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ABSTRAKT 

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. 

 

 

  



 

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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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 

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.  

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. 

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. 

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. 
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Teoretická část 

2.1 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 [7, 8]. Rychlost a 

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

kterém působí, a na petrochemickém složení polutantu [8]. Petrochemické látky jsou 

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

polárních (pryskyřice a asfalteny) [9, 10]. 

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 [11]. 

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 [11, 12]. 

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

nepohybují. Vertikální pohyb je zastaven v případě, že nezachycené ropné látky dosáhnou 

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 [11, 12]. 

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.  

2.2 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) [13].  

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 [14]. 
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2.2.1 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 

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 [14]. 

3 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 [6]. 

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 [6]. 

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 [15]. 

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,  
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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. [15].  

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) [15]. 

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 [16, 17, 18, 19]. 

3.1 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 [10].   

3.1.1 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 
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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 [21].  

3.1.2 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 [20].  

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

9 malých řas, 1 prvok a cca 10 000 virů [22]. 

 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]. 

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 [10]. 

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 [10]. 

3.1.3 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 [10, 23]. 

 

Obrázek 1 Proces biodegradace kontaminující látky s fází přizpůsobení [10]. 

3.1.4 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 [5]. 

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 [5]. 

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 [10]. 

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- 



Radek Staufčík: Biodegradace topného oleje ve Vancouveru. 

2018 8 

a karbonylových derivátů ropných uhlovodíků, organické kyseliny, některé polycyklické 

aromatické a heterocyklické uhlovodíky, fenoly a další [15]. 

3.2 Biodegradace ropných látek 

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 [10]. 

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), 

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 [4]. 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 [4].  

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

je nutná pro docílení výrazného zrychlení biodegradace. 

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).   

Ropné látky jsou degradovány také anaerobním procesem, tj. kyslík není akceptorem 

elektronu. Jako konečný akceptor elektronů slouží jiný iont, nejčastěji je to nitrátový, 
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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 [4]. 

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. [25]. 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 [10]. 

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 [26]. 

4 Biodegradace topných olejů 

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 [27, 28]. 

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 
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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 [27, 28]. 

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.  

4.1.1 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 [10, 28, 29]. 

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 [10, 28, 29]. 

4.1.2 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.  

4.1.3 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 [26], 

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) [29]. Pelety byly smíchány 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 8.4. 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 1. 
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Tabulka 1 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 

4.1.4 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 [10, 28, 29]. 

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 

let, jsou vystaveny řadě nepříznivých fyzikálních, chemických a biologických vlivů a ve 

většině případů prorezaví. 

4.2 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 
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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. 

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.  

4.2.1 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 

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). 

4.2.2  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. 

V následující tabulce 2 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 2 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 $ 
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Uvedené ceny nezahrnují daň. Uvedené ceny jsou pouze orientační.  * cena za jednu jednotku bioremediačního 

substrátu. 

4.2.3 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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5 PRAKTICKÁ ČÁST 

5.1 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 3. 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.  

Tabulka 3 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. 

5.2 Mikrobiální kultury 

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 [9, 10]. 

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.  
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5.3 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.  

5.3.1 Experiment I. Dílčí měření a monitoring  

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. Teplota- 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 4 Teplota a Vlhkost 

Teplota [°C] Vlhkost [%] 

 
Box 1 

BS 

Box 2 

ZS 

Box 3 

OZS 

In 

situ 

Box 

1 

BS 

Box 

2 

ZS 

Box 

3 

OZS 

In 

situ 

Začátek 6,0 6,0 6,0 6,0 40 40 45 45 

21 týdnů 17,2 18,0 17,8 13,0 20 30 35 40 

41 týdnů 16,5 16,5 16 9,0 30 40 45 50 

53 týdnů 6,1 6,0 6,2 8,0 30 25 45 40 

Jak je patrné z tabulky 4, 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 - 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.  

Z výsledků měření vlhkosti, uvedených v tabulce 4, 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 
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substrátem, 42,5 % v boxu s optimalizovaným živným substrátem a 43,75 % v reálném 

prostředí in situ. 

Hodnota pH - 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 [31]. V tabulce 5 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 5 Hodnota pH a púdní Respirace 

pH Respirace [mg CO2/100 gsušiny/24 h] 

 Box 1 

BS 

Box 2 

ZS 

Box 3 

OZS 

in situ Box 1 

BS 

Box 2 

ZS 

Box 3 

OZS 

in situ 

0 týdnů 7,0 6,8 6,9 7,0 15 15 15 15 

21 týdnů 7,4 6,8 7,0 6,8 23 54 70 65 

41 týdnů 7,1 6,6 6,5 6,5 19 50 61 60 

53 týdnů 7,1 6,6 6,3 6,5 17 48 56 50 

Měření půdní respirace - 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. 

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. 

5.4 Prezentace výsledků  

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. 
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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. 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).  

Tabulka 62 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 6 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.  

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).  

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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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).  

6 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 

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.  
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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. 

6.1 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. 

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 7 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 7 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 8 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 8. 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.  

6.2 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 9.  

Tabulka 93 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
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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).   

6.2.1 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. 

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 104 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
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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 10 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.  

6.3 Dílčí měření a monitoring  

Od počátku experimentu byly pečlivě sledovány podmínky po dobu deseti týdnů. 

V tabulce 11 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 115 Teplota a Vlhkost 

Týden Teplota [°C] Vlhkost [%] 

25:1 30:1 5:1 15:1 25:1 30:1 5:1 15:1 

Půda II Půda  II Půda II Půda  II 

0 10.0 10.0 10.0 10.0 60.0 65.0 60.0 70.0 

3 9.0 10.0 9.5 9.5 55.0 60.0 55.0 65.0 

6 8.0 9.5 9.0 8.0 60.0 60.0 55.0 55.0 

10 7.5 8.0 7.0 7.5 50.0 50.0 45.0 50.0 

Teplota - 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. 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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Týden pH  
Respirace [mg CO2/100 gsušiny/24 h] 

25:1 30:1 5:1 15:1 25:1 30:1 5:1 15:1 

Půda II Půda  II Půda II Půda  II 

0 7.0 6.8 6.9 6.7 10 10 12 14 

3 7.2 7.3 7.3 6.9 60 50.0 75 68 

6 7.2 7.8 7.8 7.0 71 55 86 75 

10 77.0 7.7 7.5 7.1 68 48 84 70 

Hodnota pH - 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. 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).  

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. 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. 6.4) a vypočteno množství 

oxidu uhličitého vyprodukovaného během 24 hodin. 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. 

6.4 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 
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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. 

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. 

6.4.1 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 12. 

Tabulka 12 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 %.  

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. 

6.4.2 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. 

V grafu 3 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 33 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. 
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6.4.3 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. 

V grafu 4 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 4 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, avšak pokles težkých uhlovodíku C19-C32 byl dostačující pro spnění 

normy o kontaminovaných půdách BC. Reg. 375/96. 

7 Doporučení pro praxi  

7.1 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 

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. 
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7.2 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.  

7.3 Porovnání výsledků rychlosti jednotlivých bioremediačních postupů 

V kapitole “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 13.  

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. 

Tabulka 13 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 
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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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8 Závěr 

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.  

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. 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.  
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