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ANOTACE 

V bakalářské práci je pojednáno o aktuálním stavu ţivotního prostředí v České 

republice a v Evropské unii. Je zde uveden výčet organických látek, které jsou v současné 

době aktuální svými úniky a nebezpečím pro ţivotní prostředí. Dále jsem se zaměřila 

na mikroorganismy znečišťující ţivotní prostředí. Nepředstavují aţ tak veliké riziko jako 

organické látky, ale určitě se na ně nesmí zapomínat.  

Nakonec jsem se soustředila na odbourávání těchto nebezpečných organických 

látek biologickými metodami, protoţe jsou v dnešní době vyhledávanými technologiemi 

k odstranění toxických látek z prostředí. 

Klíčová slova: mikroorganismy, bakterie, znečištění, ţivotní prostředí  

ABSTRACT 

In this bachelor assignment, I write about up-to-date conditions of the Living 

Environment in the Czech Republic and in the Europian Union. I introduce a listing of 

organic substances that are currently present by its leakages and the peril for the 

Environment. I also focuse on the microorganisms polluting the Environment. They do not 

represent as a big risk as the organics. However, we should not neglect them. 

Finally, I concentrate on the degradation of these dangerous organic substances by 

biological methods, because they've become nowdays coveted technologies for removing 

toxic substances from the Living Environment.  

Keywords: microorganisms, germs, pollution, living environment 
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CFC   chlorofluorouhlovodíky 

DDT   dichlordifenyltricholrethan 

HBr   kyselina bromovodíková 

HCl   kyselina chlorovodíková 

HF   kyselina fluorovodíková 

PAN   peroxyacylnitráty 

PAU   polyaromatické uhlovodíky 

PCB   polychlorované bifenyly  

PCDD   dibenzodioxiny 

PCDF   dibenzofurany 
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1   ÚVOD A CÍL PRÁCE 

 Na naší planetě ţijí ve vzájemném působení lidé a organismy. Přirozené podmínky 

pro ţivot na Zemi vytváří ţivotní prostředí, jehoţ hlavní součástí je půda, ovzduší a voda. 

Abychom si tyto přirozené podmínky dokázali nadále udrţet, musíme se o svoje prostředí 

náleţitě starat.  

Uţ od pradávna člověk narušoval prostředí. Počínaje pouţíváním přírodních 

neobnovitelných zdrojů nebo osidlováním nových míst. Z těchto důvodů docházelo 

k vyhynutí mnoha ţivočichů a rostlin, mnohdy i k problémům se zdravím.  

Rozvoj vědy a techniky měl za následek vytváření nových technologií, účinných 

látek, které sice významně přispěly lidské činnosti, ale jejich následky se projevují aţ dnes, 

kdy se člověk snaţí udrţet uţ tak zdevastované okolí kolem sebe. Stále pouţívané 

nebezpečné látky nemají za následek „jen“ znečištění prostředí, ale i trvalou změnu 

klimatu, která můţe mít trvalý dopad na ţivot na této planetě.  

Uţ několik let se vymýšlejí nové a nové metody, které by zlepšily stav znečištěného 

prostředí. Z tohoto důvodu bych se chtěla ve své práci zaměřit na přirozené metody 

odstranění polutantů. Mezi tyto metody se řadí biologické metody vyuţívající pro 

degradaci škodlivých látek mikroorganismy. Při pouţití biologických metod nevznikají 

sekundární škodlivé látky, proto bych chtěla poukázat na moţnosti vyuţití přirozeně se 

vyskytujících mikroorganismů k odstranění kontaminantů.  
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2   SOUČASNÝ STAV ŢIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V ČR A EU 

Ochrana ţivotního prostředí se v současné době řadí mezi přední příčky 

pomyslného ţebříčku hodnot a patří k nejsledovanějším úkonům společnosti, jak v Česku, 

tak i ve světě. Jednou z prioritních součástí sledovaného procesu je sanace vzdušného, 

půdního a vodního prostředí, kontaminovaného hlavně antropogenní činností. Samozřejmě 

nejdůleţitějším prvkem této sanace je výběr vhodné dekontaminační technologie. 

K nejčastěji pouţívaným metodám patří fyzikálně – chemické, ale v poslední době častěji 

i biologické metody.  

Současným trendem je, dalo by se říct, „záchrana“ ţivotního prostředí. 

Recyklujeme odpad, vyuţíváme alternativní zdroje energie. S výstavbou nových čistíren 

odpadních vod se zlepšuje kvalita vodních toků. Stav ţivotního prostředí se během 

posledních let moţná trochu zlepšil, ale pořád jsme na začátku dlouhé cesty.  

Pozitivním přínosem pro ţivotní prostředí je sniţování produkce odpadů, stále více 

se odpady třídí a je recyklováno nebo materiálově vyuţíváno aţ 80% odpadů z celkového 

rozsahu produkce odpadů. Také se zvýšila výroba elektrické energie z obnovitelných 

zdrojů. 

Své pro má i své proti, kvalita ovzduší stále není vyhovující (obr. č. 1.). Stále jsou 

překračovány imisní limity prachových částic a polyaromatických uhlovodíků 

(benzo(a)pyren). Nedochází ani k významnému poklesu emisí skleníkových plynů. 

Ve srovnání se zeměmi Evropské unie jsou tyto emise stále vysoké. Stav ovzduší a hlavně 

klimatu patří asi k nejvíce diskutovaným otázkám.  

V předchozích letech došlo i ke zvýšení znečištění vod. Objevují se nové civilizační 

polutanty, například parfémy, antibiotika nebo drogistické zboţí. Tyto látky se do vodních 

toků mohou dostávat hlavně z čističek odpadních vod, které při biologickém čištění 

nezachytí velkou část těchto látek. Účinky polutantů nejsou zrovna moc pozitivní. Mají 

negativní vliv na reprodukci organismů.  
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Obr. č. 1. Oblasti v ČR se zhoršenou kvalitou ovzduší [23] 

TV – cílový imisní limit  

 V současné době stanovuje Evropská unie cíle, které by měly zlepšit prosazování 

zákonů o ţivotním prostředí v členských zemích a navádět podniky a občany k většímu 

úsilí a snaze o přijatelnější ţivotní prostředí. [16]  

Na lidskou neuváţenost doplácí nejen prostředí, ale i biologická rozmanitost druhů. 

Protoţe za současný stav ţivotního prostředí můţe samozřejmě člověk a jeho nedůmyslné 

vynálezy (viz pesticidy).  
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3   KONTAMINANTY V ŢIVOTNÍM PROSTŘEDÍ 

Míra ohroţení ţivotního prostředí, jeho sloţek a osud kontaminantů v ţivotním 

prostředí, závisí primárně na fyzikálních a chemických vlastnostech kontaminantů. Zásadní 

rozdíly v chování lze vysledovat v závislosti na jejich skupenství.  

Plynné kontaminanty (freony) představují přímé ohroţení kvality ovzduší, zatímco 

ostatní sloţky (zeminy, podzemní vody) v první fázi prakticky neovlivňují. V dalších 

fázích je ovšem jejich působení jiţ komplexní. Freony jsou díky atmosférické cirkulaci 

transportovány z teplejších oblastí do oblastí světových pólů a kumulují se ve vysokých 

oblastech atmosféry, kde negativně ovlivňují ozónovou vrstvu. Jiné plynné kontaminanty 

se mohou, spolu se sněhovými nebo dešťovými sráţkami, koncentrovat a ovlivňovat tak 

okolí v místech spadu.  

Tuhé kontaminanty, pokud jsou nerozpustné, zůstávají z převáţné části depo novány 

ve svrchních několika centimetrech povrchové vrstvy zeminy. Do spodnějších půdních 

horizontů se mohou dostávat pouze transportem se sráţkovými vodami puklinami 

v půdách. Migrace z místa primární kontaminace nastává téměř výhradně větrnou erosí 

a přenosem jemných půdních částic. Pokud mají měřitelnou tensi par (zejména organické 

kontaminanty) mohou být ve větší či menší míře jako páry transportovány vzdušnými 

masami do vzdálenějších aţ polárních oblastí planety. Rozpustné tuhé kontaminanty jsou 

sráţkovými vodami transportovány do spodních vrstev půdního horizontu a představují 

akutní ohroţení kvality podzemních vod.  

Výrazně sloţitější je potom chování kapalných (téměř výhradně organických) 

kontaminantů. Kontaminanty rozpustné ve vodě jsou vţdy akutním ohroţením pro 

podzemní vody, protoţe jejich transport sráţkovými i podzemními vodami je relativně 

rychlý. Na druhé straně tato vlastnost pozitivně ovlivňuje rychlost a ekonomiku 

dekontaminace. [10] 
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4   ORGANICKÉ POLUTANTY 

Organickými polutanty rozumíme syntetické nebo přírodní organické látky, 

negativně ovlivňující ţivotní prostředí, ať uţ přímo nebo po fyzikální či chemické změně. 

Polutantem se můţe stát dokonce i nevyhovující organismus. Chemikálie jsou všude kolem 

nás - ve vzduchu, v půdě, ve vodě. Jsou průmyslově vyráběny nebo mohou vznikat jako 

průmyslový odpad. Pokud potom dojde k neţádoucímu uvolnění do prostředí, můţe dojít 

ke znečištění prostředí. V takovém případě můţe dojít i ke kontaminaci člověka 

a způsobovat tak různá onemocnění, ne- li smrt. Proto byla zavedena mnohá opatření proti 

těmto škodlivým látkám. Některé látky jsou dokonce uţ několik desítek let zakázány. Je 

pozoruhodné, ţe i přes veškeré zákazy jsou stále některými státy pouţívány.  

Zdraví škodlivé látky se běţně pouţívají jako chemická aditiva ve výrobcích denní 

potřeby - elektronika, oblečení, kosmetika, čisticí prostředky, dekorativní předměty 

a nábytek. Greenpeace nechalo vypracovat nezávislou expertízu, která potvrdila přítomnost 

nonylfenolu v dětských pyţamech, hračkách, bytových nátěrech a čisticích prostředcích. 

Nonylfenol vykazuje vysokou toxicitu pro vodní organismy. Ovlivňuje jejich reprodukci 

a vývoj. U člověka můţe negativně působit na reprodukční systém.  

Bromované zpomalovače hoření se zase mohou nacházet v počítačích, tele vizorech, 

kobercích a čalouněném nábytku. Jsou nebezpečné svou perzistencí v prostředí 

a bioakumulací v organismech. Chlorované parafíny mohou být nalezeny (jsou 

karcinogenní a jedovaté pro člověka a vodní organismy) v plastech a těsnících materiálech; 

ftaláty (představují riziko ovlivnění reprodukce u muţů i ohroţení vývoje plodu a malých 

dětí) v PVC plastech, parfémech a šampónech; syntetické piţmo (způsobuje vady 

reprodukčního systému u dětí) zase v čisticích prostředcích a osvěţovačích vzduchu. [7]  

Polutanty lze rozdělit podle chemického sloţení a míry škodlivosti. Z hlediska 

chemického sloţení znečišťujících látek se rozdělují do skupin podle jednotlivých prvků 

(viz tabulka č. 1). Jako samostatná skupina znečišťujících látek jsou pachy (zápachy). 

Většinou se jedná o plyny a páry organického původu. [6]  
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Tab. č. 1. Rozdělení znečišťujících látek podle chemického složení  [25] 

Sloučeniny síry anorganické  
oxidy síry, kyselina sírová, sulfan, sírany, 

sirouhlík 

organické 
merkaptany, organické sírany 

 

Sloučeniny dusíku 
anorganické oxidy dusíku, kyselina dusičná, amoniak, 

kyanovodík 

organické 
aminy, peroxydusičnany, peroxyacylnitráty 

(PAN) 

Sloučeniny kyslíku 

 

anorganické ozon 

organické oxiradikály 

Sloučeniny uhlíku 

 

anorganické oxidy uhlíku 

organické alifatické uhlovodíky (nafta, benzin, petrolej, 

minerální oleje), aromatické uhlovodíky 

(benzen, toluen, xylen, polyaromatické 

uhlovodíky), alkoholy, fenoly 

Sloučeniny 

halogenované 

 

anorganické halové prvky (F, Cl, Br) a jejich kyseliny (HF, 

HCl, HBr) 

organické halogenované uhlovodíky (DDT, PCB, PCDD, 

PCDF, freony, halony atd.) 

Sloučeniny 

ostatních prvků 

 

 zejména sloučeniny rizikových prvků (kovů) 

jako As, Cd, Hg, Pb atd. 
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4.1   Organické sloučeniny síry 

4.1.1   Merkaptany (thioly) 

 Merkaptany jsou silně zapáchající kapaliny aţ na výjimku methylmerkaptanu, který 

je plynný. Tyto sloučeniny vznikají hnilobnými procesy nebo rozpadem bílkovin 

(s obsahem síry). Nejčastěji však bývají součástí ropných produktů.  

Kaţdý merkaptan má svůj charakteristický zápach. Nejznámější methylmerkaptan 

zapáchá jako stojatá hnijící voda, ale také ho můţeme cítit ze zápachu z úst. Další thiol, 

ethylmerkaptan, není nijak výjimečný. Jeho aroma zná asi kaţdý, kdo kdy krájel cibuli. 

Některé mohou svým pachem odpuzovat, jiné zase mají pozitivní přínos, jako například, 

ve vinařství, kde se vyuţívají jako typická aromata některých odrůd vína.  

V niţších koncentracích nejsou nijak škodlivé, ale ve vyšších mohou svým 

zápachem zamořovat celé okolí a způsobovat váţné dýchací problémy. Nebezpečí 

pro ţivotní prostředí přestavují merkaptany z těţby ropy nebo při jejím úniku do vodního 

prostředí. U methylmerkaptanu lze jako antropogenní zdroje emisí uvést výrobu papíru 

a buničiny, petrochemickou rafinerii, nebo výrobu cihel.  

4.2   Organické sloučeniny dusíku 

4.2.1   Aminy 

 Aminy patří mezi nejdůleţitější organické sloučeniny. Účastní se mnoha různých 

organických reakcí a hrají důleţitou roli v organické syntéze a v metabolismu ţivé hmoty. 

V přírodě jsou sloučeniny obsahující aminoskupinu značně rozšířeny jako aminokyseliny, 

bílkoviny a alkaloidy. Některé z těchto látek jsou základními stavebními kameny ţivočišné 

tkáně a nepatrná mnoţství jiných mají význačné fyziologické účinky, ať škodlivé nebo 

prospěšné. Mnoho vitamínů, antibiotik, léčiv a jedů osahuje aminoskupiny. [9] 

 Většina aminů vytváří nepříjemný zápach. Vyšší koncentrace mohou být toxické 

a některé i karcinogenní.  
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Aminy se vyuţívají při výrobě barviv a plastů.  

Mezi skupinu aminů lze zařadit aromatické aminy a alifatické aminy Většina je 

však ve větší míře toxická a jedovatá. Jako příklad lez uvést aromatický amin anilin, který 

se vyuţívá v chemickém průmyslu. Jeho páry jsou při vdechování jedovaté.  

4.2.2   Peroxyacylnitráty (PAN) 

 PAN nejsou přímým výsledkem antropogenní činnosti, ale jejich vznik je podmíněn 

fotochemickými reakcemi aldehydů a nemethanových uhlovodíků (1–buten, propen, 2-

penten) za současného výskytu oxidů dusíku.  

 Je důleţité podotknout, ţe peroxyacylnitráty nejsou přítomny pouze v městské 

znečištěné atmosféře (smog), ale byly zjištěny ve venkovském, městském i globálním 

prostředí. 

 Automobily uţívající směs ethanolu a benzínu jako palivo, mají větší emise neţ 

automobily spalující samotný benzín. Ethanol, aldehydy a uhlovodíky, z emisí spalování 

směsi ethanolu a benzínu přispívají fotochemickou oxidací ke vzniku PAN.  

 Ve volném ovzduší nebylo prokázáno, ţe limitní hodnoty PAN nějakým způsobem 

ovlivňují funkci plic, ale je tu riziko, ţe můţe vzniknout rakovina kůţe při spolupráci 

slunečního záření.  

4.3   Organické sloučeniny uhlíku 

4.3.1   Ropné látky  

 Do skupiny ropných látek lze zařadit petrolej, benzin, naftu, topné oleje. 

Kontaminovaná místa bývají často letiště, místa pro údrţbu techniky, hangáry. Přičemţ 

můţe dojít i ke kontaminaci půdy v okolí. K obrovskému znečištění ţivotního prostředí 

těmito látkami dochází hlavně při haváriích (ropné tankery, cisterny převáţející benzin).  
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4.3.2   Benzen, toluen, xylen (BTX) 

 Všechny tři chemické sloučeniny se řadí ke skupině těkavých organických látek 

(VOC). Jejich páry jsou vysoce toxické a nejvíce znečišťují ovzduší.  

 Benzen má celkem široké uplatnění, je surovinou pro výrobu barviv, plastů, léčiv, 

insekticidů, výbušnin. V průmyslu má velký význam jako rozpouštědlo. Pouţívá se 

ke zlepšení oktanového čísla přidáním velmi malého mnoţství do benzinu. Proto je 

automobilová doprava (spalující benzin) největším zdrojem emisí v ovzduší. Dalšími úniky 

se můţe pochlubit chemický průmysl nebo rafinerie ropy. Méně významné, ale přesto 

důleţité jsou úniky ze spalování uhlí, odpadních vod nebo při spalování dřeva 

a neţelezných rud.  

 V atmosféře mohou reakcí benzenu s hydroxylovými radikály vznikat 

peroxyradikály, především známý peroxyacetylnitrát, který je společně s oxidy dusíku 

důvodem vzniku fotochemického smogu. Pomocí sráţek se benzen dostane do půdy, kde 

se vyluhuje do podzemních vod nebo se můţe zpět odpařit do atmosféry.  

 Je vysoce toxický, poškozuje imunitní systém, způsobuje anémii, v nejhorším 

případě rakovinu plic, leukémii a nakonec smrt.  

 Toluen má podobné uplatnění jako benzen. Je obsaţen v nátěrech, barvách, 

lepidlech, čisticích prostředcích. Není tolik toxický jako benzen, proto našel uplatnění jako 

jeho náhrada v rozpouštědlech. Velmi oblíbený se stal u mládeţe, jeho vdechování má 

narkotické účinky a můţe zapříčinit závislost. Konečným důsledkem je poškození mozku. 

Dnes jiţ není volně dostupný.  

 Jeho účinky se nejvíce projeví v atmosféře, kde se přeměňuje na jiné látky a rovněţ 

je spoluúčastníkem fotochemického smogu.  

 Xylen se vyskytuje ve formě tří izomerů: 1,2-dimethylbenzen, 1,3-dimethylbenzen 

a 1,4-dimethylbenzen. Dohromady tyto tři formy tvoří technický xylen. Největší mnoţství 

se vyprodukuje ke zvýšení oktanového čísla benzinu, zbytek se uplatní jako rozpouštědlo 

v tiskařství, při výrobě barev, lepidel, gumy, pesticidů, filmů nebo parfémů. Z 1,4-
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dimethylbenzenu se vyrábí vlákna a pryskyřice, jeţ jsou obsaţeny v oděvech nebo 

kobercích. [17] 

 

   

Obr. č. 2. Izomery xylenu [17] 

 Hlavním zdrojem emisí je opět doprava. Do prostředí se uvolňují páry xylenu 

při přepravě, výrobě a pouţití produktů obsahujících xylen. Vody mohou být znečištěny 

při úniku ze zásobních tankerů. Tento únik můţe zasáhnout i vodní organismy. Pokud 

člověk inhaluje větší mnoţství xylenu, můţe dojít k poškození nervové soustavy, 

poruchám dýchání a krvetvorby. 

4.3.3   Polycyklické aromatické uhlovodíky (PAU)  

 Skupina polycyklických aromatických uhlovodíků představuje velmi širokou škálu 

různých látek vyznačujících se tím, ţe ve své molekule obsahují kondenzovaná aromatická 

jádra a nenesou ţádné heteroatomy ani substituenty. Do skupiny PAU náleţí následující 

látky: naftalen, acenaftylen, acenaften, fluoren, fenantren, antracen, fluoranten, pyren, 

benz(a)antracen, chrysen, benzo(b)fluoranten, benzo(k)fluoranten, benzo(a)pyren, 

dibenzo(a,h)antracen, indeno(1,2,3-c,d)pyren a benzo(ghi)perylen. [11] 

 PAU jsou běţnou součástí produktů vyuţívaných v průmyslu (asfalt, motorová 

nafta, produkty z černouhelného dehtu) Ve většině případů se tyto uhlovodíky cíleně 

nevyrábí. 

PAU jsou znečišťující látky, které jsou nebezpečné především svými 

genotoxickými vlastnostmi. Jsou karcinogenní a mohou ohrozit vývoj plodu.  
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 Vznikají při nedokonalém spalování (topeniště, elektrárny) materiálů s obsahem 

uhlíku. K dalším zdrojům emisí se řadí koksovny, ropné závody, výroba hliníku, 

zkapalňování a zplyňování uhlí, dále procesy, při nichţ se nakládá s asfalty, dehty a jinými 

ropnými produkty.  

 Vysoké emise pocházejí hlavně z vytápění domácností, kde dochází k nekvalitnímu 

spalování pevných paliv v nevhodných topeništích 

 K největším problémům PAU patří jejich perzistence, coţ znamená, ţe dlouho 

setrvávají v ţivotním prostředí. Můţe tak docházet k jejich transportu na velké vzdálenosti.  

 

Obr. č. 3. Průměrná roční koncentrace benzo(a)pyrenu v ovzduší v roce 2007 [24] 

LAT – doln í mez pro posuzování 

UAT – horní mez pro posuzování 

LV – limitní hodnota 
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4.3.4   Fenoly 

 Fenoly jsou sloučeniny vyskytující se přirozeně (produkce fenolů rostlinami 

a ţivočichy) i uměle vyrobené. K fenolům se řadí fenol a deriváty fenolu (kyselina 

salicylová, chlorfenol). 

Nejčastěji se fenoly pouţívají v chemickém průmyslu. Fenol je vyuţíván jako 

dezinfekční prostředek a  biocidní přípravek k ošetření materiálu. Je také jako kyselina 

salicylová obsaţen v některých lécích. Chlorfenol má antiseptické a dezinfekční účinky, je 

součástí pesticidů a pouţívá se jako ochranný prostředek na dřevo.  

Uměle vyrobené fenoly mohou mít pro ţivotní prostředí negativní účinek. 

K velkým zdrojům emisí lze zařadit mnoţství úniků z jejich produkce, spalování paliv 

a z výluhů nesprávně zabezpečených skládek. Jejich výpary mohou přispívat k produkci 

fotochemického smogu. Z fenolů je nejrizikovější sloučeninou chlorfenol. Můţe se 

akumulovat v organismech, je toxický a perzistentní v prostředí. Dále je vhodné zmínit 

vznik chlorfenolů během chlorace pitné vody. Při chloraci vody dojde k nachlorování 

přítomných (především jednosytných) fenolů, a tím ke vzniku silně páchnoucích 

chlorfenolů, které mohou z organoleptického (čichového a chuťového) hlediska zcela 

znehodnotit pitnou vodu. [15] 

Velké nebezpečí představují fenoly pro vodní organismy.  

Negativní vliv mají fenoly i na lidské zdraví. Slabé koncentrace způsobují bolesti 

hlavy, nevolnost a zvracení. Při vyšších koncentracích jsou mutagenní a je ohroţen 

transport kyslíku v krvi. To vede k modrání rukou a nohou, rtů a v horším případě 

ke ztíţenému dechu, kolapsu i smrti.  

4.4   Organické halogenované sloučeniny  

 Halogensloučeniny patří v současnosti k nejnebezpečnějším, ale přesto 

k nejpouţívanějším polutantům v ţivotním prostředí. Mnohým sloučeninám dává za vznik 

i lidská činnost jako vedlejší produkt. Člověk však většinu těchto polutantů vyrábí záměrně 
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pro různé potřeby. Ano, byly velice prospěšné, uţitečné a hlavně účinné, ale nikdo uţ 

nezkoumal jejich negativní účinek a nebezpečnost pro ţivotní prostředí. 

 Halogenované uhlovodíky jsou velmi toxické, schopné kumulace v prostředí i v těle 

organismů a velmi odolné vůči biochemickému a chemickému rozkladu.  

K nejznámějším a nejobávanějším halogensloučeninám se řadí pesticidy (DDT), 

PCB, PCDD, PCDF a freony. 

4.4.1   Pesticidy 

 Pesticidy jsou chemické přípravky pouţívané proti neţádoucím rostlinám 

(herbicidy), ţivočišným škůdcům (insekticidy) a parazitujícím houbám (herbicidy), které 

nějakým způsobem negativně ovlivňují, či dokonce poškozují zemědělské prod ukty, 

kulturní rostliny, potraviny, domy, sniţují uţitkovost a produktivitu hospodářských zvířat.  

 Vesměs všechny pesticidy jsou toxické, jak pro člověka, tak i pro ţivotní prostředí. 

V prostředí se rozkládají za přispění vody, světla, kyslíku a půdních bakterií. K jejich 

degradaci přispívají fyzikálně – chemické faktory. Významná je vlhkost, sluneční záření 

a pH prostředí Produkty jejich degradace nazýváme rezidua, neboli zbytky pesticidů, která 

přechází do potravního řetězce.  

 Pesticidy byly vyrobeny člověkem, a tak se není co divit, ţe zkoumal hlavně jejich 

účinnost a ne jejich nebezpečný dopad na ţivotní prostředí a samozřejmě i na člověka. 

Při nadměrném pouţití se v prostředí projevují zvýšenou zátěţí organismů. Negativnímu 

vlivu pesticidů podléhají všechny prvky biosféry (půda, voda, ovzduší, fauna a flóra). Tyto 

látky, pouţity na rozlehlých plochách, můţou být splaveny do vodních toků prudkými 

dešti. Při postřiku mohou být rozprášeny a následně unášeny do prostředí. Mnoho pesticidů 

nemají úzkou specifikaci, tudíţ kromě škůdců usmrcují i jiné organismy. Dlouhodobým 

uţíváním se pak dospělo k tomu, ţe ve většině případů se staly mikroorganismy odolnými 

vůči těmto přípravkům.  

 K nejhorším organochlorovým pesticidům, které kdy byly vyrobeny, patří DDT 

(dichlordifenyltricholrethan). 
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 Tento nejznámější insekticid byl za druhé světové války masově vyuţíván 

v zemědělství. A aţ za několik desítek let bylo zjištěno, ţe má velmi negativní účinky 

na ţivotní prostředí – je toxický a kumuluje se v tělech ţivočichů (výsledkem jsou otravy 

a postupné vymírání druhu). Také se spekuluje, ţe táním ledovců se uvolňuje DDT, 

zakonzervované z dřívější doby, do oceánských vod.  

 V současné době je jeho výroba a pouţití ve většině zemí zakázána. Stále se však 

pouţívá v některých asijských a afrických zemích v boji proti malárii. 

4.4.2   Polychlorované bifenyly (PCB) 

Polychlorované bifenyly prezentují skupinu mnoha podobných si látek, lišící se nejen 

svými chemickými a fyzikálními vlastnostmi, ale i polohou a počtem atomů chloru 

v molekule. Tato velmi stabilní skupina zahrnuje aţ 209 různých izomerů, obsahujících 1 -

 10 atomů chloru na bifenylovém jádře. [5]  

 

Obr. 4. Obecná struktura molekuly PCB [5] 

PCB jsou hojně vyráběny uţ od roku 1929, dokud nebyly v roce 1979 zakázány pro 

svou vysokou toxicitu. 

 První výrobky na bázi PCB se uplatnily jako náplň do kondenzátorů. Dnes se 

uplatňují jako rozpouštědla barev, změkčovadla plastů a kapalné nehořlavé prostředky.  

 Počátky výroby PCB byly podobné jako u DDT. To znamená, ţe pro své výborné 

vlastnosti se začaly vyrábět v hojném měřítku, a aţ postupem času, kdy bylo do prostředí 

rozptýleno obrovské mnoţství této látky, se zjistilo, ţe jsou velmi nebezpečné. Koncem 60. 

let 20. století bylo zjištěno, ţe PCB negativně ovlivňují ţivotní prostředí, tudíţ byla 
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postupně na celém světě omezena jejich výroba. Odhadem bylo vyrobeno asi jeden aţ dva 

miliony tun těchto látek.  

 Přestoţe nejsou tolik toxické, nepříznivě působí na naše orgány a kumulují se 

v organismech. Do vzdušného prostředí se dostávají hlavně ze skládek odpadů, 

vypařováním barev, změkčovadel a konzervačních prostředků. Také mohou vzniknout 

ve spalovnách spalujících chlorované sloučeniny. Účinnost není stoprocentní, a tak PCB 

kolují znovu do ovzduší, kde ve formě dešťů spadnou na zem a kontaminují půdu. 

Při poklesu účinnosti můţe navíc vzniknout riziko daleko většího úniku emisí. Při takovém 

spalování dochází ke vzniku dalších nebezpečných látek, dioxinů. Bezpečně lze PCB spálit 

při velmi vysokých teplotách (aţ 13 000°C), při niţších vznika jí další nebezpečné jedy, 

jako například pentachlordibenzofuran, známý pod názvem PCDF, a jeho deriváty.  

 Bylo zjištěno, ţe PCB a jejich rezidua se nacházejí v kontaminovaných potravinách 

(zejména potraviny vypěstované na znečištěné půdě), v mateřském mléce. Z toho vyplývá, 

ţe kolují i v potravním řetězci. Pro člověka mohou být zdrojem PCB mléčné výrobky 

a mléko, masné výrobky a maso.  

4.4.3   Polychlorované dibenzofurany (PCDF) a polychlorované dibenzodioxiny 

(PCDD) 

 Oba tyto sloţité názvy známe pod pojmem furany a dioxiny. Vznikají, jak uţ bylo 

uvedeno u polychlorovaných bifenylů, nedokonalým spálením organických látek 

s obsahem chloru. Dále mohou vznikat při bělení papíru a výrobě herbicidů (s obsahem 

chloru). Samozřejmými zdroji emisí jsou i spalovny komunálního odpadu. 

 V niţších dávkách jsou toxické a karcinogenní, ve vyšším mnoţství způsobují 

nevratné poškození kůţe. Nejtoxičtější z dioxinů je 2,3,7,8–tetrachlordibenzo–p-dioxin, 

známý pod triviálním názvem TCDD.  

 K velkému riziku dochází u dioxinů, které spadnou na vegetaci z ovzduší. 

Kontaminované potraviny jsou seţrány dobytkem. Dochází ke kontaminaci mléka a masa, 

které je nakonec poţito člověkem.  
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 Dioxiny a furany nikdy nebyly účelně produkovány, proto nemají ani ţádné vyuţití. 

Jen v jednom případě, kdy jako herbicid byl součástí přípravku Agent Orange. Byl pouţit 

ve vietnamské válce ke zbavení listnatých porostů, zejména v tamějších dţunglích.  

 Emisní a imisní limit pro dioxiny v České republice nebyl dosud stanoven.  

4.4.4   Freony (CFC) 

 Tento obchodní název zahrnuje chlorofluorouhlovodíky, které jsou většinou plynné, 

někdy i kapalné látky, nevznikající v přírodě samovolně.  

 Do té doby, neţ byly zakázány, pouţívaly se jako chladící médium, hnací 

prostředek ve sprejích a jako hasící látky. Jejich výroba a pouţívání bylo zakázáno  

z důvodů narušování ozónové vrstvy. Důsledkem působení freonů na ozónovou vrstvu byl 

její úbytek a následně větší průnik ultrafialového záření na povrch Země. Některé freony 

mohou být i mutageny. V důsledku toho vzniká rakovina kůţe a je ohroţena fauna i flora. 

 (1) 

   (2) 

   (3) 

Obr. č. 5. Rovnice štěpení freonů v atmosféře působením UV záření. [19] 

 Likvidace freonů ze starých zátěţí je zaloţena na spalování. Podobně jako 

u polychlorovaných bifenylů můţe docházet při spalování ke tvorbě dioxinů a při špatné 

manipulaci a neopatrnému skladování k úniku freonů do ovzduší.  

 Freony se sice nehromadí v potravním řetězci a v ţivých organismech, ale svou 

chemickou stálostí se dlouhodobě akumulují ve vrstvách atmosféry (stratosféra, 

troposféra). V prostředí mohou setrvávat několik desítek aţ stovek let.  

Z nejznámějších freonů lze uvést CFC 11 (trichlorfluormethan, CFCl3), CFC 12 

(dichlordifluormethan, CF2Cl2), CFC 13 (chlortrifluormethan, CF3Cl), CFC 114 (1,2-
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 dichlor-1,1,2,2-tetrafluorethan) a tetrachlormethan (CCl4). Freony 11 a 12 se hojně uţívaly 

ve sprejích jako hnací plyny. Freony 13 a 114 našly velké uplatnění jako rozpouštědla 

a chladící média. [20] 

 

Obr. č. 6. Strukturní vzorce nejznámějších freonů (CFC 11, CFC 12, CFC 114 a CFC 13) [20] 
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5   NEŢÁDOUCÍ MIKROORGANISMY V ŢIVOTNÍM PROSTŘEDÍ 

Ţivotní prostředí není znečišťováno jen organickými polutanty, ale jistou mírou 

přispívají ke znečištění i některé mikroorganismy. Je to udivující, ale člověk by řekl, ţe 

tyto malinkaté formy ţivota přece nemůţou nijak ublíţit. Ale pokud dojde k jejich 

přemnoţení, mohou představovat velké riziko znečištění a následné ohroţení pro člověka. 

Na druhou stranu se vyskytují na Zemi i takové druhy, které nám pomáhají zneškodňovat 

i odbourávat toxické látky.  

Ke skupině mikroorganismů se řadí bakterie, prvoci, sinice a řasy, mikroskopické 

houby (plísně).  

Díky jejich rozmanitosti se mikroorganismy vyuţívají při kompostování, výrobě 

bioplynu, v lihovarnictví či potravinářství. 

5.1   Bakterie 

Bakterie jsou jednobuněčné, prokaryotní organismy. Jejich buňka má velikost jen 

několik mikrometrů. Charakteristickým znakem je přítomnost buněčné stěny obsahující 

murein (peptidoglykan) a nukleoidem. Z hlediska jejich vztahu ke kyslíku se dělí 

na skupiny:  

Obligátně aerobní bakterie vyţadují na získání energie vzdušný kyslík. Mnohé 

z nich jsou mikroaerofilní, pro svůj růst a metabolismus taktéţ potřebují vzdušný kys lík, 

tolerují ale i jeho sníţený parciální tlak.  

 Obligátně anaerobní bakterie získávají energii výlučně fermentací. Pro tyto je 

vzdušný kyslík toxický. Jiné anaerobní bakterie mají stejný anaerobní metabolismus, jsou 

ale aerotolerantní, coţ znamená, ţe rostou, i kdyţ pomaleji, i za přítomnosti vzdušného 

kyslíku. 

 Fakultativně anaerobní bakterie rostou v nepřítomnosti a také i v přítomnosti 

vzdušného kyslíku. Bez něj mohou svůj metabolismus přeměnit na fermentaci. Mnohé 

fakultativně anaerobní bakterie rostou pouze při sníţeném parciálním tlaku vzdušného 

kyslíku (mikroaerofilní). [12] 
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 Většina bakterií se nachází v půdě, kde se účastní hlavně rozkladných procesů. 

Podílí se na zúrodňování a zmineralizování půdy.  

 Bakterie jsou kosmopolitní, vyskytují se ve vodě, v půdě, ovzduší i na povrchu 

nebo uvnitř jiných organismů. 

 Některé bakterie mohou ţít i v tak extrémních podmínkách, ve kterých by jiné 

organismy zahynuly. Methanové, ţelezité a manganové bakterie jsou chemolitotrofní, to 

znamená, ţe vyuţívají organických nebo anorganických sloučenin k získání energie. 

5.1.1   Methanové 

K methanovým bakteriím se řadí několik rodů, z nichţ nejznámější je asi 

Methanococcus, Methanobacterium a Methanosarcina. Ţijí v bahně, ve slaných i sladkých 

vodách, v ledovcích nebo mokřadech. Také se ale vyskytují v ţaludcích přeţvýkavců.  

Tyto bakterie produkují methan reakcí oxidu uhličitého a vodíku. Jsou to anaerobní 

organismy, tudíţ místo kyslíku vyhledávají vodík. Nejčastěji jsou vyuţívány k anaerobní 

přeměně organických látek, při které vzniká bioplyn (anaerobní digesce). Tyto postupy 

jsou nejčastěji vyuţívány v bioplynových stanicích nebo v čističkách odpadních vod.  

Methanogenní bakterie patří k jedněm z největších producentů methanu. Kromě 

produkce methanu, způsobují senzorické znečištění vod (zákal, barva).  

5.1.2   Ţelezité 

 Ţelezité aerobní bakterie se vyskytují ve vodách s velkým obsahem ţeleza. 

K jejich pomnoţení stačí nízké koncentrace ţeleza. Ve vodě tvoří okrové shluky. Při 

přemnoţení mohou ţelezité bakterie způsobit spíše technologické problémy 

ve vodárenských zařízeních. Také mají vliv na senzorické vlastnosti vody (barva, zákal).  

Druh Legionella ferruginea tvoří ve vodě uhličitany ţeleza za současného výskytu 

oxidu uhličitého. Buňky jsou ledvinovitého tvaru, posazené na konci slizovitých, dlouhých 

stopek, zkroucených do spirály. 
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 Leptothrix ochracea je další známý zástupce vláknitých ţelezitých 

mikroorganismů. Na povrchu svých pochev ukládá okrové usazeniny hydroxidu ţelezitého 

v tlusté vrstvě.  

 Bakterie Crenothrix polyspora působí značné problémy v potrubích. Její zárodky se 

přichytí na stěně potrubí, čímţ se vytvoří chuchvalce vlákenek, které v sobě hromadí 

hydroxid ţelezitý. Ten se usazuje v tlustých, ale křehkých vrstvách. Prouděním vody 

dochází k utrţení a tím i k ucpání potrubí.  

 Ţelezité bakterie potřebují k oxidaci ţeleza (dvojmocné na trojmocné) ţiviny 

a zdroj ţeleza. Při oxidaci ţeleza vzniká vodík, který má za následek uvolnění ţeleza 

(dvojmocné) z potrubí. Tím dochází ke korozi potrubí.  

5.2   Bičíkovci 

 K nejkomplikovanějším prvokům se řadí barevní bičíkovci (Chrysococcus 

rufescens, Coccomonas orbicularis, Carteria klebsii). Způsobují problémy především 

ve vodárenském prostředí.  

 Bičíkovci se pohybují za světlem, proto při velkém výskytu ve vodárenských 

nádrţích svým aktivním pohybem způsobují komplikace procesu filtrace a čiření. 

Na druhou stranu se nesmí při jejich „deaktivaci“ porušit jejich buňky. Buněčný obsah 

bičíkovců je totiţ ţivným médiem některých důleţitých bakterií, uplatňujících se při čištění 

odpadních vod. 
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5.3   Vláknité mikroorganismy 

 K vláknitým mikroorganismům lze zařadit prvoky, bičíkovce a kořenonoţce, 

mikromycety, a řasy Problematika je spojována s bytněním kalu a tvorbou pěn 

na čistírnách odpadních vod.  

 Povrch vláknitých mikroorganismů špatně váţe vodu (je hydrofobní). Pokud je 

zvoleno nevhodné provzdušnění v aktivační nádrţi, můţe docházet k vyplouvání kalu 

k hladině a tím i k tvoření pěny. 

Zatím není způsob, který by trvale odstranil tyto organismy. Eliminace lze 

dosáhnout aplikací chlorové vody postřikem pěny.  

5.4   Sinice a řasy 

 Sinice jsou velmi podobné bakteriím a mají rostlinnou buňku, zatímco řasy lze 

povaţovat za velmi primitivní rostliny.  

 Sinice ţijí ve slané i sladké vodě, mohou být součástí léčebných bahen.  

 Velké nebezpečí pro okolí představují při přemnoţení. Nejvíce se pomnoţují 

v letních měsících, kdy se lidé chystají koupat. Na vodní hladině vytváří souvislou zelenou 

plochu zvanou vodní květ. Nebyl by to aţ takový problém, kdyby sinice současně 

neuvolňovaly do vody své toxiny. K nejtoxičtějším druhům patří Microcystis aeruginosa  

a Anabaena flosaquae. Toxiny vyvolávají různé alergie u člověka i zvířat.  

 Rozvoj řas a sinic je hlavně podmíněn pouţíváním pracích prášků s fosfáty, které se 

dostávají do přírodních vod z čistíren, protoţe je nelze dokonale odstranit. Celková 

eutrofizace vody má za následek vznik vodního květu. Po jeho odumření není ve vodě 

dostatek kyslíku. Dochází tak k umírání ryb a jiných organismů.  

 Řasy nepředstavují tak toxické riziko jako sinice, ale působí technologické 

a senzorické problémy. Rozsivka Asterionella formosa způsobuje při vyšším mnoţství 

pachové a chuťové problémy pitné vody. Při masovém výskytu způsobuje nepříjemný rybí 

zápach. 
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 Rozlišujeme řasy zelené (Chlorophyta), hnědé (Chromophyta) a červené 

(Rhodophyta). Nacházejí se ve vodních tocích, bazénech, č istírnách odpadních vod. Řasy 

mají velké vyuţití v lékařství. Hlavně zelené řasy se pouţívají například jako doplněk 

stravy. 

5.5   Mikroskopické houby (mikromycety) 

 Mikromycety se staly po druhé světové válce velmi významnými eukaryotními 

mikroorganismy v oblasti objevování nových léků. Následně potom byly objeveny i látky, 

které samy produkují. Mykotoxiny škodlivě působí na ţivotní prostředí i na člověka. Lidé 

jsou vystaveni mykotoxinům především z potravin.  

 Mikromycety jsou heterotrofní, eukaryotní parazité. Některé druhy jsou 

kosmopolitní. Společně s kvasinkami tvoří tyto plísně mikroskopickou skupinu hub.  

 Jsou přítomné ve vodě, v ovzduší, ne tělech odumřelých i ţivých organismů, 

v půdě, dokonce i na stěnách a potravinách. Potraviny jsou velmi dobrým substrátem 

pro jejich růst. 

 Nejvýznamnější mykotoxin, který je karcinogenní pro člověka, je aflatoxin B1. 

 Také mají negativní účinky na chuť a zákal vody.  
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6   BIOLOGICKÉ TECHNOLOGIE ODSTRANĚNÍ POLUTANTŮ 

 Ţivotní prostředí je znečištěno mnoţstvím různorodých látek, které vyţadují různé 

metody odstranění.  

 Nabízí se mnoho moţností dekontaminace, ale já bych se ve své práci chtěla 

zaměřit na biologické metody odstraňování polutantů. K  těmto metodám se řadí 

bioremediace a biodegradace. Obě jsou zaloţeny na rozkladu kontaminantů 

mikroorganismy. Tyto degradační postupy mohou probíhat na skládkách, 

v kontaminovaných půdách, oceánech, v sedimentech a v podzemních a povrchových 

vodách. 

6.1   Biodegradace 

 Při biodegradaci dochází působením biologických faktorů (mikroorganismy, hmyz) 

k biologickému rozkladu polymerů (látka sloţená z molekul jednoho či více skupin 

navzájem spojených atomů tak, ţe odebráním nebo přidáním několika stavebních jednotek 

nedojde ke změně chemických a fyzikálních vlastností látky). Proces b iodegradace našel 

velké uplatnění při degradaci plastů se sníţenou ţivotaschopností. Degradaci polymeru 

způsobují samotné metabolity, které vyprodukují bakterie a plísně.  

 Podstata biodegradace spočívá ve schopnosti některých bakterií vyuţívat 

uhlovodíky obsaţené v odpadu jako zdroj energie a uhlíku. Zde vyuţívané bakteriální 

kmeny jsou nepatogenní a nejedovaté.  

 Organické sloučeniny jsou většinou rozloţeny za vzniku anorganických sloučenin, 

dusíku, síry, uhlíku, fosforu a dalších prvků, které se uvolněním do prostředí začleňují 

do přirozeného koloběhu látek. Pokud je proces biodegradace úplný, nazýváme jej 

mineralizace. 

 Mnoho syntetických látek je vysoce toxických nejen pro člověka, zvířata a rostliny, 

ale i pro samotné mikroorganismy, proto nemusí dojít k úplné mineralizaci těchto 

sloučenin. 
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 Často lze pozorovat tak zvaný transformační proces, při němţ dochází k vytváření 

nových organických sloučenin z původních toxických látek. Takovéto produkty se obvykle 

kumulují v prostředí a stávají se perzistentními. Tato přeměna není ve většině případů 

ţádaná. 

 Pokud organické znečištění nemůţe být atakováno enzymatickým vybavením 

mikroorganismu, pak nemůţe sloučenina slouţit ani jako zdroj uhlíku a energie, 

a biosyntetické pochody v buňce neprobíhají. Velmi často postačí, aby tato neobvyklá 

kontaminující látka byla pozměněna například abioticky nebo enzymem jiného 

mikroorganismu na vyuţitelný substrát v hlavních metabolických drahách degradátora. 

[13] 

 Rozkladu organických kontaminantů předchází etapa přizpůsobování, při kterém 

nedochází k degradaci těchto látek. Je to časové období, které uběhne od počátku 

kontaminace aţ do zjevného poklesu účinnosti látky. Následně je tato etapa vystřídána 

rapidním úbytkem koncentrace polutantu.  

 

Obr. č. 7. Biodegradace polutantu s fází přizpůsobení [13] 

 Na základě biodegradace lze dekontaminovat odpadní plyny i vzduch. Technologie 

je zaloţena na transformaci polutantu z odpadního plynu na vodu a oxid uhličitý. 
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Kontaminovaný vzduch prochází v biofiltru substrátem, na kterém se nachází potřebné 

mikroorganismy. Nakonec je dekontaminovaný vzduch volně vypuštěn do atmosféry.  

Biofiltry mají velké uplatnění při kompostování, v potravinářství, chemickém 

průmyslu nebo při odstraňování nepříjemných pachů.  

Biodegradace má široké uplatnění. Ale v některých případech látky obsaţené 

ve sloučeninách znemoţňují úplný proces rozkladu. V případě dioxinů je biodegradace 

velmi pomalá, protoţe obsahují látky, které jsou odolné proti bakteriálnímu působení. 

U pesticidů je biodegradace ztěţována aminoskupinami, halogeny nebo hydroxylovými 

substituenty v jejich struktuře. 

 Nejsnadnější biodegradace probíhá u alifatických uhlovodíků. Z chemického 

hlediska mají struktury velmi podobné v přírodě přítomným rostlinným voskům 

a mastným kyselinám. Konečným produktem této aerobní biodegradace jsou totiţ mastné 

kyseliny. U anaerobní biodegradace jsou alifatické uhlovodíky taktéţ odbourávány 

za vzniku mastné kyseliny, ale proces probíhá pomaleji.  

 K odstranění polychlorovaných bifenylů lze pouţít jak anaerobní, tak i aerobní 

biodegradaci. Při biodegradaci za přístupu vzduchu se pouţívají bakterie Pseudomonas 

putina. Postup anaerobní degradace probíhá na základě redukční dehalogenace, poté je 

za přítomnosti anaerobních bakterií nahrazen atom halogenu v molekule atomem vodíku 

(hydrogenolýza). Redukční dehalogenace můţe probíhat i za přítomnosti kyslíku 

s pouţitím bakterií Desulfomonile tiedjei. [18] 

6.2   Bioremediace 

 Bioremediační procesy jsou variantou metod biodegradačních, které přispívají 

k sanaci znečištěného prostředí. Tyto procesy redukují nebezpečí perzistence a riziko 

nevyhovující přirozené přeměny polutantů. Bioremediace je zaloţena na odstranění 

toxických látek z kontaminovaných podzemních vod nebo půd, vyuţívající specifické 

mikroorganismy k úplnému rozkladu, nebo jen k optimalizaci prostředí přirozené 

mikroflóry. Optimalizace se docílí přidáním ţivin nebo stimulantů k rozloţení znečištění. 

Výsledným produktem jsou tedy netoxické látky, které uţ nepředstavují velké nebezpečí 
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pro organismy a prostředí. Bioremediace ale nevyřeší všechny potíţe spojené se ţivotním 

prostředím. Jako ostatní procesy, můţe odstraňovat jen určité typy polutantů.  

 Lze je pouţít také pro čištění kalů a plynů, podzemních a odpadních vod.  

 Samotný proces můţe ovlivňovat několik faktorů. Tak například toxicita polutantu, 

přítomnost jiných chemických sloučenin (které by mohly nějakým způsobem potlačit nebo 

i znemoţnit aktivitu mikroorganismů), pH, vlhkost prostředí, teplota nebo salinita. Snad 

nejdůleţitějším faktorem je biologická rozloţitelnost znečišťujících sloučenin. Některé 

látky se lehce rozkládají, jiné těţce odolávají.  

 K sledovaným parametrům se řadí vlastnosti polutantu (jejich koncentrace, 

biologická rozloţitelnost, chemické sloţení, těkavost, toxicita a rozpustnost), 

hydrogeochemické vlastnosti pro správný výběr technologie (přítomnost ţivin, geologický 

průzkum poţadovaného prostředí, vodní potenciál lokality, rychlost proudění a hladiny 

spodní vody) a charakteristika lokality z mikrobiologického hlediska (specifická a 

dostatečná rozkladná aktivita a stav populace mikroorganismů).  

 Nejvíce se bioremediace uplatní pří odstranění znečištění polyaromatickými 

uhlovodíky, ropnými látkami, také pesticidy nebo polychlorovanými bifenyly.  

 Rozkladné procesy organických látek se dějí, jak za přítomnosti, tak 

i za nepřítomnosti kyslíku. Při anaerobních procesech, které jsou vývojově starší, 

nedosáhnou mikroorganismy takového mnoţství energie jako při aerobních procesech. 

Široké uplatnění u mnoha organických sloučenin mají oba dva druhy metabolismu.  

 Nejpříhodnějším místem separace mikroorganismů s biodegradačními schopnostmi 

jsou místa, která jsou vystavena působení polutantů v dlouhém časovém období. 

Mikroorganismy, pyšnící se biodegradačními schopnostmi, jsou povětšinou bakterie. Tyto 

bakterie se nejvíce uplatňují při odstranění chlorovaných sloučenin. K  nejvyuţívanějším 

rodům anaerobních bakterií se řadí Desulfobacterium nebo Clostridium. Zatímco rody 

Rhodococcus, Pseudomonas, Achromobacter, Bacillus a Alcaligenes patří k hojněji se 

vyskytujícím aerobním bakteriím.  
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 Samozřejmě nemohou všechno odčinit jen bakterie. Na znečištěných lokalitách lze 

najít, i kdyţ v daleko menší míře, i nejrůznější druhy kvasinek a plísní. Například rody 

Penicillium, Candida, Aspergillus nebo Trichoderma.  

 Mikroorganismy v přírodě tvoří sdruţené útvary, ve kterých mohou soupeřit nebo 

spolupracovat. Ve vodním prostředí mohou bakterie tvořit i biofilmy, které jsou navíc 

odolné k antibakteriálním látkám obsahujících různé polutanty. Biofilm je vytvářen, pokud 

dojde k nedostatku ţivin. Mikroorganismy zmenší buňky a jejich povrch se stává 

přilnavějším. Znovu se mnoţit a růst začnou, aţ najdou jistou oporu. Zvýšenou 

metabolickou aktivitu můţe vyvolat přilnavost na povrch. Ta můţe být vyuţívána 

při čištění odpadních vod a odstraňování jedovatých polutantů.  

 Bioremediace vyuţívá k sanaci prostředí dva základní postupy: fertilizaci a seeding.  

 Fertilizace je bioremediační metoda, která spočívá v akceleraci jiţ probíhajících 

pomalých biodegradačních procesů, uskutečňovaných přirozeně se vyskytující 

mikroflórou. Nejčastěji spočívá ve stimulaci růstu vhodných degradátorů přídavkem zdrojů 

dusíku a fosforu, popřípadě růstových faktorů či induktorů specifických enzymů.  

 Seeding spočívá v obohacení kontaminovaného prostředí degradátory se známým 

potenciálem. Spolu s těmito mikroorganismy mohou, ale nemusí být aplikovány i potřebné 

ţiviny a růstové faktory. Bioremediace uskutečňovaná metodou seeding je prováděna 

nejčastěji s mikroorganismy izolovanými z přirozeného prostředí. V procesu bioremediace 

– seeding zatím nejsou vyuţívány geneticky modifikované mikroorganismy, i kdyţ 

v laboratorních podmínkách jsou tyto mikroorganismy konstruovány a vyuţívány 

pro studium degradačních procesů a konstrukci degradačních drah. [13]  

 Mohou nastat případy, kdy zamořené prostředí je chudé na poţadovanou 

mikroflóru. V této situaci je nutné pouţít metodu seeding (naočkování).  

 Bioremediace lze provádět technologiemi buď v místě znečištění (in situ) nebo 

v lokalitě vzdálené od původního znečištění (ex situ). 
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6.2.1   Bioremediace in situ 

 Sanace in situ lze aplikovat na půdu kontaminovanou ropnými uhlovodíky. 

Degradační proces probíhá na bázi vtlačení ţivin a kyslíku nebo aplikace mikroflóry 

do znečištěného místa. Dále je zemina obohacena o nedostatkové sloţky (fosfor, dusík) 

a provzdušněna.  

 Jak uţ bylo uvedeno, technologie sanace in situ probíhají v místě znečištění. Proto 

mají velké uplatnění při sanaci spodních vod znečištěných ropou a jejími produkty. Jádro 

technologie je zaloţeno na čerpání a zpětném zasakování podzemní vody. Podzemní voda 

recirkuluje systémem: čerpané vrty – aerační nádrţ s dávkováním nutrientů (eventuálně 

bioreaktor) – zasakovací vrty nebo rýhy – kontaminovaná zemina – čerpané vrty. [14] 

 Tato technologie je úspěšná a finančně nenáročná. Na druhou stranu její průběh je 

pomalý a postup odstranění kontaminantu je špatně kontrolovatelný.  

6.2.2   Bioremediace ex situ 

 Technologie ex situ našly uplatnění při degradaci ropou kontaminované půdy. 

Znečištěná zemina bývá nejčastěji odváţena do hal vybavených nepropustnou krytinou 

podlahy. Zde dochází k naočkování zeminy vhodnými mikroby.  

 Odstranění ropných uhlovodíků je zcela běţně prováděno metodou „land farming“ 

[13], kdy je upravená půda naočkována rozstřikem suspenze s bakteriemi z bioreaktoru 

(prostředí uměle vytvořené pro růst a mnoţení mikroorganismů). Pravidelné dodávání 

kyslíku je zajištěné orbou, popřípadě obracením.  

 Další významnou a často aplikovanou metodou ex situ je kompostování. 

Kontaminovaná půda je smíchána s organickou hmotou, kterou představují piliny, kůra 

a sláma. Poté je obohacena o fosfor a dusík. Vzniklá substance je nakupena v hromadách 

a následně mechanicky provzdušněna. Teplota při kompostování se pohybuje mezi 50 aţ 

60°C [13]. Tento způsob je vyuţíván u zemin znečištěných chlorfenoly.  

Při pouţití této technologie se sice zvyšují náklady, ale průběh degradace je po 

celou dobu dobře kontrolován a nebezpečí další kontaminace jsou menší.  
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Pomocí bioremediace lze odstranit aromatické a alifatické uhlovodíky, 

halogenované sloučeniny, PCB, ropu a její deriváty, také alkoholy a těţké kovy.  

6.2.3   Bioremediace chlorovaných uhlovodíků 

V přírodě jsou chlorované uhlovodíky značně rozšířené. Ale přírodně vzniklé látky 

nezpůsobují aţ tak velké komplikace, jako látky produkované lidskou činností. V prostředí 

jsou značně rozšířeny chlorované alkeny, alkany a další chlorované sloučeniny.  

Bioremediace zemin a vod můţe být značně znevýhodněná různými vlastnostmi 

těchto látek. Pokud kontaminovaná lokalita obsahuje větší mnoţství polutantů, je třeba 

pouţít vícero technologií. Některé sloučeniny lze odstranit pouze aerobně, jiné jen 

anaerobně nebo mohou být rozloţeny jenom v přítomnosti toluenu a methanu 

kometabolicky (kometabolismus je přeměna organické látky za pomoci mikroorganismů,  

které si nemohou vytvořit zdroj energie z této sloučeniny). 

Chlorované sloučeniny jsou velmi špatně degradovatelné za přístupu vzduchu, 

proto se nejprve aplikuje dehalogenace bez přístupu vzduchu a následně se pouţije aerobní 

degradace. Sloučeniny s niţším obsahem chloru lze degradovat i za přístupu vzduchu.  

Jak uţ bylo uvedeno, je důleţité se rozhodnout, jestli bude zvolen anaerobní nebo 

aerobní typ degradace. Tato volba závisí na typu chlorovaného uhlovodíku, který chceme 

odbourávat. 

Bakterie vyuţívané k anaerobní a aerobní bioremediaci dichlormethanu se řadí 

ke skupině methylotrofních bakterií (Methylobacter). Dechlorací dichlormethanu vzniká 

formaldehyd, ze kterého se oxidací stává oxid uhličitý.  

Jiná skupina bakterií, methanotrofové, zase umí kometabolismem odstranit 

chlorethen, dichlorethen a trichlorethen. Při modelovém bioremediačním zásahu bylo 

pouţito 5 200 kg methanu a 19 200 kg kyslíku ke konverzi 1 375 kg chlorovaných 

uhlovodíků, které se nacházely v 480 000 m3 vody. [14] 

V poslední době je pozornost zaměřena na degradaci polychlorovaných bifenylů. 

Vymysleli je Američané a moţná je Američané dokáţou i trvale odstranit z prostředí. 
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Americká profesorka Donna Bedard našla anaerobní skupinu bakterií Dehalococcoides 

v říční usazenině, silně znečištěné polychlorovanými bifenyly. Těmto bakteriím slouţí 

polychlorované bifenyly jako zdroj obţivy. Zatím se je ještě nepodařilo kultivovat. [21]  

6.2.4   Bioremediace ropných látek 

 Produkce ropných uhlovodíků značně vzrostla (miliony tun za rok). Stále častěji se 

tak setkáváme s úniky ropy ze zásobních cisteren a ze zpracovatelského průmyslu nebo 

s haváriemi tankerů.  

 Ropné uhlovodíky jsou významným zdrojem energie a ţivin pro některé 

organismy, které se běţně vyskytují v přírodě. 

 Bioremediace ropných uhlovodíků zahrnuje chemickou a mikrobiální analýzu, kdy 

je zjištěna koncentrace potřebných látek a také mnoţství bakterií odstraňující tyto 

uhlovodíky. Poté se vybere nejvhodnější sanační technologie na základě výsledků 

předchozích parametrů. Metoda musí být vybrána tak, aby byla co nejméně nákladná 

a měla co nejlepší sanační výsledky. Nejčastěji se kombinují biologické metody s fyzikálně 

– chemickými. [14] 

 V průběhu degradace je nezbytné, aby byla do procesu zařazena i filtrace vzduchu, 

protoţe ropné uhlovodíky, které se nesmísí s vodou, odtěkají do ovzduší. Znečištěný 

vzduch je veden přes biofiltr, popřípadě je pouţita metoda bioventingu. Kdy je přes vrstvu 

čisté půdy proháněn odsátý znečištěný vzduch.  

 Příkladem bioremediace ropných uhlovodíků byl projekt realizovný U.S. Air Force 

v roce 1993 v Utahu. Jednalo se o čištění půdy kontaminované 27 000 galony leteckého 

petroleje bioventingem. Během 18 měsíců došlo ke sníţení koncentrace výše uvedeného 

kontaminantu z 900 mg/kg zeminy na méně neţ 10 mg/kg zeminy. V průběhu bioventingu 

byli zjištěno, ţe přibliţně 60 % kontaminantů vytěkalo a zbylých 40 % bylo odstraněno 

biodegradací. [14] 

 Prověření aerobních kultivovatelných mikroorganismů (izolovaných z půdy 

znečištěné ropnými uhlovodíky) rozkládajících uhlovodíky v Indonésii vyústilo 

ke shromáţdění 33 různých druhů mikroorganismů. Bylo identifikováno 8 druhů bakterií, 
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21 druhů hub a 4 druhy kvasinek Bakteriální kmeny patřily k rodu Gordonia, 

Brevibacterium, Aeromicrobium, Dietzia, Burkholderia a Mycobacterium. Čtyři druhy jsou 

nové a nebyly dosud popsány. K houbám patřily Aspergillus, Penicillium, Fusarium, 

Amorphoteca, Neosartorya, Paecilomyces, Talaromyces a Graphium. Kvasinky byly 

Candida, Yarrowia a Pichia. 

 Všechny kmeny byly kultivovány v kapalných médiích s ropou jako jediný zdroj 

uhlíku a energie. [22] 
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7   ZÁVĚR 

 Současným trendem je vyvíjení nových dekontaminačních technologií, které by 

nebyly finančně náročné, a při kterých by nevznikaly zbytečné odpady. Biologické metody 

jsou pouţitelné v mnoha směrech. Aplikací mikroorganismů docílíme přirozeného 

rozkladu polutantu za vzniku biomasy, vody a oxidu uhličitého. Ne vţdy je lze pouţít jako 

jedinou dekontaminační technologii. Mnohdy se kombinují s jinými metodami, aby se 

docílilo lepšího účinku degradace. Abychom docílili optimálních podmínek 

při dekontaminaci, je nutné dodávat potřebné ţiviny a stimulující látky organismům, které 

rozkládají polutanty. Na rozkladné procesy má velký vliv teplota prostředí (s klesající 

teplotou klesá i rychlost degradace) a také vlhkost (vysoká vlhkost má špatný vliv na aeraci 

půdy). 

 Člověk se má ještě co učit. To, co tu zanechaly předešlé generace nelze jen tak 

přehlíţet a je potřeba jednat. Je sloţité, kdyţ někdo má odhodlání ke správné věci a „ten 

druhý“ se staví proti. Zvláště, kdyţ hrozí nebezpečí kontaminace všech sloţek biosféry 

nejen ze strany průmyslu, ale taky ze strany samotných lidí, kteří jako by toto varování 

přehlíţeli.  
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