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Abstrakt  

Předmětem této diplomové práce je teoretické a experimentální zpracování tématu 

Biodegradace znečištěných půd a kalů. 

Biodegradace zahrnujeme mezi technologie využívající k odstraňování polutantů ze 

životního prostředí mikroorganismy. Nejčastěji se v praxi využívá směsných mikrobiálních 

kultur než jednotlivých bakteriálních kmenů. Schopnost mikroorganismů odbourávat 

uhlovodíky je známa od konce 19. století. Jak se časem prokázalo, tak mezi 

mikroorganismy, které mohou degradovat uhlovodíky, můžeme kromě bakterií řadit také 

kvasinky či vláknité houby. 

Diplomová práce se zabývá rozdělením a postupem biodegradačních technologií, 

včetně jejích laboratorních ověření na příslušných vzorcích. Laboratorní ověření proběhlo 

na vzorcích kalů, na které byla nasazena směsná kultura Pseudomonas putida a 

Rhodococcus sp 

Klí čová slova: biodegradace, mikroorganismy, uhlovodíky, kaly, Pseudomonas 

putida, Rhodococcus sp.,  

Abstract 

This thesis is focused on theoretical and experimental elaboration of biodegradation 

of polluted soils and sludges. 

Biodegradation is a technology that uses microorganisms to clean polluters from 

enviroment. Instead of separate strains various mixtures of strains is being used practically. 

Ability of microorganisms to degrade hydrocarbons is well know since the end of 19th 

century. As was discoverd later, not only germs but also yeasts and filamentous fungi are 

able to degrade hydrocarbons too. 

Thesis consists of delimitation and process of biodegrading technologies including 

their laboratory verification on respective samples. Laboratory verification had been 



carried out on sludge samples, on which mixture of Pseudomonas putida and Rhodococcus 

sp. was used. 

Keywords: biodegradation, microorganisms, hydrocarbons, sediments, 

Pseudomonas putida, Rhodococcus sp. 
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1 Úvod  

Dekontaminační technologie jsou technologie určené k odstraňování polutantů ze 

složek životního prostředí způsobené antropogenní činností, tzv. současných havárií mající 

vliv na životní prostředí a starých ekologických zátěží. 

Výběr vhodné sanační technologie patří mezi nejdůležitější kroky celé sanace. 

Můžeme volit mezi několika způsoby typu sanace, ale je však třeba důkladně dbát na 

vhodný výběr vzhledem k danému území a typu znečištění. Nedílnou součástí tohoto 

problému je i jeho finanční a ekonomická část. 

Technologie používající se pro rozklad nebo přeměnu polutantů můžeme zařadit 

mezi fyzikálně/chemické, termické, chemické a biologické. Jako hlavní zájmové území mé 

diplomové práce, je poslední jmenovaný zástupce patřící do skupiny biologické degradace. 

Biodegradace představuje technologii zaměřenou na využití mikroorganismů nebo 

mikrobiálních procesů pro čištění kontaminovaných složek životního prostředí. Mezi tyto 

média můžeme zahrnout půdy, sedimenty a kaly. Biodegradace patří do velmi obsáhle 

skupiny technologií, které můžeme využívat jak na povrchu „ EX SITU“, tak v podzemí „ 

IN SITU“. Při EX SITU biodegradaci jde např. o sanaci zemin kdy v případech málo 

propustného a heterogenního prostředí, musí být zemina vytěžena a uložena na tzv. 

dekontaminační plochu a následně může být zahájen dekontaminační proces. IN SITU 

degradace probíhá přímo v horninovém prostředí.  Technologie biodegradace ve srovnání s 

fyzikálně/chemickými metodami patří také k méně nákladným na finanční stránku. 
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2 Cíl diplomové práce 

Cílem mé diplomové práce je objasnění problematiky biodegradací na znečištěných 

půdách a kalech, včetně degradací persistentních organických polutantů jako jsou např. 

polycyklické aromatické uhlovodíky (dále jen PAU) za přispění bakteriálních rodů. 

Experimentální část provedená na vzorcích kalů, získaných z Ústřední čistírny odpadních 

vod v Ostravě, za pomocí bakterií Pseudomonas putida a Rhodococcus sp. smíchané 1:1. A 

následné vyhodnocení schopnosti biodegradace směsné kultury obou bakteriálních rodů. 
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3 Biodegradační technologie 

Technologie dekontaminace zemin vychází ze tří strategií [1]: 

• Rozklad nebo přeměna polutantů 

• Extrakce nebo separace polutantů z prostředí (zemina, voda) 

• Imobilizace polutantů 

Dekontaminační technologie, které rozkládají nebo přeměňují polutanty (změna 

chemické struktury) jsou reprezentovány termickými, biologickými a chemickými 

metodami. Biologické metody jsou široce používané pro řadu organických polutantů, 

rychlost odbourávání je velmi proměnlivá [1]. 

V oblasti likvidace ekologických škod všeobecně platí, že jediná sanační 

technologie na uspokojivé vyčištění kontaminované lokality zpravidla nestačí. Pro 

dosažení potřebného stupně dekontaminace tak obvykle bývá kombinováno více 

individuálních technologických postupů [2]. 

Podle místa realizace se technologie dělí na dvě velké skupiny: 

• ex situ 

• in situ 

Technologie „ex situ“ jsou realizovány v zařízeních nebo na plochách k tomuto 

účelu specificky zřízených a odpovídajícím způsobem zabezpečených. Vyžadují odtěžení a 

transport kontaminovaného materiálu resp. čerpání vody či odsávání půdního vzduchu. 

Jsou účinnější, snáze kontrolovatelné, šetrnější k životnímu prostředí, ale výrazně dražší. 
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Technologie „in situ“ jsou prováděny přímo na místě (lokalitě), jejich výhodou jsou 

výrazně nižší náklady ve srovnání s technologiemi „ex situ“, nevýhodou je potom 

obtížnější kontrola průběhu sanace a možné nerovnoměrné odstraňování kontaminantu 

způsobené nehomogenitami v čištěném horninovém materiálu. Další kriteria třídění 

dekontaminačních technologií - míra používání, účinnost - slouží jen k hrubé orientaci při 

vyhledávání potenciálních metod sanace a jsou významná spíše až v souvislosti s konkrétní 

kontaminovanou lokalitou [2]. 

 

Obrázek 1: Dekontaminační plocha (foto Míčková B.) 

Polutanty se v přírodě zřídka vyskytují v čisté formě, nejčastěji je zde můžeme 

nalézt ve formách často velmi vzdálených od původní formy – v komplexech anebo jiných 

složitých směsích. Počet takovýchto sloučenin a komplexů je těžko vyčíslitelný.  Celá řada 

organických molekul podléhá v přírodě abiotickému rozkladu (látka „upravuje“ působením 

světla, vzduchu, vody atd.). Tento abiotický rozklad většinou nevede k tomu, co bychom si 

přáli – odstranění látky z přírodního prostředí. Obvykle dochází k pouhé modifikaci 

polutantu, přičemž vzniklé struktury jsou chemicky velmi podobné, často si zachovávají i 

stejné toxické vlastnosti jako původní látka. Naproti tomu, pokud se do rozkladu polutantu 

zapojí živé organismy, tedy konkrétně enzymy, může docházet až k procesu mineralizace, 
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tedy „rozpadu“ organických sloučenin na anorganické (oxidy uhlíku, oxidy dusíku, 

methan). Ty již zdaleka nepředstavují pro životní prostředí takovou zátěž jako původní 

polutant. V těchto biotických procesech se uplatňují jak rostliny, tak i živočichové, ale 

převaha biotických změn je uskutečňována působením mikroorganismů. A právě toho 

využívá technologie zvaná biodegradace [3]. 

Mikrobiologické pochody využitelné pro úpravu odpadů zahrnují velkou škálu 

biochemických reakcí, které jsou řízeny biologickými katalyzátory – enzymy. Aby tedy 

biologické pochody byly použitelné pro ošetření a úpravu odpadů, je nezbytné, aby 

mikroorganismy, které se na těchto pochodech podílejí, obsahovaly patřičné enzymy nebo 

jejich komplexy. To je první nezbytná podmínka pro úspěšné použití biologických metod. 

Další nezbytnou podmínkou je složení odpadů, kde nemohou být přítomný látky, 

které jsou toxické pro mikroorganismy nebo inhibují enzymatickou aktivitu. Pokud by se 

takové látky v odpadech nacházely v koncentracích, které budou negativně působit na 

biologické pochody, není možné biologickou úpravu aplikovat. Toto bývá jedno 

z nejčastějších omezení pro využití biologických metod. Třetím základním předpokladem 

pro použití biologických metod je zajištění takových podmínek v prostředí upravovaného 

odpadu, které mikrobiální činnost umožňují. Zejména je nezbytné dosáhnout pH, obsahu 

vlhkosti, teploty a koncentrace makrobiotických prvků v rozmezích vhodných pro činnost 

mikroorganismů [6]. 
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3.1 Technologie „ EX SITU“ 

Ex-situ biodegradace spočívá ve vytěžení kontaminovaného materiálu a v jeho 

následném zpracování některým z biodegradačních postupů. Základní nevýhodou tohoto 

postupu je právě výše zmíněné odtěžení a případně také transport materiálu na místo 

sanace. Základní výhodou ex-situ uspořádání je možnost provést sanaci za lépe 

kontrolovatelných podmínek. Ex-situ biodegradace se tedy zpravidla provádí na speciálně 

upraveném místě, kterým může být například dobře utěsněná a proti průsakům chráněná 

sanační plocha nebo jiné technické zařízení. Ex-situ ve většině případů předchází 

předúprava kontaminovaného materiálu, která významným způsobem zvyšuje účinnost 

procesu. Nejjednodušším způsobem předúpravy bývá mechanické zpracování, které již v 

začátku sanačního procesu může výrazně snížit objem materiálu pro další zpracování 

(odstraněním té složky materiálu, která není kontaminací zasažena). Následně po 

mechanické předúpravě může být provedena předúprava chemická, která spočívá v přidání 

nebo přimíchání specifických chemických látek do kontaminovaného materiálu. V případě, 

že kontaminovaná zemina má výrazný podíl jílové složky, je možné její strukturu vylehčit 

přídavkem organických materiálů, např. pilin, dřevěných štěpků, apod. Zemina je vrstvena 

do výše max. 50-70cm v případě absence systému aerace nebo do výše 150-200cm v 

případě použití systému aerace vrstvy zeminy [2]. Čištění odtěžené kontaminované zeminy 

pomocí biodegradace se provádí v kontrolovatelných podmínkách v míchaném systému, 

kde jsou dodávaný živiny, kyslík, případně další příznivé podmínky [4]. 
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Obrázek 2: Ex-situ biodegradace (převzato www.vscht.cz) 

3.1.1 Landfarming  

 Patří mezi jednoduchou a nenákladnou technologií biologického čištění 

kontaminované půdy. Táto technologie je úspěšná pro dekontaminaci půd obsahujících 

polutanty snadno degradovatelné za aerobních podmínek. Odtěžená zemina je uložena na 

místo izolované od okolního prostředí nepropustnou folií nebo vrstvou jílu. Systém je 

vybaven kolektorem a odvodem kapalné fáze, která se může vytvářet v důsledku 

nadměrného vlhčení či dešťových srážek, které mohou zkrápět zeminu v průběhu 

biodegradace. Tento tekutý odpad je čištěn odděleně. Potřebné aerace dosahujeme buď 

obrácením půdy či nucenou aerací pomocí systému trubek, kterými je vzduch 

z kompresoru přiváděn pod hromadu či vrstvu čištěné zeminy. Někdy přidáváme živiny, 

případně upravuje pH půdy [4]. 
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Obrázek 3: Zařízení pro Landfarming kontaminované půdy (převzato             

www.nmenv.state.nm.us) 

3.1.2 Kompostování  

  Technologie, kde se kontaminovaný materiál míchá s organickým materiálem 

(sláma, piliny, kůra aj.) a je obohacen o nutrienty. Následně je materiál uložen do 

vysokých hromad, které jsou pravidelně vlhčeny a vzdušněny. Kompostování je nejčastěji 

prováděno při teplotě mezi 50 a 60°C [7]. Teplo vzniká činností mikroorganizmů během 

rozkladu organických polutantů obsažených v půdách. Ve většině případů probíhá 

biologický rozklad vlastními mikroorganizmy, které jsou primárně obsaženy v 

kontaminovaných půdách. Maximální účinnost rozkladu je dosažena při regulaci vlhkosti, 

pH, množství kyslíku, teploty a poměru C:N. Jsou známy tři postupy kompostování: 

� Provzdušňovaný odval (kompost je provzdušňován ventilátorem nebo 

vakuovým čerpadlem). 

� Mechanicky agitovaný v reakční nádobě (kompost je v reakční nádobě 

smíšen a provzdušňován). 
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� Řádkování (kompost je rozložen do dlouhých řádků, které jsou 

promíchávány mobilním zařízením). Řádkování reprezentuje finančně 

nejefektivnější postup [1]. 

3.1.3 Biolože  

Je umístěn vždy v hale opatřené filtry pro zachycení vznikajících těkavých 

produktů metabolické aktivity mikroorganismů. Kontaminovaná půda nebo kal je umístěn 

do uzavřené vany s drenáží, která odvádí nebezpečný výluh k dalšímu zpracování v 

bioreaktorech. Kontaminovaná půda je aerována, zavlažována, obohacována o chybějící 

nutrienty či mikroorganismy [7].  

 

Obrázek 4 : Schéma vanového reaktoru (převzato www.recetox.muni.cz) 

3.1.4 Bioskládky  

Řízená biologická úprava je provozní technologií, při které jsou odtěžené půdy 

smíšeny s přírodními materiály zlepšujícími půdní vlastnosti (zbytky dřevní hmoty, sláma) 

a jsou rozvrstveny na upravenou plochu. Plocha je vybavená systémem drenáže pro odvod 

průsaků a provzdušňováním. Pro zlepšení biodegradace jsou kontrolovány: vlhkost, teplo, 

živiny, kyslík a pH. Bioskládky mají celou řadu různých variant, které mohou stimulovat 

biodegradaci. Nejčastěji se upravovaná plocha překryje nepropustnou vrstvou (geotextilií), 

aby se zamezilo možnému riziku vyluhování polutantů do půdního prostředí bez 

kontaminace. Některé bioskládky používají kontinuální rozstřikování živin do půd, které 
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jsou pak zachytávány drenáží a po úpravě v bioreaktoru znova recyklovány. Bioskládky se 

obvykle konstruují tak, aby jejich výška nepřesáhla 50m. Povrch je překryt folií, aby byla 

možnost kontroly srážek, evaporace a uvolňování plynů v důsledku slunečního ohřevu [1]. 

3.1.5 Kalové reaktory  

Tato technologie je využívána pro kontaminované půdy, kaly nebo sedimenty. Kal 

je míchán a vzdušněn. Většina reaktorů využívá uměle připravených konsorcií 

mikroorganismů. Výhodou bioreaktoru je velmi dobrá kontrola všech faktorů ovlivňujících 

biodegradaci (koncentrací kyslíku, nutrientů, pH apod.). Je možné udržovat stabilní teplotu 

tak, aby se projevila zvýšenou rychlostí biodegradace polutantu [7]. 

3.2 Technologie „In situ“ 

Je úprava půdy a podzemní vody na místě bez odtěžování kontaminované zeminy. 

Tento způsob dekontaminace se provádí v případech, kdy nehrozí bezprostřední nebezpečí 

dalšího šíření škodlivých látek, nebo v místech, kde nelze kontaminovanou půdu odstranit 

ke zpracování „Ex situ“. Metoda využívá systém vrtů sahajících až na nepropustné podloží 

využívaných pro dávkování živin, povrchově aktivních látek a adaptovaných kultur 

mikroorganizmů, které jsou roznášeny ve směru proudící podzemní vody. Z hlediska 

technologických přístupů rozlišujeme dekontaminaci půd ze saturované zóny a z 

nesaturované zóny. V saturované zóně je mělký systém podzemních vod. Čerpání 

podzemní vody ze saturované zóny způsobuje kuželovou depresi. Při aplikaci metody 

metodě „on site“ je kontaminovaná podzemní voda odčerpávána, aby se znečištění 

nedostalo mimo sanační plochu a nedocházelo tak k další kontaminaci území a čištěna na 

povrchu ve speciálních zařízeních. Čerpaná voda je vedena za účelem odstranění 

suspendovaných látek na filtr a na další úpravu do bioreaktoru nebo stripovač vzduchu. 

Voda je dále doplněna o mikrobiální kulturu, živiny a další reagencie (např. povrchově 

aktivní látky), které podporují zvýšenou migraci polutantů z půd do podzemní vody a je 

znova čerpána zpět. Ve vadózní zóně bude takto obohacená podzemní voda dodávat živiny 

a potřebnou vlhkost bakteriím, které se v nenasycených půdách nacházejí. Pomocí 
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gravitace a vtlačováním čerpacími vrty je voda dodávána až do saturované zóny, takže při 

svém průchodu přes kontaminované zeminy dodává potřebné živiny pro mikrobiální 

rozklad [1]. 

3.2.1 Bioventing 

Bioventing je sanační nedestruktivní technologie aplikovaná nejčastěji 

v nesaturované zóně půdy. Do půdy je vtlačován vzduch pod tlakem nebo je odsáván ze 

speciálních ventingových vrtů v procesu vakuové extrakce. Bioventing má uplatnění 

zejména při degradaci uhlovodíků. Vysoký tlak vtlačovaného vzduchu může však někdy 

vést k rychlému přechodu uhlovodíků do plynné fáze a jejich uvolňování do prostředí, aniž 

by došlo k biodegradaci kontaminantu přímo v podzemí. Naopak odsátý kontaminovaný 

půdní vzduch je od ventingových vrtů odváděn prostřednictvím systému trubek k sanační 

stanici. Zde může být čištěn ve filtrech s aktivním uhlím, kde dochází k sorpci plynného 

kontaminantu nebo je čištěn v biofiltrech. Účinnost sanačního procesu může být průběžně 

analyticky sledována. Na úspěšnosti využití této sanační metody se nemalou měrou podílí i 

různá popř. nízká propustnost sanované zóny. Tato metoda je náročná na provozní přípravu 

spojenou s instalací vrtů. Je využívána hlavně v oblastech, kde nelze provádět zemní práce, 

v horninovém prostředí nebo při hloubkových kontaminacích půdy, kdy její odtěžení by 

bylo ekonomicky velmi náročné [8]. 
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Obrázek 5: Bioventing (převzato www.frtr.gov) 

3.2.2 Biofiltry 

Mikroorganizmy mohou rozkládat i celou řadu plynných látek, jestliže jsou vázány 

na pevném nosiči. Jako pevný nosič může sloužit rašelina, zemina, piliny, kůra, aktivní 

uhlí, jílové částice, porézní sklo či keramika a textilní vlákna. Bioreaktory jsou využívány 

pro degradaci acetonu, naftalenu, toluenu, benzenu, vinylchloridu a dalších. V biofiltrech 

mohou být využity mikroorganizmy v biofilmech nebo v imobilizované formě. Někdy jsou 

využívány i imobilizované enzymy [8]. 

3.2.3 Air sparging    

Jedná se o injektáž vzduchu do zvodně, tím se zvětší plocha rozhraní voda-vzduch a 

těkavé složky z vody snadněji přecházejí do vzduchu, který je v nesaturované zoně 

odsáván např. ventingem. Sekundárním efektem air spargingu je podpora bakteriálních 

procesů dodáním kyslíku do prostředí [5]. 
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3.3 Dekontaminovaná média 

Pro správný výběr vhodných dekontaminačních technologií je bezpodmínečně 

nutná co nejpodrobnější znalost řady vlastností dekontaminovaných medií a sanovaného 

území. Především by pro dekontaminovanou lokalitu měly být co možná nejúplněji 

definovány vertikální a horizontální profily kontaminantu. Informace o celkovém rozsahu 

a diverzitě kontaminace přes lokalitu je rozhodující pro výběr dekontaminační technologie. 

Získání těchto informací ale i informací o dalších vlastnostech specifických pro 

potenciálně použitelné technologie obecně vyžaduje odebrání vzorků a stanovení jejich 

fyzikálních a chemických charakteristik. Při získávání, posuzování a vyhodnocování 

potřebných údajů je velmi důležitý multioborový přístup. Oblast dekontaminačních 

technologií je velmi komplexní a zasahuje do řady specializací. V této souvislosti je 

všeobecně uznáváno, že pro správnou přípravu a provedení sanačního projektu je 

minimálně nutná spolupráce specialistů v oboru hydrogeologie, chemie a v případě 

biodegradací také mikrobiologie a biochemie [2]. 

Znečistění životního prostředí zahrnuje znečištění vzduchu, atmosféry, vody a 

půdy. Škodlivé látky znečišťující ovzduší mají původ v geologických, atmosférických a 

biologických zdrojích. V průběhu posledních dvou staletí došlo k výraznému nárůstu 

znečištění ovzduší majícího původ v lidské činnosti. Hlavními polutanty jsou CO2, SO2, 

směs oxidů dusíku, směs uhlovodíků, dioxiny, furany, rozptýlené částice a na ně vázané 

kovy [4]. 

Znečištění vody je způsobováno jak zdroji s dobře definovatelným ohniskem 

znečištění tak i zdroji vyvolávajícími rozptýlené znečištění. Městské znečištění zahrnuje 

lidský a zvířecí organický odpad, částice půdy, detergenty, fosfáty, ionty kovů a řadu 

chemických látek. Význačným zdrojem rozptýleného znečištění jsou přívalové srážky 

obsahující organické i anorganické znečištění. Kontaminanty podzemní vody lze rozdělit 

na látky rozpustné ve vodě kontaminující zemský povrch, přítomné pod zemským 

povrchem nad hladinou podzemní vody a uložené hluboko pod povrchem. Nejčastěji se 
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setkáváme se znečištěním hnojivy, pesticidy, odpady z živočišné výroby a průsaky a 

výluhy z úložišť odpadů [4]. 

Půdní znečištění zahrnuje zejména zasolení vrchní vrstvy půdy, přítomnost 

herbicidů, fungicidů a insekticidů ze zemědělské výroby, znečištění SO2, ve formě 

kyselého deště, a znečištění různými průmyslovými polutanty jako jsou těžké kovy, 

dioxiny, cyklické aromatické uhlovodíky a polychlorované bifenyly[4]. Právě pesticidy 

byly u zrodu ochrany životního prostředí v USA a kniha Rachel Carson Silent Spring 

(Mlčící jaro) z roku 1962 byla jedním z hlavních podnětů k pozdějšímu zřízení 

Environmental Protection Agency (EPA) v USA, což je dnes jedna z nejprestižnějších 

světových institucí v ochraně životního prostředí (její vydávané dokumenty, kvalitativní 

standardy, metodiky atd. jsou široce používané v celém světě). Dalšími potenciálními 

kontaminanty jsou anorganické látky, jako např. chloridy. Kontaminace chloridy je často 

spojená se solením silnic během zimního období. Aplikovaný rozmrazovač je často NaCl 

[5].   
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4 Mikrobiální společenstva v biodegradacích 

Mikrobiologie je obor věnující se mikroorganismům a se svými poznatky přispěla 

k rozvoji biotechnologií. Právě mezi mikroby najdeme nejvíce zástupců dnes užívaných 

produkčních kmenů. Z více než sto tisíc známých druhů mikroorganismu jich slouží v 

mikrobiologiích několik set. Průmyslové mikroorganismy se řadí k bakteriím, 

aktinomycetám, kvasinkám a plísním. Mezi důležité vlastnosti bakterií a kvasinek 

používaných v mikrobiologickém průmyslu patří jejich schopnost vegetativního – 

nepohlavního – rozmnožování. Z jedné buňky, dělením u bakterií, či pučením u kvasinek, 

dostaneme soubor mikroorganismů s identickou genetickou výbavou. Příčinou je, že při 

rozmnožování buněk přechází z původní buňky do nově vznikajících část genetického 

materiálu, který obsahuje i kompletní genetickou informací [9]. 

Mikroorganismy jako celek můžeme zařadit do dvou rozsáhlých taxonomických 

skupin jako eukaryotní a prokaryotní organismy. Mezi eukaryotní buňky řadíme kvasinky, 

houby, včetně nižších hub tzv. mikromycet (plísně). Druhou skupinu tvoří prokaryotní 

buňky – bakterie, archaebakterie a sinice (cyanophyta). Disimilace organických látek, které 

tvoří většinu průmyslových odpadů (ropné uhlovodíky, oleje, rozpouštědla, výpalky 

apod.), může probíhat za nepřítomnosti nebo přítomnosti molekulárního kyslíku. Mezi 

mikroorganismy disponujícími biodegradačním potenciálem nejčastěji nacházíme bakterie. 

Anaerobních bakterií bylo dosud izolováno velmi málo. Nejčastěji se jedná o 

mikroorganismy podílející se na biodegradacích vysoce chlorovaných sloučenin, které 

řadíme k rodům Desulfomonile, Clostridium, Desulfitobacterium apod. Aerobní bakterie 

paří k hojněji se vyskytujícím zástupcům a můžeme zde řadit rody Pseudomonas, 

Acinetobacter, Corynebacterium, Rhodococcus, Alcaligenes, Achromobacter, 

Arthrobacter, Nocardia, Bacillus apod. Méně často nacházíme na kontaminovaných 

lokalitách plísně a kvasinky. Mezi jejich nejvýznamnější zástupce patří rody Candida, 

Rhodotorula, Sporobolomyces, Trichoderma, Penicillium, Aspergillus. Mikroorganismy se 

obvykle nevyskytují v přírodě samostatně, ale tvoří nejrůznější sdružení, ve kterých spolu 

mohou vzájemně spolupracovat anebo naopak soupeřit [7]. 



[Bc. Míčková Barbora: Biodegradace znečištěných půd a kalů] 

[2008/09] Str. 16 

 

4.1 Laboratorní kultivace organismů 

Laboratorní kultivace není možná bez určitých podmínek, pomůcek a nástrojů. 

Jestliže chceme produkční schopnost mikroorganismů využít pro biotechnologie a tím i pro 

biodegradace, nestačí pouze opakovat laboratorní postup. Jádrem zařízení pro 

biotechnologie je bioreaktor, ve kterém probíhá hlavní biochemická přeměna. Bioreaktory 

dělíme do tří skupin podle použitých činitelů. Např. bioreaktor požívající se v kvasných 

procesech je fermentor. Biotechnologické procesy probíhají obvykle za běžných tlaků a při 

tělní teplotě. Optimální pracovní režim organismů leží většinou v poměrně úzkém rozmezí 

kyselosti (pH), teplot, koncentrace živin i vznikajících látek. Bioreaktor musí být proto 

vybaven vhodnou regulací teploty, přívodem živin a dalších látek. 

 

Obrázek 6: Laboratorní fermentor (foto Míčková B.) 

4.2 Mikroorganismy a organické polutanty 

Pod pojmem biodegradace rozumíme rozklad organických kontaminantů, ke 

kterému dochází díky mikroorganismům. Tyto látky považujeme za zdroj živin pro 

mikroorganismy, tzv. růstový substrát. Degradace organických sloučenin často uvolňuje 

energii. Tento proces se nazývá exergonický. Úplná biodegradace neboli mineralizace 

představuje oxidací původní organické sloučeniny až na CO2 a vodu a poskytuje tak uhlík 
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a energii pro růst a dělení buněk. Degradace může probíhat za aerobních a anaerobních 

podmínek. 

Každý degradační krok je katalyzován specifickým enzymem syntetizovaným 

v degradující buňce. Enzymy mohou být lokalizovány uvnitř buňky nebo jsou z buňky 

uvolňovány a pomáhají v počátečních krocích biodegradace. Tyto enzymy lokalizované 

vně buňky nazýváme extracelulární enzymy. Nedostatek vhodných biodegradačních 

enzymů je hlavní, důvodem špatného rozkladu kontaminujících látek s neobvyklou 

chemickou strukturou. Kontaminující látky s podobnou strukturou přirozeným substrátům 

bývají snadno degradovány. 

Obtížně rozložitelné látky bývají degradovanými kometabolicky, kdy dochází 

k částečné oxidaci, avšak energie uvolněná touto oxidací není mikroorganismem využita 

pro podporu růstu. Tento proces nastane, když mikroorganismus náhodně disponuje 

enzymy, které mohou degradovat danou kontaminující látku. 

Každé prostředí má svou degradační kapacitu, které je definované maximální 

úrovní mikrobní aktivity. Mikrobní aktivita je limitována jak biologickými, tak fyzikálně-

chemickými faktory. Zde můžeme zařadit nízkou koncentrací mikroorganismů, nedostatek 

kyslíku, nedostatečná dostupnost živin atd. Mikrobiální aktivita závisí také na faktorech 

týkající se struktury a fyzikálně-chemickými vlastností kontaminující látky [4]. 

4.3 Faktory prostředí ovlivňující biodegradaci 

Aktivita mikroorganismů je ovlivněná v prostředí řadou faktorů. Mezi důležité 

podmínky je množství přítomné organické hmoty, která slouží jako primární zdroj uhlíku 

pro heterotrofní organismy. Jako další faktory zde můžeme zařadit přítomnost kyslíku, 

dostupnost živin, teplotu, pH, salinitu a obsah vody. Nejdůležitějšími faktory rozhodující 

zda kontaminant bude degradován či ne, jsou ve většině případů dostupnost kyslíku, obsah 

organických látek, dostupnost asimilovaného dusíku a biodostupnost polutantu [4]. 
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3.4 Charakteristika použitých mikroorganismů 

3.4.1 Pseudomonas putida 

 

Obrázek 7 : Pseudomonas putida (převzato www.pro.corbis.com) 

Pseudomonas putida patří mezi gramnegativní, obligátně aerobní bakterie, jejích 

délka se pohybuje v rozmezí 0,5 - 1,0 µm x 1,5 - 4,0 µm. Členové rodu Pseudomonas jsou 

charakteristické svou schopnosti růst v jednoduchých medií na úkor velkého množství 

organických sloučenin. Mají respirační metabolismus a pohybují se jedním nebo několika 

polárně umístěnými bičíky. Pro svůj optimální růst potřebují prostředí v teplotním rozmezí 

20-300C . Lze je snadno izolovat z vody a půdy. Schopnost Pseudomonas putida rozkládat 

benzen, toluen, etylbenzen, má přímý vliv na rozvoj strategií pro řešení znečištění 

životního prostředí. Pseudomonas žijí saproficky v půdě a ve vodě. Mají značnou 

příbuznost s rodem Vibrio a Xanthomonas. Do rodu Pseudomonas patří 29 druhů. 

Typovým druhem je Pseudomonas aeruginosa, která se nachází ve vodě, půdě, na povrchu 

lidského těla i v zažívací soustavě. Je fakultativním patogenem pro člověka i mnoho 

zvířata [10,11]. 
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3.4.2 Rhodococcus sp. 

 

Obrázek 8 : Rhodococcus sp. (převzato www.cmde.science.ubc.ca) 

Patří mezi grampozitivní, chemoorganotrofní, obligátně aerobní mikroorganismy. 

Metabolismus je aerobně respirační. Buňky jsou kulovitého tvaru a průměrná velikost je od 

0,5 µm – 3,5 µm. Rostou za aerobních podmínek na běžných živných půdách, při 

optimální teplotě 25 – 35oC. Rhodococcus sp. je známý pro své mimořádné schopnosti 

degradovat polychlorované bifenyly (PCB), což je třída toxických a perzistentních látek. 

Kromě PCB, Rhodococcus může rozkládat neobvykle širokou škálu organických 

sloučenin, zejména hydrofobních xenobiotik, a taky hraje klíčovou úlohu v globálním 

cyklu uhlíku [12,13].  
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5 Experimentální část 

5.1 Charakteristika vzork ů 

Vzorek nehygienizovaného kalů pro laboratorní experiment byl odebrán v Ústřední 

čistírně odpadních vod v Ostravě odborným personálem z Výzkumného ústavu 

vodohospodářského (VÚV) pobočky v Ostravě. 

Čistírenský kal je směsí inertních organických látek (živých a mrtvých buněk 

mikroorganizmů účastnících se čistírenských procesů, kde můžeme například zařadit 

čistění vod či stabilizaci kalů) a anorganické složky. Kal můžeme definovat jako vodnou 

suspenzi tuhých a koloidních částic organických a anorganických látek. Kal obsahuje: 

• Netoxické organické látky, až 60% v sušině (cukry, tuky, bílkoviny, vosky, 

atd.), a dále sloučeniny dusíku a fosforu. 

• Toxické látky, kde můžeme řadit těžké kovy (např. Zn, Pb, Cu, Cd, Hg, As), 

nebo třeba také polychlorované bifenyly (PCB), polycyklické aromatické 

uhlovodíky (PAU), pesticidy, polyfenoly atd. 

• Mikroorganizmy z čistírenského procesu a jiné včetně patogenních. 

• Minerály jako třeba křemen, živce, karbonáty, Fe-oxidy. 

• Vodu [14]. 
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5.2 Charakteristika místa odběru 

Ústřední čistírna odpadních vod Ostrava (ÚČOV) se nachází v městské části 

Přívoz. ÚČOV zabezpečuje 99% odpadních vod, zbývající odpadní vody jsou čištěny na 

dalších třech čistírnách v Michálkovicích a Heřmanicích. Vypouštění vyčištěných 

odpadních vod z ÚČOV je do povrchového vodního toku Černý příkop v množství max. 

2,6 m3/s. ÚČOV byla uvedena do provozu v roce 1996, postupně plně nahradila zastaralé a 

již značně přetížené čistírny odpadních vod v Přívoze, Třebovicích a Zábřehu. Koncepce 

čištění je založena na mechanicko-biologickém čištění splaškových a průmyslových vod na 

principu nízkozatížené aktivace s nitrifikací a předřazenou denitrifikací, s odvodňováním 

anaerobně stabilizovaného kalu na odstředivkách a s automatizovaným systémem řízení 

technologických procesů. Toto náročné inženýrské dílo s nejvyšší značkou 

vodohospodářské kvality je v historii města Ostravy ojedinělé a z hlediska životního 

prostředí umožní se svojí kapacitou 638 000 ekvivalentních obyvatel rozvoj města i v 

dalších letech [15]. 

 

Obrázek 9 : Letecký snímek ÚČOV (převzato www.ostravablog.cz) 
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5.3 Postup experimentální části 

V této části své diplomové práce se zabývám ověřením biodegradace na vzorcích 

kalů z ÚČOV. Laboratorní testy proběhly na vzorku za pomocí směsné bakteriální kultury 

Psedomonas putida a Rhodoccocus sp. smíchané 1:1. Kultury mikroorganismů pochází 

z České sbírky mikroorganismů, které byly získaný z Přírodovědecké fakulty Masarykovy 

univerzity v Brně. Kultivace daných mikroorganismů včetně přípravy kultivačních médií 

byla provedena na Vysoké škole báňské – Technické univerzitě Ostrava (VŠB – TUO) na 

Institutu environmentálního inženýrství. Pro řádnou kultivaci je potřeba zajistit kultivační 

roztok včetně všech potřebných podmínek od dodržování tepla, dostatku kyslíku až po 

správnou manipulaci v laboratoři. Jako kultivační roztoky zde byly použité: 

• Tekuté médium M1 pro Pseudomonas putida  

• Tekuté médium M96 pro Rhodococcus sp. 

Tyto média byly smíchané pro oba bakteriální rody v poměru 250ml:250ml. Tedy 

výsledné médiu mělo objem 500ml. Složení obou médií je uvedeno v tabulce č. 1 pro 

médium M1 a tabulce č. 2 pro médium M96. Stejně jako média byl smíchaný také 

bakteriální roztok v poměru 1:1, tedy 50ml bakteriálního roztoku Pseudomonas putida a 

50ml bakteriálního roztoku Rhodococcus sp. 

Sloučeniny Množství potřebné pro přípravu média  

Beef extract Broth 10g     

Pepton  10g     

NaCl  5g     

Destilovaná voda 1000 ml     

NaOH  Množství potřebné pro změnu pH z 6,5 na 7,2 

                  Tabulka 1: Kultiva ční roztok M1 pro Pseudomonas putida 
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Tabula 2: Kultiva ční roztok M96 pro Rhodocuccus sp. 

 

Sloučeniny  Množství potřebné pro přípravu média 

Na2HPO4                                              2,44g  

KH2PO4                             1,52g  

(NH4)2SO4                       0,50g  

MgSO4.7H2O                  0,20g  

CaCl2.2H2O                      0,05g  

Roztok stopových prvků  2  10,0ml  

Roztok vitaminů  2,5ml  

Destilovaná voda  1000ml  

pH faktor upraven na 6,9   

Sterilizace v autoklávu                                         115ºC  po dobu 15 minut 

Roztok stopových prvků 2   

EDTA   0,5g  

FeSO4.7H2O                         0,2g  

Roztok stopových prvků 1 100 ml  

Destilovaná voda  900ml  

Roztok vitaminů    

P-Aminobenzoat  1,0mg  

Biotin   0,2mg  

Nicotine acid  2,0mg  

Thiamin   1,0mg  

Ca-Panthothenate  0,5mg  

Pyridoxamin  5,0mg  

Cyanocobalamin  2,0mg  

Destilovaná voda  100ml  

Roztok stopových prvků 1   

ZnSO4.7H2O  0,1g  

MnCl2.4H2O  0,03g  

H3BO4   0,3g  

CoCl2.6H2O  0,2g  

CuCl2.2H2O  0,01g  

NiCl2.6H2O   0,02g  

Na2MoO4   0,03g  

Destilovaná voda  1000 ml  
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 Vzorky kalů, odebrané odbornými pracovníky z Vodohospodářského výzkumného 

ústavu v Ostravě (VÚV), byly podrobeny předúpravě ve VÚV. Jako technika pro před 

úpravu zde byla použitá mikrovlna pec a ultrazvuková vana. Vzorky byly rozděleny na pět 

kategorii: 

• Vzorek + předúprava v ultrazvukové vaně + nasazené bakterie (US+BIO) 

• Vzorek + předúprava v mikrovlnné peci + nasazené bakterie (MW+BIO) 

• Vzorek + nasazené bakterie (BIO) 

• Kontrolní vzorek + médium (K+médium) 

• Kontrolní vzorek + destilovaná voda (KK+destil.voda) 

Poté byly vzorky převezeny z VÚV do školní laboratoře VŠB – TUO, a zde 

proběhla 4 týdenní bakteriální degradace. Každý vzorek jsem umístila do 2l skleněné 

kádinky. Aeraci jsem zajišťovala pomocí akvarijních čerpadel, které byly umístěný do 

kádinek. Hrdlo kádinek jsem utěsnila alobalem a kádinky poté přemístila do digestoře. 

Vzorky jsem čitelně označila z důvodu přehlednosti. V průběhu 4 týdenní degradace jsem 

je pravidelně doplňovala destilovanou vodou, neboť docházelo k postupnému odpařování 

z kádinek. Po ukončení experimentu jsem všechny dané vzorky přefiltrovala, a po 

následném sušení byly vzorky poslané zpět do VÚV, kde proběhla následná analýza.  

  

 

 

Obrázek 10: Ultrazvuková vana (foto Sezima T.) 
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                       Obrázek 11,12: Provzdušňování vzorku (foto Míčková B.) 
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5.4 Analýza vzorku  

Ve VÚV proběhla výsledná analýza vzorku, která se skládala ze vstupu vzorku a 

zjištění jeho kontaminantů před 4 týdenní degradací, a výstupu vzorku a zjištění 

kontaminantů po 4 týdenní degradací směsnou kulturou Pseudomonas putida a 

Rhodococcus sp. smíchané 1:1. Vzhledem k charakteristice daného vzorku, který byl 

odebírán přímo v ÚČOV, byly stanovované pouze polycyklické aromatické uhlovodíky 

(PAU), neboť při vstupu vzorku na analýzu se ukázalo jejich největší zastoupení. Dále zde 

byly také zjištěny polychlorované bifenyly (PCB), ale vzhledem k nízké koncentraci při 

vstupu nebyly stanovovány. 

Označení vzorku   Vstup US+BIO MW+BIO BIO K s 

médiem 

KK s 

destil.vodou 

Sušina % 29,1 30,7 37,1 30,8 22,9 22,7 

Acenaften mg/kg 47,1 23,6 22,7 16,0 22,9 25,3 

Naftalen mg/kg 8,02 1,00 0,97 1,10 1,41 2,43 

Fluoren mg/kg 14,7 8,62 7,86 4,60 8,09 8,75 

Fenanthren mg/kg 21,8 8,46 6,45 3,80 7,90 9,56 

Antracen mg/kg 2,66 1,39 0,87 1,20 2,03 2,01 

Fluoranthen mg/kg 8,59 7,03 6,12 7,30 7,86 7,59 

Pyren mg/kg 5,11 3,84 3,57 4,00 4,77 4,76 

Benzo(a)anthracen mg/kg 4,71 5,55 4,27 4,90 4,85 4,99 

Chrysen mg/kg 4,71 4,06 3,25 4,00 4,46 4,18 

Benzo(b)fluoranthen mg/kg 8,49 8,55 7,48 8,50 8,78 8,86 

Benzo(k)fluoranthen mg/kg 3,96 4,42 3,70 4,30 4,38 4,51 

Benzo(a)pyren mg/kg 8,04 8,44 7,53 8,70 8,76 8,47 

Benzo(g,h,i)perylen mg/kg 4,73 1,33 4,34 5,10 4,88 5,12 

Dibenzo(a,h)anthrace mg/kg 1,41 5,08 1,08 1,40 1,46 1,31 

Indeno(1,2,3,c,d)pyren mg/kg 4,02 3,60 3,02 3,50 4,28 4,22 

SUMA PAU1 (15 

kongenerů) 

mg/kg 148 95,0 83,2 78,4 96,8 102 

Tabulka 3: Výsledná analýza vzorků získaná z Vodohospodářského 

výzkumného ústavu Ostrava 
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5.4.1 Charakteristika PAU 

Základním aromatickým uhlovodíkem polycyklických aromatických uhlovodíků je 

benzen. Původně byly názvem aromatické sloučeniny označovány pouze deriváty benzenu. 

Dnes se tak nazývají uhlovodíky s velkou delokalizační energii, sklonem podléhat spíše 

substitučním než adičním reakcím, kyselosti hydroxyderivátů a dalšími vlastnostmi. 

V molekule benzenu leží všechny atomy uhlíku v jedné rovině a vytvářejí pravidelný 

šestiúhelník. Šest uhlíkových a šest vodíkových atomů je navzájem spojeno celkem 

dvanácti vazbami σ [16]. 

PAU vznikají kondenzací dvou a více benzenových jader. PAU se v životním 

prostředí nevyskytují jednotlivě, ale tvoří vždy složitou směs se širokým rozsahem 

molekulových hmotností [17]. 

Do skupiny PAU náleží například následující látky: naftalen, acetnaftylen, 

acetnaften, fluoren, fenanthren, anthracen, fluoranten, pyren, benzo(a)anthracen, chrysen, 

benzo(b)fluoranthen, benzo(k)fluoranthen, benzo(a)pyren, dibenzo(a,h)anthracen, 

indeno(1,2,3-c,d)pyren a benzo(ghi)perylen. 
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Obrázek 13: Strukturní vzorce vybraných PAU (převzato www.ekosystem.cz) 

Polycyklické aromatické uhlovodíky vznikají v rámci spalovacích procesů 

jakýchkoliv materiálů obsahujících uhlík, pokud není spalování dokonalé. Jedná se 

o spalování téměř všech druhů uhlíkatých paliv. Je nutné očekávat všude tam, kde se 

vyskytují vysokovroucí ropné či uhelné produkty (dehty, asfalty). Dalším zdrojem emisí 

PAU je výroba hliníku, koksárenství, zplyňování a zkapalňování uhlí. Za přírodní zdroje 

emisí lze považovat přirozené přírodní požáry a erupce sopek [18]. 

5.4.2 Biologická degradace uhlovodíků 

Schopnost mikroorganismů degradovat uhlovodíky byla poprvé zjištěna v roce 

1895, kdy byl popsán růst kvasinek na parafínech. Krátce na to byla také objevena 

schopnost bakterií využívat methan jako zdroj uhlíku. Časem se ukázalo, že se mohou 

rozkládat všechny složky surové ropy a dalších uhlovodíku. Mezi mikroorganismy, které 

mohou degradovat uhlovodíky, řadíme bakterie, kvasinky, a vláknité houby. Prokázalo se 

také, že PAU mohou také degradovat dřevokazné houby způsobující bílou hnilobu dřeva. 
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Není znám bakteriální kmen, který by byl schopen odbourávat celou řadu 

uhlovodíků, proto se využívá spíše mikrobiální společenství.  

Mezi nejvýznamnější druhy mikroorganismů schopných degradovat uhlovodíky, 

patří bakterie rodu Pseudomonas, plísně a vláknité houby Penicillium. 

Při praktickém využití biodegradace můžeme vycházet z několika postupů. A to, že 

na každém místě kde dojde k znečištění, jsou přítomný mikroorganismy schopné 

odbourávat kontaminaci. Aby se jejich aktivita zvýšila, je třeba optimalizovat podmínky 

pro jejich činnost. Většinou se tím dosáhne tím, že se obohatí prostředí dusíkatými a 

fosforečnými živinami, které zaručují rozvoj a množení degradujících organismů. Druhý 

způsob je, že na místě jsou mikroorganismy schopné degradovat kontaminanty, ale izolují 

se, poté jsou pomnoženy ve fermentorech a aplikované zpět do prostředí, ale v mnohem 

větších koncentracích. Jako další způsob, který patří mezi nejrozšířenější, řadíme izolací 

kmenů mikroorganismů z různých míst. V praxi se využívá spíše mikrobiálních kultur než 

jediný bakteriální kmen. Tyto kmeny, jejich směsi se používají opakovaně, takže jediným 

technologickým krokem před jejich aplikací je jejich pomnožení a aktivace [19].  
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6 Vyhodnocení výsledků analýzy     

 Jak už bylo řečeno, tak se stanovovaly pouze PAU, neboť jejích zastoupení bylo 

největší. Zde mezi patnáct stanovovaných kongenerů patří:  Acenaften, Naftalen, Fluoren, 

Fenanthren, Antracen, Fluoranthen, Pyren, Benzo(a)anthracen, Chrysen, 

Benzo(b)fluoranthen, Benzo(k)fluoranthen, Benzo(a)pyren, Benzo(g,h,i)perylen, 

Dibenzo(a,h)anthracen, Indeno(1,2,3,c,d)pyren.  
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 Graf 1: Procentuální zastoupení jednotlivých PAU 

Jak můžeme vidět na grafu č. 1 tak největší procentuální zastoupení je přiřazeno 

Acenaftenu (32%), dále pak Fenanthren (15%) a Fluorenu (10%). Jedná se o zastoupení 

kontaminantů před zahájením 4 týdenní biodegradace.                                                                       

 

6.1 Hodnocení zjištěných výsledků biodegradace US+BIO  
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        Graf 3: Srovnání hodnot se vstupem a výstupem biodegradace US+BIO 

V grafech č. 2, č. 3 vidíme srovnání vstupu a výstupu po 4 týdnech bakteriální 

degradace směsné kultury Pseudomonas putida a Rhodococcus sp., kdy vzorek přešel před 

samotnou degradací před úpravou v ultrazvukové vaně. V grafu č. 4 je znázorněno 
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procentuální snížení po degradaci US+BIO. Zde Acenaften se snížil z 32% na 25%, 

Fenanthren z 15% na 9% a Fluoren z 10% na 9%. 

 

  

  

 

 

 

   Graf 4: Procentuální zastoupení PAU po degradaci US+BIO 

6.2 Hodnocení zjištěných výsledků biodegradace MW+BIO 

 

 

 

 

 

 

Graf 5: Srovnání výsledků se vstupem a výstupem degradace MW+BIO 
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Graf 6: Procentuální zastoupeni PAU po degradaci MW+BIO 

V grafech č. 5, 6 bylo zjištěno, že Acenaften se snížil z 32% na 27%, Fenathren 

z 15% na 8% a Fluoren z 10% se nesnížil téměř vůbec. Vzorek před příslušnou degradaci 

byl podroben před úpravě v mikrovlnné peci a následně na něj byla nasazena směsná 

kultura Pseudomonas putida a Rhodococcus sp. 

6.3 Hodnocení zjištěných výsledků biodegradace BIO 

 

Graf 7: Srovnání výsledků se vstupem a výstupem degradace BIO 
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Graf 8: Procentuální zastoupeni PAU po degradaci BIO 

Třetí vzorek kalů byl podroben pouze bakteriální degradaci bez předchozích úprav. 

Na biodegradaci byla použitá směsná kultura 1:1 Pseudomonas putida a Rhodococcus sp. 

Z výsledků lze vyčíst, že Acenaften se snížil z 32% na 21%, Fenanthren 15% na 5% a 

Fluoren 10% na 6%. Po srovnání s předcházejícími dvěma vzorky je evidentní, že největší 

degradační účinek je bakteriální degradace směsnou kulturou 1:1, bez předchozích úprav.  
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6.4 Hodnocení zjištěných výsledků biodegradace K s médií 

 

 

 

 

 

Graf 9: Srovnání výsledků se vstupem a výstupem biodegradace K s médiem 

 

 

 

 

Graf 10: Procentuální zastoupení PAU vzorku K s médiem 

Další analyzovaný vzorek je kontrolní vzorek s médiem. Zde nám procentuální 

zastoupení vybraných PAU kleslo z 32% na 24% pro Acenaften, z 15% na 8% pro 

Fenanthren a z 10% na 8% pro Fluoren. 
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6.5 Hodnocení zjištěných výsledků biodegradace KK s destilovanou vodou 

 

Graf 11: Srovnání výsledků se vstupem a výstupem biodegradace 

KK s destilovanou vodou 

 

Graf 12: Procentuální zastoupení PAU vzorku KK s destilovanou vodou 

Poslední analyzovaný vzorek je druhý kontrolní vzorek kalů s destilovanou vodou. 

Procentuální zastoupení Acenaftenu kleslo z 32% na 25%, Fenathrenu z 15% na 9% a 

Fluorenu z 10% na 9%.  
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7 Závěr 

Odbourávaní znečišťujících látek ze životního prostředí, které nějakým způsobem 

narušují přirozený koloběh života, patří v dnešní době k velmi aktuálním a probíraným 

tématům. 

Biodegradaci můžeme zařadit mezi metody, které se velmi hojné míře k řešení 

tohoto tématu využívají. Aby mohla být biodegradace aplikovaná do terénního prostředí či 

praxe, předchází ji všemožný výzkum a laboratorní vyšetření. 

Cílem experimentální části mé diplomové práce bylo ověření snížení polutantů na 

vzorcích nehygienizovaného čistírenského kalů. Kal pochází z Ústřední čistírny odpadních 

vod v Ostravě, kde byl odebrán odborným personálem Vodohospodářského výzkumného 

ústavu v Ostravě. Vzorky byly rozděleny do pěti kategorií. Na prvních dvou vzorcích byla 

provedena předúprava v ultrazvukové vaně a mikrovlnné peci a byly na ně nasazené 

bakterie. Na třetí vzorek byly nasazené pouze bakterie. A další dva vzorky sloužily jako 

kontrolní vzorky s médiem a destilovanou vodou. Na vzorky byla použitá směsná kultura 

Pseudomonas putida a Rhodococcus sp. smíchaná 1:1. 

Z analýzy vzorků, které byly provedeny na Výzkumném vodohospodářském 

ústavu, jsem vytvořila procentuální grafy snížení polutantů na vzorcích po čtyř týdenní 

degradaci. Jako hlavní pozorovací a srovnávací objekt jsem použila koncentračně nejvíce 

zastoupené kongenery, a to Acenaften, Fenanthren a Fluoren. Z výsledků poté vyplynulo, 

že největší procentuální snížení bylo na vzorcích kalů, na které byla nasazena směsná 

kultura bez předchozí předúpravy. 
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