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ABSTRAKT 

Disertační práce se zabývá optimalizací biodegradačních substrátů, které jsou vhodné 

k odstraňování ropných kontaminací při likvidaci starých ekologických zátěží. Teoretická 

část shrnuje poznatky z oblasti biodegradací, souhrn poznatků týkajících se ropných látek, 

jejich vlastností a vlivů na životní prostředí a také legislativní požadavky vztahující se k 

dané problematice. Dále obsahuje popis principu biodegradace ropných látek a přehled 

biosanačních technik určených k jejich odstraňování, podrobný postup při likvidaci starých 

ekologických zátěží a popis lokalit, kde probíhal experiment. 

Experimentální část je věnována sledování biodegradačního procesu v zemině 

kontaminované topnými oleji pomocí laboratorních testů. Obsahuje popis 

optimalizovaného biodegradačního substrátu, statistický přehled projektů, kde již bylo 

biodegradace in situ využito a návrh vzorce pro přibližný odhad množství 

kontaminovaných zemin. Na tuto kapitolu navazuje vyhodnocení účinnosti 

optimalizovaného substrátu pro podporu biodegradace topných olejů v kontaminované 

zemině, jež byla prováděna souběžně jak v laboratorních podmínkách, tak i v reálném 

prostředí po dobu jednoho roku. Závěr experimentální části je věnován možnosti využití již 

vyčištěné zeminy jako zdroje biodegradačního zásypového materiálu. Pro sledování stavu 

ropné kontaminace je použita plynová chromatografie s plameno-ionizačním detektorem 

(GC/FID) nebo hmotnostním detektorem (GC/MS). Sledovány jsou obsahy ropných látek 

C10-19 a C19-32.  

Cílem laboratorní biodegradace ropných kontaminantů v půdě je ověřit účinnost 

optimalizovaného substrátu v procesu biodegradace. Poslední kapitolou praktické části je 

posouzení účinnosti optimalizovaného substrátu v reálných podmínkách in situ a porovnání 

s laboratorním experimentem. Účinnost je hodnocena na základě analýz řady 

mikrobiologických a chemických parametrů, které se standardně pro její sledování v praxi 

využívají (např. stanovení koncentrace znečišťující látky vyjádřené jako extrahovatelné 

uhlovodíky). 

 

Klíčová slova: biodegradace, bioremediace, živný substrát, ropné uhlovodíky, topný 

olej, kontaminace. 

  



 

SUMMARY 

This thesis is on the topic of challenges pertaining to methods of biodegradation 

which are applicable to petroleum contamination disposal. The literature section contains 

legislative requirements related to the issue at hand, a synopsis of findings concerning oil 

products, their characteristics and the environmental impacts. Furthermore, this part 

includes theoretical principals of the biodegradation process of oil products as well as a 

summary of bio-treatment technologies intended for their removal.  

The results section of the thesis reviews the monitoring of biodegradation processes 

in soil contaminated by heating oil substances by means of laboratory testing. Optimized 

bioremediation substrate, statistical overview of historical records of bioremediation 

projects where the bioremediation took a place and, based on this data, derivation of 

empirical equations to calculate the approximate volume of contaminated soils. In the 

following section the efficiency of optimized substrate used in laboratory experiments and 

in real project for period of one year is discussed and evaluated. The conclusion of the 

experimental section is devoted to the possibility of using already cleaned soils as a source 

of bioactive backfill material. Gas chromatography with a flame ionization detector 

(GC/FID) was used for monitoring the level of petroleum contamination by means of 

petroleum hydrocarbons C10-C19 and C19-C32.  

The last segment of the practical section assesses the in situ effectiveness of the 

method. The efficiency of biodegradation processes is evaluated by analyses of a series of 

microbiological and chemical parameters, which are commonly used for monitoring in 

practice (e.g. determination of polluting substance concentration expressed as extractable 

petroleum hydrocarbons).  

 

Key words: biodegradation, bioremediation, nutrient substrate, petroleum 

hydrocarbons, oil contamination. 
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Motivace 

V oblasti ochrany životního prostředí, zejména pak biodegradací ropných látek, 

pracuji od roku 2013. 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 byla zaměřena především na problematiku živných substrátů, s cílem ověřit 

možnost jejich využití v reálném prostředí in situ. Účelem výzkumu bylo navrhnout a 

optimalizovat živný substrát a přispět tak ke zdokonalení 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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Radek Staufčík: Biodegradace topného oleje ve Vancouveru. 

2018 1 

1 Úvod  

Během technického rozvoje Severní Ameriky, ve dvacátém století, se výrazně 

rozmohl rozvoj měst a jejich periferií. Rozrůstající se města potřebovala pro své obyvatele 

spolehlivý a levný zdroj tepla pro zimní období. Díky obrovským nalezištím ropy na 

severu Britské Kolumbie a Alberty bylo pro kanadský Vancouver nejefektivnější topit 

topným olejem. Topný olej má vynikající výhřevnost, je levný, nevzniká z něj popel ani 

žádný odpad, dá se jednoduše převážet a skladovat, má menší objem než uhlí nebo dřevo a 

kotle na topný olej jsou převážně plně automatizovány. Všechny tyto výhody mají za 

následek, že se topného oleje hojně používalo pro vytápění většiny rodinných domů. Tento 

olej se pak skladoval v nádobách o velikosti 2 500 litrů a více buď v nadzemních tancích, 

většinou ve sklepě (basement), nebo byly zakopány pod zem. Na území města Vancouver 

byly nádoby ukládány výhradně pod zem, kvůli požární bezpečnosti a také kvůli úspoře 

místa a estetickým důvodům. Většina majitelů rodinných domů nechtěla mít ve sklepě 

nebo u domu nadzemní nádobu. Tyto nádoby byly instalovány pod zem u většiny domů 

postavených před rokem 1960, kdy docházelo k postupné plynofikaci [1, 2].  

Problém ovšem nastává nyní, po letech, kdy ocelové podzemní nádoby vlivem 

působení podzemích vod a mikroorganismů korodují a uvnitř uložený topný olej pozvolna 

kontaminuje okolní půdu. Topný olej je nadnášen podzemní vodou a může se dostávat až 

do vzdálenosti desítek metrů [3]. Je to směs uhlovodíků, která se vyrábí destilací z ropy. 

Svými vlastnostmi, zejména toxicitou polyaromatických uhlovodíků a jejich teratogenním 

a karcinogenním účinkem, negativně působí na zdraví lidí a živočichů.   

Informace o lokaci podzemních nádob nejsou často dostupné. Radnice města nebo 

hasiči uvádějí pouze informace o likvidaci podzemních nádrží a jen zřídka se dá nalézt 

povolení nebo ohlášení instalace podzemní nádoby. Pokud majitel zjistí, že na jeho 

pozemku je stále podzemní nádrž na topný olej, měl by nechat tuto nádobu zlikvidovat a 

půdu otestovat, zda množství extrahovatelných uhlovodíků (EPH) nepřekročilo limit. 

V případě, že je limit překročen, je majitel povinen kontaminant odstranit, jinak přebírá 

odpovědnost za případnou další kontaminaci půd. 

V současné době se kontaminované půdy těží a odvážejí na remediační pracoviště, 

kde jsou ropné látky degradovány. Tento způsob je zatím nejefektivnější cestou, jak se 
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rychle zbavit kontaminovaných půd, avšak není příliš ekologický. Při odtěžování jsou 

kontaminované půdy vyjmuty společně s čistými půdami, jsou odkryty ornice s organickou 

složkou a jsou spáleny desítky litrů motorové nafty při výkopových pracích a transportu 

půd. Dále pak také považuji za nevýhodu odtěžování značnou finanční náročnost a při 

rozsáhlejších projektech také dlouhou dobu na rekultivaci. V neposlední řadě je také 

důležité najít využití pro vyčištěnou zeminu, která je zatím používána jako zásypový 

materiál na skládkách. Proto bych se rád v mé disertační práci věnoval ekologicky šetrnější 

variantě, kdy odbourávání kontaminantů probíhá na místě v přirozených podmínkách bez 

drastických zásahů do krajiny a za využití jinak nevyužitelných zemin. Budu se tedy 

věnovat biodegradaci ropných olejů in situ. 
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2 Cíl práce 

Předmětem této disertační práce byla optimalizace procesu biodegradace ropných 

látek v zeminách, jakožto nejrozšířenějších kontaminantů životního prostředí, přičemž 

pozornost byla zaměřena především na problematiku živných substrátů a zdrojů 

bakteriálních kultur, s cílem ověřit možnost jejich využití v reálném prostředí in situ při 

likvidaci podzemních nádob na topný olej. Cílem výzkumu bylo navrhnout a optimalizovat 

živný substrát a přispět tak ke zdokonalení 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. Mezi dílčí cíle práce patří zpracování stručného přehledu týkajícího se 

problematiky kontaminace ropných látek, zejména topných olejů v prostředí a následné 

shromáždění dostupných poznatků o biosanačních technologiích využívaných k 

odstraňování těchto kontaminací. V rámci disertační práce jsou řešeny následující dílčí 

problémy: 

 Popis a charakteristika kontaminované lokality. 

 Demonstrace výsledků vybraných projektů bioremediace mezi lety 2013-2015. 

 Navržení vzorce pro odhad množství kontaminovaných zemin. 

 Popis a optimalizace substrátu pro zvýšení efektivity bioremediace topných olejů.  

 Laboratorní experimenty funkce optimalizovaného substrátu. 

 Ověření efektivity optimalizovaného substrátu v reálných podmínkách in situ. 

 Využití půd po procesu biodegradace jako zdroj biodegradačních mikroorganismů a 

jako zásypový materiál. 

Pokud by se podařilo nastavit podmínky v půdách tak, že bioremediace bude spolehlivě 

fungovat v krátkém časovém horizontu, bylo by možné nahradit metody off site a tím 

ušetřit jak finance, tak i životní prostředí. 
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3 Ropné látky   

V rámci teoretické části disertační práce byla zpracována rešerše zaměřená na 

problematiku biodegradace ropných látek, zejména topných olejů, jejich šíření v půdách, 

mikroorganismů a jejich využití v biodegradačním procesu. 

3.1 Vymezení pojmu ropa 

Ropa je přírodní, tmavě zabarvená hořlavá směs plynných, kapalných a tuhých 

uhlovodíků a zároveň je lehčí než voda. Jinak lze též ropu definovat jako surovou naftu či 

zemní olej. Dle dostupných teorií ropa vznikla rozkladem zbytků pravěkých rostlin a 

živočichů obsažených v horninách. Nejčastěji se tato olejovitá kapalina vyskytuje ve 

svrchních vrstvách zemské kůry, především v oblasti kontinentálních šelfů. Ropa se tvoří v 

časovém rozmezí několika milionů let. Dá se říci, že se jedná o neobnovitelný zdroj, který 

je primárně využíván jako základní surovina v petrochemickém průmyslu. Většina ropných 

nalezišť se nachází pod nepropustnými vrstvami zemského povrchu v hloubkách až 8 km. 

Ropné látky jsou směsí uhlovodíků různé struktury a sloučenin obsahujících síru, dusík, 

kyslík, případně jiné heteroatomy [4]. 

V současnosti je ropa nejdůležitější surovinou chemického průmyslu, dopravy 

a energetiky. Její těžba vykazuje v rámci celosvětového měřítka trvalý nárůst. Nejen ropa 

samotná, ale také produkty z ní představují značné riziko kontaminace pro všechny složky 

životního prostředí, ať už při její těžbě nebo následném zpracování, přepravě či skladování. 

Nejviditelnější a nejznámější formu znečištění představuje zamoření ropou, které je 

způsobeno například haváriemi ropných tankerů a běžným vymýváním jejich nádrží na 

moři. Kromě drastických krátkodobých dopadů může toto znečištění způsobit i závažné 

dlouhodobé problémy. 

Znečištění podle jeho vzniku můžeme rozlišovat na jednorázová (při haváriích 

letadel, vozidel přepravujících ropné látky, při poruchách dálkovodů apod.), opakovaná 

(vyskytují se převážně v místech s trvalou manipulací s ropnými látkami – rafinérie, sklady 

či stáčiště pohonných hmot) a bez znalosti jejich zdroje (většinou se projeví až svými 

důsledky, čímž vyžaduje rozsáhlejší průzkum, jehož cílem je především lokalizace zdrojů 

znečištění). 



Radek Staufčík: Biodegradace topného oleje ve Vancouveru. 

2018 5 

3.1.1 Základní složení ropy  

V ropě jsou zastoupeny plynné (methan, ethan, propan, butan), kapalné (pentany, 

hexany a vyšší uhlovodíky) a tuhé uhlovodíky (od C16 výše). Alkeny a alkyny se však 

v ropě nevyskytují. Nejvíce zastoupenými ropné uhlovodíky jsou acyklické uhlovodíky s 

rovnými a rozvětvenými řetězci, cyklické nasycené uhlovodíky s jedním nebo více kruhy a 

aromatické uhlovodíky s jedním nebo více kruhy. Dále jsou v ropě zastoupeny sirné, 

dusíkaté a kyslíkaté sloučeniny, vysokomolekulární látky (ropné pryskyřice, asfalty, 

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

(nespalitelný zbytek). Elementární složení ropy se udává jako obsah uhlíku (84 –

 87 % hm.), vodíku (11 - 14 % hm.), síry (0,1 – 4 % hm.), dusíku (0,01 – 1 % hm.) 

a kyslíku (0,05 – 1 % hm.) [5, 6].  

3.1.2 Rozdělení ropných látek 

Ropné látky můžeme klasifikovat dle hustoty, frakčního složení (lehké a těžké), 

dominujících uhlovodíků anebo např. dle destilačního zbytku (parafinové, asfaltenické). 

Na základě složení rozeznáváme ropu lehčí a těžší (naftenová, aromatická). Lehká ropa s 

průměrnou hustotou 850 kg/m
3
 je složena převážně z hexanů a cyklohexanů (vysoký podíl 

benzinů, mazadel a kerosinů). Těžká ropa s průměrnou hustotou 930 kg/m
3

 má vysoký 

podíl naftenických a aromatických složek, pryskyřic a dehtu. Areny a další organické 

sloučeniny síry a dusíku dosahují až 75 % objemu těžké ropy [8]. Ropné látky (RL) patří 

do skupiny nepolárních uhlovodíků (NU) analyzovaných jako nepolární extrahovatelné 

látky (NEL) [6]. Ropné látky se stanovují jako uhlovodíky C10 – C40 [7]. 

Základní technologický postup zpracování je frakční destilace, která se obvykle 

provádí ve dvou stupních: vakuová destilace a atmosférická destilace. Během vakuové 

destilace dochází za sníženého tlaku k rozdestilování mazutu na těžký plynový olej, 

olejový destilát a nedestilující zbytek – asfalt [8].  Následuje atmosférická destilace, při 

které jsou získávány frakce plynů, petrolejů, benzinů, plynových olejů, lehkých topných 

olejů a nedestilujících podílů – mazutu [6]. 
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Rozdělení ropných výrobků získaných atmosférickou destilací z hlediska 

použitelnosti: 

 Benziny (směs uhlovodíků C4 až C12). Patří zde alkany, isoalkany, cyklopentany, 

cyklohexany, benzen a jeho homology; 

 Petroleje (směs uhlovodíků C12 až C18). Patří zde alkany, isoalkany, alkylbenzeny, 

dicykloalkany, tricykloalkany, vyšší aromatické uhlovodíky, kondenzované 

polyaromatické uhlovodíky (PAH) a nekondenzované PAH; 

 Plynové oleje (směs uhlovodíků C16 až C24). V porovnání s petroleji je zde 

zastoupeno více cyklických a aromatických uhlovodíků a méně alkanů a isoalkanů; 

 Mazací oleje (směs uhlovodíků C24 až C40 případně i vyšší). Z jednotlivých 

uhlovodíků převládají alkylcyklany (s jedním, dvěma nebo i více kruhy) a 

alkylaromáty [9]. 

Základní vztahy mezi frakcemi jsou zobrazeny na obrázku 1. Jednotlivé skupiny 

derivátů nejsou přesně vyhraněny, nýbrž sousední skupiny se spíše překrývají. 

 

Obrázek 1 Rozdělení ropných derivátů [10]. 
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Produkty frakční destilace ropy lze z hlediska jejich použitelnosti roztřídit do pěti 

základních skupin [11]. Stručné charakteristiky uvádí tabulka 1. 

Tabulka 1 Složení ropných frakcí [11]. 

Frakce 
Teploty varu 

[°C]  
Složení  

Benziny  

 

30 až 210  směsi uhlovodíků C4 – C12 (n-alkany, isoalkany, cyklopentany, 

cyklohexany, benzen a jeho homology)  

Petroleje  140 až 300  směsi uhlovodíků C12 – C18 (n-alkany, isoalkany, alkylnafteny, 

alkylbenzeny, di- a tricyklické uhlovodíky, vyšší aromáty (naftalen, 

alkylnaftalen), kondenzované hydrogenaromáty (tetralin, homology 

tetralinu a indanu) a nekondenzované hydrogenaromáty)  

Plynové oleje  až 350  uhlovodíky C16 – C24 podobné jako v petrolejové frakci, navíc obsahují i 

vyšší homology a tricyklické uhlovodíky  

Mazací oleje  nad 350  uhlovodíky C24 – C40, popř. i vyšší (alkany, izoalkany, alkylcyklany, 

alkylaromáty a alkylované hydrogenaromáty)  

Destilační 

zbytek (asfalt)  

 oleje (vyšší naftenické uhlovodíky) a látky s vyšší molekulovou hmotností 

a větším obsahem heteroatomů (asfalteny, pryskyřice, karbeny a 

karboidy) 

Individuální ropné výrobky obsahují obvykle velké množství chemických látek. 

Obvykle se jedná o směsici frakcí doplněnou o další látky (aditiva), kterými se upravují 

vlastnosti výsledného produktu. Např. motorová nafta je kapalná směs dvou destilačních 

frakcí ropy, a to plynového oleje a petroleje. Je složitou kombinací uhlovodíků od C12 do 

C24 a dalších aditiv [12]. Typická směs motorové nafty zahrnuje až padesát osm složek. Z 

toho je sedm převládajících, které tvoří více než 53 % směsi: isopentan, p-xylen, n-

propylbenzen, 2,3-dimethylbutan, n-butan, n-pentan a toluen (tabulka 2) [12]. 

Tabulka 2 Hlavní složky motorové nafty [12]. 

Složka  hm. %  

isopentan  10,5  

p-xylen  9,6  

n-propylen  8,4  

2,3-dimethylbutan  7,3  

n-butan  6,3  

n-pentan  5,9  

toluen  5,5  

3.1.3 Rozpustnost ropných látek ve vodě 

Ropné látky (nepolární látky) ve vodním prostředí (polární prostředí) se chovají 

hydrofobně. Nepolární látky se obtížně rozpouštějí v polárních rozpouštědlech [13]. 
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Rozpustnost ropných látek ve vodě stoupá s klesajícím molárním objemem. Výrobky 

z ropy jsou směsicí uhlovodíků o různém molárním objemu, a tím pádem i různé 

rozpustnosti ve vodě. Nejlépe rozpustné ve vodě jsou aromáty, nižší rozpustnost mají 

cykloalkeny, alkiny, alkeny a alkany. Proto nasycený vodný výluh dané ropné látky 

obsahuje jiné dílčí chemické sloučeniny, než samotná odpovídající loužená ropná látka.  

Z tohoto důvodu maximální rozpustnost ropného výrobku ve vodě (nasycený vodný výluh) 

lze definovat jako maximální množství ropných látek, které se dostane do vodného roztoku 

za dané teploty, a to z takového množství ropného vzorku, že celkové složení vzorku ropné 

látky před loužením a po loužení vodou se chemicky změní jen zanedbatelně [6]. 

3.2 Přírodní prostředí a kontaminace ropnými látkami 

Ropa a její deriváty (produkty zpracování) jsou během uvolňování do životního 

prostředí vystaveny velkému množství degradačních procesů, mezi které patří fyzikální, 

chemické a biologické pochody, jako jsou odpařování, rozptyl, rozpouštění, emulzifikace, 

fotooxidace, mikrobiální degradace a adsorpce na pevných částicích [14, 15]. Rychlost a 

rozsah těchto procesů, obzvláště pak biodegradace, závisí na vlastnostech prostředí, ve 

kterém působí, a na petrochemickém složení polutantu [15]. Petrochemické látky jsou 

složité směsi, které se liší přítomností nasycených aromatických uhlovodíků a látek 

polárních (pryskyřice a asfalteny) [16, 17]. 

Z hlediska kontaminace ropnými látkami je ze složek životního prostředí nejvíce 

ohrožena půda a podzemní voda. V horninovém prostředí se mohou ropné látky vyskytovat 

jak ve skupenství plynném, kapalném, tak i pevném. Nejvýznamnější vliv na životní 

prostředí mají však kapalné látky. Plynné skupenství ropných látek je podmíněno 

přítomností kapalných forem, což je využito při prvotní lokalizaci [18]. 

Kapalné ropné látky se s vodou nemísí a zároveň jsou lehčí než voda. Tím je dáno 

jejich šíření horninovým prostředím. Množství zeminy, znečištěné ropnými produkty, je 

dáno především její retenční schopností, tj. schopnost zeminy zadržet část ropných látek na 

povrchu svých zrn.  Nejlepší retenční schopnost mají jemnozrnné horniny (jílové písky), 

dosahuje až 30 g/kg. Naopak hrubozrnné štěrky mají nejnižší retenční koeficient [18, 19]. 

Takto zachycené ropné látky jsou imobilizovány na zrnech horniny a dále se 

nepohybují. Vertikální pohyb je zastaven v případě, že nezachycené ropné látky dosáhnou 
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hladiny podzemní vody. Dochází-li k dalšímu úniku, protékají ropné látky skrz zeminy, 

které mají svou retenční kapacitu vyčerpanou a dochází tak k rozšíření kontaminované 

oblasti [18, 19]. 

Zeminy kontaminované topným olejem se v současné době především odtěžují a 

dopravují do remediační stanice, kde se dále upravují. V případě, že odtěžení zeminy není 

z technických důvodů možné, jsou topné oleje degradovány přímo na místě.  

3.3 Polutanty a jejich šíření v životním prostředí 

Znečišťující látky v životním prostředí lze dělit, podle jejich vlastností, na látky 

anorganické a organické. Látky organického původu, mezi které patří i ropné látky, 

představují největší skupinu cizorodých látek v životním prostředí. 

Ropné polutanty dělíme na: 

 organické látky těkavé (VOC nebo TOL) – benzen, toluen, etylbenzen, xylen, 

(BTEX), ostatní těkavé ropné uhlovodíky, nižší alkany a alkeny. Jedná se v podstatě 

o ropné frakce v destilaci, s nízkým rozmezím bodu varu (technické, automobilové, 

letecké benziny). 

 organické látky obtížně těkavé (SVOC) – polyaromatické uhlovodíky (PAHs), 

ostatní ropné uhlovodíky (motorová nafta a topné oleje) [20].  

Na šíření ropných polutantů má velký vliv jejich interakce s prostředím, ve kterém se 

vyskytují. Největší význam na šíření má jejich rozpustnost, těkavost, hustota, schopnost 

vázat se na prostředí pomocí sorpce, případně chemicky reagovat s prostředím či podléhat 

biochemickému rozkladu [21]. 

3.3.1 Migrace polutantů v půdách a horninovém prostředí 

Mechanismus pohybu kontaminantů v půdním a horninovém prostředí je odvozen od 

gravitačního šíření, kdy se nežádoucí látka dostává do nižších vrstev po dosažení 

maximální retenční (sorpční) schopnosti prostředí. Retenční kapacita je množství 

polutantů, které jsou vázány fyzikálními nebo chemickými silami v prostředí, a je závislá 

krom jiného hlavně na druhu půd či hornin, poréznosti a vlhkosti jednotlivých horninových 

vrstev. V tomto prostředí se pak uplatňují kapilární jevy, které ovlivňují rychlost pohybu. 

Rychlost průsaku je závislá na velikosti otvorů (pórů, mezer) ve struktuře materiálu, také 
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na hustotě a viskozitě kontaminantu. Zrychlení migrace polutantů je dosaženo díky 

přítomnosti přirozených (zlomy geologických vrstev) nebo umělých (kanalizační trasy, 

podzemní rozvody inženýrských sítí atd.) anomálií ve vrstvách hornin, které také mohou 

měnit směr šíření polutantu.  

Půdní vlhkost a případná dotace srážkové vody hraje v procesu také významnou roli. 

Například, je-li kontaminant hydrofobního charakteru s malou rozpustností ve vodě, bude 

jeho prostup prostředím zpomalován přítomnou vlhkostí, v opačném případě pak 

urychlován. Dochází-li k promrzání vrchní vrstvy půdy v zimním období, stává se toto 

prostředí pro řadu ropných látek téměř nepropustné. Sorpce je velmi důležitou brzdou 

migrace kontaminantu, avšak na druhé straně znesnadňuje jeho odstraňování [21]. 

3.3.2 Pohyb polutantů v podzemních vodách 

Polutanty se v podzemních vodách šíří na základě jejich rozpustnosti ve vodě. U 

rozpustných látek v nízkých koncentracích takřka nedochází ke změně přirozeného toku 

podzemní vody a polutanty se šíří advekcí (tj. stejnou rychlostí) ve směru hydraulického 

spádu. Během tohoto děje dochází k disperzi a zároveň i difuzi polutantů na základě 

koncentračního gradientu. Oba tyto procesy mají za následek naředění koncentrace 

polutantů a zároveň jeho rozšíření v prostředí [21].  

Jestliže v pórovitém prostředí dochází k sorpci, jedná se o retardaci polutantů, tj. 

znečištění se šíří pomaleji než proudění podzemní vody [21]. Jestliže není sorpce 

dostatečně stabilní, dochází k uvolnění polutantů a k poklesu koncentrace v proudící vodě. 

Kontaminace se v tomto případě může dostat zpět do vody.  

Mezi látky nemísitelné patří látky velmi málo rozpustné (nesmáčivé) anebo látky 

zcela nerozpustné. Takovéto látky nazýváme NAPL (Non-Aqueous Phase Liquids) a 

rozdělujeme je podle hustoty na LNAPL (light NAPL), tj. nesmáčivé látky lehčí než voda, 

a DNAPL (dense NAPL), tj. nesmáčivé látky těžší než voda. Do skupiny LNAPL řadíme 

např. ropné látky a do DNAPL pak například chlorované uhlovodíky. 

Mechanismus šíření polutantů skupiny LNAPL závisí především na pohybu po 

hladině podzemní vody s malou stranovou disperzí (do 15° v ose proudění). U skupiny 

DNAPL je mechanismus pohybu složitější, neboť tyto látky penetrují až na nepropustné 
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podloží, během svého postupu zanechávají nasorbovanou stopu, kde se velmi pomalu 

rozpouštějí a pohybují v celém profilu kontaminovaných zvodnělých vrstev [21]. 

3.4 Působení ropných látek v půdě 

Kontaminace ropou se projevuje zhoršením fyzikálních, chemických a biologických 

vlastností půdy. Obsah ropy v půdách snižuje vypařování vody a zvyšuje hydrofobnost 

půdních agregátů. Dochází k omezení cirkulace vzduchu mezi půdou a atmosférou 

vznikem mastného filmu na povrchu půdy. Půdní částečky jsou obalovány ropou, což 

zabraňuje „dýchání“ půdy, tj. úniku CO2 z půdy do ovzduší. Dochází ke snížení schopnosti 

půdy vsakovat vodu. Chemické vlastnosti jsou ovlivněny zejména ve směru alkalizace a 

snížení dostupnosti živin (zejména P a K). Nejzásadnějším vlivem je zhoršení biologických 

vlastností půdy. 

V některých případech, a za určitých koncentrací, má ropa stimulační účinky na 

některé mikroorganismy. Obsah ropy více než 300 ml/kg znamená úhyn většiny živých 

mikroskopických organismů v půdě. Vyšší toxicitu než ropa samotná mohou mít některé 

její komponenty. Benzin svými výpary ničí mikroorganismy již v množství < 1 mg/kg [8]. 

 

Obrázek 2 Druhy vazby kontaminující látky na částečky půdního prostředí [14]. 

Na obrázku 2 jsou znázorněny možné vazby kontaminantů na částečky půdního 

prostředí. Kontaminant může být adsorbován na povrchu částic (I) nebo uvnitř porézního 
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systému (II), rozpuštěn v pórovém roztoku (III), vytvářet samostatnou fázi (IV-VI), která 

může být kapalná (např. petrolej) nebo pevná (asfalt).  

Vazba polutantu na půdní prostředí nemusí být jen fyzikální interakcí, ale může 

docházet k chemické vazbě. Ta např. vzniká interakcí huminových látek obsažených v 

půdě a meziproduktů degradace polycyklických aromátů [22, 23]. 

Na kontaminaci půd petrochemickými polutanty se podílejí často složité směsi látek. 

Při degradaci byly pozorovány jevy vzájemného ovlivňování, např. nízkomolekulární 

PAHs mohou stimulovat degradaci výše molekulárních uhlovodíků působením v roli 

kosubstrátu. Zároveň byly pozorovány opačné účinky označované jako kompetitivní 

inhibice [24].  

Bylo pozorováno, že bakteriální společenstva jsou při degradaci PAHs účinnější než 

jednotlivé izolované kmeny [24]. 
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4 Metody odstraňování ropných látek z půd  

V přírodním prostředí funguje celá řada přirozených chemických, fyzikálních a 

biologických procesů snižování koncentrace polutantů, nazýváme je atenuace. Není-li 

tento přirozený proces upravován a urychlován za pomoci inženýrských postupů, 

nazýváme tento proces přirozená remediace. Pro vyhodnocení účinnosti přirozených 

procesů při snižování koncentrace kontaminantu v čase je nutné zaznamenat a vyhodnotit 

důležitá data o půdě a podzemních vodách [9]. 

V mnoha případech není přirozený proces dostačující k dosažení požadovaného stupně 

snížení kontaminace v přijatelném čase a je nutné jeho doplnění o další inženýrské postupy 

remediace [9]. 

Při odstraňování ropných látek je cílem odstranit (degradovat) ropné polutanty do 

finální koncentrace buď po hranici detekčního limitu, nebo tak, aby tyto látky 

nepřevyšovaly koncentrační limit daný příslušnou vyhláškou.  

Kontaminované zeminy ropnými látkami jsou čištěny za pomoci metod fyzikálních, 

fyzikálně-chemických, chemických či biologických nebo jejich kombinace. V reálném 

prostředí se mohou tyto dílčí procesy sloučit v jeden komplexní technologický cyklus 

likvidace škodlivých látek. Pro znázornění jsou dále popsány procesy zabývající se 

odstraňováním kontaminace ropnými produkty [25]. 

Fyzikální procesy:  

1. ředění – kontaminovaný materiál se mísí s inertním materiálem, čímž se zmenšuje 

koncentrace,  

2. destilace – dojde-li ke zvýšení teploty přesahující teplotu varu kontaminující látky, dojde 

k jejímu odstranění z prostředí, 

3. extrakce – odstraňování polutantů z kapalné nebo tuhé fáze do kapaliny na základě 

rozpustnosti,  

4. solidifikace (srážení, krystalizace, sorpční procesy apod.) – skupina různých postupů, 

které snižují mobilitu kontaminantů v prostředí, 

5. stabilizace – procesy, kdy jsou kontaminující látky chemicky, fyzikálně a biologicky 

stabilizovány v médiu, tj. půda, vodní prostředí, odpad atd. [25].  

 

 



Radek Staufčík: Biodegradace topného oleje ve Vancouveru. 

2018 14 

Chemické procesy:  

1. oxidace – metody zvyšování oxidačního stupně polutantů vlivem vzdušného kyslíku 

(aerací), hořením, ozonizací, oxidačními činidly, obvykle za spolupůsobení záření,  

2. redukce – různé postupy snižování oxidačního stupně látek, obvykle spojené s 

omezením přístupu kyslíku v látkách vlivem redukčních činidel (např. vodík),  

3. srážení – (koagulace) shlukování koloidních částic za vzniku sraženiny,  

4. fotochemické procesy – chemické procesy vyvolané působením světelné energie,  

5. katalytická oxidace – za pomoci katalyzátorů na nosiči (např. na aktivním uhlí) [25]. 

Biologické procesy: 

V současné době se volí biologické metody stále častěji zejména proto, že v 

porovnání s ostatními metodami jsou ekonomicky výhodnější a z pohledu dopadu na 

životní prostředí nedochází ke vzniku odpadů, které by se musely dále upravovat 

či likvidovat. Biologické metody jsou velmi složité a při aplikaci je třeba vycházet z faktu, 

že výsledek je závislý na mnoha podmínkách a faktorech, zejména na druhu kontaminantu, 

jeho chemickém složení, pH prostředí, koncentraci makrobiogenních a mikrobiogenních 

prvků, obsahu vody, přítomnosti a koncentraci těžkých kovů, přítomnosti inhibitorů, 

přítomnosti akceptorů elektronů (chemické vlastnosti). Dále pak na koncentraci 

degradačních mikroorganismů, schopnosti mikroorganismů využívat polutanty, jejich 

biodegradační účinnosti, limitní koncentraci substrátů (mikrobiologické vlastnosti). 

A v neposlední řadě na fyzikálních vlastnostech, jako jsou teplota, rozpustnost polutantů ve 

vodě, sorpce polutantů na pevné částice. Během výběru biodegradační technologie a její 

aplikace je třeba vždy zvážit výše uvedené faktory a v případě potřeby je nastavit tak, aby 

byl proces co nejefektivnější [26, 27, 28, 29]. 

4.1 Rozdělení metod podle místa  

Metody odstranění ropných látek z půd a jejich použití jsou závislé především na 

vlastnostech půd. Záleží zejména na úrovni podzemních vod, zda se ropné látky nacházejí 

v saturované či nesaturované zóně. 

Základní rozdělení metod odstraňování ropných látek je dáno podle místa jejich 

samotné degradace. Dle možností je nutné stanovit, zda bude probíhat dekontaminace půd 

v místě znečištění (in situ), v oblasti znečištění (on site), nebo je nutné znečištěnou půdu 
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degradovat mimo místo znečištění (ex situ) [9, 30]. V tabulce 3 jsou pro přehled uvedeny 

některé výhody a nevýhody metod odstranění kontaminantů v závislosti na místě. 

Tabulka 3 Srovnání biodegradace ex situ a in situ [36]. 

ex situ in situ 

- univerzální metoda aplikovatelná na většinu 

biodegradovatelných látek 

- vysoká rychlost procesu 

- jednoduché řízení procesu regulace teploty a 

vlhkosti 

- možnost přímé diagnostiky účinnosti procesu 

- možnost zvýšení bonity vytěžených zemin 

- možnost homogenizace zeminy vyseparování 

kamene 

- nutnost manipulace s velkými objemy zemin 

- vysoké náklady na vytěžení zemin 

- náročné na prostory pro deponizaci vytěžené 

zeminy 

- nepatrné zásahy do okolní krajiny 

- odpadají náklady na těžbu zemin 

- nenáročné z hlediska potřeby dalších prostor 

- náročná kontrola procesu a monitoring vlivem 

heterogenity 

- účinnost biodegradačních procesů ovlivněna nízkou 

teplotou podzemních vod 

- výsledky často nejsou rovnocenně zastoupeny v celé 

sanované oblasti  

- závisí na hydrogeologických podmínkách (směru a 

rychlosti proudění podzemní vody aj.) 

Metody in situ 

Metoda in situ degradace je aplikována přímo v místě nálezu kontaminovaných půd. 

Jedná se o relativně levnou metodu, avšak průběh dekontaminace je obtížně 

kontrolovatelný [31].  

Principiálně může probíhat ve dvou odlišných uspořádáních – přirozeném a 

technicky urychleném. Přirozená bioremediace nastává v případě, kdy činnost 

mikroorganismů, přirozeně se vyskytujících v dané oblasti, je dostatečně velká, aby 

nedocházelo k migraci kontaminujících látek z jejich zdroje. Jedná se tedy o samovolný 

proces, bez přidávání živin ani kultur do kontaminované zeminy. Technicky urychlené 

procesy zavádějí do kontaminované matrice akceptory elektronů (kyslík), živiny (dusík) a 

další složky tak, aby došlo k rychlému nárůstu mikroorganismů schopných degradovat 

kontaminanty [32]. Princip technicky urychlené in situ bioremediace spočívá v zavádění 

kyslíku ve formě vzduchu nebo peroxidu vodíku a živin do kontaminovaného horninového 

prostředí. Tímto způsobem dochází k urychlení růstu aerobních mikroorganismů 

schopných degradovat například ropné uhlovodíky [9, 32]. 

Patří zde: air sparging, bioremediace, bioventing, bioslurping, cirkulační studny, 

využití rozpouštědel / surfaktantů, reakce dvou fází, dále dynamické podzemní stahování 
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(stripping), in situ oxidace, přírodní atenuace nechlorovaných látek, propustné reaktivní 

bariéry, fytoremediace, vymývání parou, použití vertikálních bariér atd. [5, 33, 34, 35].  

Pro účely této práce jsou zejména důležité metody bioremediace a bioventingu. 

Bioremediace – je proces biodegradace, při kterém svými procesy bakterie, 

mikroorganismy či vyšší organismy přeměňují organické molekuly – dochází k jejich 

destrukci. Díky bioremediaci dochází ke snížení organických polutantů, snižuje se riziko 

nežádoucí přirozené transformace látek a perzistence neznámých transformačních látek 

v prostředí. Bioremediační procesy vedou ke snížení množství kontaminantů v půdách a 

navrácení jejich přirozených vlastností. V závislosti na podmínkách prostředí, množství 

mikroorganismů a charakteru kontaminantů se mohou uplatňovat dvě základní metody 

[30]. 

Většina organických látek a řada anorganických látek mohou být degradovány 

enzymy živých organismů. Mnoho látek kontaminujících životní prostředí je možno 

zařadit mezi výše uvedené látky a tento rozklad pomocí enzymů nazýváme biodegradace. 

Pojmem biodegradace je možné taktéž nazývat procesy, které mohou být výrazně odlišné z 

hlediska výsledku. Obtížně rozložitelné látky mohou být úplně zoxidovány na CO2 a vodu 

(mineralizace), přeměněny v látky jiné, které mohou být toxické nebo netoxické, 

akumulovány v degradujících organismech, nebo jinak poutány na přírodní materiál v půdě 

a horninách. Tyto děje mohou nastat simultánně [30].  

Biodegradace je činnost, při které díky biodegradačním procesům dochází k 

likvidaci nebo alespoň detoxikaci kontaminujících látek v půdním či horninovém prostředí 

nebo ve vodě, kde mohou ohrožovat zdraví obyvatelstva, nebo mají negativní vliv na 

životní prostředí [36]. 

Kritéria pro uskutečnění procesu biodegradace organického kontaminantu: 

 Přítomnost druhů organismů, které jsou schopny produkce enzymů vhodných pro 

průběh úspěšné biodegradace. 

 Biologická dostupnost organického kontaminantu pro tyto organismy s katabolickým 

vybavením. 
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 Dostatečná penetrace kontaminantů a transformačních produktů skrz membrány 

organismů (extracelulárními a intracelulárními enzymy se podílejí na procesu 

biodegradace). 

 Optimální podmínky prostředí pro aktivitu a množení mikroorganismů – vlhkost, 

kyslík, pH, makroživiny (C, H, O, N, P, K, Ca, Mg a S), mikroživiny (Fe, Mg, Zn, 

Cu, B, Mo, Co) a dále také vitaminy, V, Na, I, F a Si [36]. 

Fertilizace – stimuluje a akceleruje již probíhající biodegradační procesy v prostředí 

přidáním vhodných degradatorů (zdroj dusíku, fosforu a růstových faktorů či induktorů 

specifických enzymů) [17]. 

Seeding  - dodává do prostředí degradátory se známým katabolickým potenciálem. 

Tyto degradátory jsou většinou izolovány z přirozeného prostředí a spolu s nimi jsou (ale 

také nemusí) dodávány růstové živiny a faktory [17]. 

Bioventing – je založen na podpoře biologické degradace. Do nesaturované zóny je 

vháněn vzduch v takovém množství, aby nahradil úbytek kyslíku, čímž se stimuluje 

degradační potenciál mikroflóry, primárně obsažený v půdě. Pro zajištění optimálních 

podmínek degradace je potřeba obohatit horninové prostředí sanace o makrobiotické prvky 

a za určitých okolností i o vlhkost (během procesu dochází k vysychání) [5, 33, 35, 37].  

Mezi nedostatky ventingu a bioventingu patří zejména obtížné dosažení konečných 

nízkých koncentrací. Problematické je především uvolňování nasorbovaného znečištění na 

pevných částicích horninového prostředí. Venting a bioventing jsou jedny z nejúčinnějších 

a technicky nejsnadnějších metod sanace kontaminantů v nesaturované zóně [34]. 

Metody ex situ 

Ex situ degradace spočívá ve vytěžení kontaminované zeminy a jejím následném 

zpracování některým z degradačních postupů. Odtěžení a případný transport 

kontaminovaného materiálu jsou zásadními nevýhodami tohoto procesu. Výrazně ovlivňují 

celkové náklady [9]. 

Zpracování může probíhat přímo v místě výskytu (on site) kontaminované zeminy, 

nebo se materiál odváží na místo určené pro degradaci (of site). Zpravidla se 

kontaminovaný materiál zpracovává na speciálně upraveném místě, technickém zařízení 

(dekontaminační plochy, bioreaktory aj.), kde je zajištěno dobré utěsnění proti průsakům a 
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jiná technická opatření. Výhodou těchto technických zařízení je možnost provést sanaci za 

dobře kontrolovatelných podmínek a kontaminovanou zeminu je možno předupravit pro 

zvýšení účinnosti procesu. Mechanickou předúpravou již na začátku sanačního procesu lze 

výrazně snížit objem materiálu pro další zpracování. Následně po mechanické předúpravě 

lze provést chemickou předúpravu, která spočívá v přidání chemických látek do 

kontaminované matrice. Po úpravě zeminy je případně provedena inokulace rozstřikem 

nebo vmícháním bakteriální suspenze z bioreaktoru. Strukturu zeminy je možné upravit 

přidáním organických materiálů (pilin, dřevěných štěpků apod.) [9, 32]. 

Takto před upravená zemina je vrstvena do výše maximálně 50 až 70 cm (bez 

aerace) nebo do výše 150 až 200 cm v případě použití systému aerace vrstvy zeminy. 

Kyslík je dodáván do procesu obracením, přesýpáním, orbou, kypřením či nucenou aerací 

půdy. Celý proces je dobře monitorován (kyslík, oxid uhelnatý, pH, voda, živiny, 

mikroorganismy atd.) a jsou udržovány optimální podmínky degradace, například vlhkost 

zeminy a teplota [9, 32]. 

Základní rozdělení metod ex situ na základě použitých remediačních principů: 

 Biologické: kompostování, biostabilizace / bioimobilizace, landfarming, biologické 

suspenzní systémy. 

 Chemické: extrakce, oxidace/redukce, dehalogenace. 

 Fyzikální: fyzikálně–mechanická separace, praní půdy a pevných materiálů, 

solidifikace a stabilizace. 

 Termické: spalování, termická desorpce [8].  

Degradace může probíhat za aerobních, anaerobních, oxických a anoxických 

podmínek. V praxi se dekontaminační technologie vybírá na základě fyzikálních, 

chemických a toxikologických vlastností kontaminantu a jeho koncentrace, prostředí, ze 

kterého má být kontaminant odstraněn (zeminy, sedimenty a kaly, podzemní vody, 

povrchové průsaky aj.). Dále pak na geologických, hydrogeologických a klimatických 

podmínkách místa výskytu a v neposlední řadě také ekonomické náročnosti 

dekontaminační technologie [8, 31, 32, 39]. 

Současné výzkumy nových technologií lze rozdělit v podstatě na dva základní 

proudy. První se snaží o vysvětlení a prohlubování znalostí principů a použití daných 

znalostí na obtížně rozložitelné látky. Druhý proud se zabývá optimalizací známých metod 
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a usiluje o zlepšení účinnosti a rychlosti degradace polutantů nastavením podmínek 

technologie tak, aby co nejlépe vyhovovaly mikroorganismům pro jejich činnost [40, 42]. 

Metodiky optimalizace jsou soustředěny na stanovení nejvýhodnějších podmínek pro 

biologickou likvidaci polutantů a na odstranění limitujících faktorů. Důležité je zajištění 

dostatečně rychlého transportu hmoty v prostředí, například pro pohyb degradovaných 

molekul do mikrobiálních buněk je jedním z omezení nepolarita molekul, proto je jejich 

pohyb do buněk energeticky náročnější. Díky použití povrchově aktivních látek (PAL) se 

pohyb do buněk výrazně urychluje. Lze nalézt mnohé další optimalizační postupy, které 

zvyšují rychlost a účinnost mikrobiologického degradačního procesu [40, 41, 42, 43]. 

4.2 Faktory ovlivňující průběh biodegradace 

Mechanismus biodegradace je popisován jako biologicky katalyzované snížení 

komplexity chemických sloučenin. Organické látky jsou často zcela rozloženy na 

anorganické sloučeniny uhlíku, dusíku, fosforu, síry a jiných prvků obsažených 

v původním polutantu. Tyto látky jsou dále uvolňovány do prostředí a jsou zařazeny do 

koloběhu prvků v přírodě. Můžeme tedy kompletní biodegradaci toxické organické látky 

(mineralizace) považovat za prospěšný jev pro životní prostředí [17].   

4.2.1 Respirace  

Půdní respirací nazýváme biologický proces, který se odehrává mezi třemi 

základními složkami půdy, a to kořeny rostlin, půdními živočichy a půdními 

mikroorganismy. Půdní mikroflóra uvolňuje během respirace oxid uhličitý (CO2), který je 

finálním produktem degradace organických polutantů v půdě. V podstatě lze považovat 

respiraci rostlin a živočichů za mineralizační proces, při kterém dochází k rozkladu celé 

řady organických látek. Syntetické organické látky bývají nejčastěji degradovány přímo v 

kontaminovaném prostředí, které je osídleno mikroorganizmy s širokou metabolickou 

aktivitou. Objem a rychlost, se kterou se CO2 uvolňuje z půdy, lze považovat za indikátor 

aktivity půdních mikroorganismů. Produkce CO2 mimo jiné také ukazuje měřítko intenzity 

průběhu mineralizačních pochodů v půdě [44].  
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Základní zdroje produkce CO2:  

1. Mikrobiální dekompozice organické hmoty v půdě bez kořenů a bez rozložených 

rostlinných zbytků.  

2. Mikrobiální dekompozice organických látek v půdě s přítomností kořenů a rostlinných 

zbytků (tzv. priming effect – Pokud se do půdy dodá snadno rozložitelná organická hmota, 

dojde ke zvýšení metabolické aktivity mikroorganismů a ty začnou následně rozkládat 

i organickou hmotu již v půdě obsaženou - jinak obtížně rozložitelnou).  

3. Mikrobiální degradace odumřelých rostlinných zbytků.  

4. Mikrobiální rozklad odumřelého kořenového systému (tzv. hizomikrobiální respirace).  

5. Kořenová respirace [44]. 

Kromě těchto biologických přeměn organických polutantů dochází ke snížení jejich 

komplexity také díky působení řady dalších abiotických procesů. Efektivitu těchto 

abiotických přeměn nelze moc dobře porovnávat s vysokou účinností biologických procesů 

[17, 44]. 

4.2.2 Přítomnost mikroorganismů 

Proces biodegradace probíhá v přírodě již od nepaměti. Od dob, kdy člověk 

v laboratořích začal vyrábět tisíce druhů látek, začal také pozorovat v kontaminovaných 

půdách a odpadních vodách, na skládkách, v podzemních i povrchových vodách, oceánech 

a sedimentech nejrůznějšího původu jejich biologický rozklad. Bylo dokázáno, že na 

likvidaci organických kontaminantů v těchto prostředích se významnou měrou podílejí 

rozsáhlé mikrobiální komunity bakterií, hub a protozoí, které přímo nebo nepřímo 

degradují a využívají jak řadu přirozených organických látek, tak také i celou řadu látek 

syntetických [31].  

V jednom mikrolitru povrchové mořské vody žije přibližně 600 bakterií, 150 sinic, 

9 malých řas, 1 prvok a cca 10 000 virů [45]. 

 Dostatečné množství mikroorganismů s biodegradačním potenciálem je nezbytné 

pro snížení koncentrace polutantů pod požadovaný limit, stanovený ve vyhlášce B.C. Reg 

184/2016 (vyhláška Ministerstva životního prostředí Britské Kolumbie (Contaminated 

Sites Regulation)). Při překročení těchto limitů může dojít k poškození funkce půdy a 

složek životního prostředí [1, 2]. 
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Přítomnost mikroorganismů je závislá také na koncentraci. Při nízkých koncentracích 

se buňky přizpůsobují rychle, ale množení se zastaví kvůli vyčerpání zdroje uhlíku a 

energie. Pokud však je koncentrace příliš vysoká, dochází k zdlouhavé adaptaci 

mikroorganismů na prostředí. Tvorba dostatečného biodegradačního prostředí je 

dlouhodobý proces, během kterého dojde k namnožení mikroorganismů, a tím pádem 

můžeme rozpoznat úbytek kontaminantu [17]. 

Ve své podstatě respirace rostlin a živočichů je rovněž mineralizačním procesem, ve 

kterém dochází k rozkladu celé řady organických látek v živém organizmu. Syntetické 

organické látky jsou však nejčastěji rozkládány již přímo v kontaminovaném prostředí 

osídleném mikroorganizmy s rozsáhlou metabolickou aktivitou. V podstatě lze říci, že 

mikroorganizmy mají nejvýznamnější podíl na mineralizaci antropogenických sloučenin v 

půdě, ve vodě a v zeminách [17]. 

4.2.3 Biodegradace v závislosti na růstu mikroorganismů 

Funkce biodegradace organických polutantů se v přírodě často váže na růst 

mikroorganismů, což můžeme sledovat jako zvýšení počtu bakteriálních buněk nebo 

biomasy hub v prostředí. Jestliže mikroorganismy skutečně využívají organických 

polutantů jako zdroje uhlíku a energie pro jejich růst, musí současně docházet 

k pozvolnému úbytku koncentrace testovaných organických látek. V případě, že dojde ke 

kompletnímu využití tohoto zdroje energie, pak následuje pokles počtu buněk či zmenšení 

objemu biomasy degradujících mikroorganismů [25]. 

V reálném prostředí však mineralizace nemusí být vždy spojena s růstem buněk či 

biomasy a naopak, produkce CO2 není vždy u nerostoucí populace vázána na mineralizaci 

sledovaného organického substrátu. V reálném prostředí je vždy důležité uvažovat 

o produkci CO2 jako o vzájemné a komplexní interakci vícero mikrobiálních druhů, které 

mohou společně provádět velmi pomalou mineralizaci organických kontaminantů [17]. 

Organický kontaminant představuje pro heterotrofní organismy méně či více vhodný 

zdroj uhlíku a energie. Mikroorganismy mohou díky tomuto zdroji uhlíku růst. Pokud 

organická kontaminace nemůže být využita enzymatickým vybavením mikroorganismu, 

pak nemůže taková látka posloužit jako zdroj uhlíku a energie a biosyntetické pochody se 

v buňce neuskutečňují [23]. 
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Během mikrobiálního rozkladu uhlíkatých substrátů je určité procento uhlíku 

asimilováno a stává se součástí buňky, vytváří buněčnou biomasu. Za určitých podmínek, 

především u nízkých koncentrací, může být uhlík ze substrátu zcela mineralizován. 

Za takových podmínek může jinak asimilovaný uhlík sloužit pro mikroorganismy pouze 

jako zdroj energie pro zachování životaschopnosti [17].   

Organické polutanty mohou být použity jako zdroj uhlíku a energie ale také jako 

zdroj dusíku, fosforu, síry nebo stopových prvků [17].  

4.2.4 Kometabolická degradace 

Pojmem kometabolismus nazýváme mikrobiální přeměnu organické látky na jinou 

organickou látku, bez využití energie nebo organického substrátu pro biosyntézu. 

Mikroorganismy v prostředí nemají z kometabolismu žádný výrazný užitek. 

Kometabolismus můžeme rozdělit na dvě varianty. Při první je kometabolizovaná látka 

přeměněna pouze v případě, že je přítomen jiný substrát, který v procesu slouží jako zdroj 

energie. Při druhé variantě je polutant kometabolizován, bez použití jiných substrátů. 

Konečným produktem kometabolismu je vždy odlišná organická látka, která se nestává 

součástí biomasy konkrétního kometabolizujícího mikroorganismu [46]. 

4.2.5 Přizpůsobování mikroorganismů  

Vlastnímu zneškodnění většiny organických látek předchází aklimatizační perioda 

(viz obrázek 3), během které nelze vypozorovat žádné prokazatelné změny koncentrace 

nežádoucí látky v prostředí. Tato aklimatizační časová doba je také nazývána jako období 

přizpůsobování nebo také fáze adaptace nebo lag fáze. Tento interval můžeme popsat jako 

časový interval, který uplyne od okamžiku kontaminace prostředí určitou chemikálií až 

do prvního prokazatelného úbytku této látky. V návaznosti na toto období je období 

degradace, charakteristické rychlým poklesem koncentrace sledovaných látek a rychlost 

degradace se rapidně zvýší. Délka fáze adaptace je pro jednotlivé kontaminanty odlišná. 

Tato časová perioda může trvat méně než jednu hodinu, ale i několik měsíců. Délka trvání 

adaptace není závislá jen na druhu polutantu a biologickém činiteli vlastní biodegradace, 

ale odvíjí se od mnoha dalších faktorů, jako jsou například koncentrace kontaminantu, 

matrice (odpadní vody, povrchové vody, půdy), hodnota pH, přítomnost kyslíku, 

koncentrace dusíku a fosforu, teplota nebo také podmínky prostředí. Teplota má hlavní 
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dopad na délku trvání fáze adaptace, při nižších teplotách je doba přizpůsobení delší než 

při vyšších teplotách [17, 47]. 

 

Obrázek 3 Proces biodegradace kontaminující látky s fází přizpůsobení [17]. 

4.2.6 Biodegradační rychlost 

Znalost kinetiky biodegradačních procesů je velmi důležitá mimo jiné pro 

posuzování persistence nežádoucích látek v prostředí. Biodegradace dané látky 

je uskutečňována mikroorganismy, které pro růst využívají buď: 

 rozkládaný substrát – používají jej jako zdroj energie, uhlíku, nebo dalších jiných 

živin potřebných pro svůj růst; 

 organické látky - používají jako zdroj energie a uhlíku, avšak současně degradují 

danou látku, bez toho, aby ji využívali pro tvorbu vlastní biomasy, nerostou, avšak 

danou látku metabolizují [8]. 

Biodegradace organických polutantů probíhá obvykle podle kinetiky nultého řádu. 

Rychlost rozložení dané látky je konstantní, nezáleží na koncentraci polutantu. 

To znamená, že dochází k úbytku stejného množství polutantu za jednotku času. Avšak 

také může probíhat biodegradace polutantů podle kinetiky prvního řádu, kdy rychlost 

rozkladu je závislá na koncentraci dané látky. 

V průběhu degradace polutantu dochází ke snižování jeho koncentrace v prostředí, 

a tím ke snížení rychlosti reakce [8]. 
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Vhodná sanační metoda a správné popsání kontaminované lokality a polutantu je 

důležité pro zdárný proces biodegradace, neboť v závislosti na čase se odvíjí nejen náklady 

na proces, ale také riziko sekundárního znečištění [17]. 

Rychlost rozkladu některých ropných uhlovodíků prudce klesá přímo úměrně 

s množstvím kyslíku. Například u benzenu, chlorbenzenu, anthracenu, nasycených 

uhlovodíků a dalších organických látek nebyla biodegradace prokázána v anaerobním 

prostředí. Naopak některé aerobně nerozložitelné sloučeniny mohou být mikrobiologicky 

zpracovány a degradovány za anaerobních podmínek. Anaerobně jsou degradovány 

například chlorované alkany a alkeny, fenoly, benzoáty, některé aromatické uhlovodíky, 

vysoce chlorované PCB, krezol a další látky. Zásadní nevýhodou anaerobního rozkladu je 

poměrně dlouhá doba aklimatizace mikroorganizmů v kontaminovaném prostředí 

(i několik měsíců), pomalá transformace a nashromáždění organických produktů, které 

mohou být často degradovány pouze aerobně. Za aerobních podmínek je biologicky 

degradovatelné nebo transformovatelné velké množství běžně se vyskytujících 

organických kontaminantů, jako jsou například monoaromatické uhlovodíky, alkany, 

alkeny, alkyny, isoalkany, alicyklické uhlovodíky, většina halogen-, hydroxy- 

a karbonylových derivátů ropných uhlovodíků, organické kyseliny, některé polycyklické 

aromatické a heterocyklické uhlovodíky, fenoly a další [25]. 

V prostředí s obsahem relativně vysoké koncentrace dvou substrátů jako zdrojů 

uhlíku, nevykazuje čistá bakteriální kultura jen jednu exponenciální fázi růstu, která je 

charakteristická pro ten samý mikroorganismus v přítomnosti jediného zdroje. Naopak má 

tato kultura dvě exponenciální fáze růstu, které jsou od sebe odděleny časovým intervalem, 

při kterém dochází k pomalému či žádnému růstu (viz obrázek 4). V první exponenciální 

fázi je zpracováván pouze jeden ze zdrojů, v další fázi růstu je metabolizován druhý zdroj 

uhlíku. Substrát, který umožňuje rychlejší růst dané bakteriální kultury, je většinou 

metabolizován jako první. Tento dvojfázový růst, při kterém bakteriální kultura zpracovává 

dva zdroje uhlíku, se jmenuje diauxie [47]. 
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Obrázek 4 Dvojfázový růst čisté bakteriální kultury v prostředí se dvěma zdroji uhlíku S1 a S2 [47]. 

Synergismus 

Mikroorganismy žijící ve stejném prostředí a navzájem spolupracující při degradaci. 

Interakce více mikroorganismů urychluje nastartování biodegradace a ovlivňuje průběh 

biodegradace či úplné mineralizace. Příklad synergismu je degradace ropných látek za 

pomoci konsorcia RC1 tvořeného kmeny Pseudomonas putida a Geotrichum Candidum, 

která probíhá relativně rychle, avšak, oddělíme-li jednotlivé kmeny, jejich aktivita je velmi 

slabá [17].  

4.2.7 Účinnost biodegradace v závislosti na prostředí  

Biodegradace a růst mikroorganismů závisí na podmínkách vnějšího prostředí. 

Jedním z nejdůležitějších faktorů je teplota. Na teplotě závisí některé fyzikálně-chemické 

vlastnosti uhlovodíků, jako je viskozita, těkavost, rozpustnost ve vodě aj. Teplota ovlivňuje 

rychlost metabolismu a zastoupení druhů degradačních bakterií v mikrobiálním 

společenstvu [15, 70]. Bakteriální biodegradace probíhá nejlépe při neutrálním pH. U hub 

probíhá lépe spíše v kyselém prostředí. V některých případech může být koncentrace 

molekulárního kyslíku také limitujícím faktorem. Zejména v sedimentech a některých 

půdách. Koncentrace kyslíku v půdě je ovlivňována vlhkostí [15]. V tabulce 4 jsou 

popsány nejdůležitější faktory, které mají vliv na průběh biodegradace. 
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Tabulka 4 Vlivy na účinnost bioremediace [48]. 

Bio- dostupnost 

kontaminantu 

Bakterie mohou zpracovávat pouze rozpuštěný substrát. Většina obtížně 

odbouratelných látek přitom patří mezi nepolární a ve vodě nerozpustné látky. 

Přítomnost biodegradujících mikroorganismů v dostatečném počtu.  

Teplota prostředí 

S poklesem teploty o 10 °C dochází k poklesu reakční rychlosti zhruba na polovinu. 

Detekovatelná biodegradace probíhá již při teplotě 0 - 10 °C, ale velice pomalu. 

Nejčastěji je prováděna v mezofilním pásmu 15 - 35 °C, méně často v termofilním s 

optimem 40 - 60 °C. 

pH Optimální pH je obvykle v rozmezí 6,5 - 8. 

Živiny 
Optimální poměr základních makrobiogenních prvků C:N:P = 100 - 120:10:1. 

Růstově limitující je zejména koncentrace fosforu. 

Přítomnost 

surfaktantu 

Surfaktanty zvyšují rozpustnost hydrofobních látek ve vodě. Do půdy jsou vnášeny 

zejména neionogenní povrchové aktivní látky (detergenty), nebo jsou organismy přímo 

produkovány, tzv. biosurfaktanty na bázi mastných kyselin, neutrálních lipidů, 

fosfolipidů, glykolipidů, lipopeptidů. Při dosažení kritické micelární koncentrace 

vytvářejí micely, rozpouštějí uhlovodíky a zprostředkovávají jejich přenos k 

cytoplasmatické membráně a přijetí buňkou. Mohou být i součástí cytoplasmatické 

membrány. 

Přítomnost toxických látek - Např. toxické kovy a pesticidy mohou inhibovat biodegradaci. 

Přísun kyslíku 
Většina uhlovodíků se rozkládá v aerobním prostředí a koncentrace rozpuštěného 

kyslíku by měla být nad 0,2 mg/l. 

Redoxní potenciál 
Rychlost mineralizace uhlovodíků se zvyšuje se zvyšujícím redoxpotenciálem, tedy s 

více aerobním charakterem prostředí. 

Vlastnosti půdy 

- obsah jílovité frakce určující propustnost 

- obsah organické složky  

- množství přírodních živin 

- půdní propustnost 

- pórovitost 

- velikost zrn, pórů, puklin (bakterie ani mycelia hub nemohou rozkládat polutant 

sorbovaný v mikropórech s průměrem pod 2 μm) 

-půdní vlhkost optimální 30-90 % 

Hydrogeologické 

podmínky 

Sklon svahu, záplavový potenciál, hloubka hladiny spodní vody atd. 

Důležitým faktorem je dostupnost anorganických živin, zejména dusíku a fosforu. 

K podpoření bioremediace je vhodné obohatit kontaminované půdy těmito prvky ve formě 

hnojiv. Významnou roli hraje také koncentrace samotného polutantu [25]. 

Biodegradabilita 

Biodegradabilita je jedním z nejdůležitějších činitelů při procesu biodegradace. Jde 

o schopnost látky v prostředí být degradována. Závisí na chemické struktuře kontaminantu. 

Běžně degradovatelné látky po přidání substituentů se stávají rezistentní k mikrobiálním 

atakům. Takové substituenty jsou nazývány xedofory a patří mezi ně například chlór, oxid 

dusný, kyselina siřičitá nebo brom [17]. 
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Biodegradabilita se ztrácí při příliš vysoké nebo naopak nízké koncentraci polutantů, 

nebo při nedostatku živin důležitých pro růst mikroorganismů nebo nevhodné formě 

substrátu. Biodegradabilita je přímo úměrná rozpustnosti polutantů ve vodě a nepřímo 

úměrná molekulové hmotnosti [17, 49]. 

Bioavailabilita  

Jedná se o biodostupnost látky k živým organismům a jejich biochemickému cyklu v 

čase na základě faktorů a podmínek (pH, enzymy, teplota, prostředí atd.), které ji ovlivňují. 

Je nesmírně důležitým činitelem v procesu bioremediace.  Závisí na rozpustnosti látek, 

klesá v závislosti na čase. Vzhledem k delšímu kontaktu s částicemi půd vznikají silnější 

vazby. Biologická dostupnost je omezena sorbcí na pevný materiál a přítomností nevhodné 

tekuté fáze (NAPL) uvnitř částic půdy.  Polutanty jsou sorbovány na pevné částice půd, 

čímž může dojít ke snížení dostupnosti živin a kyslíku, změně pH a aktivity některých 

enzymů mikroorganismu. Mezi materiály, které se vyznačují zvýšenou sorbcí, a tím mohou 

ovlivňovat biodegradační procesy, patří například jíly, amorfní oxidanty železa a hliníku 

nebo humusové látky [8, 50]. 

Nerozpustné nebo velmi málo rozpustné sloučeniny ve vodě vytvářejí NAPL 

(Nanoaqueous Phase Liquids) fázi ve vodě. Povrch sloučenin nebo látek je pokryt tenkým 

filmem hydrofóbní kapaliny s vysokým povrchovým napětím a takto obalené sloučeniny se 

nemísí s vodou.  Uvolňování těchto nerozpustných látek do vodní fáze napomáhají 

mikroorganismy s produkcí povrchově aktivních látek (biosurfaktanty, sloučeniny podobné 

tenzidům), které snižují povrchové napětí a narušují NAPL. Bakterie, které produkují tyto 

aktivní látky, jsou například bakterie Acinetobacter sp., Bacillus sp., Pseudomonas 

aeruginosa a Rhodococcus erythropolis [50, 51]. 

Koncentrace kontaminantu 

Při nízké koncentraci kontaminantu dochází k jeho metabolizaci, mikroorganismy se 

dále nerozrůstají a nelze sledovat růst biomasy. Nízká koncentrace se nazývá prahová. 

Při příliš vysoké koncentraci působí polutanty toxicky na mikroorganismy, a tím celý 

proces zpomalují či zastaví [47]. 

http://en.wikipedia.org/wiki/Bioavailability
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Parametry prostředí 

Mezi nejzásadnější parametry prostředí patří teplota. Degradace uhlíkatých sloučenin 

probíhá v širokém spektru teplot, jelikož činitelé degradace jsou zástupci jak termofilních, 

mezofilních, tak psychrofilních mikroorganismů. Rychlost degradace je závislá na teplotě, 

neboť při nízkých teplotách klesá dostupnost uhlíkatých látek, a tím je celý proces 

zpomalen [17, 47]. 

Bakterie vyžadují pro svůj růst v mnoha případech také vitaminy skupiny B a 

vitaminy rozpustné v tucích a aminokyselinách. V aerobním prostředí je důležitý kyslík 

jako akceptor elektronů a vodíku. V anaerobních podmínkách jsou to nitráty, sulfáty a oxid 

uhličitý nebo železité ionty [52]. 

Zásaditost či kyselost prostředí také hraje roli, neboť ovlivňuje rozpustnost látek. 

Ropné látky jsou nejlépe degradovány v pH prostředí mezi 5 až 8 [17, 47]. 

4.3 Biodegradace ropných látek 

Kontaminovaných půd a vody ropnými látkami rok od roku přibývá. Například 

během transportu, produkce nebo skladování, se každý rok do mořského prostředí dostává 

přibližně 1,3 milionů tun ropy, která má velmi negativní vliv na životní prostředí. 

Na obrázku 8 je zachycena kontaminovaná půda v místě, kde byla uložena podzemní 

nádoba na topný olej, který během let vytekl a zbarvil do modra okolní půdu. Takto 

zasažené půdy je nutno dekontaminovat. Vedle termických, či fyzikálně-chemických 

metod jsou významné metody biologické, které jsou finančně i technicky méně náročné a 

pro ekosystém zcela přirozené [17, 53]. 

Při samotném procesu biodegradace jsou v první řadě degradovány nasycené ropné 

uhlovodíky s menším počtem uhlíkových atomů. Alkany s počtem uhlíků C5-C9 mohou být 

degradovány určitými mikroorganismy, avšak pro většinu z nich jsou tyto uhlovodíky 

toxické. Rozvětvené alkany jsou degradovány o poznání hůře, nežli lineární, ale snadněji, 

než alkany s cyklickou stavbou [17]. 

4.3.1 Biodegradace alifatických a alicyklických uhlovodíků  

Nejlépe degradovatelné organické látky jsou především alifatické uhlovodíky 

(alkany i alkeny), a to díky podobnosti jejich řetězce k mastným kyselinám a rostlinným 
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parafinům, které se v přírodě běžně vyskytují. Obecně jsou velmi dobře likvidovány 

středně dlouhé řetězce (C10-C18). Organické látky s delším řetězcem jsou rozkládány 

obtížněji z důvodu jejich nižší rozpustnosti ve vodě [54]. Naopak alkany s kratším 

řetězcem jsou sice poměrně dobře rozpustné ve vodě, ale jsou toxické vůči buňkám. 

Narušují především celistvost buněčných membrán [20].  

Alifatické uhlovodíky jsou rozkládány a metabolicky využívány zejména bakteriemi 

a kvasinkami. Na obrázku č. 5 je znázorněno obecné schéma rozkladu. V první fázi 

aerobní degradace v přítomnosti kyslíku a nikotinamiddinukleotidu (NAD) katalyzované 

dioxygenázami se může oxidovat za vzniku n-alkylhydroperoxidu, který se dále štěpí na 

alkohol. Dehydrogenace za účasti nikotinamiddinukleotidu katalyzované dehydrogenázami 

s následnou hydroxylací na alkohol nebo hydroxylace v přítomnosti molekulárního kyslíku 

a NAD katalyzovaná monooxygenázami přímo za vzniku alkoholu. Další kroky degradace 

jsou pak stejné: vznik aldehydů (ketonů), karboxylové kyseliny a následuje β-oxidace 

mastných kyselin, při které jako výsledné produkty vznikají buď acetát nebo pyruvát, které 

jsou pak využity v cyklu trikarboxylových kyselin. U některých mikroorganismů je možná 

také -hydroxylace a další oxidace na dikarboxylovou kyselinu, která opět podléhá  

β-oxidaci v metabolické dráze mastných kyselin. Výslednými produkty jsou CO2, voda a 

mikrobiální biomasa [25]. 

Široká škála druhů mikroorganismů degraduje alkany na odpovídající alkoholy 

pomocí oxidace terminálního methylu. Tato oxidace je katalyzována hydroxylázovým 

systémem. Zřídka se může vyskytnout i subterminální oxidace n-alkanů na sekundární 

alkoholy. Další metabolické kroky mohou být různé, ale většinou pokračují oxidací 

alkoholu na příslušný aldehyd a mastnou kyselinu, která poté podléhá β-oxidaci [55]. 

Alkeny jsou degradovány obdobným způsobem jako alkany s tím rozdílem, že často 

dochází k reakci na dvojné vazbě za vzniku primárního či sekundárního alkoholu či 

epoxidu. Všechny tyto produkty jsou potom oxidovány opět na příslušnou mastnou 

kyselinu [20].  
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Obrázek 5 Aerobní oxidace alifatických uhlovodíků [25]. 

Kromě methanu, jsou uhlovodíky s krátkým řetězcem obtížněji rozložitelné. Methan 

představuje jediný zdroj uhlíku při methanotrofních dějích za aerobních podmínek. Zdárné 

rozložení jiných krátkých uhlovodíků (například ethan, propan a butan) může probíhat 

pomocí kometabolismu. Byla prokázána kometabolická degradace [56]. Například bakterie 

kmene Pseudomonas methanica mohou využívat methan jako primární substrát a oxidovat 

sekundární substrát jako například ethan, propan a butan na alkoholy, aldehydy a kyseliny. 

Avšak tyto sloučeniny neslouží jako růstový substrát. Kometabolismus je důležitým 

biodegradačním procesem pro krátké alkany za vzniku mezistupňových sloučenin. 

Například při kometabolismu propanu a butanu vznikají jako mezistupně aceton, 

propionová kyselina, butanová kyselina, 2-butanon a methylethylketon [57]. 

Proces degradace alkenů je komplikovanější – po adaptaci mikroorganismů může 

docházet buď k vytvoření methylové skupiny nebo dvojné vazby. Degradace nenasycených 

uhlovodíků s přímým řetězcem probíhá obtížněji než degradace nasycených uhlovodíků. 

Během metabolismu mikroorganismů vznikají meziprodukty, například nenasycené 

alkoholy a mastné kyseliny, primární či sekundární alkoholy, methylketony, 1,2-epoxidy 

a 1,2-dioly [30].  
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Většina rozvětvených uhlovodíků může být degradována lehce, ale například 

alkylbenzensulfonáty vykazují rezistenci vůči biologickému rozkladu. Sloučeniny 

s obsahem kvartérního uhlíku a β-alkyl-rozvětvené sloučeniny jsou odolné vůči rozkladu, 

akumulují se v biosféře a jen málo organismů je schopných degradovat tyto alkyl-

rozvětvené látky jako jediný zdroj uhlíku a energie [57]. 

V ropě a v ropných produktech jsou nejvíce zastoupeny alifatické uhlovodíky. 

Kontaminace těmito ropnými produkty tvoří značnou část starých ekologických zátěží. 

V minulosti bylo popsáno mnoho mikroorganismů, které jsou schopny rozkládat takové 

uhlovodíky. Mezi nejvíce popsané bakterie patří zástupci rodů Rhodospirillum, 

Alcaligenes, Pseudomonas, Aeromonas, Acinetobacter, Corynebacterium, Mycobacterium, 

Streptomyces a Micrococcus [30, 52].  

Degradace alifatických uhlovodíků za anaerobních podmínek nebyla doposud 

stoprocentně prokázána. V praxi se používá aerobních postupů, které jsou mnohem 

rychlejší než anaerobní rozklad. Anaerobní pochody jsou důležité pro přeměnu látek 

v prostředí, zejména v říčních a mořských sedimentech, ve spodních vrstvách půd, 

bažinách apod. Jsou také významné pro degradace xenobiotik v reduktivní dechloraci 

některých chlorovaných látek, například tetrachlorethylenu (perchloru), kdy za aerobních 

podmínek není dechlorace proveditelná [58]. 

Alkany s kratšími řetězci jsou relativně lehce rozložitelné, avšak díky své vyšší 

rozpustnosti ve vodě často ovlivňují buněčnou membránu (ovlivňují její semipermeabilitu), 

a tím působí toxicky. Degradace alkanů s vyšším počtem uhlíků, než C14 probíhá mnohem 

snadněji; její rychlost je limitována jejich malou rozpustností ve vodě. Čím jsou 

uhlovodíky rozvětvenější, tím více je jejich využitelnost mikroorganismy menší. Nejlépe 

rozložitelnými alkany jsou C10 až C22, naopak C1 až C4 jsou rozkládány jen několika málo 

skupinami mikroorganismů. Uhlovodíky C5 až C9 mohou způsobovat inhibici a díky jejich 

malé molekulové hmotnosti je pravděpodobné jejich odtěkání. Další uhlovodíky jsou 

rozkládány pomaleji a často jen při nízkých koncentracích. 

4.3.1.1 Biodegradace aromatických uhlovodíků 

V současnosti je velká pozornost věnována aromatickým a zejména 

polyaromatickým uhlovodíkům hlavně díky jejich perzistenci v životním prostředí a 

potenciální škodlivosti na lidské zdraví.  
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Polycyklické aromatické uhlovodíky (PAHs), také často nazývány 

polykondenzované aromatické uhlovodíky, jsou chemické sloučeniny tvořené dvěma a 

více benzenovými jádry v lineárním, angulárním nebo klastrovém uspořádání.  

Polycyklické aromatické uhlovodíky jsou nepolární látky [59], tedy jejich molekuly 

nejsou schopny se efektivně rozpouštět v polárním rozpouštědle (vodě). Nepolární látky 

redukují svůj povrch v polárním prostředí a hromadí se přednostně v prostředí relativně 

méně polárním (např. na povrchu tuhých částic) [60].  

Od velikosti a tvaru molekul jednotlivých PAHs se odvozuje jejich reaktivita. Jedná 

se hlavně o způsob uspořádání a počet kondenzovaných jader udávajících stabilitu 

jednotlivých struktur, konjugaci v molekule a distribuci elektronových hustot, která 

ovlivňuje schopnost reagovat (nejčastěji elektrofilní substituce, adiční reakce) [60]. 

Reakční prostředí také ovlivňuje jejich reaktivitu, především teplota, účinky světla, 

přítomnost oxidačních činidel, zejména volného kyslíku. Z environmentálních pohledů 

jsou nejdůležitější oxidační reakce, především snadné reakce s oxidy dusíku, při kterých 

dochází ke vzniku nitroderivátů PAHs. Ty dosahují oproti nesubstituovaným PAHs často 

řádově vyšší toxicity. 

Rozklad polycyklických aromatických uhlovodíků závisí na komplikovanosti jejich 

chemické struktury a možnosti enzymatické adaptace. Obecné PAHs se dvěmi nebo třemi 

aromatickými jádry jsou snadno rozložitelné. PAHs obsahující čtyři nebo více 

aromatických jader jsou mnohem obtížněji rozložitelné a některé mohou být až 

nerozložitelné [60].  

Míra rozložitelnosti polycyklických aromatických uhlovodíků aerobním či 

anaerobním metabolismem je ovlivněna mnoha faktory. Nejdůležitějšími jsou: 

• rozpustnost,  

• počet spojených kruhů,  

• počet substituentů,  

• typ substituentů,  

• pozice substituentů,  

• vlastnosti atomů v heterocyklických sloučeninách [60].  
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Různé druhy PAHs jsou rozkládány odlišně – snadno nebo obtížně, nebo mohou 

vytvářet meziprodukty, které mohou být vysoce toxické. Úroveň rozložení se odvíjí od 

chemické struktury, rozpustnosti a toxicitě daného PAH. Degradační potenciál 

polycyklických aromatických uhlovodíků je jen obtížně stanovitelný, obecně lze popsat 

některá základní zjištění, která se objevila při remediaci polutantů na určitých místech. 

PAHs mají silně hydrofobní vlastnosti, proto se převážná část absorbuje na půdní částice a 

eventuálně prostupuje do jejich mikropórů. Mikrobiální rozklad probíhá podstatně 

pomaleji v sorbovaném prostředí organických sloučenin než pro rozpuštěné sloučeniny. 

U velmi silně sorbovaných organických polutantů může být míra rozložení závislá na 

kinetice sorpce – desorpce. Je-li rozpustnost PAHs zvýšena, dochází pak k vyšší efektivitě 

degradace až do té míry, kdy koncentrace organických látek v roztoku začne být toxická 

pro mikroorganismy. 

Výzkumy objevily celou řadu mikroorganismů metabolizujících nízkomolekulární 

polycyklické aromatické uhlovodíky, jako je například naftalen, fenanthren a anthracen. 

Avšak méně je známo o principech degradace vysokomolekulárních PAHs, jako jsou 

chrysen a benzo(a)pyren. V minulosti se k rozkladu PAHs používaly zejména bakterie. 

Vycházelo se z předpokladu, že jen některé druhy bakterií dovedou štěpit kondenzovaná 

aromatická jádra [61], avšak později se ukázalo, že PAHs s pěti a více aromatickými jádry 

jsou vůči bakteriální biodegradaci v půdě a sedimentech odolné [62].  

PAHs rozkládají mnohé bakteriální rody, například Pseudomonas, Alcaligenes, 

Mycobacterium, Rhodococcus, Sphingomonas a Cycloclasticus. Většina těchto 

bakteriálních rodů je schopna degradovat nízkomolekulární polyaromatické uhlovodíky, 

jako jsou například naftalen, fenanthren, fluoren či anthracen. Avšak během experimentů 

bylo dosaženo výsledků, které ukázaly na schopnost degradace vyšších polyaromátů, 

například čtyřjaderného fluoranthenu a pyrenu [63].  

Celá řada mikroorganismů je vybavena aerobním metabolismem pro degradaci 

PAHs. Počáteční aktivace aromatického kruhu je katalyzována enzymy oxygenázami. 

Houby a ostatní eukaryota produkují monooxygenázy, které vsouvají atom kyslíku do 

substrátu za vzniku oxidů arenů. Následně po této reakci dochází k enzymově katalytické 

adici vody za vzniku trans-dihydrodiolů a fenolů [64]. Při tomto procesu dochází 

k produkci dioxygenázy (mnoho složkové enzymové systémy), které katalyzují vstupem 
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dvou atomů kyslíku do substrátu za vzniku dioxyethanů. Tyto sloučeniny poté mohou 

oxidovat na cis-dihydrodioly a z nich dále vznikají dihydrosloučeniny. Rychlost vstupu 

kyslíkových atomů do aromatického jádra je omezována biodegradačními dráhami PAHs. 

Další rozložení probíhá relativně rychle s malou nebo takřka žádnou akumulací 

meziproduktů. Počáteční reakce metabolismu a jednotlivých PAHs vytváří různé oxidační 

produkty, avšak je vytvářeno pouze několik málo společných koncových metabolitů, nebo 

vzniká katechol, protokatecholová a gentisová kyselina [65]. V následujících obrázcích 6 a 

7 jsou znázorněny biodegradace aromatických uhlovodíků. 

 

Obrázek 6 Katecholová dráha biodegradace aromatických uhlovodíků [65]. 

 

Obrázek 7 Gentisátová dráha biodegradace aromatických uhlovodíků [14]. 

Dvou- a tří jaderné sloučeniny mohou být degradovány množstvím půdních bakterií 

za aerobních podmínek. Počet spojených kruhů, substitučních skupin a jejich pozic má vliv 

na oxidaci PAHs [66]. Byl sledován proces oxidace různých struktur PAHs dvěma 
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rozdílnými mikrobiálními kmeny, které reagovaly odlišně na různé struktury PAHs. Z toho 

plyne, že podobné principy fungují také i pro původní populace z kontaminovaných lokalit 

[66].  

S vyšším počtem spojených jader v PAHs se snižuje úroveň degradace. Methylové 

substituenty významně snižují úroveň degradace díky jejich pozice na aromatických 

jádrech. Taktéž negativní vliv na stupeň degradace má i zvýšení úrovně nasycení PAHs 

přidáním vodíkových atomů po odstranění dvojných vazeb mezi uhlíky.  

Vysokomolekulární polyaromatické uhlovodíky mohou vyžadovat přídavek 

analogických substrátů pro svou zdárnou degradaci. Uhlovodíky jako jsou pyren, 

benzo[a]anthracen a další PAH nevyvolávají produkci příslušných enzymů u mnoha 

mikroorganismů. Díky výskytu analogických substrátů, jako je například naftalen, dochází 

k produkci enzymů, které pak mohou rozkládat PAHs s vysokou molární hmotností. Pro 

takový metabolismus je analogický substrát primární a PAHs s vysokou molekulovou 

hmotností sekundárním substrátem. Dojde-li k vyčerpání analogického substrátu (frakce 

kontaminantu nebo přidaný substrát) v kontaminované lokalitě, může dojít k nedostatečné 

degradaci PAHs s vysokou molární hmotností [67]. 

Alifatické uhlovodíky  

Většina mikroorganismů během degradace organických polutantů nejprve oxiduje 

alkan na methylovém konci substrátu. Touto oxidací alkanu vzniká v první fázi alkohol, 

který je další reakcí oxidován na aldehyd a až na finální organickou kyselinu. Ta je 

nakonec také oxidována v průběhu oxidace. 

Teorie také uvádí diterminální oxidace alifatických uhlovodíků za vzniku 

dikarboxylových kyselin, kdy se v další fázi uvolní acetát a o dva uhlíky kratší 

monokarboxylová kyselina vstupuje do oxidace. 

Alkeny jsou zneškodňovány na podobném principu jako alkany s tím rozdílem, 

že proces může být zahájen adicí vody na dvojné vazbě za vniku alkoholu nebo epoxidu. 

Ty jsou nadále oxidovány na výslednou mastnou kyselinu. Cyklické alkany nespecifické 

oxidázy, které se vyskytují v mnoha bakteriálních druzích, se rozkládají na cyklické 

ketony, které jsou dále oxidovány konkrétními bakteriemi [71]. 
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Aromatické uhlovodíky  

Lehké aromatické uhlovodíky jsou v prostředí rychle vypařitelné a degradace proto 

probíhá pouze v případě, že se vyskytují v roztoku. Kondenzované aromatické uhlovodíky 

jsou velmi odolné vůči mikrobiálním degradacím. Přesto jsou biologicky zpracovatelné za 

vzniku nejrůznějších produktů. Na začátku procesu dochází k tvorbě cis-dihydrodiolu 

zakomponováním dvou atomů kyslíku do aromatického jádra. Ty jsou pak dále  

re-aromatizovány za vzniku dihydroxylových derivátů. Nově vzniklé aromatické dioly jsou 

substráty pro další dioxygenasy, které se podílejí na katalyzaci a rozštěpení aromatických 

jader. Pak může dojít k ortho-štěpení mezi uhlíkovými atomy nesoucími hydroxyskupiny 

za tvorby derivátu kyseliny cismukonové, nebo také může docházet ke štěpení mezi 

uhlíkem nesoucím hydroxyskupinu a sousedícím uhlíkovým atomem bez hydroxylu. 

Výsledným produktem této reakce je semialdehyd 2-hydroxymukonové kyseliny [17].  

Vedle bakterií jsou schopny oxidovat aromatické uhlovodíky také některé druhy hub. 

Například naftalen je schopno oxidovat více než 85 druhů hub [61]. 

Houby rodu Phanerochaete chrysosporium  dokáží rozkládat PAHs včetně 

benzo[a]pyrenu, pyrenu, fluorenu, fenanthrenu a složitějších halogenových a 

heterocyklických aromátů pomocí tvorby lignoperoxidového enzymu [68]. 

V současné době je popsáno více než 100 druhů mikroorganismů spadajících do 30 

mikrobiálních rodů, které se podílejí na degradaci ropných produktů. V závislosti na 

podmínkách prostředí je také odvozeno jejich zastoupení v určitých lokalitách. Bakterie, 

které významně využívají ropu a ropné látky jsou zástupci rodů Pseudomonas, 

Achromobacter, Arthrobacter, Acinetobacter, Flavobacterium, Brevibacterium, 

Corynebacterium, Flavobacterium, Nocardia, Candida, Rhodotorula a Sporobolomyces. 

Bakterie spolu s kvasinkami působí také ve vodním prostředí. Významnými degradátory, 

zejména v půdním prostředí, jsou některé houby rodů Penicillium a Cunninghamella [17]. 

4.3.2 Živiny v procesu biodegradace ropných polutantů 

Jedním z nejdůležitějších aspektů biodegradace je samotný mikroorganismus a jeho 

enzymatický aparát. Biologický činitel zapojený v procesu biodegradace je nejčastěji 

jednobuněčný organismus prokaryotní (bakteriální) nebo eukaryotní (kvasinkový, myceliální), 
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který je aplikován jako taxonomicky homogenní nebo jako populace taxonomicky smíšená, 

formovaná v přirozeném ekosystému či konstruovaná cílenou kombinací více taxonů. 

Předpokladem úspěšného procesu biodegradace ropných polutantů je zejména 

důležitá přítomnost makrobiogenních prvků dusíku a fosforu v prostředí. V literatuře se 

nejčastěji uvádí jako optimální poměr C:N = 60:1 a C:P = 800:1 a nebo také C:N:P = 

70:5:1 [5]. Některé zdroje udávají také poměr C:N:P = 100:10:1 [49, 73]. Také bývá 

doporučován přídavek draslíku, který může výrazně stimulovat biodegradační proces 

ropných látek a jiné živiny (Mg, Fe, Mn aj.) [5].  

Lokalita, ve které rostou a reprodukují se bakterie, musí obsahovat tyto živiny:  

1. zdroj uhlíku pro syntézu aminokyselin, organických bází, sacharidů, lipidů a 

jiných nízkomolekulárních látek, potřebných k tvorbě skeletů makromolekul;  

2. zdroj dusíku k tvorbě aminoskupin a iminoskupin, které se vyskytují v 

aminokyselinách, organických bází a hexozaminech;  

3. minerální prvky;  

4. růstové faktory, které však vyžadují jen ty bakterie, jež postrádají schopnost jejich 

syntézy;  

5. zdroj energie pro biosyntézu nízkomolekulárních látek a biologických 

makromolekul, které tvoří strukturu buňky [5].  

V praxi bylo dokázáno, že přítomnost živin při procesu biodegradace ropných látek 

je nutná pro docílení výrazného zrychlení biodegradace. 

Zdroje uhlíku: nutriční hodnota zdrojů uhlíku závisí na jejich fyzikální a chemické 

podobě a na fyziologických vlastnostech bakterií. Jejich dostupnost je dána velikostí 

molekul, rozpustností, stupněm okysličení atomů uhlíku a prostorové konfiguraci. Aby 

došlo k prostupu vysokomolekulárních látek dovnitř buňky, musí se nejprve rozštěpit na 

látky nízkomolekulární. K takovému štěpení vysokomolekulárních látek dochází 

prostřednictvím příslušných exoenzymů. U látek nerozpustných, jako jsou tuky, celulóza a 

podobně, probíhá jejich rozklad především v místech, kde se povrch těchto látek stýká s 

vodným prostředím. Úroveň okysličení uhlíkových atomů udává dostupnost uhlíku pro 

bakterie, především pak u vysoce oxidovaných sloučenin. Z toho vyplývá relativně nízká 

výživná hodnota karboxylu, stejně jako například u oxidu uhličitého, který je plně 
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oxidovanou sloučeninou. Takové látky mohou pak sloužit jako zdroj uhlíku jen v 

přítomnosti jiných vhodných zdrojů energie. Také zapojení uhlíku do oxidačně-redukčních 

procesů je odvozeno od stupně okysličení uhlíkových atomů ve zdroji. Nejsnáze se do 

těchto procesů zapojují polookysličené atomy uhlíku, které se nacházejí ve skupinách -

CH2OH, -CHOH- a =COH- [5]. Proto mají tyto skupiny relativně vysokou výživnou 

hodnotu. Bakterie dělíme podle druhu zdroje uhlíku (CO2 nebo organická látka) do dvou 

skupin:  

a) autotrofní bakterie – tyto bakterie využívají jako zdroj uhlíku výhradně CO2,  

b) heterotrofní bakterie – tyto bakterie využívají jako zdroj uhlíku různé organické 

látky. Těchto bakterií je většina. 

Zdroje dusíku: bakterie používají zdroje dusíku především v tvorbě aminoskupin  

(-NH2) a iminoskupin (=NH), které se vyskytují v molekulách aminokyselin, nukleotidů, 

heterocyklických bází a jiných sloučenin, které jsou složkami cytoplazmy. Zdroje dusíku 

pro bakterie pocházejí převážně z následujících sloučenin:   

 molekulární (atmosférický) dusík,  

 amonné soli a amoniak (NH4+, NH3). Tyto látky bez problému pronikají do buněk, 

kde jsou přeměňovány na amino- a iminoskupiny. Z toho plyne jejich využití jako 

zdroje dusíku u většiny bakterií. Kromě minerálních amonných solí jsou vhodné jako 

zdroje dusíku také například amonné soli organických kyselin,  

 dusičnany,  

 močovina,  

 aminokyseliny, peptony a bílkoviny. Tyto látky jsou důležitým zdrojem dusíku 

hlavně u heterotrofních bakterií. Pro mnohé z nich mohou být zároveň i zdrojem 

energie.  

Minerální výživa: vedle uhlíku a dusíku jsou podstatnou složkou také další prvky, 

které jsou použity buď přímo v buňce, nebo mají funkci katalyzátorů biochemických 

reakcí. Jsou to například: O, H, S, P, stopové prvky (K, Mg, Ca, Fe, Cl a další). 

Zdroj energie: bakteriální buňka získává energii z různých zdrojů, dále ji pak 

přeměňuje na energii makroergických vazeb, hlavně typu ATP. Tato energie se pak z větší 

části využije při endergonických reakcích (biosyntetických pochodech). Nespotřebovaný 
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zbytek uvolněné chemické energie uniká do prostředí v podobě tepla. Druhy bakterií 

můžeme rozdělit podle mechanismu, jak získávají zdroje energie do následujících skupin:  

 Chemotrofní bakterie – získávají energii oxidací anorganických nebo organických 

látek. Podle druhu zdroje uhlíku můžeme dále rozdělit na:  

o Chemolitotrofní bakterie – jako zdroj uhlíku používají výhradně CO2. Mezi tyto 

bakterie patří nitrifikační bakterie, které oxidují amoniak na nitrity, jiné nitrity 

na nitráty. Dalším druhem jsou například sirné bakterie, které pro získání energie 

oxidují redukované sloučeniny síry.  

o Chemoorganotrofní bakterie – jako zdroj uhlíku pro tyto bakterie slouží 

organické sloučeniny. Patří sem například bakterie schopné oxidovat dvojmocné 

železo na trojmocné a také bakterie, které jsou schopny získávat energii oxidací 

plynného vodíku plynným kyslíkem. Jsou to druhy rodů Pseudomonas, 

Alcaligenes, Nocardia, Paracoccus.  

 Fototrofní bakterie – jako zdroj energie je využíván sluneční svit. Podle zdroje uhlíku 

se dělí na:  

o Fotolitotrofní bakterie - jako zdroj uhlíku používají výhradně CO2. Patří zde 

například zelené sirné bakterie, které jsou obligatorně fototrofní, striktně 

anaerobní a obligatorně autotrofní.  

o Fotoorganotrofní bakterie – používají jako zdroj uhlíku nebo jako donor 

elektronů při asimilaci CO2 jednoduché organické sloučeniny.  

Nároky mikroorganismů a změny jejich funkcí zdůrazňují význam studie předpovědi 

a optimalizace bioremediace [5]. 

4.3.2.1 Vztah bakterií a kyslíku 

Na základě vztahu chemotrofních bakterií k molekulovému kyslíku můžeme bakterie 

rozdělit do tří skupin:  

1. Bakterie obligátně (striktně) aerobní. Rostou a reprodukují se jen za přístupu 

kyslíku, energii získávají aerobní respirací. Jejich metabolismus se označuje jako aerobně 

respirační. Patří zde většina chemolitotrofních bakterií a mnohé chemoorganotrofní.  

2. Bakterie obligátně (striktně) anaerobní. Rostou jen v prostředí bez přístupu 

kyslíku, energii získávají buď jen kvašením například mnohé chemoorganotrofní bakterie 
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anebo anaerobní respirací, například některé chemoorganotrofní bakterie, výjimečně 

některé chemolitotrofní bakterie. Jejich metabolismus je tady buď fermentativní nebo 

anaerobně respirační.  

3. Bakterie fakultativně anaerobní. Rostou jak za přístupu kyslíku, tak i v prostředí 

s přístupem vzduchu, energii mohou získávat kvašením nebo respirací (aerobní, popřípadě 

anaerobní) [5]. 

4.3.2.2 Bakterie a jejich zastoupení v prostředí 

Bakterie se podle jejich rozšíření v prostředí mohou rozdělit do tří skupin:  

1. Bakterie autochtonní – přirozené půdní bakterie, jsou přítomny v půdách ve 

větším, ale konstantním počtu a jejich množství není příliš ovlivněno obsahem 

specifických živin. Jedná se například o druhy rodů Pseudomonas, zejména P. fluorescens, 

P. stutzeri, Agrobacterium, Arthrobacter, Streptomyces, Nocardia a další podobné 

bakterie.  

2. Bakterie zymogenní – tyto druhy patří mezi biochemicky aktivní a vyžadují pro 

svou aktivitu snadno rozložitelný substrát. Jsou důležité pro zpřístupnění organických látek 

rostlinám. Jedná se například o druhy rodů Bacillus, Mycobacterium, Pseudomonas, 

Flavobacterium, Enterobacter, Aeromonas a další. Tyto bakterie mají důležitou úlohu při 

koloběhu dusíku a uhlíku v přírodě.  

3. Bakterie patogenní – vyskytující se převážně v půdách. Jedná se o druhy rodu 

Clostridium tetani, Clostridium botulinum a Clostridium perfringens. Patogenní bakterie, 

které tvoří spory (např. rody Bacillus anthracis) a do půd se dostávají sekundárně, mohou 

přežívat různě dlouhou dobu. 

4.3.3 Aerobní a anaerobní degradace ropných látek 

Organické polutanty jsou odbouratelné mikroorganismy v prostředí za přístupu 

vzduchu, tak i v bezkyslíkatém prostředí. 

Podle druhu oxidačně-redukčních reakcí vedoucích k rozkladu či biotransformaci 

polutantu a typu konečného akceptoru elektronu se biologické pochody rozdělují na 

aerobní, které probíhají v přítomnosti kyslíku (kyslík je terminálním akceptorem elektronu 

v probíhajících enzymatických reakcích).   
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Ropné látky jsou degradovány také anaerobním procesem, tj. kyslík není akceptorem 

elektronu. Jako konečný akceptor elektronů slouží jiný iont, nejčastěji je to nitrátový, 

sulfátový, dusičnanový nebo železitý iont. V každém případě je rychlost aerobní degradace 

ropných uhlovodíků podstatně vyšší v porovnání s anaerobními postupy mikrobiálního 

rozkladu. 

Avšak na druhou stranu anaerobní procesy mohou pomoci při degradaci velmi složité 

sloučeniny, jako jsou třeba polycyklické látky [69]. 

Vzhledem k rychlosti a efektivitě rozkladu většiny organických polutantů se v praxi 

využívá aerobního rozkladu, kde jsou mezi konečnými produkty v převážné míře CO2, 

voda, mikrobiální biomasa a uvolněné teplo (exotermní reakce). Anaerobního biologického 

rozkladu polutantů se používá převážně v omezených podmínkách, kdy například je 

kontaminant v nejvyšším oxidačním stavu, a další jeho oxidace již není možná. 

Naopak jindy může být využito anaerobních procesů v případě jednoduchého biologického 

rozkladu ropných polutantů v přítomnosti alternativních akceptorů elektronu 

(např. monoaromatických uhlovodíků). Tento postup biologické degradace s sebou přináší 

snížení finanční náročnosti na projekt. Avšak výsledné produkty anaerobní degradace 

zahrnují velké množství sloučenin od jednoduchých, jaké jsou například CO2, vodík, 

methan až po látky velmi složité a ne vždy přesně identifikovatelné. Pro zajištění 

dostatečných aeračních podmínek je vhodné ke kontaminovaným materiálům přidávat 

inertní materiály, jako jsou dřevní štěpka, piliny, sláma aj. [69]. Anebo jinak upravovat 

přítomnost kyslíku v kontaminovaném prostředí. Celá řada organických látek může být 

rozložena aerobními mikroorganizmy. Význam kyslíku v biodegradačních procesech je 

dán degradačními drahami, které jsou závislé na jeho přítomnosti, neboť využívají 

k primární oxidaci nasycených a aromatických uhlovodíků specifické enzymy, oxygenázy. 

Bylo vypočteno, že 1 g kyslíku může v přítomnosti oxygenáz teoreticky zoxidovat 3,5 g 

ropy [17]. 

Biologický rozklad ropných polutantů se odehrává v každém kontaminovaném 

prostředí i bez sanačního zásahu. Efektivita přirozených biodegradačních mechanismů je 

většinou malá, zejména však ve větších hloubkách horninového profilu, kde se projevuje 

nedostatek kyslíku. Trvalé zajištění dostatečného množství kyslíku v prostředí je důležité 

pro intenzivní rozvoj biodegradačních procesů v zeminách [70]. 
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4.3.4 Pravidla rozkladu ropných uhlovodíků mikroorganismy 

Surová ropa vznikla dlouhodobým anaerobním rozkladem organického materiálu a je 

tvořena směsí nejrůznějších uhlovodíků obsahujících alifatickou složku, aromatickou 

složku a asfaltickou složku. Do alifatické složky řadíme n-alkany, rozvětvené alkany a 

cykloalkany. Nejlépe jsou degradovány nasycené ropné uhlovodíky se středním počtem 

atomů uhlíku, tj. C10 – C24. V praxi byla prokázána také biodegradace uhlovodíků s 

vysokým počtem atomů uhlíku (C44).  Mikroorganismy jen obtížně zneškodňují alkany do 

C4. Alkany C5 – C9 jsou některými mikroorganismy degradovány, ale pro většinu 

mikroorganismů jsou toxické. Lineární alkany jsou obecně snadněji degradovány, nežli 

alkany rozvětvené. Naopak rozvětvené alkany jsou lépe rozložitelné ve srovnání s 

cykloalkany. Avšak rozvětvené alkany s postranními methylovými skupinami jsou 

rozkládány velmi pomalu. Úroveň degradace rozvětvených uhlovodíků je závislá nejen na 

délce řetězce, ale i na poloze, ve které je řetězec rozvětvený [17].  

Lze tedy říci, že se vzrůstající hmotností a komplexností aromatických uhlovodíků se 

snižuje efektivita jejich degradace. Tedy rychlost degradace polyaromatických látek je 

nižší, nežli degradační rychlost monoaromátu. Aromatické látky s pěti nebo více jádry 

nejsou prakticky biologicky rozložitelné a mohou v prostředí perzistovat po neomezenou 

dobu [17]. 

4.3.4.1 Mikroorganismy schopné biodegradace  

V současné době je popsáno více než 200 rodů mikroorganismů schopných 

degradovat uhlovodíky. Nejdůležitější druhy jsou například heterotrofní bakterie, houby, 

aerobní bakterie, aktinomycety, fototrofy a oligotrofní bakterie. Nejpoužívanější bakterie 

pro účely biodegradace se řadí k rodům Pseudomonas, Arthrobacter, Acinetobacter, 

Flavobacterium, Alcaligenes, Micrococcus a Corynebacterium [72]. Studie biodegradací 

potvrzují, že důležitou roli vedle bakterií hrají v procesu i jiné mikroorganismy včetně hub 

a řas. V tabulce 5 jsou uvedeny nejvýznamnější druhy mikroorganismů.  
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Tabulka 5 Aerobní mikroorganismy degradující ropné uhlovodíky [14].  

Alkany Aromáty Cykloalkany 

Bakterie Houby Bakterie Houby Bakterie Houby 

Pseudomonas 

Acinetobacter 

Alcaligenes 

Torulopsis 

Bacillus 

Arthrobacter 

Brevibacterium 

Corynebacterium 

Mycobacterium 

Candida 

Saccharomyces 

Streptomyces 

 

Aeromonas 

Moraxelia 

Pseudomonas 

Beijerinckia 

Flavobacterium 

Achromobacter 

Nocardia 

Corynebacterium 

 

 

 

Phyktochytrum 

Phizophlyctis 

Phytophthora 

Thraustochytrum 

Aspergillus 

Cunnigharriella 

Syncephalastrum 

Mucor 

Girbeltella 

Absidia 

Zygorrhynchus 

Penicillium 

Choanephora 

Phycomyces 

Circinella 

Thamnidium 

Rhizopus 

Basidiobolus 

Conidiobolus 

Smittium 

Saproiegnia 

Saccharomyces 

Emericellopsis 

Neuropora 

Sordana 

Claviceps 

Candida 

Debaryomyces 

Achromobacter 

Pseudomonas 

Alcaligenes 

Corynebacterium 

Micrococcus 

Nocardia 

Sarcina 

Mycobacterium 

Acetobacter 

Bacterium 

Aliphaticum 

Penicillium 

 

Řasy: 

Oscillatoria 

Anabaena 

Agmenellum 

Nortoc 

Coccochloris 

Aphanocapsa 

Porphyridium 

Petalonia 

Cylindrotheca 

Amphora 

Nitzschia 

Navidula 

Chlorella 

Dunaliella 

Chlamydomonas 

Ulva Microcoleus 

Biodegradace je proces velmi komplikovaný, vzhledem k tomu mají mikroorganismy 

nejrůznější metabolické vybavení. V následujících bodech jsou popsány požadavky na 

mikroorganismy používané pro biodegradace: 

 schopnost adaptace na prostředí a kompetice s původními bakteriálními kmeny,  

 schopnost transportu do kontaminovaného prostředí, a to i v podmínkách, kde je 

bakteriální transport pomalý,  

 dostatečná schopnost adheze na půdní částice, aby nedošlo k vymývání,  

 schopnost dlouhodobě zachovat svou genetickou stabilitu,  

 taxonomické zařazení,  

 organismus nesmí být patogenní ani podmíněně patogenní,  

 minimální závislost na teplotním rozmezí (např. 5 – 20 °C),  
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 minimální požadavky na živiny,  

 minimální závislost na změnách poměru N:P [73]. 

V reálném prostředí sanované lokality žijí vedle sebe různé druhy organismů, které 

se vzájemně ovlivňují, například pozitivní interakcí, jako je komensalismus, kdy jeden 

druh poskytuje výhodu druhému, nebo synergismus, kdy se jedná o vzájemně výhodný 

vztah, kdy je výsledný efekt umocňován, a také v neposlední řadě mutualismus, při kterém 

jde o vzájemně výhodný vztah, ale nedochází k umocnění výsledného efektu. Mezi 

negativní vztahy patří: 

 kompetice - soutěživost mezi jednotlivými druhy, 

 parazitizmus - určitý druh využívá vnitrobuněčných intermediátů metabolismu jiného 

druhu, a tím jej oslabuje, 

 predace - dochází k zániku jednoho druhu vlivem druhého. 

Další důležitou interakcí je kometabolismus, kdy jeden z mikrobních kmenů převádí 

kontaminant na lépe využitelnou formu zdroje uhlíku pro jiný mikroorganismus.  

Vztahy mezi mikroorganismy mohou mít vliv na kvantitativní i kvalitativní 

zastoupení mikroorganismů v prostředí a tím pádem i na průběh biodegradace. Úpravou 

prostředí lze dospět i změny v zastoupení jednotlivých mikroorganismů a lze tak v 

některých případech odstartovat proces remediace polutantů. Nejsou-li mikroorganismy 

schopné biodegradace polutantu v prostředí zastoupeny, je nutné provést inokulaci 

prostředí mikroorganismem (tzv. bioaugmentace alochtonní kulturou).  

Pokud původní společenství mikroorganismů není schopno využívat polutant, je 

vnesený mikroorganismus ve výhodě v tom, že jeho zdroj uhlíku není využíván a nemusí o 

něj soutěžit s jinými mikroorganismy [20].  
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5 Biodegradace topných olejů 

Schopnost mikroorganizmů rozkládat ropné uhlovodíky byla popsána již v r. 1946. 

Autor popsal některé mikroorganizmy, které mohou využívat ropné uhlovodíky jako jediný 

zdroj uhlíku a energie.  Avšak také zdůrazňuje, že tato schopnost mikroorganismů štěpit a 

využívat uhlovodíky je striktně závislá na chemickém složení směsi ropných uhlovodíků a 

rovněž na podmínkách prostředí [74]. Na obrázku 8 je patrné půdní prostředí 

kontaminované uhlovodíky. 

  

Obrázek 8 Zemina kontaminovaná topným olejem 

Degradace v aerobním prostředí probíhá oxidační reakcí, kdy jsou nejprve 

degradovány uhlovodíky s jednoduchou vazbou, alkany. Polycyklické aromatické 

uhlovodíky s benzenovými jádry jsou oxidovány jako poslední. Spouštěčem procesu jsou 

bakterie, které produkují enzymy (oxidas). Průběh degradace je odvozen od metabolismu 

jednotlivých bakterií, protože každý druh bakterií má specifické parametry metabolismu a 

produkuje rozdílné enzymy, které štěpí určité spektrum látek. Degradace ropných látek 

zahrnuje základní a následné reakce, při kterých různé mikroorganismy využívají určité 

složky ropných látek. Další vzniklé meziprodukty jsou později využívány dalšími 

skupinami organismů [75, 76]. 
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Enzymatické vybavení metabolismu pro degradaci ropných látek lze nalézt nejen 

u bakterií, ale i u eukaryotních mikroorganismů. Nejvýznamnější bakterie schopné 

degradovat ropné látky jsou zástupci rodů Pseudomonas a Burkholderia. Dalším 

významným činitelem při dlouhodobé expozici v kontaminovaném prostředí jsou lipofilní 

kvasinky rodu Yarrowia lipolytica, Rhodotorula a Debaryomyces. Mikroorganismy 

schopné využívat ropné látky jako zdroj živin se vyskytují na fázovém rozhraní mezi 

ropnou látkou a vodou. Základním nástrojem jsou biologicky aktivní látky, které 

se zapojují i do přenosu, transformace a zpracování v metabolismu. Pomocí biologicky 

aktivních látek mohou mikroorganismy fázové rozhraní kolonizovat, rozrušovat a 

transformovat do podoby s vyšší rozpustností ve vodě, a tím vhodnější pro mikrobiální 

metabolismus [75, 76]. 

5.1 Definice a vlastnosti topných olejů 

V celosvětovém měřítku je spotřeba topného oleje třetí nejrozšířenější po benzinu a 

motorových naftách. Produkce se však stále snižuje v důsledku vyšší míry využívání 

těžkých frakcí ropy krakováním na kvalitnější pohonné hmoty. Vyráběné topné oleje se liší 

svými vlastnostmi, zejména hustotou, viskozitou, bodem tuhnutí a obsahem síry. 

Topné oleje dělíme dle hustoty do tří základních kategorií: extra lehké, lehké a těžké [77]. 

V této práci jsou topné oleje definovány jako kapalná směs uhlovodíků, které hoří za 

přítomnosti kyslíku za vzniku tepelné energie, která je použita k vytápění budov 

či domácností. Topné oleje jsou získávány z ropy destilací a dalšími chemickými a 

fyzikálními procesy. Ropa je bohatá směs plynných, kapalných a pevných uhlovodíků 

s rozdílnou teplotou varu. Kromě uhlovodíků obsahuje také organické a anorganické 

příměsi. Principem destilace je teplotní separace jednotlivých složek ropy. Destilací lze 

vyseparovat frakce jako benzin, nafta, lehký topný olej a další (viz tabulka 6) [39, 77]. 
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Tabulka 6 Ropné produkty a jejich základní charakteristika [78]. 

Frakce Destilační rozmezí [°C] 
Obsažené 

n-alkany 
Příklad produktů 

Plynné uhlovodíky < 30 
C1-C4 topné plyny a zkapalněné uhlovodíkové 

plyny 

Lehký benzin 30 – 85 C5-C6 
složky automobilového benzinu 

Těžký benzin 85 – 150 C7-C10 

Petrolej 180 - 270 C11-C15 palivo leteckých motorů 

Plynový olej 270 - 370 C16-C22 motorová nafta 

Vakuové destiláty 370 - 550 C23-C45 
topný olej, těžký olej, asfalt 

Vakuový zbytek Nad 550 >C46 

Topné oleje používané v Severní Americe pro účely vytápění obytných či 

komerčních prostorů se dělí do šesti tříd. První a druhá třída jsou lehké topné oleje 

používané především v rodinných domech.  

5.1.1 Možnosti uložení oleje 

Před zahájením plynofikace ve Vancouveru v padesátých letech minulého století 

byla většina domácností vytápěna topným olejem, který byl ukládán především do 

podzemních nádob (nadzemní úložiště nebyla povolena z protipožárních důvodů). 

Podzemní nádoby jsou válcového tvaru o velikosti podstavy většinou 38 nebo 44 palců 

(96,5 cm nebo 112 cm). Délka nádob se pohybuje od 4 stop (122 cm) až po 12 stop 

(365 cm). Jsou vyrobeny z oceli o tloušťce 0,5 až 1,0 cm. Na obrázku 9 je zachycena 

podzemní nádrž vyjmutá ze svého úložiště, očištěná a připravená k transportu do sběrny 

kovů. Na horní části nádoby vidíme dva kruhovité otvory, které byly vyvedeny jako 

ventilační potrubí a doplňovací potrubí. Čtvercové otvory byly vyřezány pro snadnější 

odčerpání tekutin a vymytí nádoby [1, 2, 79]. 

Životnost podzemních nádob je odhadována na 20 až 25 let, kdy dochází 

k prorezavění pláště vlivem podzemní vody a působení mikroorganismů [79]. 
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Obrázek 9 Podzemní nádoba na topný olej (UST). 

5.2 Bioremediační substrát 

Potřeba živin během autonomní biodegradace pro zajištění dostatečné rychlosti 

procesu odbourávání ropných polutantů je velmi složitou otázkou. Je nutné dodržovat 

určitý poměr mezi uhlíkem obsaženým v degradované látce a dusíkem, respektive 

fosforem, v okolním prostředí. Poměr dusíku a fosforu se přímo odvozuje od koncentrace 

uhlovodíku samotného. V půdě je optimální poměr mezi uhlíkem a dusíkem C:N = 60:1 a 

uhlíkem a fosforem C:P = 800:1. Díky dodání živin nebo lipofilních fertilizátorů je možno 

dosáhnout výrazného zrychlení procesu biodegradace [17, 80, 81]. 

Pro urychlení biodegradace je velmi důležitým činitelem také kyslík. Ropné látky 

jsou degradovány rovněž anaerobně, ale pouze v případě, že nitrát nebo sulfát slouží jako 

akceptor elektronů. Anaerobní degradace ropných polutantů je výrazně pomalejší 

v porovnání s procesem za přístupu kyslíku [17, 80, 81]. 

5.2.1 Biodegradační stanice společnosti Sumas 

Společnost Sumas Environmental Services inc. provozuje tři bioremediační stanice 

na území Britské Kolumbie, z toho dvě přímo ve Vancouver Metro Area. Společnost 

nabízí komplexní řešení pro remediace půd a vod kontaminovaných ropnými látkami. 
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Samotné ex situ biodegradační procesy probíhají v areálu společnosti na nepropustné 

ploše, kde jsou přivezené kontaminované zeminy vrstveny do řádků. Jedná se o takzvaný 

landfarming, který je postupně provzdušňován, doplněn o bioremediační substrát a dle 

potřeby také inokulován mikroorganismy. Přebytečná voda je odváděna pomocí drenáží do 

sběrných jímek a dále upravována spolu s kontaminovanou vodou v čistírně odpadních 

vod. Na základě koncentrace ropných látek je odvozen poměr dusíku a fosforu dodávaný 

do půdy. Celý proces degradace je sledován a odebrané vzorky jsou analyzovány 

v laboratoři. Po skončení remediace je půda dále stabilizována a solidifikována. Vyčištěná 

půda splňuje požadavky normy na skládkovou půdu druhé třídy a je dále prodávána 

k rekultivačním účelům. 

Společnost, kromě samotné bioremediace nabízí také výkopové práce a služby 

odčerpání zbylého topného oleje z podzemních nádob a jeho likvidaci [82]. 

5.2.2 Standardizovaný substrát  

Dříve byl používán substrát navržený na základě podmínek prostředí a vlastnostech 

kontaminantu. Jedná se o granulovanou směs živin společnosti Scotts Miracle Gro., s 

poměrem živin 30-1-3 (dusík – fosfor – draslík), pH v rozmezí 3-4 a obsahuje oxidy železa 

(1 - 5 %), síru 7 - 13 %. 

5.2.3 Optimalizovaný substrát 

Na základě výsledků remediace in situ z praxe byl vyvinut substrát (viz obrázek 10), 

který optimalizuje proces bioremediace. Jedná se o ideální poměr N, K, P doplněný o zdroj 

železa a kyslík uvolňující ORC-A peletky firmy Regenesis Advanced Technologies pro 

bioremediaci kontaminovaných půd. Tyto peletky jsou navrženy pro přímé použití na 

půdách při výkopových pracích. Poskytují dlouhodobé postupné uvolňování kyslíku po 

dobu až 12 měsíců. Jejich molekulová struktura zaručuje vysoké množství kyslíku 

(až 17 % hmotnosti) [81]. 
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Obrázek 10 Optimalizovaný substrát. 

5.3 Stanovení kontaminace  

5.3.1 Zdroje potenciální kontaminace 

Na začátku všech projektů je identifikace podzemní nádrže. Protože neexistují 

záznamy o instalaci či likvidaci těchto nádrží, je nutné provést průzkum pomocí detektoru 

kovů. V některých případech majitel o podzemní nádobě ví, neboť jsou ještě patrné 

známky používání (ventilační potrubí, plnící potrubí atd.). Pomocí přístroje na detekci 

kovů kontraktor přesně určí polohu a hloubku nádoby a započnou výkopové práce. Ornice 

a nekontaminovaná zemina nad podzemní nádobou je uložena vedle výkopového prostoru 

a je později použita pro rekultivaci pozemku. 

Po odkrytí vrchní části nádoby (obvykle 0,5 - 1 m pod povrchem) je tato část 

očištěna a jsou do ní vyřezány motorovou brusnou pilou otvory. Těmito otvory jsou zbytky 

uložené vně nádoby odsávány sacím zařízením a jsou převáženy do zařízení pro 

ekologickou likvidaci olejů. Stěny nádoby jsou zevnitř očištěny tlakem vody a směs vody a 

oleje je taktéž odsávána a transportována k likvidaci [17, 80, 81]. 

Podzemní nádoba je vyjmuta z místa uložení, z takzvaného hnízda, důkladně 

očištěna a je posouzen její stav. Podzemní nádoby jsou zakopány pod zemí v řádu desítek 
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let, jsou vystaveny řadě nepříznivých fyzikálních, chemických a biologických vlivů a ve 

většině případů prorezaví. Na obrázku 11 je zachycena část nádoby v pokročilém stádiu 

rozkladu. Ve spodní části nádoby nejvíce vystavené nepříznivým vlivům vznikají díry, 

kterými obsah nádoby infiltruje do prostředí. Očištěné a prohlédnuté nádoby se buď 

vcelku, nebo po částech, odvezou k recyklaci [2]. 

 

Obrázek 11 Prorezavělá část nádoby na topný olej 

5.3.2 Primární postupy stanovení kontaminace 

Nejjednodušší, ale nepříliš přesné, metody stanovení jsou takzvané primární, 

můžeme je rozdělit na: 

 Stanovení podle zbarvení půd, kdy kontaminované půdy v okolí vyjmuté nádoby mají 

jasné zbarvení do šedomodra až modra (záleží na půdě), nebo se objevují v podzemní 

vodě duhové olejové skvrny. 

 Stanovení podle zápachu půd, kdy kontaminované půdy mají silný olejový zápach [2]. 

Primární postupy slouží pouze jako orientační rozpoznání kvality hornin, nelze na 

jejich základě určovat další postupy. Často se v praxi stává, že laboratorní výsledky 

testovaných hornin neodpovídají výsledkům z primárních postupů. Zejména písčité 

horniny v některých případech nemají žádný olejový zápach, ale laboratorní výsledky 
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vykáží množství uhlovodíků přesahujících maximální limity pro danou hloubku. Zbarvení 

hornin je také zavádějící, některé jílovité horniny jsou přírodně zbarvené do modrošedé 

v hloubce okolo 180 cm pod povrchem, tedy ve stejné hloubce, kde je dno podzemních 

nádob. 

5.3.3 Sekundární postupy stanovení kontaminace - analytické stanovení 

Současné moderní technologie nabízejí velké množství metod stanovení ropných 

látek ve vzorku. Každá z těchto metod je však schopna stanovit pouze omezené spektrum 

organických látek, proto je potřeba tyto metody kombinovat. Kvalita půd je definována ve 

vyhlášce Ministerstva životního prostředí Britské Kolumbie (The Environmental 

Management Act Contaminated Sites Regulation (B.C. Reg 184/2016)), která uvádí 

maximální přípustnou hodnotu lehkých a těžkých extrahovatelných uhlovodíků pro 

rezidentní oblasti na 1 000 mg/g. Půda v komerčních oblastech nesmí obsahovat více než 

2 000 mg/g lehkých a 5 000 mg/g těžkých uhlovodíků. 

Stanovení ropných látek infračervenou spektrofotometrií 

Ropné látky se stanovují infračervenou spektrofotometrií na principu absorpce 

infračerveného záření molekul látek. Jedná se o nedestruktivní metodu, kdy zkoumaný 

vzorek není analýzou poškozen. V případě pohlcení fotonu studovanou hmotou se jedná o 

absorpční infračervenou spektroskopii a v případě vyzáření fotonů o emisní infračervenou 

spektroskopii. Infračervené záření je elektromagnetické záření v rozsahu vlnočtu 12 500 až 

20 cm
-1

 a vlnových délek 800 nm až 0,5 mm. Infračervené záření je zařazeno mezi 

viditelné světlo a mikrovlnné záření. Infračervené záření působí pouze na vibrační a 

rotační stavy molekul, nedochází ke změnám elektronových stavů [4, 84]. 

Stanovení ropných látek plynovou chromatografií 

Na rozdíl od infračervené spektrometrie udává informace o vlastnostech a možném 

původu látek a nepoužívá vysoce toxické látky k extrakci uhlovodíků při stanovování 

NEL. Plynová chromatografie udává sumu koncentrací sloučenin, které jsou extrahovány 

rozpouštědlem s bodem varu v rozmezí 36 až 69 °C. Lze stanovit látky, jejichž retenční 

časy leží mezi C10-C40.  Takto se dají stanovit alifatické, polycyklické a aromatické 

uhlovodíky. Výsledné hodnoty stanovené plynovou chromatografií s plamenově 
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ionizačním detektorem (GC-FID) nelze přímo srovnávat s výsledky z infračervené 

spektrofotometrie. Vyjma aromatických uhlovodíků jsou výsledky GC-FID většinou nižší. 

Nejnižší stanovitelná koncentrace je 0,1 mg.  

Touto metodou však nelze stanovit uhlovodíky, které mají retenční časy mimo 

stanovený rozsah, například lehké uhlovodíky (automobilové benziny nebo minerální 

oleje). Takovéto látky je možno stanovit plynovou chromatografií pouze za podmínek, že 

teplota varu nepřesahuje teplotu 165 °C [84, 85, 86]. 

Stanovení ropných látek gravimetrií 

V současné době se používá jen zřídka pro své nízké náklady na provedení. Má celou 

řadu nevýhod, samotná analýza trvá 5 - 7 hodin a při sušení dochází ke ztrátám 

vyextrahovaných uhlovodíků s nižším bodem odparu. Tím je také dána nízká citlivost 

metody, která se pohybuje 1 – 5 mg na litr a přesnost je ± 25 %.  

Princip metody spočívá v získání extrahovatelných látek (extrakce bez sorpčního 

stupně) ve formě málo rozpustné sloučeniny. Používají se různé uhlovodíkové směsi. Na 

vakuové odparce se odpaří extrakční činidlo a zbytek se suší při 80 °C. Pomocí této 

metody lze stanovit nepolární, ale i slabě polární organické látky [86]. 

Stanovení ropných látek metodou používanou v laboratoři společnosti AGAT 

Společnost Agat Laboratories odvodila metodu stanovení extrahovatelných 

uhlovodíků v půdě v závislosti na  vyhlášce Ministerstva životního prostředí Britské 

Kolumbie (BCMOE Lab Manual Section D - EPH). Celkový analytický postup této 

metody zahrnuje kroky – extrakci, výměnu rozpouštědla a frakcionaci (rozdělení 

alifatických uhlovodíků a PAHs) a jako finální analýza n-alkanů slouží plynová 

chromatografie s plamenovou ionizační detekcí (GC-FID). 

Tato metoda měří souhrnné koncentrace extrahovatelných uhlovodíků (EPH), 

rozdělených do dvou rozsahů bodu varu, každý se kvantifikuje na  N-Ikosan (nC20). 

EPHw10-19 udává uhlovodíky, které se extrahují mezi nC10 a nC19 (rozsah bodu varu ~ 174 -

330 ˚C). EPHw19-32 udává uhlovodíky, které se extrahují mezi nC19 a nC32 (rozsah bodu 

varu ~ 330 - 467 ˚C). Parametry EPH jsou základem pro výpočet lehkých a těžkých 

extrahovatelných ropných uhlovodíků (Light Extrahable Petroleum Hydrocarbons LEPH a 
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Heavy Extrahable Petroleum Hydrocarbons HEPH). Specifické polycyklické aromatické 

uhlovodíky (PAHs) jsou odvozeny z koncentrací EPH a odečteny z LEPH a HEPH za 

použití postupu popsaného v BC Laboratory manual method "Výpočet lehkých a těžkých 

extrahovatelných ropných uhlovodíků v pevných látkách nebo ve vodě (LEPH & HEPH)". 

Ropné produkty, které jsou zachyceny EPH mají podstatné komponenty mezi body varu 

~ nC10-nC32 (např. většina motorové nafty, mazadla, oleje, tuky a vosky). Tato metoda není 

použitelná pro kvantitativní stanovení těžkých uhlovodíků s body varu vyššími než nC32 

a nižšími než nC10, jako jsou například motorové benziny [2]. 
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6 Charakteristika lokality 

Město Vancouver se nachází v jihozápadní části Britské Kolumbie v údolí Fraser 

Valley mezi zálivem Burrard inlet a deltou řeky Fraser River v podhůří Coastal Mountains 

a Cascade Mountains. Západní hranici města tvoří záliv Strait of Georgia, který odděluje 

pevninu od Vancouver Island. Poloha města v mírném pásmu, mírné zimy s dostatečným 

přísunem srážek (roční přísun srážek překročí 2 500 mm), suché a teplé léto, kdy průměrná 

teplota je okolo 23 °C, rozsáhlé roviny naplavené v deltě řeky Fraser River a úchvatná 

scenérie hor čnících z moře mají za následek, že město Vancouver je jedním 

z nejkrásnějších měst na světě [2, 88]. 

 

Obrázek 12 Sedimenty vyplněná deprese oblasti Fraser Lowland [89]. 

Město Vancouver je situováno v depresi trojúhelníkového tvaru (obrázek 12) 

nazývané jako Fraser Lowland mezi plutonickými masivy Cost Mountains, Cascade 

Mountains a Vancouver Island. Jednotka Fraser Lowland se nachází 200 km 

severovýchodně od subdukční zóny, kde se noří tektonická deska Juan de Fuca pod 

Severoamerickou tektonickou desku. Jedná se o jednu z nejvíce seismicky aktivních oblastí 

na planetě [89]. Vlivem postupného ustupování ledovce a naplavování erodované půdy 
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v okolí řek se na území města vytvořilo několik vrstev hornin. Na geologické mapě 

(obrázek 13) jsou znázorněny jednotlivé druhy horninových podloží ve Vancouveru a 

okolí. Severněji se vyskytují výlevná žulová ložiska a horniny (červeně a růžově 

znázorněna) tvořící většinu pohoří Coastal Mountains [90].  

 

Obrázek 13 Geologická mapa Fraser Valley [91]. 

Ve střední části mapy můžeme vidět zeleně vyznačené štěrkopísky ledovcového 

původu (Vashon Drift) na území města Vancouver, Burnaby, New Westminster a Port 

Moody. Jižně pak města Richmond, Ladner a Delta na žlutě znázorněných jílových 

naplaveninách. Modrou barvou jsou znázorněny horniny zvané Sumas Drift, jedná se o 

ledovcové depozity, většinou písky, jemné štěrky a jíly, na území měst Surrey a White 

Rock [90]. 

Během ustupování ledovců a díky transportu hornin z řek a moře, vznikalo na území 

města mnoho druhů hornin o různých hloubkách a nadmořských výškách. Během tisíců let 

se ledovcové jíly posunovaly s ledem z prudkých svahů z nadmořské výšky 150 m n. m. 
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a výše. Horniny se skládají z kompaktní, pomalu propouštějící heterogenní směsi balvanů, 

kamenů, štěrku, písku a jílu. Má středně hrubou texturu a vyznačuje se přítomností štěrko-

písčitých a písčitých hlín [91]. 

Ledovcové říční sedimenty vznikaly usazením hornin naplavených z vody z tajícího 

ledu na terasách a pláních většinou pod úrovní 250 m n. m. Obsahují převážně pískové a 

štěrkopískové horniny s různým množstvím kamenů s rychlou propustností. Textura se liší 

dle hloubky sedimentů, na povrchu jsou naplaveny jemné písky a kaly a s postupnou 

hloubkou přibývá větších a těžších částic písku a štěrku [90, 91]. 

Menší výskyt, většinou pod úrovní 175 m n. m., mají ledovco-mořské sedimenty, 

které obsahují silné kompaktní vrstvy velmi pomalu propustných kalů až jílových 

sedimentů, které nejsou míseny s ledovcovými sedimenty [91]. 

Mořské sedimenty se vyskytují okolo 200 m nad mořem a jsou rozděleny do dvou 

skupin: 

Jílové sedimenty, které se vyskytují na mořském dně při pobřeží. Vrchní vrstva 

sedimentů je přibližně 30 m, neobsahují kameny a jsou popsány jako kompaktní silné 

vrstvy velmi pomalu propustné, hlouběji než 1 - 2 m mohou být slané. Mají mírný sklon a 

vysokou hladinu podzemní vody [91]. 

Druhou skupinou jsou takzvané pobřežní materiály, které se formovaly během 

izostatického zdvihu a erodování ledovcových jílů a jemných mořských sedimentů. Jsou 

většinou tenčí než 2 m, jsou rychle propustné a mohou obsahovat mnoho kamenů [89, 91]. 

Jezerní sedimenty vznikaly v období po odtání ledovců. Neobsahují kameny 

s rozsahem textury od jílu až po písek v oblastech pod 10 m a jsou středně až pomalu 

propustné [91]. 

Nezpevněné horniny a zeminy se v Severní Americe klasifikuji podle normy Unified 

Soil Classification System (USCS) (obrázek 14). 
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Obrázek 14 Systém klasifikace zemin (Unified Soil Classification System - USCS) [94]. 

6.1.1 Stanovení textury hornin 

Textura materiálu vypovídá o velikosti částic v půdě. Rozdělujeme pět základních 

velikostí, části kamene, štěrk, písek, kal a jíl (sand, silt, clay). Za kameny můžeme označit 
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materiály o velikosti částic větších než 75 mm. Štěrk má rozsah velikosti částic 2 mm až 

75 mm. Pod pojmem písek jsou zahrnuty částice od velikosti 0,05 - 0,1 mm (velmi jemné 

písky) až 1,0 - 2,0 mm (velmi hrubý písek), nedrží dobře pohromadě a mají rychlou 

propustnost. Kalové zeminy se vyznačují jemnou až moučnou strukturou o velikosti zrn 

0,02 - 0,05 mm. Nejjemnějším materiálem je jíl o velikosti částic pod 0,002 mm, který je 

velmi pomalu propustný a na dotyk je lepkavý [90]. Podíl jílovitých částí v půdě určuje 

tzv. půdní druh (čistý jíl, půda jílovitá, jílovito-hlinitá, hlinitá, písčito-hlinitá, hlinito-

písčitá, písky a písčité půdy). Půdy s vyšším obsahem jílu mají větší vodní vzlínavost, 

menší vzdušnost a vodní kapacitu [96]. 

 

Obrázek 15 Klasifikace zemin dle jednotlivých podílů [96]. 

V důsledku geologického vývoje se sedimenty navzájem promíchávaly a obvykle se 

vyskytují jako heterogenní směsice různě velkých částic. Pro rozpoznání druhu materiálu 

slouží trojúhelníkový klasifikační diagram (obrázek 15), který pojmenovává různé 

kombinace písku, kalu a jílu. Každá přepona trojúhelníku udává velikost zrna jednotlivého 

materiálu od hrubozrnných po jemnozrnné na základě procentuálního zastoupení. 

Například kombinace 30 % jílu, 50 % písku a 20 % kalu je pojmenována jako Sandy Clay 

Loam [90].  

Půdy také můžeme rozdělovat podle půdotvorného procesu na půdy kyselé 

(např. podzolové, hnědozemě, šedozemě vzniklé v biomu lesa), neutrální až mírně 
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alkalické (např. černozemě vzniklé v biomu stepí), hydrogenní (rašeliništní půdy, jejichž 

vznik je podmíněn zvodněním) a zasolovací (solonce vzniklé za specifických podmínek).  

Vody v půdách najdeme ve skupenství kapalném, plynném i pevném, přičemž 

kapalná voda je nejvýznamnější. Objevuje se jako voda kapilární, voda vázaná na půdní 

částice a voda podzemní. Je velmi důležitá pro uskutečňování základních životních 

pochodů [95]. 

Plynnou fázi půdy tvoří vzduch a je velmi důležitý pro chemické a biologické 

pochody v půdě. Závisí na vzduchu atmosférickém, ale má odlišné složení, obzvláště 

obsah CO2, O2 a vodních par [95]. 

6.2 Analýza vývoje vykonaných projektů  

Nedílnou součástí této práce je přehled nejvýznamnějších projektů vykonaných za 

dohledu společnosti ALARA Environmental Health and Safety Ltd. od roku 2010. 

V grafech 1 a 2 jsou uvedena data o množství kontaminované zeminy v jednotlivých letech 

a o tom, zda bylo použito bioremediace.  

 

Graf 1 Množství odtěžené kontaminované zeminy v jednotlivých letech v období 2010-2017 

Z grafu 1 je patrné množství zeminy, které je nutné odtěžit, převézt a remediovat ex 

situ. V minulém roce bylo takto upravováno průměrně 27,2 tun zeminy ze 166 projektů. 
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Největší projekt se uskutečnil v březnu roku 2011, kdy bylo odtěženo přibližně 471,6 tun 

kontaminované zeminy. 

 

Graf 2 Poměr metod remediací in situ a ex situ u vybraných projektů v období 2010-2017. 

Poměr ex situ remediací výrazně převažuje ve všech zkoumaných letech. In situ 

remediace je použito pouze v případě, že nelze kontaminovanou zeminu odtěžit nebo na 

žádost majitele pozemku.  

Data uvedená v této kapitole se týkají pouze projektů společnosti ALARA 

Environmental Health and Safety Ltd. Ostatní společnosti působící ve Vancouveru a 

v okolí nereagovaly na výzvu o poskytnutí náležitých dat. Ministerstvo životního prostředí 

Britské Kolumbie bylo kontaktováno, avšak data o jednotlivých projektech nebylo možné 

získat z technických a administrativních důvodů.  

6.2.1 Přehled kontaminovaných lokalit 

V období únor 2015 až únor 2016 probíhala simultánně s laboratorním pokusem také 

bioremediace in situ. V daném období bylo realizováno 155 projektů, při kterých bylo 

odtěženo 4 241,46 tun kontaminované zeminy.  Pouze ve dvou případech bylo použito 

metody biodegradace. V obou dvou případech nebylo možno kontaminované půdy odtěžit 

a musely být ošetřeny na místě. V prvním případě (Quebec Street) dosahovala míra 
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kontaminace C10-C19/C19-C32  nejvyšší hodnotu 5 060/1 020 μg/g. Především v písčité 

zemině. Předpokládaná doba biodegradace je 2-5 let. V druhém případě se jedná právě o in 

situ experiment (Spruce Street). Pro přehled je v grafu 3 uvedeno množství odtěžené 

kontaminované zeminy na projekt v letech 2010 až 2017. 

 

Graf 3 Celkové množství odtěžené kontaminované zeminy na projekt 2010-2017 

Z grafu 3 je patrná stoupající tendence množství odtěžených kontaminovaných půd. 

Mezi lety 2010 a 2017 se množství ztrojnásobilo. Díky rostoucím cenám odtěžení 

a následné úpravě ex situ bude výhodné kontaminované půdy ošetřovat pomocí in situ 

metod. 

6.2.2 Ekonomické náklady na projekt 

Finanční náklady každého projektu se výrazně liší. Jsou případy, kdy nedošlo ke 

kontaminaci půdy a náklady na likvidaci podzemní nádoby včetně výkopových prací se 

pohybují v řádu tisíců kanadských dolarů, avšak při nutnosti odtěžení většího množství 

zeminy se konečná cena může pohybovat v řádu desetitisíců kanadských dolarů. 
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V následující tabulce 7 jsou uvedeny orientační ceny jednotlivých úkonů během 

projektu při odtěžování zeminy a bioremediace in situ. Informace v této tabulce pocházejí 

z interních zdrojů společnosti ALARA Environmental Heath and Safety Limited. 

Tabulka 7 Ekonomické náklady na projekt 

Detekce podzemní nádoby 75 - 150 $ 

Výkopové práce (cena za vyjmutí nádoby) 1 400 – 3 000 $ 

Environmentální poradenství 1 350 – 1 550 $ 

Administrativní poplatky 300 - 600 $ 

Cena za tunu kontaminované zeminy včetně transportu 280 - 350 $ 

Cena jednoho vzorku EPH  150 $ 

Cena bioremediačního substrátu 325 $ * 

Cena mikrobiologického rozboru jednoho vzorku 150-250 $ 

Uvedené ceny nezahrnují daň. 

Uvedené ceny jsou pouze orientační. 

* cena za jednu jednotku bioremediačního substrátu. 

Bioremediace in situ je v porovnání s ex situ řešení výrazně levnější, avšak časově 

velmi náročné, proto se majitelé domů většinou přiklánějí k rychlé variantě odtěžení 

kontaminovaných půd. 

6.2.3 Legislativa 

Po celou dobu práce na projektech je nutné dodržovat příslušné vyhlášky a normy. 

V prvé řadě je třeba zmínit vyhlášku Ministerstva životního prostředí (MOE) Britské 

Kolumbie The Environmental Management Act Contaminated Sites Regulation (B.C. Reg 

375/96 O.C. 1480/96), kterou se řídí všechna města v Britské Kolumbii. Tato vyhláška je 

doplněna o místní vyhlášky a normy upravující proces likvidace podzemních nádob na 

území města. Vyhláška byla novelizována 19. července 2016 a doplněna o doplněk 

184/2016, který upravuje sekce 47 nakládání s nebezpečným odpadem, a doplňuje sekce 

58 a 59 – limity a regulace nebezpečných odpadů. Je nutné také uvést místní nařízení 

2014-001-ECT Residetial Underground Storage Tank Removal, požární vyhlášku číslo 

8191 a vyhlášku o kanalizaci a vodách číslo 8093. 

Postup při odebírání vzorků je popsán ve vyhlášce Ministerstva životního prostředí 

Contaminated Site Definition and Determination B.C. Regs. 322/2004 a 324/2004. 

Doplněk číslo 4 vyhlášky B.C. Reg. 324/2004, s. 68; am. B.C. Reg. 343/2008, s. 13. určuje 

limitní hodnoty pro kontaminanty v zeminách. V neposlední řadě je třeba zmínit 

laboratorní normy pro stanovení uhlovodíků v půdách.   
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7 PRAKTICKÁ ČÁST 

Praktická část disertační práce byla vypracována za spolupráce společnosti ALARA 

Environmental Health and Safety Ltd. sídlící ve Vancouveru v Britské Kolumbii, 

v Kanadě. Společnost ALARA se zabývá hlavně posuzováním dopadů starých 

ekologických zátěží na životní prostředí, zejména však dopady po likvidaci podzemních 

nádob na topný olej. Součástí těchto posudků je i biodegradace na území, kde došlo ke 

kontaminaci. Jedná se o procesy in-situ. 

Biodegradace byla optimalizována přidáním bakteriálního nutričního substrátu po 

ukončení výkopových prací přímo do výkopu společně s vyplňující zeminou. 

Bioremediační bakteriální nutriční substrát napomáhá procesu přirozené biodegradace 

dodáváním potřebných látek, které bakterie vyžadují pro nastartování svého růstu.  

Vlastní práce je členěna na pět stěžejních částí: 

A) Základní popis biodegradačních substrátů, které jsou používány společností 

ALARA Environmental Health and Safety Ltd. při řešení in-situ remediací. V této části je 

popsáno složení optimalizovaného biodegradačního substrátu pro co nejefektivnější funkci 

v daném prostředí. Byly sepsány základní údaje o kontaminující látce, její charakteristika a 

základní vlastnosti, popis lokality a vlastnosti kontaminované půdy.  

B) Dále pak byl navržen matematický výpočet pro přibližný odhad rozsahu 

kontaminace na základě vnitrofiremních zdrojů.  

C) V období od ledna 2010 do února 2016 byl na základě výsledků laboratorních 

analýz, prováděných akreditovanou společností AGAT Laboratories, vyhodnocován proces 

remediace kontaminované zeminy. Během tohoto období bylo vybráno několik projektů in 

situ biodegradace, při kterých bylo využito různých substrátů. Tato kapitola podrobně 

rozepisuje každý z těchto projektů a porovnává výsledky po určitém časovém období.  

D) Experimentální ověření působení optimalizovaného substrátu v laboratorních 

podmínkách a porovnání s reálným prostředím in situ za období jednoho roku.  

Hlavní snahou v této části bylo ověření funkcí optimalizovaného substrátu, tj. 

doplněného o potřebné živné prvky, kyslík a železo, na mikrobiální aktivitu v průběhu 

biodegradace topného oleje. Jelikož zvýšené množství živin v půdě stimuluje účinek 

mnoha půdních procesů zajišťovaných půdními mikroorganismy. 
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Kontaminovaná zemina byla odebrána z reálného prostředí během odstranění 

podzemní nádoby na topný olej v únoru 2015. Experiment byl hodnocen na základě třech 

laboratorních vzorků a jednoho v reálném prostředí in situ. V laboratorních podmínkách 

probíhaly tyto pokusy: 

 současně používaný substrát, 

 optimalizovaný substrát doplněný o látky, které pomalu uvolňují kyslík do prostředí, 

 kontaminovaná zemina bez dodání substrátu. 

E) Experimentální ověření vlivu již vyčištěné zeminy na kontaminovanou půdu. 

Při tomto pokusu je využito zeminy, která byla zbavena polutantů pomocí biodegradace a 

je použita jak zdroj mikroorganismů pro další in situ bioremediaci. V laboratorních 

podmínkách probíhaly tyto pokusy: 

 biodegradovaná zemina bez substrátu, 

 biodegradovaná zemina s optimalizovaným substrátem. 

Současně byly monitorovány hodnoty teploty, vlhkosti, pH a mikrobiální respirace, 

na základě, které se dá mimo jiné usuzovat o rozkladu organických polutantů. Laboratorní 

analýzy obsahu extrahovatelných polyaromatických uhlovodíků C10-C19, C19-C32 ve 

vzorcích byly provedeny společností AGAT Laboratories. Mikrobiologický rozbor půd, 

především přítomnost bakterií a mikroorganismů schopných biodegradace uhlovodíků, 

provedla laboratoř I.G. MicroMed Environmental Inc. Experimenty byly prováděny v 

laboratorních podmínkách v laboratořích společnosti ALARA Environmental Health and 

Safety Ltd. 

7.1 Charakteristika vzorků 

Pro biodegradační experimenty byly použity vzorky zeminy kontaminované topným 

olejem z adresy 5449 Spruce Street, Burnaby, British Columbia (dále jen „in situ“), 

výsledky vstupních analýz jsou uvedeny v tabulce 8. Dle informací získaných od vlastníka 

pozemku byla podzemní nádoba uvedena do provozu pravděpodobně v padesátých letech 

dvacátého století a sloužila jako úložiště po dobu přibližně dvaceti let, kdy docházelo 

k postupné plynofikaci. V té době neexistovalo žádné nařízení či regulace a nádoba byla 

zanechána pod zemí s nevyužitým olejem. Předpokládá se, že docházelo k postupnému 

úniku oleje do půd v průběhu 30 let před likvidací této nádoby v roce 2015.  
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Tabulka 8 Výsledky vstupních analýz zeminy z lokality 5449 Spruce Street (in situ) použité pro 

experimenty biodegradace topného oleje v reálně kontaminované zemině 25.2. 2015. 
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Půda byla kontaminována topným olejem první a druhé třídy. Tento olej se do půdy 

postupně uvolňoval během let ze svého úložiště v ocelové nádobě, která vlivem podmínek 

prorezavěla. Přibližné složení kontaminantu je popsáno v následující tabulce 9. 

Tabulka 9 Složení topných olejů první a druhé třídy. [79] 

Uhlovodík I. třída II. třída 

Parafín 52,4 41,3 

Monocykloparafín 21,3 22,1 

Bicykloparafín 5,1 9,6 

Tricykloparafín 0,8 2,3 

Celkové saturované uhlovodíky 79,7 57,3 

Alkylbenzen 13,5 5,9 

Tetralin 3,3 4,1 

Dinaphthenobenzen 0,9 1,8 

Naftalen 2,8 8,2 

Bifenyl 0,4 2,6 

Celkové aromatické uhlovodíky 23,6 24,7 

Tyto topné oleje se vyznačují teplotou žehu v rozmezí 37,8 - 60 °C a svým složením 

jsou podobné motorové naftě. 

Topný olej první a druhé třídy je popisován jako červená nebo červenooranžová 

tekutina s uhlovodíkovým zápachem, která není rozpustná ve vodě. Hustota této tekutiny je 

přibližně 0,87 g/cm
3
, obsahuje 100 % těkavých látek, které pozvolna mohou vyprchávat 

v závislosti na podmínkách. Topný olej je stabilní s teplotou vzplanutí min. 38 °C a samo 

vzplanutím 257 °C.  



Radek Staufčík: Biodegradace topného oleje ve Vancouveru. 

2018 67 

7.2 Mikrobiologický rozbor 

Během laboratorních experimentů nebylo použito žádných přidaných bakteriálních 

kmenů. Předpokládá se, že bakteriální kmeny se již v půdě vyskytují, neboť 

ke kontaminaci docházelo pozvolna během desítek let a bakterie se stihly adaptovat. 

Předpokládané bakteriální kmeny jsou zejména Achromobacter xylosoxidans, 

Acinetobacter lwofii, Bacillus mycoides, Bacillus sp., Micrococcus, Pseudomonas 

fluorescens, Pseudomonas putida a Pseudomonas stutzeri [16, 17]. 

Počáteční mikrobiologický rozbor byl proveden v laboratoři společnosti I.G. 

MicroMed Environmental Inc. Vzorky ze dvou různých kontaminovaných půd byly na 

začátku experimentu podrobeny testu na přítomnost bakteriálních druhů a jejich počet v 

koloniích. Tato analýza potvrdila přítomnost předpokládaných bakteriálních kmenů. Od 

ledna 2018 laboratoř I.G. MicroMed Environmental Inc. přestala nabízet stejnou metodu 

identifikace kmenů, z tohoto důvodu byl mikrobiální rozbor vzorků na konci projektu 

proveden laboratoří společnosti Agat Laboratories. Vzorky po desetitýdenním experimentu 

byly podrobeny analýze přítomnosti bakterií metodou počtu bakteriálních kolonií.  

Z výsledků mikrobiální analýzy je patrná přítomnost několika druhů bakterií, které 

jsou schopny biodegradace uhlovodíků. Půda byla testována na přítomnost bakterií a 

mikroorganismů pomocí takzvaného „hydrocarbon degrader“ testu, jedná se o analýzu 

určitých druhů, které jsou schopny žít v kontaminovaném prostředí a svým metabolismem 

využívat uhlík z uhlovodíkových polutantů. Princip této metody spočívá v tom, zdali jsou 

izolované kolonie schopny využít topný olej jako zdroj uhlíku. Jestliže bakterie dokáží růst 

v takovýchto podmínkách, znamená to, že kolonie jsou schopny využít topný olej svým 

metabolismem a podílet se tak na biodegradaci. Při stanovení potenciálu bakterií bylo 

použito topného oleje jako jediného zdroje uhlíku. 

7.3 Použité analytické metody a pomůcky 

Stanovení obsahu uhlovodíků C10-C19 a C19-C32 metodou plynové chromatografie: 

(BCMOE Lab Manual Section D – EPH, SOP č. 13, 2007)  

Homogenizovaný materiál vzorku o známém množství se extrahuje mechanickým 

třepáním a působením ultrazvuku ve směsi acetonu a hexanu. Organická fáze se separuje a 

dvakrát promyje vodou (odstranění acetonu). Polární sloučeniny se vyloučí sorpcí na 



Radek Staufčík: Biodegradace topného oleje ve Vancouveru. 

2018 68 

silikagelu. Vyčištěný extrakt se analyzuje plynovou chromatografií plamen ionizační 

detekcí změřením celkové plochy píku mezi dekanem a tetrakontanem. Celkové množství 

uhlovodíků ve vzorku se stanoví pomocí vnějšího standardu. 

Stanovení intenzity mikrobiální respirace:  

Na dno vhodné utěsnitelné laboratorní nádoby se rovnoměrně rozložilo 50 g vzorku 

pevné matrice, na niž se položila skleněná tyčinka ve tvaru V a na ni Petriho miska s 10 ml 

KOH (c = 0,1 mol/l) a 2 kapkami fenolftaleinu. Nádoba se vzduchotěsně utěsnila a nechala 

se inkubovat v termostatu při teplotě 22 °C ± 2 °C po dobu 24 hodin. Po uplynutí 24 hodin 

se Petriho miska vyjmula z nádoby a roztok s hydroxidem draselným se kvantitativně 

převedl do titrační baňky. Dále se do titrační baňky přidal 1 ml nasyceného roztoku BaCl2 

a suspenze se titrovala roztokem HCl (c = 0,1 mol/l) do změny barvy z růžové do 

bezbarvé. Odečetla se spotřeba kyseliny chlorovodíkové Vvz (ml). Současně byl proveden 

slepý vzorek, který byl titrován ve stejném experimentálním uspořádání uvedeném dříve, 

ale bez vzorku matrice. Na dno nádoby se vložila Petriho miska s 10 ml roztoku KOH (c = 

0,1 mol/l) a 2 kapkami fenolftaleinu. Inkubace probíhala při teplotě 22 °C po dobu 24 hod. 

Po kvantitativním převedení KOH z Petriho misky do titrační baňky a přidání 1 ml 

nasyceného roztoku BaCl2 byla provedena titrace pomocí odměrného roztoku HCl (c = 0,1 

mol/l). Odečetla se spotřeba kyseliny chlorovodíkové pro titraci slepého vzorku Vs (ml). 

Výpočet vyprodukovaného CO2 za 24 hodin bakteriemi v 50 g vzorku m(CO2) byl 

proveden ze vztahu: 

m(CO2) = 2,2 × (Vs - Vvz) mg CO2 × 50g-1pův. matrice.24h-1     (1) 

Během výpočtu množství vyprodukovaného CO2 se vychází ze stechiometrie reakce 

hydroxidu draselného s oxidem uhličitým, pro niž platí, že 1 ml KOH (c = 0,1 mol/l) váže 

2,2 mg CO2. Po ukončení titrace se odebralo z nádoby 10 g vzorku, který se sušil v sušárně 

8 h při 105 °C do konstantní hmotnosti za účelem stanovení sušiny. Výsledek respirace se 

přepočítal na 100 g sušiny [100]. 

Stanovení množství bakterií schopných biodegradace  

A) Izolace kolonií z kontaminované půdy – jeden gram kontaminované půdy byl umístěn 

do zkumavky a následně zředěn 9 ml fyziologického roztoku (0,85% NaCl). Posléze 

pak 0,2 ml tohoto roztoku bylo rozetřeno na předem připravené Petriho misky s 

živným roztokem (sójový agar). Tyto misky pak zůstaly v inkubátoru 48 hodin při 
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teplotě 25 °C v aerobních podmínkách. Určité kolonie byly izolovány a inkubovány 

dalších 48 hodin. 

B) Identifikace kolonií pomocí metody Grammova barvení - Grammovo barvení je 

metoda barvení, která ve svém výsledku rozliší bakterie na dvě skupiny lišící se 

v uspořádání buněčné stěny. Barvení probíhá v následujících krocích: fixace vzorku, 

primární barvení krystalickou violetí, fixace obarvení Lugolovým jodovým roztokem, 

odbarvení acetonem nebo etanolem, barvení safraninovým roztokem.  

C) Obohacení bakteriálních kultur – obohacení probíhalo v 125ml baňkách, ve kterých 

byl smíchán vzorek z každé bakteriální kolonie s 40 ml minerální soli a 0,4 ml nafty. 

Kontrolní vzorek obsahoval izolované kolonie a 40 ml minerální soli bez přidání 

nafty. Všechny baňky byly inkubovány při teplotě 25 °C v odstředivce po dobu dvou 

týdnů. Viditelný zákal v baňce je považován za indikaci schopnosti dané kolonie růst, 

využívá-li topný olej jako jediný zdroj uhlíku. 

D) Záchyt degradačních mikroorganismů na minerálním agaru. Minerální agar byl vložen 

do Petriho misek a nechal se zatuhnout. Poté bylo na agar nadávkováno 500 μl 

chloroformového roztoku s plnivem (Chloroformový roztok Ecoflexu o koncentraci 

0,010 g/l). Roztok po nadávkování byl rozetřen, aby se vytvořil tenký film po celé 

misce, následně byl ponechán v laminárním boxu 24 hodin, aby došlo k odpaření 

rozpouštědla. Následující den byly misky naočkovány půdní suspenzí 

mikroorganismů. Po dosušení probíhala inkubace při 25 °C ve tmě.  

E) Výpočet jednotek tvořících kolonie (CFU) 

CFU (Colony forming units) nebo kolonie tvořící jednotku uvádí počet 

životaschopných bakteriálních kmenů. Na rozdíl od přímého mikroskopického 

počítání, kde jsou všechny buňky buď mrtvé nebo živé, CFU ukazuje jen 

životaschopné buňky. Výsledky jsou uvedeny jako CFU/ ml (kolonie tvořící jednotku 

na ml).  

Výpočet CFU podle vzorce: 

CFU/ ml = w + 5 + 10 000                                                                                                    (2) 

 w= počet kolonií na misce 

5 = je to násobení 5×, inokulováno bylo 0,2 ml vzorku, přepočet na 1 ml. 

10 000 = přepočet na základní ředění 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Metoda
https://cs.wikipedia.org/wiki/Barven%C3%AD_(biologie)
https://cs.wikipedia.org/wiki/Bakterie
https://cs.wikipedia.org/wiki/Bun%C4%9B%C4%8Dn%C3%A1_st%C4%9Bna
https://cs.wikipedia.org/wiki/Fixace_vzorku
https://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Krystalick%C3%A1_viole%C5%A5&action=edit&redlink=1
https://cs.wikipedia.org/wiki/Lugol%C5%AFv_roztok
https://cs.wikipedia.org/wiki/Aceton
https://cs.wikipedia.org/wiki/Ethanol
https://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Safraninov%C3%BD_roztok&action=edit&redlink=1
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7.3.1 Přístroje a pomůcky 

Při realizaci laboratorních experimentů byly použity: 

Síta o průměru ok 2 cm, vzorkovací lopatka, vzorkovací skleněné nádoby s víčkem 

(200 ml), tepelně izolované boxy o objemu 45 litrů s poklopem, neprodyšná fólie 

(polyethylen, tloušťka 0,6 mm), laboratorní sklo běžné v analytické laboratoři, váha 

Detecto Bench EB-204, laserový teploměr Cen-Tech 91778, digitální teploměr a vlhkoměr 

Qualtech QPI-THM 180, pH metr Oakton EcoTestr 2. 

7.4 Postup při stanovení míry kontaminace 

Jakmile dojde k vyjmutí nádoby, zůstane v zemi výkop, který je před rekultivací 

nutno prohlédnout, odebrat vzorky a analyzovat, zda jsou okolní půdy kontaminovány. 

Podzemní nádoby jsou válcovitého tvaru a jsou uloženy rovnoběžně s povrchem, půdorys 

výkopu po vyjmutí nádoby je většinou obdélníkového tvaru. 

Metodika vzorkování zeminy 

Odběr vzorků probíhá v terénu za pomoci různých náčiní (nejčastěji rýč, vrták, 

trubkový vzorkovač apod.). Na obrázku 16 je vidět část vzorku odebraná pomocí vrtu. 

Pro správnou identifikaci možnosti kontaminace je nutné z každého výkopu odebrat pět 

reprezentativních vzorků. Technik odebírající vzorky odebere zeminu pro naplnění nádoby 

o objemu 200 ml v místech s nejvyšším potenciálem možné kontaminace. Takové místo 

pro odběr určuje pomocí primárních metod. Odebírá se vždy jeden vzorek ze dna výkopu 

(z anglického překladu Base, dále jen B) a následují 4 vzorky, každý z jednotlivé stěny 

v místě s nejvyšším potenciálem kontaminace nebo uprostřed stěny, přibližně 30 cm od 

dna výkopu. Stěny výkopu jsou identifikovány pomocí světových stran (sever, jih, východ, 

západ, dále uvedené jako N, S, E, W z anglického North, South, East, West) [2]. 

http://www.coleparmer.ca/Product/Oakton_EcoTestr_2_Pocket_pH_Tester_Waterproof/RK-35423-10
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Obrázek 16 Odběr vzorku pomocí vrtu. 

Odebrané vzorky jsou v chladicím boxu odeslány do laboratoře na analýzu. 

Výsledky analýz jsou dále zpracovány a je doporučen další postup. V případě, že žádný 

z pěti vzorků nepřesáhne CSR (Contaminant Site Regulation) limit, není třeba dalších 

výkopových prací ani biodegradace a výkop může být rekultivován. V opačném případě je 

doporučeno zahájit remediaci. 

Zahájení remediace 

Překročí-li jeden či více analyzovaných vzorků CSR limit, je doporučováno zahájit 

odtěžení těchto půd ve směru, kterým byl vzorek odebrán a přepravit je na remediační 

pracoviště. Operátor, který řídí proces odtěžování, postupně odtěžuje kontaminované půdy 

za neustálého vyhodnocování primárních metod stanovení kontaminace až do úplné změny 

zbarvení a zápachu nebo do odtěžení více než 40 tun (zhruba naplnění čtyř nákladních 

automobilů kontaminovanou zeminou). 

V případě, že půda již nevykazuje primární známky kontaminace, je zastaveno 

odtěžování a daná lokalita (N, S, E, W nebo B) je znovu vzorkována technikem. 



Radek Staufčík: Biodegradace topného oleje ve Vancouveru. 

2018 72 

Po odtěžení 40 tun kontaminované zeminy (přibližně čtyři nákladní automobily), 

je technikem odebrán vzorek odvážené půdy (z anglického překladu Stock Pile dále jen 

SP). Tento SP vzorek slouží k zamezení odtěžování čistých půd. 

Dalším doporučovaným místem pro odběr vzorků je hranice mezi rezidentní 

a komerční úrovní, kde se mění CSR limit z 1 000 µg/g na 2 000 µg/g pro lehké 

uhlovodíky a z 1 000 µg/g na 5 000 µg/g pro těžké uhlovodíky. Tato hranice je definována 

hloubkou 3,3 m (10 stop). 

Zastavení remediace 

Zastavení remediace a doporučování dalších případných postupů: 

 Nemožnost dalších prací – byly-li podzemní nádoby instalovány v těsné blízkosti 

domu, v častých případech olej kontaminoval půdy v těsné blízkosti či přímo pod 

základy těchto staveb. Další odtěžování by následně narušilo integritu staveb, proto 

je zastaveno. 

 Na žádost majitele – finanční náročnost. 

 Ve všech případech je doporučováno kontaminanty obsažené v půdách degradovat 

pomocí přidání bioremediačního substrátu při zpětném zásypu. 

7.5 Základní údaje o biodegradačním substrátu 

V průběhu procesu biodegradace byla do zeminy aplikována tato média. 

7.5.1 Standardizovaný živný substrát  

V současné době používaný substrát, navržený na základě podmínek prostředí 

a vlastností kontaminantu. Jedná se o granulovanou směs živin společnosti Scotts Miracle 

Gro., s poměrem živin 30-1-3 (dusík – fosfor – draslík), pH v rozmezí 3-4 a obsahuje 

oxidy železa (1 - 5 %), síru 7 - 13 %. Biogenní prvky byly aplikovány ve větším množství 

na začátku biodegradačního procesu, aby byla zajištěna dostatečná stimulace 

mikroorganismů pro zahájení biodegradace.  
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7.5.2 Optimalizovaný substrát 

Na základě výsledků remediace in situ z praxe byl vyvinut substrát, který 

optimalizuje proces bioremediace. Jedná se o ideální poměr N:K:P 120:10:1 [70], 

doplněný o ORC-A peletky firmy Regenesis Advanced Technologies pro bioremediaci 

kontaminovaných půd. Tyto peletky jsou navrženy pro přímé použití na půdách při 

výkopových pracích. Poskytují dlouhodobé postupné uvolňování kyslíku po dobu až 

12 měsíců. Jejich molekulová struktura zaručuje vysoké množství kyslíku (až 17 % 

hmotnosti) [81]. Směs byla dopněna o síran železnatý (zelenou skalici) jako zdroj železa.  

Substrát byl smíchán s vodou za vzniku kašovité směsi, která byla aplikována do 

laboratorních boxů v poměru 2-10:1 (2-10g ORC na 1 kg kontaminované půdy). Stejného 

poměru bylo využito i u in situ experimentu, avšak přesná hmotnost kontaminované 

zeminy je velmi těžko zjistitelná. Pro hrubý odhad množství kontaminované zeminy bylo 

použito vzorců, které vycházejí z historických dat. Tyto vzorce jsou uvedeny v kapitole 7.7 

Na obrázku 17 je vidět bioremediační substrát aplikovaný na dno výkopu před zasypáním. 

Pro optimalizaci substrátu bylo použito dostupných zdrojů, jak je uvedeno v tabulce 10. 

 

Obrázek 17 Bioremediační substrát aplikovaný in situ 
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Tabulka 10 Složení substrátů. 

Test 

Hmotnost 

kontaminované 

zeminy [kg] 

Živiny Okysličovadlo 

[mg/kg] Dusík 

[mg/kg] 

Fosfor 

[mg/kg] 

Draslík 

[mg/kg] 

Železo 

[mg/kg] 

1-BS 78,2  0 0 0 0 0 

2-ZS 75,0 180 6 18 0 0 

3-OZS 80,0 180 6 18 10 200 

In situ Zhruba 342 000 1 800 60 1 800 100 2 000 

BS – bez substrátu   ZS – živný substrát  OZS – optimalizovaný živný substrát 

7.6 Základní údaje o kontaminované zemině 

Na základě geologického průzkumu prováděného externí firmou byl určen rozsah 

kontaminace zeminy. Kontaminovaná zemina pro účely laboratorní zkoušky byla v 

průběhu měsíce února 2015 vytěžena z 5449 Spruce Street. Z litologického hlediska byla 

velice nehomogenní. Obsahovala především směs kamení, zeminy, navážky a písku. 

Kamení tvořilo přibližně 10 % z celkového množství navezené zeminy. Ropné znečištění 

bylo vázáno především na jílovité složce zeminy. Z tohoto důvodu bylo proto předem 

zřejmé, že stanovit směrodatnou koncentraci uhlovodíků C10-C19 a C19-C32 v navezeném 

materiálu bude při vzorkování bez jeho předchozí homogenizace velice problematické.  

Ministerstvo životního prostředí udává maximální přípustný obsah uhlovodíků 

v půdách (C10-C19 / C19-C32 1 000/1 000 ppm pro obytné (rezidentní) a C10-C19 / C19-C32 2 

000/5 000 ppm pro komerční oblasti), který by zemina neměla překročit, proto cílem 

sanace bylo, aby kontaminovaná zemina vyhovovala požadavkům uvedeným 

v Contaminated Site Definition and Determination B.C. Regs. 322/2004 a 324/2004. 

7.7 Odhad rozsahu kontaminace  

Na počátku každého projektu, kde došlo ke kontaminaci, je první otázkou majitele 

pozemku: „kolik kontaminované zeminy je nutné odtěžit?“ Na tuto otázku je však velmi 

těžké odpovědět, protože během let, kdy topný olej unikal skrze prorezivělou nádobu, 

ovlivňovala jeho trasu celá řada neznámých. Pro tento účel je možné využít technologie 

kontrolních vrtů a zmapovat přesný rozsah kontaminace, ale tato metoda je velmi drahá 

a časově náročná. Proto je potřeba přijít na to, jak snadno, rychle a levně odhadnout rozsah 

kontaminace na základě statistických dat z již provedených projektů. 
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Data z 200 vykonaných projektů v období mezi 2010-2015 byla použita pro 

sestavení vzorce pro hrubý odhad množství kontaminované zeminy. Každý jednotlivý 

projekt byl přezkoumán a nejdůležitějšími proměnnými byly závislost odtěžené 

kontaminované zeminy v závislosti na výsledcích analýz uhlovodíků C10-C19 a C19-C32 

v první fázi projektu. Tyto proměnné byly porovnány s podmínkami, ve kterých došlo 

k úniku topného oleje, a to zejména charakteristika zeminy.  

Nejprve bylo nutno stanovit pro každý z 200 projektů koeficient poměrem 

průměrného obsahu uhlovodíků a množství odtěžené zeminy.  

Koef. Qx C10 − C19 =  
∅C10 − C19

mx ×  106
                                                                                       (3) 

Koef. Rx C19 − C32 =  
 ∅C19−C32

mx× 106                                                                         (4) 

Koeficienty jsou vypočítávány v základních SI jednotkách. Dále pak byly tyto 

koeficienty rozděleny podle jednotlivých skupin půd a pro každou z nich bylo za pomoci 

funkce medián stanoveno množství odtěžené zeminy. 

Vx = Me [mx]                                                                                                      (5) 

Z těchto dat byl následně sestaven vzorec pro výpočet koeficientů pro jednotlivé 

skupiny půd.  

𝑌 =
𝑚𝑥

(𝐾𝑜𝑒𝑓. 𝑄𝑥 + 𝐾𝑜𝑒𝑓. 𝑅𝑥) × 106
× 𝑇                                                                     (6) 

Na základě dat ze všech projektů byly stanoveny koeficienty množství odtěžené 

zeminy uvedené v následující tabulce 11 a budou dále použity po přibližný odhad množství 

kontaminované zeminy.  

Tabulka 11 Koeficienty kontaminace v závislosti na vytěženou zeminu. 

Druh zeminy [X] 
Medián odtěžené půdy  

[1 000 kg] 

Medián koeficient 

C10-19 

Medián koeficient 

C19-32 

Jíl 3,49 0,187 0,059 

Jíl-kal  7,67 0,440 0,081 

Kalová hlína 9,96 0,248 0,119 

Hlína  11,75 0,176 0,058 

Jemný písek 14,11 0,479 0,115 

Písek 18,75 0,175 0,023 

Písek - Hrubý 21,70 0,139 0,039 

Štěrkopísek 22,14 0,072 0,025 

Štěrk 87,07 0,145 0,018 
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Tyto koeficienty použijeme při odhadu hmotnosti, kdy dosazujeme za T součet 

průměrných hodnot C10-19 a C19-32. Finální vzorek pro hrubý odhad hmotnosti 

kontaminované zeminy zní: 

𝑌𝑥 =  
𝑀𝑒[𝑚𝑥]

𝑀𝑒 [
∅𝐂𝟏𝟎−𝐂𝟏𝟗

𝑚∗106 +
∅C19−C32

𝑚∗106 ] ∗ 106
∗ 𝑇                                                                (7) 

m = Hmotnost vytěžené zeminy 1 000 kg 

∅C10 − C19 [mg/g] =průměr C10-19  

∅C19 − C32 [mg/g] = průměr C19-32 

Q[g] = Koeficient EPH C10-19 

R[g] = Koeficient EPH C19-32 

V = Medián hmotnosti vytěžené zeminy 1 000 kg 

W = Medián koeficientů  C10-19 

X = Medián koeficientů C19-32 

T = Průměrná hodnota C10-19+C19-32 

Y = Odhadovaná hmotnost kontaminované zeminy 

x = Druh zeminy 

Hrubé odhady množství odtěžené zeminy jsou použity pouze pro metodu 

bioremediace, kdy není technicky možné určit přesné množství kontaminované zeminy. 

Koeficienty byly ověřeny na právě probíhajících projektech a dosahují odchylky 

přibližně 20 %.  
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8 Vykonané bioremediační projekty 

Během mého působení ve společnosti ALARA Environmental Ltd. od roku 2013 

jsem se podílel na stovkách projektů remediace půd. Drtivá většina těchto projektů byla 

řešena metodou off site a kontaminovaná zemina byla odtěžena pomocí těžké techniky a 

odvezena do remediační stanice. U několika projektů však nebylo možné půdy odtěžit 

v daný moment a kontaminace se musela řešit metodou in-situ. Ve většině případů je to 

situace, kdy se kontaminované zeminy nacházejí pod základy budov a není možné je 

vyjmout bez narušení integrity dané stavby. V těchto případech se aplikuje bioremediační 

substrát společně se zásypovým materiálem a je doporučeno v budoucnu se vrátit a půdu 

znovu otestovat. Zahájení a ukončení těchto projektů je popsáno v tabulce 12. 

Kontaminovaná zemina byla u výše uvedených projektů na místě do doby, než došlo 

k odstranění budov či jiných překážek, které bránily odtěžení. V některých případech 

probíhala biodegradace jen několik měsíců a je zřejmé, že nemohlo dojít k výraznému 

snížení kontaminace v půdách. Avšak u projektů, kde biodegradace probíhala v řádu 

několika let, je možné očekávat výrazné snížení obsahu ropných látek v půdě.  

Tabulka 12 Seznam projektů a doba trvání neoptimalizované biodegradace. 

Adresa Začátek Konec 

Courtenay Street, Vancouver Duben 2013 Leden 2016 

Springer Avenue, Burnaby Červenec 2013 Leden 2014 

Highbury Street, Vancouver Březen 2013 Listopad 2013 

Marine Drive, West Vancouver Listopad 2013 Duben 2014 

West 11
th

 Avenue, Vancouver Říjen 2014 Červenec 2015 

West 22
nd

 Avenue Září 2013 Prosinec 2017 

V některých případech však nebylo bioremediačního substrátu využito na vlastníkův 

pokyn. V tabulce 13 je uveden seznam čtyř projektů, které byly zasypány zásypovým 

materiálem. Bylo zřejmé, že se kontaminovaná půda bude dále v budoucnu odtěžovat 

a bioremediace by nestihla proběhnout. 
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Tabulka 13 Seznam projektů a doba trvání přirozené biodegradace 

Adresa Začátek Konec 

Gray Avenue, Burnaby Květen 2013 Říjen 2013 

Vivian Street, Vancouver Leden 2014 Červen 2014 

10
th

 Avenue, Burnaby Duben 2014 Červenec 2014 

Hamilton Street, New Westminster Září 2015 Říjen 2015 

V žádném z projektů uvedených v tabulce 13 nedošlo k významnějším poklesům 

kontaminace. Z důvodu ochrany dat společnosti ALARA Environmental Health and 

Safety Ltd., která prováděla odběr vzorků a analýzy, není zveřejněna přesná lokalita 

projektů. 

8.1 Ověření funkce bioremediace v praxi  

V následující kapitole jsou popsány vybrané projekty bioremediace, u kterých došlo 

ke vzorkování zeminy v přibližně stejných lokalitách jako v počáteční fázi projektu.  

Proces biodegradace byl v minulosti podporován jednorázovým přidáním živin do 

kontaminovaného prostředí. Před rokem 2014 bylo využito prostředků společnosti 

Cardwell Farms Compost, který obsahoval živiny dusík a draslík v poměru 4 : 1 a 

s hodnotou pH 5-7. V roce 2014 byl pak vystřídán produktem společnosti Vigoro, který 

obsahoval živiny dusík, fosfor a draslík v poměru 20 : 28 : 6 s hodnotou pH 6. Od roku 

2016 společnost ALARA používá optimalizovanou směs živin navrženou v této disertační 

práci.  

  

http://www.organicinputs.ca/en/manufacturers/show=cardwell-farms-compost/
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1. Courtenay Street, Vancouver, duben 2013 - leden 2016 

V roce 2013 jsem řešil projekt vyjmutí staré podzemní nádoby na topný olej. Po 

odstranění nádoby byla zjevná kontaminace okolní půdy. Dno podzemní nádoby sahalo do 

hloubky cca 150 cm pod povrch. Okolní půdy byly jílovité až jílovo-písčité s malou 

propustností. Předpokládá se, že kontaminant může penetrovat skrze takové zeminy jen 

velmi pomalu. Zahájení bioremediace v dubnu roku 2013 spočívalo v dodání 1,2 kg 

živného materiálu Cardwell Farms Compost (dusík a draslík v poměru 4 : 1) na západní 

stranu výkopu (West) před vyplněním zásypovým materiálem. V následujícím grafu 4 jsou 

znázorněny změny kontaminace C10-C19 a C19-C32 na počátku a na konci projektu. Půda ve 

vzorkované oblasti Base nebyla kontaminována, proto není v grafu uvedena.  

 

Graf 4 Courtenay Street, Vancouver, změny hodnot EPH [µg/g]. 

V lednu 2016 byl zásypový materiál vyjmut do původní hloubky výkopu. Zemina ve 

stejných lokalitách byla znovu testována. Jak je patrné z grafu 4, došlo ke snížení 

kontaminantu v půdách, avšak nedošlo k úplnému snížení pod úroveň CSR residenčního 

limitu 1 000/1 000 µg/g ve vzorkované oblasti West. Došlo k průměrnému snížení 

kontaminantu v půdách o 33 % C10-C19 a 24 % C19-C32. Biodegradace trvala 148 týdnů, 

během kterých bylo dosaženo průměrného poklesu ropných látek C10-C19 3,76 µg/g za 

týden a C19-C32  12,3 µg/g za týden. 
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2. Springer Avenue, Burnaby, červenec 2013 – únor 2014 

Dalším bioremediačním projektem byl Springer Avenue, který jsme započali 

v červenci 2013. Nádoba na olej byla přibližně 170 cm pod povrchem a půdy v oblasti byly 

popsány jako jemné písčité zeminy s malou propustností, které pak v hloubce 2 m 

vystřídaly jílovité velmi málo propustné zeminy. Kontaminace uhlovodíky byla naměřena 

na severní (North) straně výkopu, avšak další strany (East a Base) dosahovaly hodnot  

C10-C19 944 a 946 µg/g. Bioremediační substrát byl tedy aplikován i na tyto oblasti, a to o 

celkovém množství 1,8 kg (dusík a draslík v poměru 4 : 1). Naměřené hodnoty na počátku 

biodegradace přesahovaly vyhlášku pouze v lokalitě North, jak je patrné z grafu 5.  

 

Graf 5 Springer Avenue Burnaby, změny hodnot EPH [µg/g]. 

Za krátké období sedmi měsíců došlo k znovu odkrytí původních kontaminovaných 

půd a bylo dosaženo snížení obsahu uhlovodíků v půdě pod úroveň vyhlášky. Došlo k 

průměrnému snížení kontaminantu v půdách o 20 % C10-C19 a 5 % C19-C32. Biodegradace 

dosáhla průměrného poklesu ropných látek C10-C19 9,00 µg/g za týden a C19-C32 1,66 µg/g 

za týden. V tomto případě nemusela být na konci projektu odtěžena žádná kontaminovaná 

zemina. 
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3. Highbury Street, Vancouver, březen 2013 – listopad 2015 

Na počátku března 2013 jsme zahájili projekt na Highbury Street, kde 

kontaminované zeminy obklopovaly nádobu na topný olej v hloubce 160 cm pod 

povrchem. Kontaminace byla zjištěna na čtyřech z pěti vzorkovaných oblastí a na tyto  

bylo aplikováno 3,1 kg bioremediačního substrátu (dusík a draslík v poměru 4 : 1). Zeminy 

tvořící stěny výkopu jsou popsány jako sypké materiály s vysokou propustností. 

Kontaminant mohl snadno penetrovat skrze tyto půdy a rozšířit se do velké vzdálenosti. 

Tomu také odpovídá nutnost odtěžení 59 tun kontaminovaných zemin na konci projektu 

v únoru 2015, kdy došlo k demolici budovy. 

 

Graf 6 Highburry Street Vancouver, změny hodnot EPH [µg/g]. 

V listopadu 2015 došlo k finální fázi projektu, kdy jsme znovu odkryli původní 

výkop a odebrali vzorky. V grafu 6 můžeme vyčíst pokles kontaminace u vzorků za období 

139 týdnů, při kterých došlo k průměrné degradaci ropných látek C10-C19 20,03 µg/g za 

týden a C19-C32 3,89 µg/g za týden. Biodegradací bylo odstraněno z půdy 18,9 % C10-C19 a 

27,3 % C19-C32, což však nestačilo pro splnění podmínek daných vyhláškou a zbývající 

kontaminované půdy musely být odtěženy a odvezeny k další remediaci. 
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4. Marine Drive West Vancouver, listopad 2013 – duben 2014 

Jedním z kratších projektů byl projekt Marine Drive z roku 2013.  Zemina v úrovni 

kontaminace byla popsána jako písčitá v hloubce od 100 cm do 150 cm, kde se nacházelo 

dno výkopu. Jednalo se o velmi hrubozrnný písek s velkou propustností. Nejvyšší úroveň 

kontaminace byla naměřena v oblasti Base a na tuto oblast bylo aplikováno 2,5 kg živného 

materiálu.  

 

Graf 7 Marine Drive West Vancouver, změny hodnot EPH [µg/g]. 

Necelý půlrok poté, došlo k vyjmutí 67 tun kontaminované zeminy z důvodu stále 

vysoké koncentrace uhlovodíků ve vzorkované oblasti Base. Graf 7 zobrazuje hodnoty 

naměřených výsledků North, South, East, které jsou velmi nízké a v porovnání s výsledky 

z Base zanedbatelné. Hodnoty z lokalit South a West jsou vyšší na konci projektu. Finální 

vzorky byly pravděpodobně odebrány hlouběji než vzorky na začátku projektu. Ve 

vzorkované oblasti Base došlo k poklesu C10-C19 o 61 % a C19-C32 o 53 % za dobu pěti 

měsíců. I když došlo k výraznému snížení kontaminace, nebyly splněny požadavky dané 

vyhláškou.  
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5. West 11
th

 Avenue, říjen 2014 – červenec 2015 

Jedním z dalších krátkých biodegradačních projektů je projekt z West 11
th

 Avenue, 

kde se kontaminovaná zemina nacházela v hloubce od 1,3 m do hloubky přibližně třech 

metrů. Jednalo se o jemné písky s malou propustností. Kontaminované půdy se nacházely 

pod příjezdovou cestou, kde nebylo možné jejich odtěžení, a tak musel být projekt ukončen 

bioremediací. Na dvě kontaminované oblasti bylo použito 3,3 kg (North) a 1,1 kg (South) 

remediačního bakteriálního živného substrátu.  

 

Graf 8 West 11th Avenue, Vancouver, změny hodnot EPH [µg/g]. 

Výsledky měření po devíti měsících jsou uvedeny v grafu 8. Půda byla vzorkována 

pomocí kontrolních vrtů ve stejné hloubce 160 cm pod povrchem a průměrně došlo ke 

snížení kontaminace o 58 % (C10-C19) a 90 % (C19-C32). Během 39 týdnů bylo dosaženo 

průměrné biodegradace ropných látek C10-C19 107,69 µg/g za týden a C19-C32 dokonce 

187,97 µg/g za týden. U dvou z pěti měřených oblastí došlo k vysokému úbytku polutantů 

za velmi krátkou dobu, avšak k úplné bioremediaci ve stanovované době nedošlo. 
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6. West 22
nd

 Avenue, Vancouver, září 2013 - leden 2016 

V září roku 2013 jsem řešil projekt vyjmutí staré podzemní nádoby na topný olej 

z West 22
nd

 Avenue. Po odstranění nádoby byla zjevná kontaminace okolní půdy ve třech 

lokalitách. Dno podzemní nádoby sahalo do hloubky cca 160 cm pod povrch a okolní půdy 

byly jemně písčité s malou propustností. Předpokládá se, že kontaminant může penetrovat 

skrze takové zeminy jen velmi pomalu. Biodegradace byla zahájena dodáním 2,2 kg 

živného substrátu. V následujícím grafu 9 jsou znázorněny změny kontaminace C10-C19 a 

C19-C32 na počátku a na konci projektu. Uhlovodíky v půdě z oblasti Base nebyly 

detekovány, proto tato lokalita není v grafu uvedena.  

 

Graf 9 Courtenay Street, Vancouver, změny hodnot EPH [µg/g]. 

Jak je patrné z grafu 9, došlo k výraznému snížení kontaminantu v půdě, došlo 

ke snížení pod úroveň CSR residenčního limitu 1 000/1 000 µg/g ve všech vzorkovaných 

oblastech. Na konci projektu nemusela být odtěžena žádná zemina. Došlo k průměrnému 

snížení kontaminantu v půdách o 89 % C10-C19 a 85,5 % C19-C32. Biodegradace trvala 122 

týdnů, během kterých bylo dosaženo průměrného poklesu ropných látek C10-C19 25,88 

µg/g za týden a C19-C32  4,04 µg/g za týden. 
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8.2 Diskuze k prověření biodegradace v praxi 

Během mého působení ve společnosti ALARA Environmental Health and Safety 

Ltd. jsem měl možnost vyzkoušet mnoho způsobů biodegradace v praxi. Z výsledků 

uskutečněných projektů, kde bylo využito metody biodegradace uhlovodíkových látek 

pomocí zvýšení aktivity mikroorganismů přítomných v půdách, bylo zjištěno a potvrzeno, 

že: 

 Biodegradace je závislá na prostředí, ve kterém probíhá. 

Biodegradace probíhá efektivněji v písčitém prostředí s velkou propustností, kde dochází 

k lepší distribuci živin k mikroorganismům. U nepropustných jílovitých hornin sice 

nedochází k tak dobré distribuci, ale také k penetraci kontaminantu skrze tyto horniny.  

 Biodegradace je závislá na čase. 

Doba trvání je klíčová pro úspěšnou biodegradaci. Čím více času trvá, tím vyšší je šance 

na vyšší úbytek kontaminovaných látek. U některých projektů (West 11
th

 Avenue a Marine 

Drive West Vancouver), které trvaly necelý rok, došlo ke snížení kontaminace, avšak zbylá 

kontaminovaná půda musela být odtěžena. Předpokládá se, že nejvyšší efektivity dosahuje 

biodegradace v prvních 6 měsících po aplikaci živného substrátu.  

 Biodegradace je závislá na hloubce.  

Biodegradace funguje efektivně pouze v příslušné hloubce, ve které se nacházejí 

mikroorganismy schopné rozkládat uhlovodíky a taktéž podmínky pro jejich růst. 

Z výsledků vyplývá, že čím blíže k povrchovým vrstvám zemin (ornice, černozem, 

hnědozem) je kontaminant biodegradován, tím vyšší je i efektivita. Svou podstatnou roli 

hraje také úroveň podzemních vod.  

 Biodegradace je závislá na koncentraci uhlovodíků. 

Bylo zjištěno, že pokles kontaminace u zemin s vysokým obsahem uhlovodíkových látek 

je nižší než u zemin s relativně menší kontaminací. Mikroorganismy přítomné v zeminách 

se dokáží lépe adaptovat v prostředí, které je pro ně méně toxické.  

 Efektivita biodegradace je závislá na počtu uhlíků v řetězci.  

Podle teorie se rychleji odbourávají uhlovodíky s nižším počtem uhlíkových atomů, avšak 

z výsledků projektů vychází přibližně stejná účinnost jak pro C10-C19, tak  

C19-C32.   
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9 Experimentální ověření principu biodegradace v laboratorních 

podmínkách  

Součástí této práce je také praktické ověření procesu biodegradace v laboratorních 

podmínkách. Experimenty biodegradace ropných látek byly prováděny ve standardních 

laboratorních podmínkách (laboratorní teplota a atmosférický tlak). Je důležité nastavit 

a kontrolovat optimální podmínky, které simulují reálné prostředí, ve kterém by proces 

probíhal. Zeminy, které jsou použity pro experiment, jsou odebrány z vytipované lokality, 

která má vhodné vlastnosti (míra kontaminace, půdní vlastnosti, hloubka uložení 

a přítomnost bakterií a mikroorganismů atd.). Za účelem sledování biodegradační 

schopnosti původní (autochtonní) mikroflóry, byl rovněž založen slepý pokus (bez 

aplikace okysličovadla a dotace minerálních látek). 

9.1 Výběr lokality a příprava - Laboratorní experiment 

Výběr lokality pro odběr vhodných vzorků kontaminovaných hornin byl stěžejní pro 

výsledky samotného měření. Během roku 2015 byla ALARA Environmental najata jako 

konzultant k 239 projektům. Ne všechny projekty však byly vhodné k uskutečnění pokusu. 

Některé podzemní nádoby nekontaminovaly okolní horniny, některé sice ano, ale 

kontaminovaná půda byla rovnou odtěžována a nešlo by porovnat laboratorní výsledky 

s reálným prostředím. Z několika málo projektů, kde došlo ke kontaminaci a majitel 

pozemku se rozhodl pro bioremediaci, bylo nutné zajistit jeho souhlas s opětovným 

vzorkováním pomocí vrtů během roku. Nakonec byl pro pokus vybrán pozemek na 

5449 Spruce Street, Burnaby, který splňoval vstupní požadavky pro odběr zeminy 

k laboratorním pokusům. Projekt započal 17. února 2015 odstraněním podzemní nádoby. 

Následně po jejím odstranění bylo odebráno zhruba 300 kg kontaminovaných hornin 

a po prosetí, důkladné homogenizaci a promíchání bylo kvartací odebráno množství pro 

naplnění třech boxů, ve kterých pokus probíhal. 

Boxy o objemu 45 litrů byly odizolovány a vybaveny zařízením pro měření teploty, 

vlhkosti a pH, byly naplněny kontaminovanou zeminou (obrázek 18) a uloženy ve skladu, 

který nebyl vytápěn, tudíž vzorky podléhaly změnám teplot, avšak v zimních měsících 

nedošlo k promrzání. Sklad byl zaizolován, tudíž vzorky nebyly vystaveny dennímu světlu 

ani vlivu zvýšené vlhkosti v deštivých dnech.  
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Každý z boxů byl na začátku pokusu naplněn stejným množstvím zeminy o stejné 

hodnotě kontaminantů. V rámci pokusu byly provedeny tři série testů, vždy po třech 

různých simulacích přirozených podmínek. V první sérii byla kontaminovaná zemina 

ponechána přírodní atenuaci, bez přidání substrátu (Box 1 – BS), druhá série testovala 

účinnost doposud používaného živného substrátu (Box 2 – ZS) a ve třetí sérii byla 

kontaminovaná zemina doplněna o optimalizovaný substrát (Box 3 – OZS). Simulace 

přírodních podmínek spočívá v tom, že kontaminované zeminy jsou v boxu zakryty tenkou 

vrstvou písku, který simuluje vrstvy ornice či jiných organických půd, které jsou na 

povrchu, ve většině případů do hloubky 0 - 1 m. Hladina vody je zvyšována a snižována 

v závislosti na množství srážek v prostředí in situ. 

Na kontaminovanou zeminu, která zůstala na výše uvedené adrese při in situ pokusu, 

byly aplikovány 3,6 kg optimalizovaného živného substrátu doplněného o 2 kg ORC-A. 

Následně byly tyto ošetřené zeminy zasypány štěrk písečným zásypovým materiálem 

společnosti Lehigh Heidelberg Cement Group. 

Experiment biodegradace topného oleje byl prováděn za standardních aerobních 

laboratorních podmínek po dobu 53 týdnů. V jeho průběhu byly odebírány a analyzovány 

vzorky matrice za účelem sledování a hodnocení biodegradačního procesu. Sledovány byly 

tyto parametry: teplota, vlhkost, pH, obsah uhlovodíků a respirace. 

 

Obrázek 18 Laboratorní box naplněný kontaminovanou zeminou 
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9.2 Monitoring 

Dobře promíchaná a homogenizovaná zemina byla před vložením do boxů 

vzorkována. Vzorek zeminy o objemu 200 ml ve skleněné laboratorní vzorkovnici 

(obrázek 19) byl zaslán do laboratoře k analýze. Výsledek této analýzy slouží jako vstupní 

hodnota, která byla dále porovnána s výsledky analýz vzorků odebraných z každého boxu 

v období za tři měsíce, za půl roku a za rok. Předpokládá se snižující se hodnota množství 

uhlovodíků v zemině v závislosti na čase. 

 

Obrázek 19 Laboratorní vzorkovnice 

Zemina byla v průběhu biodegradace vzorkována způsobem uvedeným v podkapitole 

7.4 a pomocí zkušebních vrtů. Z hlediska velké heterogenity materiálů se pro přesnější 

zjištění počátečního rozložení znečištění v kontaminované zemině vzorky odebíraly dle 

obrázku 20, kdy biodegradační box byl rozdělen na pomyslné čtyři sektory, ze kterých 

byly odebírány parciální průměrné vzorky, a smícháním přibližně 2 kg těchto vzorků se 

kvartovou metodou připravil průměrný vzorek, který vypovídal o průměrném znečištění 

celého objemu navezené zeminy. Vzorky byly odebírány pomocí vzorkovací lopatky do 

označených skleněných vzorkovnic o objemu 200 ml. Na základě získaných laboratorních 

analýz se sledoval především úbytek ropného znečištění (uhlovodíky C10-C19 a C19-C32).  

V průběhu experimentů byly ve stanovených intervalech odebírány vzorky 

testovaného materiálu pro stanovení následujících parametrů:  
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 mikrobiologické – respirace (tj. produkce CO2),  

 biodegradační – koncentrace extrahovatelných uhlovodíků C10-C19, C19-C32,  

 doplňkové – teplota, vlhkost, hodnota pH.  

 

Obrázek 20 Rozdělení laboratorního boxu pro odběr vzorků 

9.2.1 Dílčí měření a monitoring  

Během jednoho roku byly pečlivě sledovány podmínky, ve kterých experiment 

probíhal. V tabulce 14 jsou uvedeny vykonané testy a jejich četnost.  

Tabulka 14 Monitoring biodegradačního experimentu. 

Sledovaný parametr  Interval analýzy  

Teplota 1x týdně 

Vlhkost 1x týdně 

Respirace (produkce CO2) 1x za 10 týdnů 

pH 1x týdně 

EPH 3x během roku 

Jednou týdně se sledovala teplota, vlhkost a hodnota pH v boxech, jednou za tři 

měsíce pak také spotřeba kyslíku a mikrobiologická aktivita. Při experimentu in situ se tyto 

hodnoty sledovaly na počátku, po 20 týdnech, dále po 30 týdnech a následně po roce. 

Během experimentu byly z jednotlivých vzorků v pravidelných intervalech odebírány 

vzorky testovaného materiálu na vybraná stanovení. 



Radek Staufčík: Biodegradace topného oleje ve Vancouveru. 

2018 90 

Teplota 

V grafu 10 je znázorněna teplota a její změny během jednoho roku. Teplota vně boxu 

byla zásadně ovlivněna ročním obdobím. Měření započalo 25.2.2015. 

 

Graf 10 Vývoj teploty během experimentu. 

I když boxy byly odizolovány a uloženy ve skladu, kde byla relativně stálá teplota, 

došlo během letních horkých měsíců ke zvýšení teploty. V měsíci červnu byla naměřena 

nejvyšší teplota 18 °C v laboratorních boxech a 13 °C v in situ prostředí.  

Tabulka 15 Teplota. 

Teplota [°C] 

 Box 1 BS Box 2 ZS Box 3 OZS In situ 

Začátek 6,0 6,0 6,0 6,0 

21 týdnů 17,2 18,0 17,8 13,0 

41 týdnů 16,5 16,5 16 9,0 

53 týdnů 6,1 6,0 6,2 8,0 

Jak je patrné z tabulky 15, naměřené hodnoty během experimentu vypovídají 

o vyšších teplotách především v letních měsících. Průměrná teplota v laboratorních 

podmínkách byla v přibližně 11,5 °C, což je o 2,5 °C více než v prostředí in situ. Suché 

a horké léto mělo vliv na zeminu v in situ, kde při měření v hloubce 150 cm pod povrchem 

byly zaznamenány výkyvy nejen teploty, ale také vlhkosti půdy. 

Vlhkost 

Vývoj vlhkosti během experimentu je znázorněn v grafu 11. Vlhkost zejména 

laboratorních vzorků během letních měsíců rychle klesala. Měření započalo 25.2.2015. 
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Graf 11 Vývoj vlhkosti během experimentu. 

Aby nedošlo k úplnému vyschnutí vzorků, bylo nutné dodat vodu po 20 týdnech a po 

40 týdnech, v závislosti na úhrnu srážek. Byla použita destilovaná voda, která byla 

dodávána do boxů v obdobném poměru jako v reálném prostředí během deště. Avšak 

v dvacátém pátém týdnu, kdy bylo velmi dlouhé období (13 týdnů) bez srážek, a vlhkost 

v boxech rapidně klesala, bylo nutné přidat 0,75 l vody navíc, aby nedošlo ke snížení 

vlhkosti pod 10 %. Tímto zásahem byla vlhkost udržena na konstantní hodnotě do doby, 

než došlo k dalším srážkám. V prostředí in situ byla voda dodána díky dešti.  

Tabulka 16 Vlhkost. 

Vlhkost [%] 

 Box 1 BS Box 2 ZS Box 3 OZS In situ 

Začátek 40 40 45 45 

21 týdnů 20 30 35 40 

41 týdnů 30 40 45 50 

53 týdnů 30 25 45 40 

Z výsledků měření vlhkosti, uvedených v tabulce 16, je možno vidět minimální 

rozdíly mezi laboratorními vzorky a v in-situ prostředí. Průměrné hodnoty za celkovou 

dobu pokusu jsou 30 % v boxu bez substrátu, 33,75 % v boxu s přidaným živným 

substrátem, 42,5 % v boxu s optimalizovaným živným substrátem a 43,75 % v reálném 

prostředí in situ. 
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Hodnota pH 

Jak je znázorněno v grafu 12, hodnota pH se v průběhu celého experimentu 

pohybovala v neutrálním pásmu: mezi 5,0 až 8,0 u vzorků se substrátem, u vzorku bez 

substrátu mezi 7,0 až 7,5. Měření započalo 25.2.2015.  

 

Graf 12 Vývoj pH během experimentu. 

Jednou z příčin tohoto rozdílu může být snížení pH v důsledku vyšší produkce CO2. 

Kolísání pH může být důsledkem metabolické degradace kontaminantu, vznikem 

meziproduktů biodegradačního procesu a jejich opětovným spotřebováváním degradačními 

bakteriemi, produkcí CO2 a v neposlední řadě je ovlivněno i změnou podmínek 

(zvlhčování), popř. pufrovací kapacitou půdní matrice [92]. 

V tabulce 17 jsou porovnávány hodnoty pH v laboratorních podmínkách 

a v podmínkách in situ. Průměrné hodnoty pH 6,7 za období jednoho roku jsou takřka 

obdobné pro prostředí s dodáním biodegradačního živného substrátu (s živným substrátem, 

s optimalizovaným substrátem a reálné prostředí in situ). Laboratorní box bez přidání 

substrátu dosahoval vyšších hodnot pH (průměrná hodnota za rok dosahovala 7,15).  

Tabulka 17 Hodnota pH. 

pH 

 Box 1 BS Box 2 ZS Box 3 OZS in situ 

0 týdnů 7,0 6,8 6,9 7,0 

21 týdnů 7,4 6,8 7,0 6,8 

41 týdnů 7,1 6,6 6,5 6,5 

53 týdnů 7,1 6,6 6,3 6,5 
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9.2.1.1 Měření půdní respirace 

Množství bakteriemi vyprodukovaného oxidu uhličitého bylo analyzováno pomocí 

nepřímé titrační metody (viz kap. 7.3) a vypočteno množství oxidu uhličitého 

vyprodukovaného během 24 hodin. Časový průběh respirační aktivity pro sledované 

kontaminanty je zachycen v následujícím grafu 13. Měření započalo 25.2.2015. 

 

Graf 13 Znázornění průběhu respirační aktivity. 

Intenzita respirace se na začátku experimentu pohybovala v úrovni 15 mg 

CO2/100 gsušiny/24 h. Během prvních deseti týdnů se produkce CO2 několikanásobně 

zvýšila (na hodnoty 50 – 60 mg CO2/100 gsušiny/24 h. Maximální intenzity bylo u všech tří 

kontaminantů dosaženo mezi deseti a dvaceti týdny, kdy hodnoty CO2/100 gsušiny/24 h
 

činily: 25 mg u BS, 54 mg u ZS, 70 mg u OZS a 65 mg u in situ. Ke konci experimentu byl 

pozorován pozvolný pokles respirační intenzity s občasnými výkyvy. U vzorku bez 

substrátu se intenzita respirace pohybovala v průměru do 20 mg CO2/100 gsušiny/24 h. 

Tabulka 18 Respirace. 

Respirace [mg CO2/100 gsušiny/24 h] 

Týden Box 1 BS Box 2 ZS Box 3 OZS in situ 

0 15 15 15 15 

10 25 56 63  

21 23 54 70 65 

31 20 51 65  

41 19 50 61 60 

53 17 48 56 50 
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Vyšší hodnota respirace na začátku pokusu souvisí s vyšším počtem mikroflóry 

v testovaném materiálu. V dalším průběhu experimentu se intenzita respirace snižuje, jak 

je znázorněno v následující tabulce 18. 

Průměrné hodnoty respirace za období experimentu dosahovaly hodnot: 19,8 mg 

CO2/100 gsušiny/24 h bez substrátu, 45,6 mg CO2/100 gsušiny/24 h
 
s živným substrátem 55 mg 

CO2/100 gsušiny/24 h s optimalizovaným substrátem a 47,5 mg CO2/100 gsušiny/24 h
 

v prostředí in situ. Kontaminovaná zemina s přidáním živného substrátu dosahuje více než 

2× vyšší respiraci než bez přidání substrátu. Vzorek půdy s optimalizovaným prostředím 

dosahoval takřka 3× vyšší produkce CO2. 

9.3 Prezentace výsledků  

Disertační práce je věnována optimalizaci procesu biodegradace topných olejů při 

likvidaci starých ekologických zátěží. Za účelem ověření funkce optimalizovaného 

substrátu při biodegradaci ropných látek v reálně kontaminovaných pevných matricích 

byly založeny tři laboratorní experimenty a jeden in situ. V první sérii je kontaminovaná 

zemina ponechána přírodní atenuaci, bez přidání substrátu (Box 1 – BS), druhá série 

testuje účinnost doposud používaného živného substrátu (Box 2 – ZS) a ve třetí sérii je 

kontaminovaná zemina doplněna o optimalizovaný substrát (Box 3 – OZS). Výsledky 

laboratorních testů jsou porovnány s reálným in situ projektem. Ve všech případech se 

jednalo o zátěž starou několik let. 

Během experimentů byly sledovány hlavní parametry z hlediska požadavků 

degradačních mikroorganismů na prostředí. Lze konstatovat, že byly dodrženy optimální 

podmínky kyselosti, teploty i vlhkosti. Hodnota pH se po celou dobu trvání pokusu 

pohybovala v rozmezí 5 až 8. Analytické výsledky z průběhu dekontaminačního procesu 

byly zpracovány do tabulky 19.  

Experiment probíhal 53 týdnů. V jeho průběhu byly odebírány a analyzovány vzorky 

matrice za účelem sledování a hodnocení biodegradačního procesu. Sledovány byly tyto 

parametry: teplota, vlhkost, respirace, pH a obsah uhlovodíků (EPH).  

Výsledky laboratorního experimentu biodegradace topného oleje v zemině jsou 

sumarizovány a diskutovány v textu níže. 
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Tabulka 19 Extrahovatelné uhlovodíky – vývoj během jednoho roku. 

Únor 2016-2017 
Reálné prostředí Laboratorní prostředí 

In situ Box 1 BS Box 2 ZS Box 3 OZS 

EPH     C10-C19 / C19-C32      [µg/g] 

Týden 0 13 409/5 134 13 409/5 134 13 409/5 134 13 409/5 134 

Týden 21 2 740/887 6 380/1 970 4 980/1 520 3 220/997 

Týden 41 1 948/624 5 940/1 968 4 535/1 508 3 111/990 

Týden 53 1 270/558 5 620/1 950 4 370/1 420 2 810/962 

Průměrný úbytek za týden [µg/g za týden] 

Týden 0-21 508,05/202,2 334,71/15,67 401,38/172,1 485,19/197 

Týden 22-41 39,6/13,2 22/0,1 22,3/1,1 5,5/0,4 

Týden 42-53 56,5/5,5 26,67/1,5 13,75/6,5 25,1/2,3 

Principem celého experimentu bylo obohatit nativní mikroflóru kontaminované 

zeminy o dostatečný přísun živin, kyslíku a vlhkosti, aby byl zajištěn rychlý průběh 

biodegradace. Jedním z problémů kontaminované zeminy je především její značná 

heterogenita, což ztěžovalo distribuci kyslíku a živin pro mikroorganismy v celém profilu 

laboratorních boxů.  

V tabulce 19 je uveden vývoj koncentrace uhlovodíků C10-C19 / C19-C32 v průběhu 

biodegradačního procesu a průměrný týdenní úbytek znečištění, ke kterému docházelo 

mezi jednotlivými odběry vzorků. Za jeden rok byl celkový průměrný týdenní úbytek 

uhlovodíků 229/86 in situ, 147/60 BS, 170/70 ZS a 200/79 OZS µg/g suš. za týden. Z toho 

plyne účinnost metodiky bez substrátu 58 % / 62 %, se substrátem 67 % / 72 % 

a s optimalizovaným substrátem 79 % / 81 % úbytek C10-C19 / C19-C32. V porovnání s in 

situ experimentem, kde došlo k ročnímu poklesu ropných látek o 90 % / 89 % C10-C19 / 

C19-C32, je zřejmý pozitivní účinek optimalizovaného substrátu na biodegradaci.  

Z výše uvedeného je patrné, že přídavkem živin a optimalizací prostředí pro 

mikroorganismy, které jsou svým enzymatickým vybavením schopny využívat ropné 

uhlovodíky jako zdroj uhlíku a energie, je možné proces biodegradace urychlovat. 
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Graf 14 Vývoj EPH C10-C19 během experimentu. 

V grafech 14 a 15 jsou znázorněny vývoje kontaminace uhlíkatých látek C10-C19 / 

C19-C32. V průběhu dekontaminace ropného znečištění in situ došlo v období od února 

2015 do února 2016 k úbytku uhlovodíků C10-C19 / C19-C32 z počátečních 13 409/5 

134 µg/g na 1 270/558 µg/g. Celkem tedy bylo během jednoho roku degradováno 12 139 

µg/g C10-C19 a 4 576 µg/g C19-C32. Během dekontaminace v laboratorních podmínkách 

došlo k celkové degradaci uhlovodíků za rok 7 789/3 184 µg/g (BS), 9 039/3 714 µg/g 

(ZS) a 10 599/4 172 µg/g (OZS).  

Během experimentů byly sledovány hlavní parametry z hlediska požadavků 

degradačních mikroorganismů na prostředí. Lze konstatovat, že byly dodrženy optimální 

podmínky kyselosti i dotace živin. Hodnota pH se po celou dobu trvání pokusu pohybovala 

v rozmezí 5 až 8. Matrice byla po celou dobu experimentu dostatečně saturována 

a průměrná vlhkost byla 38,3 %.  

U všech tří laboratorních pokusů došlo během prvních týdnů k významnějšímu 

nárůstu spotřeby CO2, což souvisí s intenzivnější biodegradační aktivitou v této fázi 

pokusu. Zvyšování intenzity v prvních týdnech experimentu souvisí s pomnožením 

metabolicky aktivních bakterií a jejich intenzivnější biodegradační činností.  
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Graf 15 Vývoj EPH C19-C32 během experimentu. 

Koncentrace EPH byla během 53 týdnů u experimentu snížena o cca 58 – 62 % 

v případě matrice bez substrátu, o cca 67 – 72 % se substrátem, o cca 79 – 81 % 

s optimalizovaným substrátem a v případě in situ o cca 90 %, přičemž již v první třetině 

experimentu bylo degradováno 50 až 90 % kontaminantu. I když došlo k výraznému 

snížení koncentrace polutantů v testovaných zeminách, nebyly výsledky z posledních 

měření pod hranicí kontaminované zeminy udávané vyhláškou Ministerstva životního 

prostředí Britské Kolumbie (1 000 µg/g EPH).  

Z výsledků získaných u laboratorních vzorků během degradačních experimentů je 

zřejmá dobrá reprodukovatelnost téměř u všech parametrů. 

Jednou z podmínek úspěšné biodegradace je zajištění distribuce živin a vitaminů k 

mikroorganismům žijícím v kontaminované zemině z toho důvodu, že pohyb 

mikroorganismů je v pevných materiálech výrazně omezen. Prostup mikroorganismů 

půdou je jen velmi pomalý. Tento jev se dá přisuzovat sorpci mikroorganismů na pevné 

částice dekontaminovaného materiálu. 
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10 Využití vyčištěné zeminy jako zdroje mikroorganismů pro 

biodegradace – experiment 2 

Během bioremediace ex situ, která je prováděna společností Sumas Environmental, 

je dovezená kontaminovaná zemina zbavena polutantu metodou landfarming. 

Kontaminovaná zemina je rozprostřena po povrchu půdy a zapracována do její svrchní 

vrstvy na speciálně upravených plochách. Rozklad polutantu je výsledkem fyzikálních, 

chemických a biologických pochodů, zejména činností mikroorganismů. Biodegradace je 

podporována a urychlována pravidelným dodáváním živin, zavlažováním a bioaugmentací.  

Na konci procesu, je-ĺi obsah kontaminujících látek nižší, než udává vyhláška, je možné 

takovou zeminu považovat za „vyčištěnou“.  

Takto vyčištěná zemina obsahuje velké množství mikroorganismů, které mají 

výborné bioremediační vlastnosti a jsou rezistentní vůči kontaminovanému prostředí. 

Předpokládá se, že tyto mikroorganismy jsou schopny přejít z vyčištěné půdy do 

kontaminované a za dostatečného přísunu živin a kyslíku se postupně rozmnožovat a svým 

metabolismem snižovat úroveň uhlovodíků v těchto zeminách. Jednotlivé poměry 

vyčištěné půdy a kontaminované půdy jsou pečlivě vybrány tak, aby simulovaly reálné 

podmínky, které by mohly nastat. Vlastnosti této zeminy jsou využity pro následující 

experimenty: 

 Půda I.:  a) Poměr 10:1 Kontaminovaná půda a vyčištěná zemina 

  b) Poměr 20:1 Kontaminovaná půda a vyčištěná zemina  

c) Poměr 20:1 Kontaminovaná půda a vyčištěná zemina a optimalizovaný 

živný substrát (OZS) 

 Půda II.   d) Poměr 25:1 Kontaminovaná půda a vyčištěná zemina (OZS) 

  e) Poměr 30:1 Kontaminovaná půda a vyčištěná zemina (OZS) 

 Půda III.  f) Poměr 5:1 Kontaminovaná půda a vyčištěná zemina (OZS) 

g) Poměr 15:1 Kontaminovaná půda a vyčištěná zemina (OZS) 

Vyčištěná zemina byla aplikována do laboratorních plastových boxů společně s 40 

kg kontaminované půdy o známém obsahu extrahovatelných uhlovodíků. Byly použity 

půdy ze tří různých lokalit s rozdílnou úrovní kontaminace a složení.  Důležité bylo 
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zeminy vzájemně nepromíchat, došlo by tak k „naředění“ kontaminované zeminy zeminou 

čistou a k zavádějícím výsledkům. Uprostřed boxu byla vyhloubena díra a do ní vložena 

vyčištěná zemina dle příslušného poměru. Celý povrch zemin v boxu byl zasypán pískem a 

střed s čistou zeminou označen.  

Laboratorní boxy byly uloženy za stejných podmínek jako laboratorní boxy, 

ve kterých probíhal předchozí experiment. Monitorována byla teplota, vlhkost, hodnota 

pH, půdní respirace a EPH.  

Podmínky a průběh procesu přípravy jsou popsány v kapitole 9.1. - Příprava - 

Laboratorní experiment. 

10.1 Popis vyčištěné zeminy 

Zemina vhodná pro použití během experimentu 2 byla poskytnuta společností Sumas 

Environmental, která tuto půdu zpracovávala pomocí metody landfarming. Zemina byla 

kontaminována topnými oleji, kterých se využívalo jako paliva pro domácnosti. 

Kontaminovaná zemina byla v srpnu 2017 navezena na dekontaminační plochu. 

Z litologického hlediska byla nehomogenní. Obsahovala především směs kamení, štěrku, 

navážky a písku. Uhlovodíkové znečištění bylo vázáno především na písčité složce 

zeminy. Celkového množství navezené zeminy bylo 421 tun. 

 

Obrázek 21 Landfarming na dekontaminační ploše společnosti Sumas Environmental 
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Kontaminovaná zemina byla rozprostřena do výše zakládky přibližně 5,5 m a začala 

se na dekontaminační ploše upravovat manipulačními prostředky za účelem odstranění 

velkých kamenů, zlepšení homogenity materiálu a zajištění přístupu vzduchu do 

kontaminované zeminy. Homogenizace a provzdušňování se provádělo intenzivně v 

průběhu celého procesu biodegradace. Zároveň během upravování zeminy v srpnu a v září 

2017 byla provedena aplikace minerálních živin do materiálu.  

 Zpracování zeminy trvalo po dobu jedenácti týdnů. Za tuto dobu byla 

kontaminovaná půda se vstupní hodnotou C10-C19 2 700 µg/g a C19-C32 6 100 µg/g 

homogenizována a podrobena biologickému rozkladu pomocí provzdušňování a přidání 

minerálního živného substrátu.  

Zemina byla v průběhu biodegradace vzorkována a z důvodu vyšší heterogenity 

materiálu se pro přesnější zjištění počátečního rozložení kontaminace v profilu zakládky 

vzorky odebíraly z biodegradační plochy, která byla rozdělena na pomyslných deset 

sektorů, ze kterých byly odebírány parciální průměrné vzorky a smícháním přibližně 

200 ml těchto vzorků se kvartovou metodou připravil průměrný vzorek, který vypovídal o 

průměrném znečištění celého objemu navezené zeminy. Vzorky byly odebírány pomocí 

vzorkovací lopatky do označených skleněných vzorkovnic o objemu 200 ml. Na základě 

získaných laboratorních analýz se sledoval především úbytek uhlovodíkového znečištění 

(uhlovodíky C10-C19 a C19-C32) a ostatní limitní hodnoty znečištění. 

Tabulka 20 Informace o vyčištěné půdě experimentu 2. 

Vyčištěná 

půda 

C10-C19 

[µg/g] 

C19-C32 

[µg/g] 

Hmotnost 

[tun] 

Teplota 

[°C] 

Vlhkost 

[%] 

pH Bakteriální 

zastoupení 

[CFU] 

Před 

úpravou 

2 700 6 100 421 11 45 7,1 30 × 10
3
 

Po úpravě 170 290 417 15 65 6,8 54 × 10
8
 

V tabulce 20 jsou znázorněny údaje o kontaminované půdě, která byla biologicky 

vyčištěna (C10-C19 170 µg/g a C19-C32 290 µg/g). Tato zemina díky svému složení 

(převážně hrubý písek) splňovala požadavky pro použití pro experiment 2. 
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Tabulka 21 Koncentrace a obsah živin experimentu 2. 

Id. Poměr Hmotnost vyčištěné 

zeminy [kg] 

Typ 

půdy 

Živný substrát [g] Okysličovadlo [g] 

a 10:1 4 I. 0 0 

b 20:1 2 I. 0 0 

c 20:1 2 I. 115 76 

d 25:1 1,6 II. 92 61 

e 30:1 1,3 II. 75 50 

f 5:1 8 III. 462 304 

g 15:1 2,7 III. 156 103 

Tato zemina byla doplněna o optimalizovaný živný substrát (OZS) v poměrech 

znázorněných v tabulce 21. Tyto poměry jsem odvodil na základě reálných podmínek 

prostředí, do kterého by se vyčištěná půda aplikovala a také na základě přibližných 

výpočtů úrovně kontaminace (kapitola 7.7) v závislosti na pravděpodobném množství 

kontaminovaných půd. V praxi mohou nastat tyto případy: 

 Žádná kontaminovaná půda nebyla vytěžena – prostor pro aplikaci vyčištěné půdy 

je omezen velikostí výkopu. 

 Část kontaminované půdy byla vytěžena – vyčištěná půda může být aplikovaná dle 

nejlepšího poměru pro danou situaci. 

 Část kontaminované půdy byla vytěžena, avšak zbylá kontaminovaná půda je těžko 

přístupná (například: sahá pod základy stavby). – Vyčištěná půda by měla být 

aplikována pouze lokálně v místě, kde se nachází kontaminace.  

Při výběru ideálních poměrů byly taktéž brány v úvahu náročnost transportu a 

manipulace s větším množstvím vyčištěné zeminy.  

10.2 Popis kontaminovaných půd použitých v experimentu 2 

Půdy pro experiment 2 byly odebrány ze třech lokalit, během různých remediačních 

projektů, kdy v primární identifikaci (zbarvení a zápach) možné kontaminace byla vysoká 

pravděpodobnost výskytu uhlovodíkových polutantů v těchto půdách. Půdy byly odebrány 

do laboratorních izolovaných boxů o objemu 45 l a reprezentativní vzorek odeslán 

k analýze do laboratoře AGAT Laboratories. Složení a základní popis těchto půd je 

zachycen v následující tabulce 22.  
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Tabulka 22 Výsledky vstupních analýz zemin - experiment 2 

 Extrahovatelné 

uhlovodíky  

[μg/g] 

Typ zeminy Vlhkost 

[%] 

pH Teplota [°C] Počet 

kolonií 

[CFU] 

C10-19  C19-32 

I. 4 890 3 840 Jíl a písek 60 7,0 11  

II. 
2 410  456 Jemný písek 60 7,0 

9 
22 × 10

5
 

III. 
4 880 1 400 

Písek a jemný 

štěrk 
65 6,9 

9 
40 × 10

4
 

Ve stejný den, kdy došlo k odebrání těchto kontaminovaných půd (26. října 2017 -

půda II. a 24. října 2017 – půda III.), byl odebrán vzorek a odevzdán do laboratoře I.G. 

MicroMed Environmental Inc. k identifikaci půdních bakterií podílejících se na 

biodegradaci ropných látek. Bakteriální kultury v půdě I. nebylo možno identifikovat, 

jelikož experiment s touto kontaminovanou půdou probíhal již v roce 2016 (18. října až 

20. prosince 2016).   

10.2.1 Bakteriální zastoupení  

Bakteriální kmeny byly pro účely této práce identifikovány pracovníky laboratoře 

I.G. MicroMed Environmental Inc. Kontaminovaná půda II. byla odebrána 26. října 2017 

během projektu remediace podzemní nádoby z Alma Street, Vancouver a kontaminovaná 

půda III. byla odebrána 24. října 2017 z remediačního projektu na Bluebonet Street, North 

Vancouver. Tyto půdy byly kontaminovány látkami skupiny NEL, konkrétně ropnými 

uhlovodíky C10-C40. Hlavním zdrojem kontaminace je topný olej. Z vybraných lokalit byly 

odebrány vzorky kontaminovaných půd a tento materiál byl následně předán pracovníkům 

I.G. MicroMed, kde byly vyselektovány čtyři bakteriální kmeny schopné utilizovat jako 

substrát ropné látky z dodaných vzorků. Kmeny v půdě II byly identifikovány na základě 

fenotypových a morfologických testů. Kmeny s označením A, B, C a D byly 

identifikovány jako Achromobacter xylosoxidans, Pseudomonas putida, Bacillus mycoides 

respektive Bacillus sp. Kmeny v půdě III byly identifikovány pak jako Achromobacter 

xylosoxidans, Pseudomonas putida, Micrococcus sp. a Corynebacterium. Kmeny rodu 

Micrococcus sp. a Corynebacterium mají označení E a F. Bakteriální kultury byly během 

studie dlouhodobě uchovávány na agarových plotnách při pokojové teplotě. Z hlediska 

zdravotních rizik patří všechny čtyři kmeny dle klasifikace WHO do třídy I, čili mezi 

mikroorganismy použitelné bez omezení, nezpůsobující onemocnění lidí nebo zvířat. 
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V průběhu všech mikrobiálních stanovení byla jediným zdrojem uhlíku nafta. Růst 

kultury byl studován v 250 ml Erlemayerových baňkách obsahujících 39,6 ml média a 

0,4 ml nafty (1 % v/v). Kultivace probíhala při teplotě 21±2 °C na recipročních třepačkách. 

Biodegradace nafty byla studována v 500 ml Erlenmayerových baňkách obsahujících 

99 ml média a 1 ml nafty (1 % v/v), při teplotě 28 °C. Objem inokula přidávaného do 

jednotlivých systémů byl zvolen tak, aby optická denzita (OD) bakteriální suspenze na 

začátku pokusu odpovídala přibližně hodnotě 0,2 (cca 4 ml inokula na 100 ml média). 

Tabulka 23 Identifikované bakteriální kmeny 

Materiál ID Bakteriální kmeny CFU 

Počátek 

experimentu 

CFU 

Konec 

experimentu 

Půda II A Achromobacter xylosoxidans 1,2×10
6
 0,6×10

8
 

B Pseudomonas putida 1,5×10
6
 5,2×10

9
 

C Bacillus mycoides 1,3×10
5
 7,9×10

8
 

D Bacillus sp. 1,1×10
5
 2,2×10

7
 

Půda III A Achromobacter xylosoxidans 0,6×10
6
 3,3×10

7
 

B Pseudomonas putida 2,2×10
6
 2,8×10

9
 

E Micrococcus 1,1×10
5
 7,1×10

8
 

F Acinetobacter lwofii 0,8×10
3
 2,9×10

5
 

 

V kontaminovaných půdách II a III byly laboratorními testy potvrzeny rody 

Achromobacter xylosoxidans, Pseudomonas putida, Bacillus mycoides a Bacillus sp. (Půda 

II) respektive kmeny rodu Micrococcus sp. a Corynebacterium (Půda III). Tyto kmeny 

byly identifikovány v kontaminovaných půdách na začátku experimentu 2 jako kmeny 

s nejvyšším zastoupením. Identifikace kmenů ve vyčištěné půdě byla poskytnuta 

společností Sumas Environmental pouze jako výpis třech nejzastoupenějších kmenů. Mezi 

tyto kmeny patři Pseudomonas putida, Pseudomonas sp. a Flavobacterium sp.  Kombinaci 

těchto bakteriálních kmenů je možné považovat za dobrý mikrobiologický základ pro 

biodegradaci uhlovodíků v půdách. 

Tabulka 23 také znázorňuje počet kolonií na začátku experimentu a po deseti týdnech a 

přidání vyčištěné půdy a optimalizovaného živného substrátu. Mikrobiologický rozbor 

testovaných půd I a II byl proveden na počátku (0. den) biodegradačního testu. Postup 

tvorby tenkého filmu chloroformových roztoků na minerální agar je popsán v kapitole 7.3. 

Inkubace u suspenze půd I a II probíhala při 25 °C po dobu 10 dní ve tmě v termostatu.  
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10.3 Dílčí měření a monitoring  

Od počátku experimentu byly pečlivě sledovány podmínky po dobu deseti týdnů. 

V tabulce 24 jsou uvedeny vykonané testy a jejich četnost. Jednou týdně se sledovala 

teplota, vlhkost a hodnota pH v boxech. Na počátku a na konci projektu pak také spotřeba 

kyslíku a mikrobiologická aktivita a v neposlední řadě pak množství extrahovatelných 

uhlovodíků.  

Tabulka 24 Monitoring biodegradačního experimentu 2. 

Sledovaný parametr  Interval analýzy  

Teplota 1x týdně 

Vlhkost 1x týdně 

pH 1x týdně 

Respirace (produkce CO2) 1x za 3 týdny 

Bakteriální složení na počátku experimentu 

Počet bakteriálních kolonii na počátku a na konci experimentu 

EPH na počátku a na konci experimentu 
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10.3.1 Teplota 

V grafu 16 je znázorněna teplota a její změny během experimentu. Jelikož 

experimenty trvaly pouze 10 týdnů, změna teploty je relativně konstantní, i když je patrné 

mírné ochlazení všech měřených vzorků v závislosti na ochlazování ke konci roku (půda I. 

rok 2016, půda II. a III. rok 2017). 

 

 

 

Graf 16 Vývoj teploty během experimentu. 

Průměrné teploty během pokusu byly od 9,3 do 9,6 °C (půda I.) a 9,4 do 10,3 °C 

(půda II.). Nejvyšší průměrná teplota byla zaznamenána u vzorku s půdou II. o koncentraci 

30:1 s přidáním OZS naopak nejnižší u vzorku s půdou I. o koncentraci 20:1 a OZS.  

Teplota během experimentů odpovídá zhruba teplotě, při které by bioremediace probíhala 

v prostředí in situ.  
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10.3.2 Vlhkost 

Vývoj vlhkosti během experimentu je znázorněn v grafu 17. Vlhkost laboratorních 

vzorků během doby sledování mírně klesala.   

 

 

 

Graf 17 Vývoj vlhkosti během experimentu 

Průměrné hodnoty za celkovou dobu pokusu s kontaminovanou půdou I. jsou 55 % 

v boxu o poměru 10:1, 51 % v boxu 20:1 a nakonec 45 % v boxu 20:1 s optimalizovaným 

živným substrátem. Další výsledky obsahu vlhkosti s půdou II. jsou 55,5 % v boxu o 

poměru 25:1 + OZS a 59,5 % v boxu o poměru 35:1 + OZS. Kontaminovaná půda III. 

vykazovala průměrnou vlhkost 54,1 % v boxu o poměru 5:1 + OZS a 55 % v boxu o 

poměru 15:1+OZS. 
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10.3.3 Hodnota pH 

Jak je znázorněno v grafu 18 hodnota pH se v průběhu celého experimentu 

pohybovala v pásmu mezi 6,0 až 8,0. Prostředí vzorků pouze s dodanou vyčištěnou 

zeminou vykazovalo snížení pH za dobu experimentu s půdou I., zatím co prostředí 

s vyčištěnou zeminou a optimalizovaným živným substrátem vykazovalo v prvních 

týdnech zvýšení pH a následným mírným poklesem.  

 

 

 

Graf 18 Vývoj hodnoty pH během experimentu 

Průměrné hodnoty pH dosahovaly 6,5 a 6,3 v prostředí 10:1 a 20:1, zatím co třetí 

případ 20:1 + OZS dosahoval pH 7,1 za období deseti týdnů. Průměrné hodnoty pH pak u 

boxu s půdou II. dosahovaly 7,1 (25:1+OZS) a 7,4 (25:1+OZS). Boxy s kontaminovanou a 

vyčištěnou půdou III. dosahovaly průměrného pH 7,5 (5:1+OZS) a 7,0 (15:1+OZS).  
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10.3.4 Půdní respirace 

Stanovení půdní respirace je jedna z metod, na základě, které se dá usuzovat o 

schopnosti mikroorganismů degradovat organické polutanty. Půdní respirace může 

poskytovat informace o toxicitě polutantu, o množství mikrobiální biomasy, o biologickém 

rozkladu nejrůznějších látek.  

 

 

 

Graf 19 Znázornění průběhu respirační aktivity. 

Respirace půdy za aerobních podmínek je dána spotřebou kyslíku nebo uvolňováním 

oxidu uhličitého, při mineralizaci organického substrátu mikrobiální biomasou. Množství 

bakteriemi vyprodukovaného oxidu uhličitého bylo analyzováno pomocí nepřímé titrační 

metody (viz kap. 7.3) a vypočteno množství oxidu uhličitého vyprodukovaného během 24 
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hodin. Časový průběh respirační aktivity pro sledované kontaminanty je zachycen v 

následujícím grafu 19.  

Intenzita respirace se na začátku experimentu pohybovala v úrovni mezi 10 - 15 mg 

CO2/100 gsušiny/24 h. Během prvních tří týdnů experimentu s půdou I. se produkce CO2 

několikanásobně zvýšila (na hodnoty 35 – 60 mg CO2/100 gsušiny/24 h). Nejvyšší intenzity 

bylo u všech tří vzorků dosaženo za 4 týdny, kdy hodnoty mg CO2/100 gsušiny/24 h
 
činily: 

40 mg u 10:1, 50 mg u 20:1 a 75 mg u 20:1 + OZS. Ke konci experimentu byl pozorován 

mírný pokles respirační intenzity. Nejnižší intenzity dosahoval vzorek 10:1, naopak 

nejvyšší intenzita byla naměřena u 20:1 + OZS.  

Experimenty s půdou II. a III. vykazují nejvyšší úrovně respirační aktivity u vzorku o 

poměru 5:1+OZS, průměrně 64,3 mg CO2/100 gsušiny/24 h. Lze pozorovat podobný průběh 

jako s půdou I., a to nejvyšší výnos CO2 během prvních tří týdnů experimentu. Po šestém 

týdnu, kdy respirace dosáhla maxima u většiny vzorků, lze pozorovat ustálení úrovně 

respirace a mírný pokles na konci experimentu po deseti týdnech. 

10.4 Výsledky experimentu 2 

Druhým laboratorním pokusem pro ověření funkce bioremediace v této disertační 

práci bylo využití „vyčištěné“ zeminy jako zdroje bakterií pro samotnou bioremediaci. 

Experiment 2 probíhal po dobu čtrnácti týdnů za konstantních podmínek teploty, vlhkosti a 

pH prostředí. Probíhající bioremediace ovlivnila jen nepatrně pH prostředí, avšak půdní 

respirace dosahovala takřka trojnásobné spotřeby CO2, což ukazuje na zvýšenou 

mikrobiální činnost.  

Po uplynutí deseti týdnů byly odebrány vzorky pro ověření funkce bioremediace. 

Tyto vzorky byly odebrány pomocí vzorkovače v hloubce 20 cm v těsné blízkosti místa, 

kde byla aplikována vyčištěná zemina. Desetitýdenní reprezentativní vzorky o objemu 

200 ml byly skladovány v chladícím zařízení do doby, než byly přijaty k analýze. Analýzu 

těchto vzorků vykonala laboratoř Centra nanotechnologií Vysoké školy báňské – 

Technické univerzity Ostrava. Zemina byla testována pro výskyt extrahovatelných 

uhlovodíků. Výsledky těchto analýz slouží jako ověření funkce biodegradace 

a k znázornění úbytku kontaminantu v čase projektu. 
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Při odběru finálních vzorků bylo nejprve nutné odkrýt a odebrat písek překrývající 

zeminy a opatrně vyjmout čisté (vyčištěné) zeminy ze středu laboratorního boxu, které 

byly na počátku označeny. Zbylá zemina, která byla v laboratorním boxu, byla následně 

promíchána a z celkového množství byl odebrán reprezentativní vzorek. Tento postup byl 

použit u všech tří laboratorních boxů. 

10.4.1 Půda I 

Finální reprezentativní vzorky o objemu 200 ml byly odeslány do laboratoře 

společnosti AGAT Laboratories v Burnaby, BC, kde podstoupily analýzu uhlovodíků.  

Výsledky vstupních vzorků, výsledky v průběhu experimentu s půdou I. z laboratoře CNT 

VŠB-TUO a finální vzorky jsou navzájem porovnány.  Analýzu vstupního vzorku provedla 

laboratoř AGAT Laboratories v Burnaby, BC a výsledky obou analýz jsou popsány 

v tabulce 25. 

Tabulka 25 Výsledky EPH Půda I. 

Půda I 

 

EPH [µg/g] 

Týden 0 Týden 5 Týden 10 

C10-C19 C19-C32 C10-C40 C10-C40 C10-C19 C19-C32 C10-C40 

A 20:1 4 890 3 840 8 730 2 800 2 090 676 2 766 

B 10:1 4 890 3 840 8 730 3 600 2 670 815 3 485 

C 20:1 ORC 4 890 3 840 8 370 2 800 1 070 442 1 512 

Výsledky ze vstupní a finální analýzy byly přepočteny laboratoří AGAT 

Laboratories také na obsah kontaminujících uhlovodíků C10-C40, aby mohly být porovnány 

s výsledky z Centra nanotechnologií VŠB - TUO. Tento přepočet je pouze orientační a 

slouží pro znázornění vývoje biodegradace v čase. Pro přesné určení obsahu uhlovodíků 

v zeminách pak bylo provedeno ještě dodatečné měření stejnou metodou, jaká byla použita 

u analýzy vstupních vzorků.  

Úbytek frakce C10-C19 během celé doby pokusu byl zaznamenán u vzorku A (20:1) 

43 %, u vzorku B (10:1) 28 % a u vzorku C (20:1 + ORC) 69 %. Frakce C19-C32 byla pak 

degradována o vzorek A (20:1) 82 %, vzorek B (10:1) 78 % a vzorek C (20:1 + ORC) 

88 %. Z těchto výsledků pak vychází lepší využitelnost pro kontaminanty s obsahem 

vyšších uhlovodíků. 

Z výsledků po uplynutí deseti týdnů lze vyčíst výrazný úbytek koncentrace ropných 

látek za období deseti týdnů v laboratorních podmínkách. Konkrétně došlo k úbytku 
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shodně 68 % u vzorku A (poměr přidané půdy 20:1) a vzorku C (poměr přidané půdy 20:1 

a ORC). Nejnižší úbytek zaznamenal vzorek B (poměr přidané půdy 10:1) a to necelých 

59 %.  

 

Graf 20 Znázornění průběhu úbytku uhlíkatých látek, Půda I 

V grafu 20 je znázorněn vývoj degradace polutantů C10-C40  během 10 týdnů. Vzorek 

z laboratorního boxu, kde bylo použito poměru 20:1 a okysličovadla ORC, měl během celé 

doby měření takřka lineární průběh. Můžeme tedy usuzovat, že okysličovadlo uvolňuje 

kyslík pozvolna a napomáhá tak k dlouhodobé funkci mikroorganismů v půdě, kdežto 

u obou vzorků bez okysličovadla vidíme výrazné zpomalení biodegradace. V období mezi 

pátým a desátým týdnem došlo k úbytku polutantů, kdy vzorek 10:1 dosahoval snížení 

3,2 % a 20:1 dosahoval 1,2 %. Naopak vzorek 20:1 s okysličovadlem dokázal odbourat 

46 % uhlovodíků za stejné období.  

Ve všech třech případech se jedná o výrazný pokles koncentrace za krátkou časovou 

dobu, avšak ke splnění podmínek daných vyhláškou BC. Reg. 375/96 je tento pokles 

nedostačující. 

10.4.2 Půda II 

Kontaminovaná půda II. byla podrobena analýze v laboratoři AGAT Laboratories na 

začátku a na konci experimentu. Kontaminace v půdě II. na začátku experimentu 

dosahovala úrovně C10-C19 / C19-C32 2 410 / 453 µg/g, jak je popsáno v tabulce 26. 
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Tabulka 26 Výsledky EPH půda II. 

Půda II. 
Týden 0 [µg/g] Týden 10 [µg/g] 

C10-C19 C19-C32 C10-C19 C19-C32 

D 25:1+OZS 2 410 456 1 602 253 

E 30:1+OZS 2 410 456 1 923 361 

V grafu 21 jsou znázorněny změny kontaminace během deseti týdnů působení 

vyčištěné půdy a optimalizovaného živného substrátu na kontaminovanou půdu II. 

Experiment trval od října do prosince 2017 a během této doby došlo ke snížení 

extrahovatelných uhlovodíkových látek z počátečních 2 410 µg/g C10-C19 a 456 µg/g C19-

C32 na 1 602 µg/g C10-C19 a 253 µg/g C19-C32 (poměr 25:1+OZS) a 1 923 µg/g C10-C19 a 

361 µg/g C19-C32 (poměr 30:1+OZS).  

 

Graf 21 Znázornění průběhu úbytku uhlíkatých látek, Půda II 

Úbytek kontaminace C10-C19 během desetitýdenního pokusu byl zaznamenán u 

vzorku D (poměr 25:1+OZS) 33,5 % a u vzorku E (poměr 30:1+OZS) 20 %. Složka C19-

C32 byla pak degradována u vzorku D 44,5 % a u vzorku E 20,1 %. V obou připadech 

nedošlo k požadovanému znižení uhlovodíkových látek pod úroveň 1000 µg/g danných 

vyhláškou pro rezidenční oblasti. 

10.4.3 Půda III 

Kontaminovaná půda III. byla taktéž analyzována v laboratoři AGAT Laboratories 

na začátku a na konci experimentu. Počáteční kontaminace uhlovodíkovými látkami 

dosahovala úrovně C10-C19 / C19-C32 4 880 / 1 400 µg/g, jak je popsáno v tabulce 27. 
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Tabulka 27 Výsledky půda III. 

Půda III. 
Týden 0 [µg/g] Týden 10 [µg/g] 

C10-C19 C19-C32 C10-C19 C19-C32 

F 5:1+OZS 4 880 1 400 2 053 950 

G 15:1+OZS 4 880 1 400 1 322 541 

V grafu 21 jsou patrné změny kontaminace během deseti týdnů působení vyčištěné 

půdy a optimalizovaného živného substrátu na kontaminovanou půdu III. Experiment trval 

taktéž od října do prosince 2017 a během této doby došlo ke snížení extrahovatelných 

uhlovodíkových látek z počátečních 4 880 µg/g C10-C19 a 1 400 µg/g C19-C32 na 2 353 µg/g 

C10-C19 a 950 µg/g C19-C32 (poměr 5:1+OZS) a 1 322 µg/g C10-C19 a 541 µg/g C19-C32 

(poměr 15:1+OZS).  

 
 

Graf 22 Znázornění průběhu úbytku uhlíkatých látek, půda III  
 

Kontaminace C10-C19 byla snížena během desetitýdenního pokusu u vzorku F (poměr 

5:1+OZS) o 58 % a u vzorku G (poměr 15:1+OZS) o 73 %. Složka C19-C32 byla pak 

degradována u vzorku F o 32,1 % a u vzorku G o 61,3 %. K výraznějšímu poklesu došlo u 

lehkých uhlovodíků, pokles těžkých uhlovodíků C19-C32 byl dostačující pro splnění normy 

o kontaminovaných půdách BC. Reg. 375/96. 
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11 Doporučení pro praxi  

11.1 Odhad kontaminace 

Společnosti, které se zabývají remediací se setkávají při každém projektu 

s problémem odhadu množství zeminy, kterou je nutno odtěžit. V současné době sice 

existuje celá řada metod, jak přesně stanovit rozsah kontaminace, avšak tyto metody jsou 

většinou velmi finančně i časově náročné.  

Ve své práci jsem se snažil využít dat z již vykonaných projektů a sestavit 

koeficienty pro různé druhy hornin, které se vyskytují v oblasti Lower Mainland.  

Tento matematický výpočet byl testován na současných projektech a dosahoval 

odchylky výsledku v průměru 20 %, což lze vysvětlit velmi heterogenním složením hornin, 

kdy se různé druhy mezi sebou mísí a je jen velmi obtížné stanovit, který druh převažuje. 

Obzvláště, když se půdy mění s postupem výkopu. Také je třeba zmínit, že během 

výkopových prací jsou často sledovány pouze primární metody stanovení (charakteristické 

zbarvení a zápach hornin), které nejsou úplně přesné. Může tedy lehce dojít i k odtěžení 

horniny bez kontaminace. Tato odchylka je však zahrnuta ve výpočtu, protože ke změnám 

charakteristiky hornin a k odtěžování čistých zemin docházelo i v minulosti.  

Odhad kontaminace za pomoci koeficientů zemin je vhodné použít především pro 

potřeby navržení systému biodegradace. Díky relativně vysoké odchylce nemůže být 

směrodatný pro jakékoliv přesnější odhady. 

11.2 Vykonané bioremediační projekty 

Z vykonaných projektů z období 2010-2017 můžeme vyčíst efektivitu jednotlivých 

bioremediačních procesů a podmínek, ve kterých probíhaly. Na základě těchto informací je 

možné proces dále studovat a prohlubovat znalosti na základě výsledků z praxe. 

11.3 Doporučení plynoucí z laboratorního experimentu 

Výsledky z laboratorních pokusů potvrdily výrazné zlepšení funkce bioremediace při 

optimalizaci prostředí. Je zřejmé, že nejen makromolekulární živiny, ale především kyslík 

mají významný přínos na schopnost bakterií rozkládat kontaminující topný olej. Důležitým 

poznatkem jak z laboratorních pokusů, tak i z reálného prostředí in situ je, že nejvyšší 
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účinnost procesu je v prvních měsících po aplikaci optimalizovaného substrátu. Později byl 

pokles EPH sice zjištěn, ale v porovnání se začátkem procesu je jen nepatrný. Z tohoto 

důvodu je vhodné znovu aplikovat substrát po určitém časovém období, a tím celý proces 

znovu nastartovat. 

11.4 Využití vyčištěné zeminy jako zdroje mikroorganismů 

Využití zeminy, která již prošla procesem biodegradace, jako zdroje 

mikroorganismů, které jsou odolné vůči kontaminovanému prostředí, se ukázalo jako 

alternativní způsob naložení s jinak odpadním materiálem. Ačkoliv výsledky experimentu 

2 dosahovaly velmi slibných hodnot, nedošlo k dostatečnému zneškodnění kontaminujících 

ropných látek pro splnění podmínek daných vyhláškou BC. Reg. 375/96. Množství 

odstranění uhlovodíků z kontaminovaných půd se lišilo na základě volby poměru mezi 

vyčištěnou a nevyčištěnou půdou. Výrazně lepších výsledků bylo dosaženo u frakce 

těžkých uhlovodíků C19-C32, kdy došlo u vzorku v poměru 20:1 a okysličovadla takřka 

k 90 % úbytku. Z těchto výsledků lze vyvodit doporučení této metody pro kontaminace 

právě těžkými uhlovodíky.  

11.5 Porovnání výsledků rychlosti jednotlivých bioremediačních postupů 

V kapitole 8 “Vykonané bioremediační projekty“ jsou podrobně popsány některé 

projekty od roku 2005 do 2017, kde bylo použito bioremediační techniky pro účely řízení 

a zneškodnění zbývající kontaminace v půdách. Délka projektů se lišila v závislosti 

na výstavbě nových domů či větších terénních zásahů. Pro zjednodušení funkce 

biodegradace ve výše uvedeném období je možné uvést průměrný úbytek ropných látek 

C10-C19 / C19-C32 za týden. Ropné látky C10-C19 degradovaly průměrnou rychlostí 

54,04 µg/g za týden a látky C19-C32 41,35µg/g za týden. Pro porovnání uvádím průměrné 

bioremediační rychlosti v následující tabulce 28.  

Biodegradační rychlost je rozdílná v každém z výše uvedených případů. Je ovlivněna 

celou řadou vlivů, ať už prostředí, nebo metodou bioremediace. Z výsledků experimentů je 

patrné, že rychlost odstranění ropných látek je nejvyšší v prvních několika týdnech po 

aplikaci. 
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Tabulka 28 Porovnání biodegradačních rychlostí 

 Rychlost biodegradace [µg/g za týden] 

C10-C19 C19-C32 

Vykonané projekty 54,04 41,35 

Laboratorní 

experimenty 

BS 146,96 60,08 

ZS 170,55 70,08 

OZS 199,98 78,72 

Experiment 2 – Půda I. A 280,0 316,4 

B 222,0 302,5 

C 382,0 339,8 

Experiment 2 – Půda II. D 80,8 20,3 

E 48,7 9,5 

Experiment 2 – Půda 

III. 

F 282,7 45,0 

G 355,8 85,9 

In situ 229,04 86,34 

Jak je patrné z laboratorních experimentů 1, které trvaly 53 týdnů, rozdíl mezi dříve 

používaným živným substrátem (ZS) a aplikací bez substrátu (BS) není tak velký. Avšak je 

vidět výrazný rozdíl mezi rychlostí biodegradace optimalizovaného substrátu (OZS), který 

dosahoval necelých 200 µg/g za týden C10-C19 a 78,7 µg/g za týden C19-C32 v porovnání 

s 146,96 µg/g za týden C10-C19 a 60,08 µg/g za týden C19-C32 u aplikace bez substrátu. 

Nejvyšší rychlosti bylo dosaženo u experimentu 2 C (poměr 20:1 + OZS), kdy průměrně za 

týden ubylo 382 µg/g C10-C19 a 339,8 µg/g C19-C32. Další velmi dobré výsledky byly 

zaznamenány u experimentu G s půdou III. (15:1+OZS), kdy průměrně za týden ubylo 

355,8 µg/g C10-C19 a 85,9 µg/g C19-C32. 

In situ experiment sledovaný po dobu 53 týdnů vykazoval také vysoké hodnoty 

úbytku ropných látek (229,04 µg/g za týden C10-C19 a 86,34 µg/g za týden C19-C32) 

v porovnání s již vykonanými projekty v období 2005-2015. Je třeba zmínit, že vykonané 

projekty trvaly podstatně déle než sledované experimenty v laboratoři nebo in situ, proto 

porovnávání je pouze orientační. 

Také je třeba zmínit, že v laboratorních podmínkách se na rozdíl od reálných 

podmínek pracuje v uzavřených systémech, kde lze testovat biodegradační aktivitu 

mikroorganismu jen s určitou přesností, jelikož laboratorní experimenty mohou být 

zatížené značnou chybou. V laboratoři lze modelovat proces degradace, ovšem přenos do 

reálných podmínek je ovlivněn řadou dalších faktorů, které mohou svou přítomností 

průběh biodegradace značně ovlivňovat.  
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12 Diskuze 

Většina studií, které se zabývají obohacením kontaminovaného prostředí živinami 

nebo různými lipofilními fertilizátory, jednoznačné uvádí důkazy o zrychlení procesu 

biodegradace přidáním těchto živin do prostředí [17]. Jak již bylo diskutováno v teoretické 

části práce, udávané ideální poměry C:N:P se pohybují kolem hodnot 120:10:1 [70, 102, 

104]. Složení substrátu, dosud využívaného firmou ALARA Environmental Health and 

Safety Ltd., je v poměru C:N:P 30:1:3 s hodnotou pH v rozmezí 3-4 a obsahuje oxidy 

železa (1 - 5 %) a síru 7 - 13 % (Scotts Miracle Gro.). Tento původní substrát je upraven 

tak, aby výsledná koncentrace byla cca 1 g/kg dusíku a 3 g/kg fosforu. Již z těchto hodnot, 

kdy množství fosforu je větší než množství dusíku, vyplývá, že při využití pouze tohoto 

substrátu nemůže být ideálního poměru C:N:P dosaženo. Možné řešení, které bylo 

navrženo a vyzkoušeno, je doplnit substrát o ještě jiný zdroj dusíku a o zdroj kyslíku ve 

formě ORC-A peletek firmy Regenesis Advanced Technologies.  

Při stanovení optimálního množství dodávaných živin je třeba zohlednit přibližné 

koncentrace ropných uhlovodíků v půdě. Proto pro oba experimenty byla provedena 

analýza vzorků v průběhu jednoho roku pro zjištění této koncentrace.  

V případech, kdy je půda kontaminovaná ropnými uhlovodíky a nedochází k dalšímu 

šíření kontaminace [105], je možné doporučit in situ bioremediaci formou bioaugmentace. 

To obnášelo vylepšení živinových poměrů v půdě dodáním vhodného množství dusíku, 

fosforu, draslíku a kyslíku [106]. Následkem těchto zásahů by byla zvýšena přirozená 

schopnost půdní mikroflóry mineralizovat organické polutanty. 

Funkce biodegradace za teploty blízké teplotě půdnímu prostředí je zásadní. 

Se zvyšující se teplotou často stoupá degradační efektivita bakteriálních kmenů [107]. 

Většinou jsou pokusy prováděny přímo za laboratorní či vyšší teploty (20-30 °C) [103, 

104, 108, 109, 110]. Je poměrně neobvyklé, aby byl růst při teplotě 10 °C porovnatelný 

nebo dokonce převyšoval růst za teploty 20 °C. Minimální negativní vliv nižších teplot na 

aktivitu bakteriální biomasy je velmi důležitým předpokladem pro její praktickou 

využitelnost [111]. 

Kromě teploty hraje významnou roli také vlhkost prostředí, neboť voda je základní 

složkou jak pro růst, tak i biochemickou aktivitu mikroorganismů. V půdách musí vlhkost 

dosahovat 60-90 %. Optimální vlhkost je závislá na typu půdy a na degradované organické 
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látce. Vysoká půdní vlhkost snižuje obsah vzduchu, a naopak enormně nízká vlhkost půdy 

může vést ke snížení nebo zastavení biodegradace [17]. Výsledky měření půdní vlhkosti 

dokazují, že se podařilo zajistit optimální vlhkost půdy pro biodegradaci ve všech 

zkoumaných experimentech jak in situ, tak v laboratorních podmínkách.   

Za optimální pH pro růst bakterií je obecně považováno rozmezí pH 6,5 - 8,5 [109]. 

Optimální rozsah pH pro bioremediaci je podle výsledků stejný. Toto se dá usuzovat 

z průběhu úbytku ropných látek v médiích, což nasvědčuje o tom, že se optimální hodnoty 

pH pro růst nacházejí v úzkém rozmezí kolem pH 7. Na tuto hodnotu pH jsou také ve 

většině studií zaměřených podobným způsobem jako předložená práce upravována 

používaná média [108, 112, 113]. Hodnota pH během ročního experimentu nejprve 

stoupala (prvních 21 týdnů), dále pak měl vývoj pH klesající tendenci. Jednou z příčin 

tohoto poklesu může být snížení pH v důsledku vyšší produkce CO2. Kolísání pH může být 

důsledkem metabolické degradace kontaminantu, vznikem meziproduktů biodegradačního 

procesu a jejich opětovným spotřebováváním degradačními bakteriemi, produkcí CO2 a v 

neposlední řadě je ovlivněno i změnou podmínek (zvlhčování), popř. pufrovací kapacitou 

půdní matrice [92]. 

Na biodegradaci ropných látek se podílí vice než 100 druhů mikroorganismů 

spadajících do 30 mikrobiálních rodů. Jejich zastoupení v různých kontaminovaných 

půdách se liší v závislosti na podmínkách [17]. Nejvýznamnější a nejčastěji se vyskytující 

se rody schopné degradace ropných látek na území Vancouveru jsou Pseudomonas, 

Achromobacter, Acinetobacter, Acidovorax, Bordetella, Sphingomonas, Variovorax, 

Flavobacterium, Brevibacterium, Corynebacterium, Nocardia a Rhodotorula. 

V kontaminovaných půdách byly také nalezeny rovněž houby, které se výrazně podílejí na 

biodegradaci. Jsou to zejména zástupci rodu Penicillium a Cunninghamella, které jsou 

obvykle lepšími degradátory ropných uhlovodíků v půdě než např. zástupci bakteriálních 

rodů Flavobacterium, Brevibacterium nebo Arthrobacter [114, 115, 116]. Výsledky 

mikrobiální analýzy potvrzují přítomnost několika druhů bakterií, které jsou schopny 

biodegradace. V kontaminovaných půdách II a III byly nalezeny rody Achromobacter 

xylosoxidans, Pseudomonas putida, Bacillus mycoides a Bacillus sp. (Půda II) respektive 

kmeny rodu Micrococcus sp. a Corynebacterium (Půda III). Tyto kmeny byly 

identifikovány v kontaminovaných půdách na začátku experimentu 2 jako kmeny 

s nejvyšším zastoupením. Analýza kmenů ve vyčištěné půdě byla poskytnuta společností 
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Sumas Environmental pouze jako výpis třech nejzastoupenějších kmenů. Mezi tyto kmeny 

patři Pseudomonas putida, Pseudomonas sp. a Flavobacterium sp.  Kombinaci těchto 

bakteriálních kmenů je možné považovat za dobrý mikrobiologický základ pro 

biodegradaci uhlovodíků v půdách. 

Autoři mezinárodního projektu Eureka E!2190 - Revital "Ekologická recyklace 

bioodpadů se zaměřením na revitalizaci půdy a území znečištěných ropnými látkami"  

Hrubý, Badalíková, Nedělník se zaměřili na ekonomické a ekologické využití bioodpadů 

ze zemědělské, potravinářské a komunální sféry, na dekontaminaci zemědělské půdy, resp. 

zeminy, zamořené ropnými látkami formou tzv. "dvoufázové dekontaminace". V této 

souvislosti byly testovány energetické a netradiční plodiny a studována jejich reakce na 

toxické zamoření zeminy. 

Výsledky prokázaly, že již v prvním pokusném roce se výrazně snížila koncentrace 

ropných produktů v půdě, a to bez ohledu na výrobce testovaného kompostu. Po prvním 

pokusném roce se tak kontaminace půdy motorovou naftou snížila v průměru na 6,6 až 

11,6 % (podle jednotlivých variant) počáteční úrovně, to znamená roční úbytek o 91 –

 98 %. Produkce zelené hmoty (tj. při sklizni) i výnosy hmoty v sušině se snižovaly se 

stoupající úrovní kontaminace půdy motorovou naftou, když tento pokles byl markantní 

především v prvním sklizňovém roce. Ve druhém sklizňovém roce při procesu 

"dvoufázové dekontaminace" půdy "in situ" se výnosová úroveň jednotlivých testovaných 

plodin již postupně vyrovnávala. Koncentrace NEL u jednotlivých pokusných variant již 

vesměs poklesla na úroveň přírodního pozadí [122]. 

Autoři JØrgensen, Puustinen a Suortti při experimentu z finských Helsinek dokázali 

funkci bioremediace půdy kontaminované motorovou naftou pouze dodáním živiny do 

procesu. Kontaminovaná půda byla na začátku doplněna o dřevní piliny a průmyslový 

živný substrát Typpirikas Y-lannos 1 s obsahem 26 % N, 3 % P, 3 % K, 1,5 % S, 0,5 % 

Mg, 0,03 % Se, NH4-N (54 %) a NO3-N (46 %). Experiment trval 5 měsíců, za průměrné 

teploty 15-20 °C, pH 7,1 – 7,4. Nejvyšší rychlost biodegradace byla zaznamenána 

v prvních dvou měsících, poté následovalo výrazné zpomalení. Tento experiment prokázal 

úbytek ropných látek o 71 % pouze s přídavkem živného substrátu [117].  

Filauro a Porta při svém experimentu přidali dřevní štěpky jako plnidlo do půdy 

kontaminované ropnými látkami a dosáhli snížení kontaminace o 48 % z počáteční 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Biologicky_rozlo%C5%BEiteln%C3%BD_odpad
http://biom.cz/cz/o-biomu/autori/jan-hruby
http://biom.cz/cz/o-biomu/autori/jan-hruby
file:///C:/Users/Radek/Dropbox/Disertace/Badalíková
http://biom.cz/cz/o-biomu/autori/jan-nedelnik
http://cs.wikipedia.org/wiki/Biologicky_rozlo%C5%BEiteln%C3%BD_odpad
http://cs.wikipedia.org/wiki/Zemina
http://cs.wikipedia.org/wiki/Zemina
http://cs.wikipedia.org/wiki/Kompost
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koncentrace 10 000 µg/g ropných látek. Během experimentu s půdou o počáteční 

koncentraci 16 000 µg/g dospěli k úbytku ropných látek o 60 % [118].  

Dott a kol. při degradaci půdy s 1 % nafty dosahoval úbytku ropných látek mezi 24 

až 64 % za použití komerčně dostupného bakteriálního substrátu pro biodegradaci nafty. 

Bioremediace půd kontaminovaných n-alkany pomocí těchto kultur je mezi 50 až 90 % 

[119]. 

Totéž potvrzují údaje organizace National Academy of Sciences, které považují 

nasycené n-alkany v rozpětí C10-C26 za nejsnáze podléhající degradaci [112]. Druhy 

a množství reziduálních látek, které degradují velmi pomalu, jsou velmi důležité při volbě 

metody jejich odstranění. U starých kontaminací je slabá bioavibilita těchto reziduálních 

frakcí, které jsou vázány v pórech zrn zeminy, což může mít za vinu pomalejší průběh 

degradace. Avšak nemůžeme vynechat fakt, že tyto látky jsou z podstaty obtížně 

odbouratelné [112, 120].  

Pro porovnání s jinými komerčně využívanými technologiemi bych rád uvedl 

bioremediaci společnosti BIO-GEO-EKO, spol. s r.o., která využívá technologii zvanou 

BIODEGRADIN KBH na remediační ploše. Měření poklesu znečištění proběhlo od 

2.6.2008 do 21.11.2008, za průměrné teploty 16 °C a dvou aplikacích preparátu 

BIODEGRADIN KBH pro zajištění dostatečného mikrobiálního oživení zeminy. V tomto 

období došlo k úbytku ropných látek C10-C40 o 85 % [121].  
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13 Závěr 

Cílem disertační práce bylo ověřit funkci optimalizovaného substrátu v podmínkách, 

které simulují reálné prostředí, při kterém dochází k biodegradaci topných olejů. 

Předkládaná práce představuje návrh jedné z možností řízení procesu biodegradace in situ 

a zlepšení a zrychlení funkce během zneškodňování topného oleje. Práce se zabývá 

konkrétní lokalitou Metro Vancouver, kde je stále podle posledních odhadů ještě několik 

tisíc podzemních nádob, které čekají na svou likvidaci. Předpokládaná optimalizace 

procesu biodegradace může sloužit jako podklad pro další studie v tomto oboru a 

především pro odbornou praxi. 

 Rozvoj Vancouveru zaznamenal dramatický růst v posledních dekádách. Hlavně po 

výstavě Expo v osmdesátých letech minulého století a po zimních olympijských hrách 

v roce 2010. Vancouver Metro Area je jedno z nejdražších měst na světě, kde průměrná 

cena rodinného domu dosahuje 1,3 milionu kanadských dolarů [87]. Svou polohou, 

mírným podnebím a stále vzrůstající cenou nemovitostí je vancouverský trh 

s nemovitostmi oblíbený u řady zahraničních investorů, kteří považují tyto investice za 

bezpečné s dlouhodobým přínosem.  

Díky poptávce, která převyšuje nabídku, je kladen důraz na kvalitu, bezpečnost a 

životní prostředí. Pozemky s podzemními nádobami, bez certifikace o jejich likvidaci, jsou 

při prodeji značně znevýhodněny a ve všech městských částech musí prodávající doložit 

tuto certifikaci před prodejem.  

Bioremediace má své nesporné přednosti, kterými jsou ekonomická dostupnost 

(většinou nejlevnější technologie), řeší jinak neřešitelné situace, využívá přírodních 

procesů, rozkládá polutanty na neškodné produkty, je možné ji aplikovat mnoha způsoby. 

Je velmi vhodná jako doplňková metoda k jiným sanačním metodám. 

Ovšem stejně jako každá sanační technologie má i bioremediace své nevýhody, 

kterými jsou špatný management, nesnadný odhad doby sanace, závislost na prostředí, 

tvorba transformačních produktů a nemůže být použita pro všechny polutanty. Z těchto 

důvodů je v praxi nutné, stejně jako u jiných technologií, biodegradační proces polutantů 

neustále monitorovat a důkladně vyhodnocovat. Vedle toho je důležitý také intenzivní 

výzkum v oblasti biologických rozkladných procesů, který povede ke zdokonalení těchto 

technologií. 
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Především časová náročnost biodegradace limituje její použití v širším měřítku. 

Většina měst v oblasti Metro Vancouver nepřímo nařizuje kontaminované půdy odtěžit, ale 

systémem udělování stavebních povolení eliminují využití jakékoliv formy bioremediace. 

Majitel pozemku může kontaminaci řešit bioremediací, avšak dokud neprokáže, že zemina 

na jeho pozemku splňuje vyhlášku pro danou oblast, nedostane stavební či demoliční 

povolení. Z tohoto důvodu většina majitelů nemovitostí volí remediaci off site.    

V dnešní době je nejvíce aplikovanou technologií odstraňování kontaminací topným 

olejem pomocí fyzikálních a chemických metod či jejich kombinace. Tyto metody navíc 

mnohdy ohrožují životní prostředí díky nutnosti transportu těchto zemin na určité místo. 

Z tohoto důvodu se jako výhodnější jeví v posledních letech intenzivně zkoumaný rozklad 

polutantů činností mikroorganismů, kdy se jedná o přirozenou cestu odstraňování 

polutantů, neboť procesy uskutečňované mikroorganismy v přírodě běžně probíhají. Jedná 

se v podstatě o optimalizaci těchto přirozených procesů zajištěním ideálních podmínek pro 

biodegradaci nativní mikroflóry (doplnění o živiny, kyslík atd.). 

Je tedy kladen velký důraz na levnou, rychlou a ekologicky šetrnou metodu likvidace 

starých ekologických zátěží. V současné době je používaná metoda sice rychlá, avšak ne 

příliš levná či šetrná k životnímu prostředí. Tisíce tun kontaminované zeminy jsou ročně 

vytěženy a dopravovány k dekontaminaci. Při tomto procesu dochází k jejich mísení 

s čistými zeminami, tím se navyšuje jejich objem, zvyšuje prašnost a riziko možné 

kontaminace při přepravě. Samotná dekontaminace je energeticky náročná, půda se musí 

provzdušňovat, zavlažovat a doplňovat o potřebné živiny. Za optimálních podmínek je 

možné všechny tyto negativní vlivy odstranit použitím in situ bioremediační metody. 

Výsledky se nedostaví sice tak rychle jako při odtěžení, ale při správném navržení 

bioremediačního režimu je možné vyčistit zeminu levně a v souladu s životním prostředím. 
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