olejů (Raghvan et al., 1999), při bioremediacích biopaliva 

z kontaminovaných půd (Sunar et al., 2013) a při bioremediaci celé řady dalších látek 

(Puchałka et al., 2008). Uplatnění má i v čištění nitrobenzenových sedimentů (Wang et al., 

2009) nebo při snižování naftalenu ve znečištěné půdě (Fernandez et al., 2012). 

Detoxikační a biodegradační potenciál rodu Pseudomonas doplňuje kmen P. fluorescens, 

který byl izolován v indických vodách a sedimentech znečištěných odpadními kaly  

a toxickými kovy jako je Pb, Cd, Ni, Cr (Khan et al., 2006). 

 

 

Obrázek 12: Morfologie baterií rodu Pseudomonas s gramnegativní buněčnou stěnou (Pandza et al., 2000; 

www.globalmedicaldiscovry.com; www.sci.muni.cz) 
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Rod Rhodocyclus 

Systematické zařazení: 

Doména: Bacteria 

Kmen: Proteobacteria 

Třída: Betaproteobacteria 

Řád: Rhodocyclales 

Čeleď: Rhodocyclacea 

Rod: Rhodocyclus 

Rod Rhodocyclus tvoří gramnegativní štíhlé, zakřivené nebo rovné tyčky, 

pohybující se pomocí polárních bičíků, vzácně nepohyblivé. Množí se příčným dělením  

a vnitřní fotosyntetické membrány jsou přítomny ve formě malých prstovitých útvarů  

v cytoplazmatické membráně. Rod Rhodocyclus má fotosyntetické pigmenty, kterými jsou 

bakteriochlorofyl a a karotenoidy.  

Roste za anaerobních podmínek při světle, kdy různé organické substráty využívá 

jako zdroj uhlíku a elektronů. Roste též za mikroaerobních až aerobních podmínek ve tmě. 

K růstu vyžaduje kmen vitamíny, například R. purpureus vyžaduje vitamín B12, optimální 

teplota je 30 °C a pH okolo 6. Vykytují se ve sladkovodních rybnících a odpadních 

vodách. Bakterie mají důležitou roli při biologické rekultivaci čištění odpadních vod 

(Boone et al, 2005). 

Patogenita u tohoto rodu byla prokázána pouze u zvířat, příkladem  

je R. gelatinosus, který byl nalezen ve střevním traktu broilerů (Ponsano et al., 2004). 

Mezi nejznámější zástupce patří: Rhodocyclus purpureus, Rhodocyclus gelatinosus 

a Rhodocyclus tenuis. 

V biotechnologiích se využívá například bakterie Rhodocyclus tenuis  

při odstraňování biologického fosforu z aktivovaného kalu (McMahon et al., 2001), jsou 

také používány v čistírnách odpadních průmyslových odvětvých pro odstranění fosfátu 

z odpadních vod (Kong et al., 2004) nebo se využívá v bioremediacích těžkých kovů 

z odpadních kalů (Shah, 2014).  
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Obrázek 13: Morfologie baterií rodu Rhodocyclus s gramnegativní buněčnou stěnou (www.microbe.com; 

www.sci. muni.cz) 

 

4.2 Sledované lokality 

Jako modelové ekosystémy antropogenně kontaminovaných lokalit byly vybrány 

znečištěné půdy, pobřežní sedimenty i kaly s identifikovanou bakteriální diverzitou. Jedná 

se o tyto lokality: Sørfjord v Norku, jehož pobřežní sedimenty jsou znečištěné Cd, Cu, Ni, 

Pb, Zn z lodních odpadů (Gillan et al., 2005), dále oblast Montany ve Spojených státech 

amerických, kde byla zkoumána kontaminovaná půda Cu a Zn v okolí měst Billings  

a Missouly (Bouskill et al., 2009) a dále Brazílie, kde byly vzorky odebírány  

ze dvou oblastí. První oblastí je region Arraial do Cabo, jehož sedimenty jsou znečištěny 

Cd a Cu z městských a lodních odpadů, druhou lokalitou je region Rio de Janiero, jehož 

pobřežní půdy a mořské sedimenty jsou kontaminovány Cd, Cu, Ni, Zn díky rozvíjejícímu 

se průmyslu a odpadních vod z městských čistíren (Cury et al., 2011). Další vybranou 

lokalitou jsou pobřežní sedimenty řeky Jang-c’-ťiang v Číně, které jsou kontaminovány 

Cu, Ni, Zn kvůli vypouštění odpadních vod (Feng et al., 2009); město Bergen, které  

se nachází na Jihozápadě Norska, kde byly zkoumány kaly z čistíren odpadních vod 

kontaminované Cd, Cr, Cu, Ni a Zn (Iskandar, 2001; Calabrese et al., 2005). Další oblastí 

vybranou z těchto lokalit je odkaliště poblíž města Ajka v Maďasrku. Zde se jedná  

o ekologickou havárii z října roku 2010, která kvůli protrhnutí hráze zaplavila celé město 

červeným kalem s těžkými kovy především Al, As, Cr, Hg, Se (Ruyters et al., 2011; 

Lehoux et al., 2013; Nagi et al., 2013). Poslední vybranou lokalitou je znečištěná půda 

v okolí města Sologne ve středu Francie, která byla kontaminována Cd, Pb a Zn (Touray, 

1997), v bízkosti této lokality se nachází dálnice A – 71 a odkaliště. 
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Obrázek 14: Sledované lokality 

 

Srovnání těchto lokalit z hlediska původu kontaminace, přítomnosti kovů  

a výskytu izolovaných bakteriálních kmenů uvádí tab. 5. 

 

Tabulka 5: Vybrané lokality s antropogenní kontaminací kovy 

Lokalita Bakterie 

Stát 

Místo/zdroj 

znečištění v dané 

oblasti/ průmysl 

Kontami

nace 
          Kmen 

 třída 
Bakteriální 

rod 

Norsko 

 

 

Sørfjord 

– znečištěné pobřežní 

   sedimenty 

 
 

Cd, Cu, 

Ni, Pb, 

Zn 

 

 

Proteobacteria 

 γ-proteobacteria 

 δ-proteobacteria 
 
 

 

Pseudomonas 

Escherichia 

 
 

Desulfobacter 

 

http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Gammaproteobacteria&action=edit&redlink=1
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Deltaproteobacteria&action=edit&redlink=1
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=cs&prev=search&rurl=translate.google.cz&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Escherichia_coli&usg=ALkJrhg85AX80dXB1UmMT_4HSGtWKsGjDA
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=cs&rurl=translate.google.cz&sl=en&tl=cs&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Desulfurellaceae&usg=ALkJrhh0Zfb5JSC3D1BtbSdKCPdglmVCVg
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  rybolov 

  vypouštění odpad.  

   vod v přístavu 

 

 

 

 

 

 

 
(Gillan et al., 2005) 

 
 

 ε-proteobacteria 

 

Arcobacter 

 

Actinobacteria 

 Actinobacteria  

 

Streptomyces 

 

Nitorspira 

 Nitrospira 

 

Nitrospira 

 

Bacteroidetes 

 Bacteriodetes 

 

Bacteroides 

USA 

 

Montana                        

– znečištěná půda v 

    okolí měst 
 

 

 vypouštění odpad.  

   vod 

 blízká skládka 

 

 
(Bouskill et al., 2009) 

 

Cu, Zn 

Proteobacteria 

 β-proteobacteria 

 γ-proteobacteria 

 

 

Nitrosomonas 

Rhodocyclus 

 

Pseudomonas 

Brazílie 

 

Arraial do Cabo 

– mořské sedimenty 

 

  vypouštění odpad.  

    vod v přístavu 

   vodní doprava 

 
(Cury et al., 2011) 

 

Cd, Cu 

 

Proteobacteria 

 γ-proteobacteria 

 

 

Escherichia 

 

Planctomycetes 

 Planctomyceticia 

 

Pirellula 

Brazílie 

 

 

Rio de Janiero 

– půdy a mořské 

    sedimenty 

 

 

 

 

  největší brazilský  

Cd, Cu, 

Ni, Zn 

 

 

 

 

Proteobacteria 

 α-proteobacteria 

 β-proteobacteria 

 

 

 

 

Methylocella 

Nitrobacter 

 

Rhodocyclus 

http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Epsilonproteobacteria&action=edit&redlink=1
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=cs&prev=search&rurl=translate.google.cz&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Bacteroidales&usg=ALkJrhh3Cw1sQOelKX_xESJnjJBx0ISNXg
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Gammaproteobacteria&action=edit&redlink=1
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Deltaproteobacteria&action=edit&redlink=1
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Gammaproteobacteria&action=edit&redlink=1
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=cs&prev=search&rurl=translate.google.cz&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Escherichia_coli&usg=ALkJrhg85AX80dXB1UmMT_4HSGtWKsGjDA
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Gammaproteobacteria&action=edit&redlink=1
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Deltaproteobacteria&action=edit&redlink=1
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   přístav 

  vypouštění odpad.  

    vod 

  průmysl: 

               hutnický 

               strojírenský 

               chemický 

 

 

 

 

 

 

 
(Cury et al., 2011) 

 

 

  γ-proteobacteria 

 

 

Pseudomonas 

Escherichia 

 

Bacteroidetes 

 Bacteriodetes 

 

Bacteroides 

 

Planctomycetes 

 Planctonyceticia 

 

Pirellula 

 

Firmicutes 

 Clostridia 

 

Clostridium 

Čína 

 

 

 

 

Ústí řeky 

Jang-c’-ťiang 

– znečištěné pobřežní  

    sedimenty a půda  

    v okolí ramene řeky 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  vodní elektrárny 

  vypouštění odpad.  

    vod 

 

 

 

 

 
(Feng et al., 2009) 

Cu, Ni, 

Zn 

 

Proteobacteria 

 α-proteobacteria 

 

 
 

 β-proteobacteria 

  γ-proteobacteria 

 

 

 

Methylocella 

Nitrobacter 

 

 

Nitrosomonas 

Rhodocyclus 
 

 

Pseudomonas 

Escherichia 

 

 

Firmicutes 

 Clostridia 

 

Clostridium 

 

Actinobacteria 

 Actinobacteria  
 

Streptomyces 

 

Bacteroidetes 

 Bacteriodetes 
 

Bacteroides 

 

Nitorspira 

 Nitrospira 
 

Nitrospira 

  

 

   

Maďarsko 
Ajka 

– odkaliště - červený kal 

 

 

Proteobacteria 

 α-proteobacteria 

Nitrobacter 

 

http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Epsilonproteobacteria&action=edit&redlink=1
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Epsilonproteobacteria&action=edit&redlink=1
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Epsilonproteobacteria&action=edit&redlink=1
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Epsilonproteobacteria&action=edit&redlink=1
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=cs&prev=search&rurl=translate.google.cz&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Bacteroidales&usg=ALkJrhh3Cw1sQOelKX_xESJnjJBx0ISNXg
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=cs&prev=search&rurl=translate.google.cz&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Clostridiales&usg=ALkJrhglmfrTEYQ9PAYo0TIytNkHzMPZAw
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Gammaproteobacteria&action=edit&redlink=1
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Deltaproteobacteria&action=edit&redlink=1
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Epsilonproteobacteria&action=edit&redlink=1
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Epsilonproteobacteria&action=edit&redlink=1
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Epsilonproteobacteria&action=edit&redlink=1
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Epsilonproteobacteria&action=edit&redlink=1
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=cs&prev=search&rurl=translate.google.cz&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Escherichia_coli&usg=ALkJrhg85AX80dXB1UmMT_4HSGtWKsGjDA
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=cs&prev=search&rurl=translate.google.cz&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Clostridiales&usg=ALkJrhglmfrTEYQ9PAYo0TIytNkHzMPZAw
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=cs&prev=search&rurl=translate.google.cz&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Bacteroidales&usg=ALkJrhh3Cw1sQOelKX_xESJnjJBx0ISNXg
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Gammaproteobacteria&action=edit&redlink=1
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  protržená hráz, 

   která zamořila   

   blízkou řeku a  

   obytnou část města 

 

 

 

 
(Ruyters et al., 2011; 

Lehoux et al., 2013; 

 Nagi et al., 2013) 

 

 

Al, As, 

Cr, Hg, 

Se 

 

 

 

 β-proteobacteria 

 

 

  γ-proteobacteria 

 

 

 

 

Nitrosomonas 

 

 

Pseudomonas 

 

 

Nitorspira 

 Nitrospira 

 

Nitrospira 

Norsko 

 

Bergen 

– čistírenské kaly 

 

  vypouštění odpad.  

    vod 

  přístav 

  rybolov 

  průmysl: 

              loďařský 

              textilní 

papírenský 
 

 

(Calabrese et al., 2005; 

Iskandar, 2001) 

Cd, Cr, 

Cu, Ni, 

Zn 

Proteobacteria 

 α-proteobacteria 

 β-proteobacteria 

 γ-proteobacteria 

 

Nitrobacter 

 

 

Nitrosomonas 

Rhodocyclus 

 

 

Pseudomonas 

Escherichia 

 

Bacteroidetes 

 Bacteroidetes 
Bacteroides 

 

Firmicutes 

 Clostridia 
Clostridium 

Francie 

 

 

 

 

Sologne 

– znečištěná půda  

 

 

  blízká dálnice  

    A-71 

  blízké odkaliště 

 

 

 

 

 

 
(Touray, 1997) 

 

Cd, Pb, 

Zn 

 

Proteobacteria 

 β-proteobacteria 

 γ-proteobacteria 

 

 

Nitrosomonas 

 

Escherichia 

 

Bacteroidetes 

 Bacteriodetes 

 

Bacteroides 

 

Firmicutes 

 Clostridia 

 

Clostridium 

http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Deltaproteobacteria&action=edit&redlink=1
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Epsilonproteobacteria&action=edit&redlink=1
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Epsilonproteobacteria&action=edit&redlink=1
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Epsilonproteobacteria&action=edit&redlink=1
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Epsilonproteobacteria&action=edit&redlink=1
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Gammaproteobacteria&action=edit&redlink=1
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Gammaproteobacteria&action=edit&redlink=1
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Deltaproteobacteria&action=edit&redlink=1
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=cs&prev=search&rurl=translate.google.cz&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Escherichia_coli&usg=ALkJrhg85AX80dXB1UmMT_4HSGtWKsGjDA
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=cs&prev=search&rurl=translate.google.cz&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Bacteroidales&usg=ALkJrhh3Cw1sQOelKX_xESJnjJBx0ISNXg
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=cs&prev=search&rurl=translate.google.cz&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Clostridiales&usg=ALkJrhglmfrTEYQ9PAYo0TIytNkHzMPZAw
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Gammaproteobacteria&action=edit&redlink=1
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Gammaproteobacteria&action=edit&redlink=1
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=cs&prev=search&rurl=translate.google.cz&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Escherichia_coli&usg=ALkJrhg85AX80dXB1UmMT_4HSGtWKsGjDA
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=cs&prev=search&rurl=translate.google.cz&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Bacteroidales&usg=ALkJrhh3Cw1sQOelKX_xESJnjJBx0ISNXg
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=cs&prev=search&rurl=translate.google.cz&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Clostridiales&usg=ALkJrhglmfrTEYQ9PAYo0TIytNkHzMPZAw
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4.3 Srovnání sledovaných lokalit 

Uvedené lokality byly srovnávány na základě původu anorganického znečištění 

(tab. 6) a na základě přítomnosti toxických a potenciálně koxických kovů (tab. 7). 

 

Tabulka 6: Přítomnost izolovaných bakteriálních kmenů vzhledem k původu antropogenní 

kontaminace 

Bakteriální rody 

Kontaminovaný útvar 

Čistírenské kaly Odkaliště půda sedimenty voda 

 

Arcobacter − − − + − 

Bacteroides + − + + + 

Clostridium + − + + + 

Desulfobacter − − − + − 

Escherichia + − + + + 

Methylocella − − + + + 

Nitrobacter + + + + + 

Nitrosomonas + + + + + 

Nitrospira − + + + + 

Pseudomonas + + + + + 

Pirellula − − − + − 

Rhodocyclus + − + + + 

Streptomyces − − + + + 

 

Tabulka 7: Přítomnost izolovaných bakteriálních kmenů zvhledem k přítomnosti kovových 

substancí 

Bakteriální rody 
Reakce s kovy 

As Cd Cr Cu Hg Ni Pb Se Zn 

 

Arcobacter − + − + − + + − + 

Bacteroides − + + + − + + − + 

Clostridium − + + + − + + − + 

Desulfobacter − + − + − + + − + 

Escherichia − + + + − + + − + 

Methylocella − + − + − + − − + 

Nitrobacter + + + + + + − + + 

Nitrosomonas + + + + + + + + + 

Nitrospira + + + + + + + + + 

Pseudomonas + + + + + + + + + 

Pirellula − + − + − + − − + 

Rhodocyclus − + + + − + − − + 

Streptomyces − + − + − + + − + 

http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=cs&prev=search&rurl=translate.google.cz&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Bacteroidales&usg=ALkJrhh3Cw1sQOelKX_xESJnjJBx0ISNXg
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=cs&prev=search&rurl=translate.google.cz&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Clostridiales&usg=ALkJrhglmfrTEYQ9PAYo0TIytNkHzMPZAw
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=cs&rurl=translate.google.cz&sl=en&tl=cs&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Desulfurellaceae&usg=ALkJrhh0Zfb5JSC3D1BtbSdKCPdglmVCVg
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=cs&prev=search&rurl=translate.google.cz&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Escherichia_coli&usg=ALkJrhg85AX80dXB1UmMT_4HSGtWKsGjDA
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Čestnost výskytu jednotlivých bakteriálních rodů doplňují tab. 8 a graf č. 1. 

Tabulka 8: Procentuální složení izolovaných bakteriálních kmenů 
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Graf 1: Srovnání abundance bakteriálních rodů v lokalitách původu 

 

 

Graf 2: Procentuální srovnání izolovaných bakterií na úrovni kmenů 
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Z výsledků abundance jednotlivých bakteriálních izolátů v závislosti  

na znečištění v lokalitách původu se ukázaly jako nejčastější izolované bakterie rodu 

Pseudomonas, který se vyskytoval ve všech vybraných lokalitách a rod Escherichia, 

s vysokou četností výskytu v Brazílii, Norsku a Fracii. Mezi další časté izoláty patří 

bakterie rodu Nitrosomonas, Bacteroides, Rhodocyclus a Pirelulla, které měly celkovou 

abundanci po sečtení ve všech lokalitách až 50 %. Jako bakteriální kmen s výskytem 

nejméně častým, vázaným na konkrétní lokalitu se projevil bakteriální kmen Streptomyces, 

který se vyskytoval v Norku a Číně a kmen Arcobacter, jehož výskyt byl zaznamenán 

pouze v lokalitě Sørfjord v Norku. 

Není překvapením, že kmen Proteobacteria má největší zastoupení v daných 

lokalitách. Jako nejčastější zástupce se zde objevoval rod Pseudomonas, který je  přírodě 

velmi hojně rozšířen a díky své přizpůsobivosti je součástí přirozené mikroflóry 

rozmanitých stanovišť (Vojtková, 2014). Bakterie rodu Pseudomonas jsou schopny 

přijímat z prostředí znečišťující látky a metabolizovat je, díky tomu mohou být použity 

v mnoha procesech biotransformace, například v bioremediaci znečištěných půd či vod. 

Dalším hojně zastoupeným rodem z tohoto kmene jsou bakterie rodu Escherichia, 

příkladem je E. coli, která je dnes modelovým organismem pro genové a klinické studie, 

využívá se také pro genové inženýrství nebo v metodách molekulární biologie. Podrobná 

četnost výskytu bakteriálních izolátů je uvedena v tab. 8, a srovnávána je v grafech 1,2. 
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5. Závěrečné shrnutí 

  Bakterie, jejichž výskyt je vázán na nezatížené přírodní prostředí, ale také  

na antropogenně kontaminované půdy jsou prokaryotické jednobuněčné mikroorganismy. 

Schopnost bakterií rozkládat mnohé látky se využívá především v biotransformačních 

procesech, například při zpracovávání toxického odpadu nebo v čistírnách odpadních vod.  

Mohou být využívány při bioremediačních a biodegradačních procesech, v chemickém 

průmyslu se používají k produkci nejrůznějších chemických látek, léků či agrochemikálií 

nebo jsou používány v genovém inženýrství a molekulární biologii, kde se pomocí 

geneticky upravených bakterií vyrábí inzulin i další hormony, enzymy, růstové faktory  

a protilátky. 

Práce byla zaměřena na přehled výskytu významných taxonomických skupin 

bakterií původem z antropogenně kontaminovaných půd. Z výsledků jednotlivých tabulek 

a grafů vyplynulo, že rod Pseudomonas je procentuálně nejčastějším rodem vyskytujícím 

se ve vybraných znečištěných lokalitách, neboť největší naměřené procentuální zastoupení 

měl v Maďarsku v místě přetržení hráze odkaliště poblíž města Ajky. Vysoká procentuální 

zastoupení tohoto rodu byla zjištěna také v USA, kde se pohyboval těsně pod hranicí 50 % 

abundance. Jeho nejznámějšími zástupci jsou například druhy Pseudomonas aeruginosa, 

Pseudomonas  fluorescens, Pseudomonas putida, či Pseudomonas stutzeri. Dalšími, velmi 

početnými rody jsou Escherichia, Rhodocyclus, Nitrosomonas nebo rod Pirellula. 

Z výsledků této práce vyplývá, že bakterie jsou velmi důležitou skupinou 

mikroorganismů kontaminovaných lokalit, které lze úspěšně využívat při použití 

biodegradačních a dekontaminačních metod a procesů a že jsou schopny pomoci člověku 

při odstraňování polutantů z životního prostředí šetrnější biologickou cestou. 
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