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SUMMARY 

The thesis refers to problems of petroleum substances’ biodegradation in soils. 

Attention is dedicated to a manner of biodegradation process assessment, especially 

then problems of so-called biomarkers as an evaluation parameter of degradation 

efficiency of the above-mentioned substances. 

A theoretical part of the thesis is focused on evaluation of available literary 

information on petroleum substances’ biodegradation, biomarkers existing 

in petroleum substances and a laboratory methodology of their identification and 

determination.  

An experimental part of the thesis is paid to monitoring of biodegradation process 

in the soil contaminated by chosen petroleum substances by means of laboratory 

tests. Beneath the biodegradation term is understood involvement of biological 

factors within processes associated with degradation, transformation, optionally with 

immobilization of pollutants burdensome the environment.  

Biodegradation process efficiency is evaluated by analyses of series 

of microbiological and chemical parameters, which are commonly used for its 

monitoring in practice (e.g. determination of polluting substance concentration 

expressed as non-polar extractable hydrocarbons). Newly biodegradation process is 

assessed by force of biomarkers. 

Biomarkers are compounds from an isoprenoid family present in petroleum 

substances, which are applicable to own substance description and consequently to 

biodegradation process specification. So-called biomarker indexes are used for this 

description. Most frequently they are based upon determinations of pristane and 

phytane content but also of hopanes and steranes. 

The gas chromatography with a flame ionization detector (GC/FID) and/or a mass 

spectrometry detector (GC/MS) are used for monitoring of state of petroleum 

contamination by means of biomarkers. Selected aliphatic (e.g. pristane and 

phytane) and polycyclic (e.g. hopanes and steranes) isoprenoid hydrocarbons are 

observed.    

The aim of the laboratory biodegradation of chosen petroleum substances is to verify 

feasibility of biomarkers’ utilization as the evaluation parameter of biodegradation 

process.  

 

KEYWORDS 

asphalt, biodegradation, bioremediation, biomarkers, biomarker index, fytane, 

hopanes, contaminaton, diesel oil, nonpolar extractable compounds, engine oil, gas 

chromatography, pristane, petroleum, petroleum compounds, steranes 
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MOTIVACE 

V oblasti ochrany životního prostředí pracuji téměř dvacet let, s realizací 

technologie biodegradace ropných látek v nejrůznějších matricích mám tak 

mnohaleté praktické zkušenosti. Současným trendem je biodegradační proces co 

nejvíce intenzifikovat a zefektivňovat. Předmětem mého výzkumu byla 

biodegradace ropných látek v zeminách, jakožto nejrozšířenějších kontaminantů 

životního prostředí, přičemž pozornost jsem zaměřila především na problematiku 

biomarkerů s cílem ověřit možnost jejich využití jako parametru hodnocení 

účinnosti degradace výše zmíněných látek. Účelem výzkumu bylo přispět 

ke zdokonalení monitoringu biodegradačního procesu a následného vyhodnocení 

získaných dat s cílem odhadnout další vývoj biodegradačního procesu z hlediska 

snížení vlastní kontaminace, ale také snížení časových a ekonomických požadavků. 
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1. ÚVOD 

Disertační práce je zaměřena na problematiku biodegradace ropných látek 

v zeminách, zejména pak na monitoring a způsob hodnocení procesu biodegradace. 

Pozornost je věnována především oblasti biomarkerů a jejich využití jako parametru 

hodnocení účinnosti degradace výše zmíněných látek. 

V rámci disertační práce byly řešeny následující dílčí problémy:  

 nalezení, identifikace a výběr biomarkerů vhodných pro laboratorní sledování 

průběhu biodegradačních procesů ve vybraných ropných kontaminantech; 

 laboratorní experimenty biodegradace vybraných ropných kontaminantů 

životního prostředí, shromáždění a vyhodnocení dat získaných v průběhu 

biodegradačního procesu; 

 vyhodnocení využitelnosti biomarkerů jako parametru sledování biodegradace, 

pro stanovení aktuálního stavu kontaminace a predikci celkové úspěšnosti 

konkrétního biodegradačního procesu.  

Hlavní očekávané závěry: 

 o účinnosti zvolené biodegradační technologie pomocí standardních 

analytických metod; 

 o vhodnosti zvolených biomarkerů jako parametrů sledování biodegradačního 

procesu; 

 o možnosti využití biomarkerů pro stanovení aktuálního stavu kontaminace;  

 o využití biomarkerů pro predikci celkové úspěšnosti konkrétního 

biodegradačního procesu.  
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2. TEORETICKÁ ČÁST 

V rámci teoretické části disertační práce byla zpracována rešerše, která se zabývá 

problematikou ropných látek, principem a aspekty biodegradace a vlastními 

biomarkery, popisem chemických a fyzikálních vlastností analyticky „zajímavých“ 

a použitelných biomarkerů a jejich využitím při sledování biodegradačních procesů.  

 

2.1 ROPA A KONTAMINACE ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ROPNÝMI LÁTKAMI 

Pod pojmem ropné látky rozumíme jak vlastní ropu, tak produkty jejího primárního 

zpracování. Ropa je hořlavá olejovitá kapalina tmavohnědé až černé barvy, někdy 

se zelenomodrou fluorescencí o hustotě 800 až 1 000 kg.m
-3 

(zřídka i vyšší). 

Obsahuje plynné (methan, ethan, propan, butan), kapalné (pentany, hexany a vyšší 

uhlovodíky) a tuhé uhlovodíky (od C16 výše). V ropě zcela chybí alkeny a alkyny. 

Mezi ropné uhlovodíky patří acyklické uhlovodíky s rovnými a rozvětvenými 

řetězci, cyklické nasycené uhlovodíky s jedním nebo více kruhy, aromatické 

uhlovodíky s jedním nebo více kruhy. V ropě jsou dále přítomny sirné, dusíkaté 

a kyslíkaté sloučeniny, vysokomolekulární látky (ropné pryskyřice, asfalteny, 

karbeny, karboidy a asfaltogenní kyseliny a anhydridy) a malé množství minerálních 

látek (nespalitelný zbytek). Elementární složení ropy činí: uhlík 83 – 86 %, vodík 

11 – 14 %, síra do 8 %, dusík do 2 % a kyslík do 1 %. (Rábl, 1992) 

Ropa je v současnosti nejdůležitější surovinou chemického průmyslu, dopravy 

a energetiky. Její těžba vykazuje celosvětově trvalý nárůst. Při současné celosvětové 

denní těžbě okolo 90 mil. barelů (http://www.eia.gov) představuje ropa a ropné 

produkty značné riziko kontaminace pro všechny složky životního prostředí, ať už 

při její těžbě nebo následném zpracování, přepravě, skladování i využívání ropných 

produktů.  

Ve Výroční zprávě 2013 ČIŽP (Česká inspekce životního prostředí, 2013) se uvádí, 

že ve 183 případech havarijního znečištění nebo ohrožení jakosti vod evidovaných 

Českou inspekcí životního prostředí v r. 2013 byly nejpočetnější skupinou 

znečišťujících látek ropné látky (57 % z celkového počtu evidovaných případů). 

 

2.2 ATENUACE ORGANICKÝCH POLUTANTŮ V PŘÍRODNÍM PROSTŘEDÍ 

Když jsou ropa nebo její deriváty (produkty zpracování) uvolněny do životního 

prostředí, jsou vystaveny širokému spektru degradačních procesů, zahrnujících řadu 

fyzikálních, chemických a biologických pochodů jako je odpařování, rozptyl, 

rozpouštění, emulzifikace, fotooxidace, mikrobiální degradace a adsorpce 

na pevných částicích (Cerniglia, 1984; Leahy a Colwell, 1990). Rychlost a rozsah 

těchto procesů, zejména pak biodegradace, závisí na environmentálních faktorech 

a složení petrochemického polutantu (Leahy a Colwell, 1990). Petrochemické látky 

jsou komplexní směsi, které se liší co do zastoupení parafinických (nasycených) 
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aromatických uhlovodíků a látek polárních (pryskyřice a asfalteny). Polutant má 

omezenou biologickou dostupnost, existuje-li fyzikální nebo chemická bariera, která 

omezuje jeho příjem organismem (Volkering et al., 1992). 

V řadě případů není proces přirozeného snižování kontaminace schopen dosáhnout 

požadovaného stupně vyčištění v přijatelném čase a je nutné jeho doplnění o aktivní 

metody remediace. 

 

2.3 AKTIVNÍ ZPŮSOBY ODSTRANĚNÍ ORGANICKÝCH POLUTANTŮ Z PROSTŘEDÍ 

Při čištění zemin a podzemních vod kontaminovaných organickými látkami je 

možné používat metody fyzikální, fyzikálně-chemické, chemické či biologické nebo 

jejich kombinace. V praxi se některé dílčí procesy spojují v jeden složitý 

technologický cyklus likvidace škodlivých látek. Dále jsou uvedeny pouze procesy 

týkající se odstraňování znečištění ropnými produkty (Matějů, 2006): 

1. fyzikální procesy – např. ředění, destilace, extrakce, solidifikace nebo 

stabilizace;  

2. chemické procesy – např. oxidace, redukce, koagulace, fotochemické procesy 

či katalytická oxidace; 

3. biologické procesy – např. biodegradace, landfarming, bioventing, 

bioaugmentace, air sparging aj.  

 

2.4  BIODEGRADACE ROPNÝCH LÁTEK 

Princip biodegradace kontaminovaných zemin aj. materiálů (vody, kalů, vzduchu) 

spočívá v biologickém odbourávání organického znečištění pomocí specifických 

mikroorganismů, které jsou schopné degradovat látky ropného původu jejich 

začleněním do svého metabolického cyklu a jejich následným aerobním 

biochemickým rozkladem na oxid uhličitý a vodu, nebo cestou anaerobní. 

Biotechnologické sanační metody jsou založeny na optimalizaci podmínek v daném 

prostředí pro průběh biodegradačního procesu. Využívá se přirozené biodegradační 

aktivity přítomné mikroflóry, případně se používá cíleně izolovaných bakteriálních 

kmenů a ke stimulaci jejich činnosti se aplikuje provzdušňování sanované zóny a její 

obohacení o nedostatkové nutrienty (převážně dusík a fosfor) nebo jiný způsob 

dotace akceptoru elektronů. Hlavní předností biotechnologické sanace je vedle 

ekonomické výhodnosti a přímé degradace ropných látek (tedy bez požadavku 

na následnou likvidaci separovaných uhlovodíků) schopnost odstraňovat tyto 

polutanty i ve velmi nízkých koncentracích, kdy „klasické“ mechanické a fyzikálně-

chemické postupy již selhávají.  

Schopnost utilizace uhlovodíků byla popsána u řady mikroorganismů. Mezi nejvíce 

prostudované degradéry alifatických uhlovodíků patří např. zástupci rodů bakterií 
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Rhodospirillum, Alcaligenes, Pseudomonas, Aeromonas, Acinetobacter, 

Corynebacterium, Mycobacterium, Streptomyces a Micrococcus (Pazlarová, 2000). 

Degradace PAU je schopno např. Pseudomonas, Alcaligenes, Mycobacterium, 

Rhodococcus, Sphingomonas a Cycloclasticus. Většina těchto bakteriálních rodů je 

schopna utilizovat nízkomolekulární polyaromatické uhlovodíky, jako např. 

naftalen, fenanthren, fluoren či anthracen, ale některé studie ukázaly, že jsou 

schopny i degradace vyšších polyaromátů, např. čtyř-jaderného fluoranthenu 

a pyrenu (Ho et al., 2000). 

Nezbytnou podmínkou úspěšnosti biodegradačního procesu je v neposlední řadě 

účelný způsob sledování jeho průběhu a kvalifikované hodnocení získaných dat, a to 

počínaje posouzením výchozího stavu systému a konče předpovědí úspěšnosti 

nasazení procesu.  

Biodegradační aktivita může být hodnocena přímo sledováním poklesu koncentrací 

cílových kontaminantů nebo nepřímo měřením vedlejších produktů či spotřeby 

elektronových akceptorů. Pro sledování průběhu biodegradace mohou sloužit také 

vybrané složky kontaminantu, tzv. biomarkery, vyznačující se zvýšenou stabilitou 

vůči působení chemických, fyzikálních a biochemických vlivů (Díaz, Boyd, 2002, 

Wang et al., 1994).  

Výběrem těchto biomarkerů, vývojem vhodné analytické techniky pro sledování 

jejich jakosti (obsah, složení, kinetika odbourávání) a nalezením relevantních 

kvalitativních a kvantitativních vztahů mezi biomarkery a ostatními složkami 

kontaminantu lze rozhodujícím způsobem přispět ke kvalifikovanému hodnocení 

odbourávání kontaminantu, predikci účinnosti biodegradačního procesu a celkově 

k jeho úspěšnému řízení při praktické realizaci.  

 

2.5 BIOMARKERY, JEJICH IDENTIFIKACE A STANOVENÍ   

Problematice využití biomarkerů pro sledování různých biodegradačních procesů je 

v posledních deseti letech celosvětově věnována zvýšená pozornost (viz např. práce 

autorů Bae et al., 2003, Hauser et al., 1999, Zakaria et al., 2001 či internetové 

stránky http://www.oiltracers.com/biomarker.html).  

 

2.5.1 Isoprenoidní biomarkery 

Pro sledovanou problematiku degradace ropy jsou relevantní biomarkery, které jsou 

odvozené od biomolekulárních prekurzorů spojených s ropou. Velké množství 

biomarkerů obsažených v ropě je rezistentní vůči biodegradaci a je tedy využíváno 

geochemiky k odhadování genetických vztahů, vyzrálosti a úrovně biodegradace 

ropných látek. Profil těchto biomarkerů v ropě je specifický a velmi charakteristický 

pro danou ropu a často dovoluje také určit její původ či příslušnou matečnou 

horninu (Seifert a Moldowan, 1978, Curiale et al., 1985). Jedná se především 

o sloučeniny ze skupiny isoprenoidů, tedy látky, jejichž molekuly jsou vybudovány 
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ze dvou nebo více molekul isoprenu. Můžeme je rozdělit na dvě podskupiny – 

terpenoidy a steroidy, což jsou kyslíkatá analoga terpanů a steranů (Philp, 1985). 

Podle tvaru řetězce dělíme isoprenoidy na alifatické, monocyklické a polycyklické. 

Mezi alifatické isoprenoidy patří např. pristan (2,6,10,14-tetramethylpentadekan) 

a fytan (2,6,10,14-tetramethylhexadekan), které jsou odvozeny od alkoholu fytolu, 

tvořícího boční řetězec chlorofylu. 

 

2.5.2 Hopany  

Isoprenoidní polycyklické uhlovodíky jsou skupinou látek, která je pro sledování 

degradace ropných látek široce používána. Pro danou ropnou látku je jejich obsah 

a skladba jejich isomerů velmi specifická, jak popisují práce mnoha autorů (Wang et 

al., 1994, Brakstad a Grahl-Nielsen, 1988, Farran et al., 1987, Kvenvolden et al., 

1993, Zakaria et al., 2000). K polycyklickým isoprenoidům patří hopany, které 

náleží k pentacyklickým triterpanům obsaženým v bakteriálních membránách 

(Ourisson et al., 1984, Prince, 1987). Hopany jsou velmi odolné vůči biodegradaci. 

Z tohoto důvodu mohou sloužit jako vnitřní standardy k určení stupně degradace 

lépe degradovatelných sloučenin obsažených v ropě a jsou proto i upřednostňované 

na úkor  isoprenoidních alifatických uhlovodíků pristanu a fytanu (Legner, Vlasák, 

2006). 

Hopany je možné rozdělit dle typů napojení kruhů do čtyř skupin: 17β(H),21β(H)-

hopany = ββ-hopany, 17α(H),21β(H)-hopany = αβ-hopany, 17β(H),21α(H)-hopany 

= βα-hopany a 17α(H),21α (H)-hopanů = αα-hopany. 

 

2.5.3 Biomarkery odvozené od steranu  

Sterany byly původně součástí živých organismů (rostlin i živočichů) ve formě 

steroidů, které podlehly procesu diageneze. Steroidy jsou odvozené 

od tetracyklického uhlovodíku hexadekahydrocyklopenta[a]fenanthrenu.  

Relativní hojný výskyt steranů a hopanů v ropě závisí na jejím stáří a příslušném 

místě výskytu (Peters a Moldowan, 1993, Volkman et al., 1997). 

 

2.5.4 Biomarkerní indexy 

Při vyhodnocování výsledků vlastních analýz v rámci popisu biodegradačního 

procesu je obsah jednotlivých biomarkerů udáván ve formě určitých poměrů 

příslušných homologů těchto sloučenin, které jsou nazývány biomarkerními indexy. 

Používají se jednak biomarkerní indexy založené na obsahu pristanu a fytanu 

a jednak indexy založené na stanovení obsahu hopanů a steranů, které se vzhledem 

k nedostatečné biodegradační stálosti pristanu a fytanu využívají čím dál více. Tyto 
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indexy, popisující stav ropné látky, jsou rovněž využitelné pro určení stupně 

biodegradace (Legner, Vlasák, 2006).  

Příklady vybraných biomarkerních indexů: 

 Pristan a fytan – mezi základní indexy patří např. poměry heptadekan/Pristan 

(C17/Pr) a oktadekan/Fytan (C18/Ph); jejich využití je založeno na různé 

rychlosti degradace těchto biomarkerů a C17, C18 alkanů.  

 ALK/ISO – jedná se o poměr C14 – C18 n-alkany/homology isoprenoidů. 

 Hopany a sterany – hopanových a steranových indexů je celá řada, jednotlivé 

definice indexů se odlišují podle autorů konkrétních prací (dále např. Hauser et 

al. (1999)), např. index βα/(βα + αβ) C30-hopan, index C30-hopan/C29-hopan, 

homohopanový index, index TS/(TS + Tm), C29 ααα 20S/(ααα 20S + ααα 

20R) steranový index aj. 

 

2.5.5 Analytické metody stanovení biomarkerů 

K této problematice byla v minulosti publikována obsáhlá literatura, řada postupů je 

zpracována formou mezinárodně akceptovaných norem. Vlastní analýza 

uhlovodíkových vzorků se dnes nejčastěji provádí metodou plynové chromatografie. 

Způsob detekce závisí zejména na obsahu sledovaných kontaminantů ve vzorku. 

Vhodnými detektory jsou FID (plamenově ionizační), PID (fotoionizační) a MS 

(hmotnostní) (Volka et al., 1997). Hojně se používá plynová chromatografie s FID 

detektorem GC/FID (US EPA-8015B, 1996). 

Výběrem biomarkerů a nalezením relevantních kvalitativních a kvantitativních 

vztahů mezi biomarkery a ostatními složkami kontaminantu lze rozhodujícím 

způsobem přispět k hodnocení a následnému řízení celého biodegradačního procesu. 

 

2.5.6 Biodegradace biomarkerů 

Biomarkerní profil je pro danou ropu charakteristický, čímž umožňuje určit její 

původ a příslušnou mateční horninu (Bost et al., 2001). Proces biodegradace 

charakter distribuce biomarkerů v ropě mění. Náchylnost rozličných biomarkerů 

k biodegradaci prezentuje ve své práci např. Young-Sook et al. (2001), který 

na základě in vitro studie dokladuje, že odbourávání uhlovodíků bakteriemi se 

odehrává přibližně v pořadí: n-alkany s počtem uhlíků do C28 > n-alkany s počtem 

uhlíků nad C29 > isoprenoidní alkany (pristan a fytan). Ve skupině polycyklických 

isoprenoidů probíhá biodegradace v následujícím pořadí: sterany > hopany a R 

stereoisomery hopanů > S stereoisomery hopanů (Hauser et al., 1999). 

I když jsou isoprenoidy fytan a pristan o něco více rezistentní oproti biodegradaci n-

alkanů s podobnými teplotami varu (C17, C18), měly by být používány pouze 
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pro sledování raných stadií biodegradace, neboť jsou degradovatelné za přírodních 

podmínek (Prince et al., 1994).  

Tento fakt významným způsobem přispěl ke snaze začít zkoumat hopany jako 

stabilnější komponenty ropných látek. V experimentu Le Dréau et al. (1997) byla 

sledována ropa in situ na uměle kontaminovaném místě po dobu dvanácti měsíců. 

Bylo ukázáno, že po této době není již možné využít poměry heptadekanu k pristanu 

(C17/Pr) a oktadekanu k fytanu (C18/Ph), protože tyto isoprenoidní alifatické 

biomarkery nevykazovaly nad tuto dobu potřebnou stabilitu. Naproti tomu byla 

pozorována značná stabilita u hopanů (např. C3017α(H),21β(H)-hopan), které se 

ukázaly být velmi vhodné k určení stupně biodegradačních změn jiných, méně 

stabilních nasycených uhlovodíků obsažených v ropě.  
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3. EXPERIMENTÁLNÍ ČÁST 

Cílem experimentální činnosti bylo: 

 ověření biodegradability vybraných ropných látek, popř. jejich směsí v pevné 

matrici (uměle kontaminovaná ornice, resp. reálně kontaminované zeminy) 

v laboratorních podmínkách; 

 identifikace vytipovaných biomarkerů v přítomném kontaminantu; 

 paralelní sledování a hodnocení biodegradačního procesu pomocí standardně 

používaných analytických metod a pomocí zvolených biomarkerů; 

 posouzení možnosti využít biomarkery pro hodnocení biodegradace, stanovení 

aktuálního stavu kontaminace a predikci celkové úspěšnosti konkrétního 

biodegradačního procesu.  

V rámci disertační práce byly realizovány tyto biodegradační experimenty:  

 biodegradace vybraných ropných látek v uměle kontaminované pevné matrici 

 biodegradace ropných látek v reálně kontaminované matrici 

 biodegradace vybraných biomarkerů. 

Laboratorní experimenty biodegradace ropných látek byly realizovány 

v biotechnologické laboratoři společnosti DEKONTA, a.s. v Dřetovicích, chemické 

analýzy byly provedeny v a.s. Analytické laboratoře Plzeň a v centrálních 

laboratořích Ústavu nanomateriálů VŠB-TU Ostrava.  

 

3.1 BIODEGRADAČNÍ EXPERIMENTY 

V rámci disertační práce byly provedeny tyto série experimentů: 

 biodegradace ropných látek v uměle kontaminované pevné matrici 

experimenty A-I, A-II cíl: ověřit biodegradabilitu vybraných ropných látek 

(motorová nafta, motorový olej, surová ropa) v uměle 

kontaminované pevné matrici, identifikovat v přítomném 

kontaminantu zvolené biomarkery a využít je 

pro hodnocení biodegradačního procesu. 

experimenty B-I, B-II cíl: studium biodegradace asfaltu získaného ze svrchní 

části vozovky a asfaltového pojidla na bázi ropy 

používaného při konstrukci svrchních částí vozovek. 

Biodegradace asfaltu probíhala na inertním nosiči balotině 

(exp. B-I) a anorganickém materiálu reálné silniční směsi 

(exp. B-II). Otestovány byly komerční a vlastní bakteriální 

kultury. Pozornost byla věnována rovněž způsobu vedení 

degradace (ve vznosu a v pevné fázi).  
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 biodegradace ropných látek v reálně kontaminovaných zeminách  

experimenty C-I, C-II cíl: ověření možnosti využití biomarkerů jako parametru 

hodnocení biodegradace ropných látek v reálně 

kontaminovaných pevných matricích, tzn. v matrici 

kontaminované obtížně degradovatelnou látkou, mazutem 

(zemina odebraná v areálu společnosti Novácke chemické 

závody, Nováky, SR; exp. C-I) a v zemině kontaminované 

surovou ropou v důsledku havárie ropovodu (odebrána na 

lokalitě Chlumín, ČR; exp. C-II). V případě mazutu se 

jednalo o zátěž starou několik let, v případě ropy o zátěž 

starou cca dvacet let, v obou případech šlo o havarijní 

úniky. 

 biodegradace vybraných biomarkerů ve vodním prostředí 

experiment D cíl: v laboratorních podmínkách ověřit odolnost vybraných 

biomarkerů (fytan, pristan) vůči biodegradaci jednak 

v prostředí, kde byly jediným zdrojem uhlíku, a jednak 

v přítomnosti dobře odbouratelné ropné látky (nafty). 

 

3.2 PODMÍNKY A MONITORING BIODEGRADAČNÍCH EXPERIMENTŮ 

Experimenty biodegradace ropných látek byly prováděny ve standardních aerobních 

laboratorních podmínkách (laboratorní teplota a atmosférický tlak). Testované 

vzorky byly při zahájení experimentu zaočkovány směsnou bakteriální kulturou 

se schopností degradovat ropné látky; činnost mikroflóry pak byla podpořena 

aplikací minerálních látek, zejména dusičnanů (přídavek NP hnojiva). Pro udržení 

optimálních podmínek byly testované vzorky pravidelně očkovány specifickou 

bakteriální směsí, provzdušňovány mechanickým promícháváním, zavlažovány 

vodou a dle potřeby dotovány minerálními látkami. 

V průběhu experimentů byly ve stanovených intervalech odebírány vzorky 

testovaného materiálu (20 – 50 g) pro stanovení následujících parametrů:  

 mikrobiologické – celkové množství heterotrofních aerobních bakterií, respirace 

(tj. produkce CO2) 

 biodegradační – koncentrace nepolárních extrahovatelných látek, aromatické 

uhlovodíky, polycyklické aromatické uhlovodíky, C10-C40, biomarkery, toxicita  

 doplňkové – obsah minerálních látek (dusičnany), hodnota pH. 

Popis jednotlivých experimentů shrnuje následující tabulka (Tab. 1). 
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Tab. 1: Označení a popis jednotlivých experimentů  

název, označení 

a délka trvání 

experimentu 

kontaminant příprava matrice podmínky experimentu popis vzorků monitoring experimentu 

biodegradace 

ropných látek 

v uměle 

kontaminované 

pevné matrici 

A-I (36 týdnů) 

A-II (32 týdnů) 

motorová nafta 

motorový olej 

surová ropa 

spikování 

zhomogenizova-

né a přesítované 

ornice 300 g 

kontaminantu 

rozpuštěných 

v 1,5 l pentanu  

na vstupu vzorky zaočkovány 

komerční směsnou bakteriální 

kulturou (10 ml na 1 kg 

materiálu) a přidáno 

průmyslové hnojivo NP (3 

g/kg); dále očkovány 1x 

týdně, promíchávány 

a zavlažovány vodou 

1, 2 – řízená 

biodegradace (tj. 

pravidelná 

inokulace, dotace 

NP) 

K – slepý vzorek 

(tj. bez inokulace a 

přídavku NP) 

celkové množství 

heterotrofních aerobních 

bakterií 

respirace (produkce CO2) 

obsah dusičnanů 

pH 

NEL 

biomarkery 

toxicita (Vibrio fischeri)  

biodegradace 

ropných látek 

v uměle 

kontaminované 

pevné matrici 

B-I (12 týdnů) 

silniční asfalt 

(asfaltové 

pojidlo 70/100)  

 

postupné 

smíchání 

roztaveného 

asfaltu se 

skleněnou 

balotinou (průměr 

0,5 mm), 

hmotnost asfaltu 

činila 5 % celkové 

hmotnosti směsi 

asfalt – balotina 

biodegradace sledována 

v pevné matrici a ve vznosu; 

na vstupu vzorky zaočkovány 

komerční směsnou bakteriální 

kulturou (10 ml na 1 kg 

materiálu) a  přidáno 

průmyslové hnojivo NP (3 

g/kg); dále očkovány 1x 

týdně, promíchávány 

a zavlažovány vodou; vzorky 

ve vznosu umístěny na 

třepačce;  

1A – řízená 

biodegradace 

v pevné fázi 

1B – slepý vzorek 

v pevné fázi 

2A – řízená 

biodegradace ve 

vznosu 

2B – slepý vzorek 

ve vznosu 

celkové množství 

heterotrofních aerobních 

bakterií 

respirace (produkce CO2) 

obsah dusičnanů 

pH 

NEL 

biomarkery 

toxicita (Vibrio fischeri) 
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název, označení 

a délka trvání 

experimentu 

kontaminant příprava matrice podmínky experimentu popis vzorků monitoring experimentu 

biodegradace 

ropných látek 

v uměle 

kontaminované 

pevné matrici 

B-II (12 týdnů) 

silniční směs 

obsahující 5,6 % 

organických 

podílů a 94,4 % 

anorganického 

materiálu 

vzorek silniční 

směsi byl 

ochlazen suchým 

ledem (pevný 

oxid uhličitý) na 

teplotu blízkou  -

 40 °C a poté 

ihned 

desintegrován na 

prstencovém 

mlýnu na zrno 

pod 2 mm 

na vstupu vzorky zaočkovány 

jednak komerční směsnou 

bakteriální kulturou, jednak 

bakteriálními kmeny 

izolovanými z prostředí 

kontaminovaného mazutem 

(10 ml na 1 kg materiálu) a  

přidáno průmyslové hnojivo 

NP (3 g/kg); dále očkovány 

1x týdně, promíchávány 

a zavlažovány vodou 

ASF 1 – řízená 

biodegradace 

pomocí izolovaných 

kmenů 

ASF 2 – řízená 

biodegradace 

pomocí komerčních 

kmenů 

ASF SL – slepý 

vzorek 

celkové množství 

heterotrofních aerobních 

bakterií 

respirace (produkce CO2) 

obsah dusičnanů 

pH 

NEL 

PAU 

biomarkery 

toxicita (Vibrio fischeri) 

biodegradace 

ropných látek 

v reálně 

kontaminované 

pevné matrici 

C-I (25 týdnů) 

mazut (materiál 

odebrán v areálu 

společnosti 

NCHZ, Nováky) 

 

vzorek reálně 

kontaminované 

zeminy  

přesítován 

(průměr ok 

0,3 cm) 

a zhomogenizo-

ván 

na vstupu vzorky zaočkovány 

komerční směsnou bakteriální 

kulturou (10 ml na 1 kg 

materiálu) a přidáno 

průmyslové hnojivo NP 

(3 g/kg); dále očkovány 1x 

týdně, promíchávány 

a zavlažovány vodou 

APL 1, 2 – řízená 

biodegradace 

pomocí komerčních 

kmenů 

K – slepý vzorek 

celkové množství 

heterotrofních aerobních 

bakterií 

respirace (produkce CO2) 

obsah dusičnanů 

pH 

NEL 

AR 

PAU 

biomarkery 

toxicita (Vibrio fischeri) 
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název, označení 

a délka trvání 

experimentu 

kontaminant příprava matrice podmínky experimentu popis vzorků monitoring experimentu 

biodegradace 

ropných látek 

v reálně 

kontaminované 

pevné matrici 

C-II (36 týdnů) 

ropa (materiál 

odebrán 

z prostoru 

havárie 

ropovodu 

na lokalitě 

Chlumín) 

vzorek reálně 

kontaminované 

zeminy  

přesítován 

(průměr ok 0,3 

cm) 

a zhomogenizo-

ván 

na vstupu vzorky zaočkovány 

komerční směsnou bakteriální 

kulturou (10 ml na 1 kg 

materiálu) a přidáno 

průmyslové hnojivo NP 

(3 g/kg); dále očkovány 1x 

týdně, promíchávány 

a zavlažovány vodou 

A1, 2 – řízená 

biodegradace 

pomocí komerčních 

kmenů 

B1, 2 – 

biodegradace 

pomocí autochtonní 

mikroflóry 

C – slepý vzorek 

 

celkové množství 

heterotrofních aerobních 

bakterií 

respirace (produkce CO2) 

obsah dusičnanů 

pH 

NEL 

biomarkery 

toxicita (Vibrio fischeri) 

biodegradace 

vybraných 

biomarkerů 

ve vodním 

prostředí 

D (7 týdnů) 

pristan 

fytan 

motorová nafta 

připraveny 

zásobní roztoky 

nafty v acetonu 

(450,5 mg.ml-1), 

pristanu a fytanu 

v acetonu (vždy 

45,0 mg.ml-1), 

které byly 

nadávkovány 

v objemu 1 ml do 

1,5 l vody 

na vstupu vzorky zaočkovány 

komerční směsnou bakteriální 

kulturou se schopností 

degradovat ropné látky (NEL, 

PAU) (10 ml na 1 l vzorku); 

dále očkovány 1x týdně; 

vzorky umístěny na třepačce 

s kontinuálním pohybem  

PF APL1, 2 – 

paralelní vzorky 

s pristanem a 

fytanem, řízená 

biodegradace  

PF K – slepý vzorek 

s pristanem a 

fytanem 

PFN APL1, 2 – 

paralelní vzorky 

s pristanem, 

fytanem a naftou, 

řízená biodegradace  

N APL1, 2 – 

paralelní vzorky 

s naftou, řízená 

biodegradace  

N K – slepý vzorek 

s naftou 

celkové množství 

heterotrofních aerobních 

bakterií 

obsah dusičnanů 

pH 

obsah C10-C40 

biomarkery 
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4. ZÁVĚRY 

V rámci práce byly řešeny tyto dílčí problémy:  

 vytipování a identifikace biomarkerů vhodných pro sledování průběhu 

biodegradačních procesů vybraných ropných kontaminantů a výběr vhodných 

biomarkerních indexů 

 realizace laboratorních experimentů biodegradace vybraných 

(frekventovaných) ropných kontaminantů životního prostředí, shromáždění 

a vyhodnocení dat získaných v průběhu biodegradačního procesu 

 sledování účinnosti degradačního procesu klasickými metodami a s použitím 

biomarkerů (zejména fytan, pristan, hopany a sterany) a vybraných 

biomarkerních indexů  

 vyhodnocení možnosti využití biomarkerů pro stanovení aktuálního stavu 

kontaminace a predikci vývoje a celkové úspěšnosti konkrétního 

biodegradačního procesu. 

Teoretická východiska disertační práce vycházejí z obsáhlé literární rešerše a opírají 

se o několikaleté zkušenosti autorky v oblasti aplikace biotechnologií při sanaci 

lokalit kontaminovaných ropnými látkami. Teoretické předpoklady byly ověřeny 

pomocí laboratorních experimentů realizovaných v laboratoři společnosti 

DEKONTA, a.s. a vyhodnocených ve spolupráci s a.s. Analytické laboratoře Plzeň. 

Výsledky výzkumu vyústily v podání přihlášky vynálezu (březen 2010, č. spisu 

2010-160) a následném udělení patentu s názvem „Biomarkerní index a způsob 

použití biomarkerů a jejich indexů při posuzování aktuálního stavu ropného 

kontaminantu“ Úřadem průmyslového vlastnictví (květen 2011). Jedním z původců 

patentu je autorka disertační práce.  

 

4.1 SUMARIZACE ZÁVĚRŮ PLYNOUCÍCH Z PROVEDENÝCH LABORATORNÍCH 

EXPERIMENTŮ 

1) Biodegradace lehkých ropných látek 

Použití komerční bakteriální kultury Dekonta pro odbourání ropy a lehkých ropných 

frakcí (olej, nafta) bylo úspěšné. Za 36 týdnů byly koncentrace NEL v matrici 

sníženy v případě kontaminace naftou o 80 – 88 %, v případě kontaminace ropou 

o 65 – 70 % a v případě kontaminace olejem o 45 – 60 %, přičemž již v první třetině 

experimentu bylo zdegradováno cca 60 až 90 % kontaminantu. 

Biodegradace byla sledována s použitím  biomarkerů z řady isoprenoidních alkanů 

(pristan, fytan) a pentacyklických triterpanů – hopanů (např. 17α(H),21β(H)-hopan, 

17α(H),21β(H)-30-norhopan, dále hopanů detekovaných v rozmezí uhlovodíků C25-
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C40 (ion 191), hopanů detekovaných v rozmezí uhlovodíků C30-C40 (ion 191). Bylo 

otestováno 15 biomarkerních indexů.  

 

Obr. 1: Chromatogramy nafty (ion 57) z kontaminované matrice s vyznačením pristanu 

a fytanu – 0., 4., 11., 32. týden experimentu biodegradace ropných látek v pevné matrici 
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Při biodegradaci všech kontaminantů docházelo k přednostní degradaci n-alkanů 

na úkor rozvětvených alifatických uhlovodíků. V závěrečné fázi experimentu tvořily 

u kontaminantu ropa a nafta dominantní píky chromatogramu pristan, fytan a vyšší 

isoprenoidní alifatické uhlovodíky (Obr. 1). Identifikace jednotlivých hopanů 

ukazují na přednostní degradaci n-alkanů a rozvětvených alifatických uhlovodíků 

oproti hopanům u kontaminantu ropa a olej. Byla tak potvrzena větší odolnost vůči 

biodegradaci u pristanu, fytanu a hopanů 17α(H),21β(H)-hopan a 17α(H),21β(H)-

30-norhopan, a tím jejich využitelnost jako biomarkerů při hodnocení procesu 

biodegradace ropných látek. 

2) Biodegradace těžkých ropných frakcí (asfalt, mazut) 

Účinnost biodegradace asfaltu při použití komerční bakteriální kultury Dekonta byla 

nízká (do 36 %). 

Pristan a fytan nejsou vhodné biomarkery pro hodnocení procesu degradace asfaltu 

a je nutno jako biomarkery používat hopany, které se ukázaly být při tomto 

experimentu stabilní. Během biodegradačního experimentu došlo k přednostní 

degradaci n-alkanů, zejména uhlovodíků do C28.  

Kromě degradace NEL byla u asfaltu rovněž potvrzena degradace PAU s vyšší 

účinností u dvou a tříjaderných uhlovodíků. 

Experimentem byla potvrzena vyšší účinnost degradace kontaminantu autochtonní 

mikroflórou oproti komerčnímu biopreparátu. 

U kontaminace mazutem z lokality Nováky se podařilo snížit koncentraci NEL o 16 

až 29 % při vstupní úrovni kontaminace 230 000 mg.kg
-1

. Velký podíl nepolárních 

extrahovatelných látek činily aromatické uhlovodíky (téměř 80 % kontaminace, 

přičemž ∑PAU se na celkových AR podílela rovněž cca 80 %). Účinnost 

odbourávání AR, resp. PAU se pohybovala v rozmezí 12 – 26 %. Z biomarkerů byly 

identifikovány hopany, avšak vzhledem ke specifickému složení mazutu, zejména 

z důvodu vysokého obsahu aromatických látek bylo jejich stanovení používanou 

metodikou nemožné.  

Účinnost degradace v případě staré ropné zátěže z lokality Chlumín činila přibližně 

40 % za pomoci autochtonní mikroflóry, resp. 35 % v případě alochtonní bakteriální 

směsi (Dekonta) při vstupní koncentraci cca 3 000 mg.kg
-1

 NEL. Analýzy vstupních 

vzorků na plynovém chromatografu s hmotnostním detektorem potvrdily, že 

kontaminantem byla ropa v poměrně významném stupni degradace. Na základě 

vyhodnocení biomarkerních indexů Pristan/Fytan a 57/191 u vstupních vzorků 

a jejich porovnání s indexy biomarkerů získanými z experimentů biodegradace 

surové ropy bylo možné předpokládat, že účinnost biodegradačního procesu tohoto 

kontaminantu bude mnohem nižší než při biodegradaci „čerstvé“ ropy.  
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3) Biodegradace biomarkerů 

Sledované biomarkery pristan a fytan tvořily z celkového obsahu uhlovodíků C10 až 

C40 u sledovaných kontaminantů cca 1 %. Bylo zjištěno, že oba biomarkery byly 

za laboratorních podmínek částečně degradovány, přičemž v prostředí s obsahem 

látek snáze degradovatelných (n-alkany) byla výsledná degradace významně nižší. 

Vzhledem k daleko menší rychlosti degradace pristanu a fytanu ve srovnání 

s ostatními složkami lze tyto uhlovodíky využít jako biomarkery. 

Biomarkerní indexy C17/Pristan a C18/Fytan byly sníženy o 98 – 99 %, což souvisí 

s degradací n-alkanů přítomných v naftě. Poměr Pristan/Fytan zůstal konstantní.  

4) Zhodnocení biodegradability ropných kontaminantů 

Na základě provedených experimentů byl zjištěn pokles náchylnosti k biodegradaci 

u ropných kontaminantů v řadě: nafta > ropa > olej > stará ropná zátěž > asfalt > 

mazut. U asfaltových frakcí byl zjištěn pokles degradability v řadě: oleje > 

pryskyřice > aromáty > asfalteny. 

Biodegradační experimenty asfaltu a mazutu potvrdily vyšší účinnost degradace 

PAU u dvou a tříjaderných uhlovodíků oproti vícejaderným. 

Při porovnání degradační aktivity autochtonních bakterií a kmenů komerčního 

biopreparátu při biodegradaci asfaltu byla prokázaná vyšší účinnost bakteriální 

směsi izolované z prostředí kontaminovaného asfaltem. Rovněž u biodegradace staré 

ropné zátěže byla potvrzena vyšší účinnost u autochtonní mikroflóry. 

Toxicita stanovená pomocí inhibice luminiscence bakterií Vibrio fischeri se 

u jednotlivých ropných kontaminantů výrazně lišila. Jako nejtoxičtější se jevila 

čerstvá nafta a čerstvá ropa, naopak nejnižší toxicitu vykazovala starší ropná zátěž 

a čerstvý motorový olej. Toxicitu se biodegradací podařilo snížit u ropných 

kontaminantů nafta, olej, ropa, naopak u biodegradace asfaltu či silniční směsi buď 

ke změně inhibice nedošlo, nebo došlo k jejímu zvýšení. Výjimkou byl asfalt 

podroben degradaci izolovanými bakteriálními kmeny, kdy byla toxicita snížena.  

5) Sledování biodegradace pomocí biomarkerů 

Biodegradace byla sledována s použitím  biomarkerů z řady isoprenoidních alkanů 

(pristan, fytan) a pentacyklických triterpanů – hopanů (např. 17α(H),21β(H)-hopan, 

17α(H),21β(H)-30-norhopan, dále hopanů detekovanými v rozmezí uhlovodíků C25-

C40 (ion 191) a hopanů detekovanými v rozmezí uhlovodíků C30-C40 (ion 191) (Obr. 

2). Bylo otestováno 15 biomarkerních indexů.  
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Obr. 2: Chromatogramy ropy (ion 191) z kontaminované matrice – identifikace biomarkerů 

pentacyklických triterpanů 

Byl potvrzen předpoklad, že se biomarkerní indexy založené na poměru snadno 

degradovatelné složky (většinou n-alkan) k obtížně degradovatelné složce 

(biomarker) (např. index C17/Pristan nebo C18/Fytan) v průběhu degradačního 
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procesu snižují. Charakter poklesu biomarkerů a biomarkerních indexů 

korespondoval s poklesem celkového obsahu NEL. 

Bylo potvrzeno, že se biomarkerní indexy založené na poměru uhlovodíků C10 až 

C28 při odtěkávání kontaminantu snižují. 

Jako nevhodné pro sledování degradace těžkých ropných frakcí asfaltu a mazutu se 

ukázaly pristan a fytan. V případě asfaltu nebyla prokázána potřebná odolnost těchto 

biomarkerů vůči degradaci, v případě mazutu pak byla jejich identifikace pomocí 

GC-MS z důvodu vysokého obsahu aromatických látek metodikou velmi 

komplikovaná.     

Při sledování biodegradace mazutu byly sice identifikovány hopany, avšak jejich 

stanovení používanou metodikou bylo nemožné vzhledem k tomu, že některé 

aromáty v chromatogramu překrývají hopany i při izolaci iontu charakteristického 

pro hopany, čímž brání vyhodnocení těchto biomarkerů. Jak ukázal tento 

experiment, může být vysoký obsah aromatických uhlovodíků přítomných 

v kontaminantu problematickým při hodnocení vlastních biomarkerů, příp. toto 

hodnocení zcela znemožnit. 

Bylo prokázáno, že neexistuje jediný biomarker, který by bylo možné používat 

pro hodnocení biodegradace všech typů ropných kontaminací.   

6) Bakteriální kultury vhodné k biodegradaci ropných látek 

Při laboratorních experimentech jsem použila bakteriální kmeny Acinetobacter 

baumanii, Acinetobacter lwofii, Citrobacter youngae, Pseudomonas fluorescens, 

Pseudomonas putida, Pseudomonas stutzeri, které byly dříve vyizolovány z lokalit 

kontaminovaných ropnými produkty (nafta, benzín, ropa apod.) a které jsou 

s úspěchem využívány při bioremediačních aktivitách společnosti Dekonta. Byla 

potvrzena vhodnost této směsi k biodegradaci nafty, oleje, ropy. V případě těžkých 

ropných frakcí (mazut, asfalty) byla účinnost biodegradace výrazně nižší.  

V případě biodegradace asfaltové silniční směsi byla úspěšně použita bakteriální 

kultura izolovaná z prostředí dlouhodobě kontaminovaného těmito ropnými látkami, 

obsahující kmeny Acinetobacter calcoaceticus, Pseudomonas fluorescens 

a Sphingobacterium sp. 

Použití autochtonní mikroflóry vykázalo vysokou účinnost v případě biodegradace 

staré ropné zátěže.   

7) Podmínky biodegradačních experimentů 

Experimenty byla potvrzena nezbytnost udržování optimální hodnoty pH prostředí, 

resp. kontaminované matrice mezi 6 – 8. Snížení pH pod tuto mez vede ke snížení 

počtu bakterií a ke stagnaci biodegradačních dějů. 
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Dále byla potvrzena důležitost přihnojování degradované matrice pro biodegradační 

procesy. Dotace dusíku a fosforu formou průmyslového hnojiva významně 

podpořila nárůst degradační mikroflóry s následným potenciálem pro samotnou 

biodegradaci, jak lze vysledovat z porovnání inokulovaných a kontrolních vzorků.   

 

4.2 NAPLNĚNÍ CÍLE DISERTAČNÍ PRÁCE 

Lze konstatovat následující: 

 Pro jednotlivé typy ropných kontaminantů byly nalezeny vhodné biomarkery 

a stanoveny biomarkerní indexy, jejichž aplikovatelnost pro hodnocení 

biodegradačního procesu byla laboratorními experimenty ověřena.  

 Těsné korelace mezi hodnotami biomarkerních indexů a obsahu NEL jsou 

potvrzením správnosti výběru těchto indexů. 

 Během biodegradačního experimentu dochází nejen k biodegradaci, ale 

i k odvětrání nejvíce těkavých složek. Pokud dochází k odvětrání, příslušné 

indexy (založené na poměrech uhlovodíků od C10 do C18 a uhlovodíků od C19 

do C28) zachycující tento vliv se snižují.  

 Hlavní výhodou použití biomarkerů při sledování biodegradace je možnost 

určení míry degradace kontaminovaných materiálů a odhadu výsledné 

účinnosti sanačního zásahu již při vstupních chemických analýzách 

kontaminantu.   

 Stanovení biomarkerů pomocí GC-MS může být velmi komplikované, pokud 

kontaminant obsahuje vysoký podíl aromatických látek, které znemožňují 

identifikaci biomarkerů v chromatogramu (např. mazut).  
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