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Abstrakt 
 
Bakalářská práce se zabývá problematikou odstraňování ropných látek z kontaminovaných 

zemin. Práce se zaměřuje také na problematiku recyklace železničního kameniva. 

Pojednává o biodegradacích a jejích ekonomických a ekologických přínosech. Ve zkratce 

jsou popisovány dostupné metody biodegradace. 

Klí čová slova 

NEL, PAU, C10-C40, biodegradace, bioremediace, ropné látky, železniční kamenivo, 

Abstract 

This work considers about soil contaminated with oil substancies decontamination 
especially appearing during railway aggregates of stones recycling. It occupies by 
biodegradation and its economical and ecological assets. In a short way it describes 
available methods of biodegradation. 

Key words 

NEL, PAH, C10-C40, biodegradation, bioremediation, oil substances, railway aggregates of 

stones  
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1 ÚVOD A CÍL BAKALÁ ŘSKÉ PRÁCE 

Problematika ochrany a tvorby životního prostředí se řadí v posledních letech mezi 

prioritní a nejsledovanější společenské úkoly jak ve světě, tak i v České republice. Nedílnou 

součástí tohoto procesu je odstraňování ohnisek antropogenní kontaminace horninového 

prostředí a předcházení jejich vzniku. Do popředí se přitom dostávají metody energeticky 

nenáročné a k životnímu prostředí šetrné. Mezi metody předcházení vzniku odpadů patří 

například recyklace. Ovšem při jejím průběhu může dojít k zahuštění ropných látek. V zájmu 

snahy, aby nebyl výsledek kontraproduktivní, je nutné i toto znečištění odstranit. Pro tyto 

účely je vhodná a v poslední době poměrně dost preferovaná metoda biodegradace.  

Složitá problematika biodegradací a bioremediací vyžaduje více, než je znalost 

jedné či dvou vědních disciplin. Celá řada chemických přeměn kontaminujících látek je 

uskutečňována mikroorganismy, jejichž metabolický potenciál je předmětem studia 

mikrobiologie. Vznikající produkty jsou izolovány a kvantifikovány vysoce specifickými 

chemickými metodami. O škodlivosti kontaminujících látek a vznikajících produktů 

vypovídají mnohé výzkumy ekologů a ekotoxikologů. Studiu kontaminovaných lokalit 

a návrhu řešení pro jejich dekontaminaci se věnují geologové, hydrogeologové a obory 

ekologického inženýrství. (Horáková, 2006)  

Tato práce se zabývá všeobecným vymezením pojmu biodegradace, popisem 

používaných metod, zdroji kontaminace a na konkrétním příkladě recyklace železničního 

kameniva ukazuje jak je pomocí mikroorganismů zlepšována kvalita odpadních zemin. 

Cílem bakalářské práce je vyzdvihnout ekonomický přínos biodegradace pro 

kvalitu životního prostředí při zhodnocování znečištěných zemin při recyklaci železničního 

kameniva. 
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2 ROPNÉ LÁTKY  

Nejčastějším důsledkem antropogenního působení je kontaminace zeminy 

cizorodými látkami. Z hlediska výskytu cizorodých látek jsou v zeminách nejčastěji 

obsaženy těžké kovy, anorganické soli, látky ropného původu, organická rozpouštědla 

a odmašťovadla na bázi aromatických a chlorovaných alifatických uhlovodíků, tenzidy, 

polyaromatické uhlovodíky, fenolické látky, dehty, pesticidy, herbicidy, látky typu PCBs 

nebo i mnohé inertní materiály (popel, škvára, popílek, stavební suť apod.). Zejména látky 

ropného původu a jejich dekontaminace biologickou cestou nabývají v posledních letech 

na významu (Horáková, 2006).  

2.1 Charakteristika 

Ropné látky jsou uhlovodíky a jejich směsi, které jsou při teplotě +40 °C ještě 

tekuté. Lze je rozdělit do čtyř následujících skupin: (Raclavská, 1998) 

1. Benziny (směs uhlovodíků C4 až C12), které obsahují alkany, isoalkany, 

cyklopentany, cyklohexany, benzen a jeho homology. 

2. Petroleje (směs uhlovodíků C12 až C18) obsahují alkany, isoalkany, alkylnaftyleny, 

alkylbenzeny, dicykloalkany, tricykloalkany, vyšší aromatické uhlovodíky, 

kondenzované polyaromatické uhlovodíky a nekondenzované polyaromatické 

uhlovodíky. 

3. Plynové oleje (směs uhlovodíků C16 až C24). Ve srovnání s petroleji je v plynových 

olejích zastoupeno více cyklických a cykloaromatických uhlovodíků a méně 

alkanů, isoalkanů a nealkylovaných aromatických uhlovodíků. 

4. Mazací oleje (směs uhlovodíků C24 až C40). Z jednotlivých typů uhlovodíků 

převládají alkylcykloalkany s jedním delším a několika krátkými alkyly. 

Ropné látky se mohou vyskytovat ve formě rozpustné, nerozpustné (volné, 

emulgované), adsorbované v organických látkách. Čím je délka řetězce větší, tím je horší 

rozpustnost ropných uhlovodíků. Patří do skupiny nepolárních uhlovodíků analyzovaných 

jako nepolární extrahovatelné látky (NEL) (Nollet, 2006). 

Ropné látky se mohou v nesaturované zóně vyskytovat ve čtyřech formách 

(Raclavská, 1998):  

• v prostorech pórů, 
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• sorbované na tuhé částice,  

• rozpuštěné ve vodě a nerozpuštěné ve vodě (NAPL, Non Aqueus Phase Liquid).  

Mobilita polutantů závisí nejen na vlastnostech polutantů (hustota, tlak par 

a hydrofobicita), ale i na vlastnostech prostředí (geologické podmínky, hydrologie podzemní 

vody, mineralogické složení půd apod.) (Nollet, 2006). 

2.2 Metody stanovení 

Na začátku je vhodné vyjasnit problematiku stanovení parametru „Nepolární 

extrahovatelné látky“ a parametru „Uhlovodíky C10-C40“ pro identifikaci kontaminace 

zemin ropnými látkami. Pro stanovení byly nejčastěji používány následující dvě 

metody. Metoda infračervené spektrometrie dle ČSN 75 7505 Jakost vod - Stanovení 

nepolárních extrahovatelných látek metodou infračervené spektrometrie (NELIR), která 

však již byla zrušena a metoda plynové chromatografie dle ČSN EN 14039 

Charakterizace odpadů – Stanovení obsahu uhlovodíků C10-C40 plynovou chromatografií. 

V následujícím textu popisuji výhody i nevýhody jmenovaných metod. 

Výsledkem stanovení infračervenou spektrometrií je parametr „nepolární 

extrahovatelné látky“ (NELIR). Vlastní metoda má několik nevýhod: (Metodický pokyn 

MŽP, 2007) 

1) Metodou bylo možné stanovit množství extrahovatelných nepolárních látek 

ropného i neropného původu bez omezení délky jejich řetězce.  

2) Metodou se stanovovaly především alifatické uhlovodíky. Pro toxikologicky 

nejvýznamnější aromatické uhlovodíky však byla málo citlivá, protože tyto látky 

lze zachytit až ve vysokých koncentracích. K identifikaci znečištění byla proto 

nutná doplňující chromatografická analýza.  

3) Výsledek stanovení NELIR závisel na zvoleném kalibračním referenčním materiálu. 

Kalibrační materiál vhodný pro všechny případy nebyl nalezen, proto se výpočet 

prováděl podle empirických vztahů nebo se ke kalibraci používala reálná směs 

uhlovodíků. Pokud nebyl způsob kalibrace u výsledků uveden, mohlo to vést 

k jejich chybné interpretaci.  

4) Nejčastěji se používají jako extrakční činidlo karcinogenní látky (tetrachlorethen), 

nebo látky, které mají potenciál poškozování ozonové vrstvy (tetrachlorethen, 

hexafluorbutan a další chlorované nebo fluorované uhlovodíky). Je tedy 
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pravděpodobné, že používání těchto látek pro analytická stanovení bude v průběhu 

několika let také zakázáno, jak tomu bylo v případě freonů, které se dříve běžně 

používaly, a nyní se již nesmí v analytické praxi využívat. Důsledkem této 

skutečnosti byla v roce 2006 norma ČSN 75 7505 Jakost vod - Stanovení nepolárních 

extrahovatelných látek metodou infračervené spektrometrie (NELIR) na stanovení 

NELIR zrušena. 

Druhou metodou (plynová chromatografie s plamenoionizačním detektorem) se 

stanovují „Uhlovodíky C10-C40“, tedy množství extrahovatelných nepolárních látek ropného 

i neropného původu s jedenácti až třiceti devíti uhlíky v molekule, které se v matrici nacházejí. 

Zároveň je metoda vzhledem k používaným pomocným látkám pro obsluhu méně riziková. 

Nejčastěji používaným extrakčním činidlem bývá například n-hexan, cyklohexan, heptan apod. 

Chromatografickou metodou je v daném rozsahu uhlovodíků C10-C40 tedy stanoveno 

mnohem užší spektrum látek než metodou infračervené spektrometrie užívanou ke 

stanovení NEL.  

V některých případech bude proto nutné provést doplňující stanovení tak, aby byla 

zajištěna požadovaná informační hodnota. U zátěží, kde se předpokládá znečištění níže 

vroucími frakcemi uhlovodíků (například letecký petrolej, benzin,…), je proto nezbytné 

realizovat doplňující analýzy na stanovení aromatických uhlovodíků jako benzen, toluen, 

ethylbenzen a xyleny (tzv. BTEX). U zátěží, kde se naopak předpokládá výskyt výše 

vroucích frakcí (například olejů, mazutu, apod.) je potřeba stanovit polycyklické aromatické 

uhlovodíky (Nollet, 2006).  

Dále je obecně doporučováno i doplňující stanovení extrahovatelných látek 

gravimetrickou metodou dle ČSN 75 7508 Jakost vod - Stanovení extrahovatelných 

látek gravimetrickou metodou (ELGR), popřípadě ČSN EN 14345 Charakterizace 

odpadů - Stanovení obsahu uhlovodíků gravimetrickou metodou.  

Z hlediska použití odlišných rozpouštědel a s ohledem na různorodost sledovaných 

látek nejsou proto většinou výsledky stanovené zmiňovanými metodami porovnatelné. 

V obou metodách jsou polární látky navíc sorbovány různými typy sorbentů, které 

vykazují různou sorpční schopnost vůči některým typům látek (Manahan, 2001). 

Ze záznamu infračerveného spektra v mezích vlnočtů od 2 400 cm-1 do 3 400 cm-1 lze 

jen hrubě odhadnout o jakou směs uhlovodíků se jedná. S použitím přístrojů, které měří pouze 

při jednom vlnočtu, není ani tento hrubý odhad možný. Zejména se zcela ztratí informace 
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o případném výskytu aromatických uhlovodíků (např. BTEX). Doplňující stanovení 

toxikologicky významných BTEX a PAU se musí provádět i v případě, že se k orientačnímu 

stanovení používá infračervené spektrometrie (viz článek 9.1 ČSN 757505) vzhledem k malé 

citlivosti infračervené spektrometrie vůči aromátům. Například mazací oleje obsahují 

uhlovodíky těžší než C40, ale ne ve formě PAU. 

Chromatografická metoda podává poněkud přesnější informace o charakteristickém 

spektru ropného znečištění než infračervená spektrometrie. Z tohoto důvodu byla také 

plynová chromatografie zavedena v novele nařízení vlády č. 229/2007 Sb., kterým se mění 

nařízení vlády č. 61/2003 Sb. o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění 

povrchových a odpadních vod, náležitostech povolení k vypouštění odpadních vod do vod 

povrchových a do kanalizací a o citlivých oblastech, které tak sleduje celoevropský trend 

použití metod na stanovení ropných uhlovodíků popisujících tento typ znečištění pomocí 

profilu konkrétních kontaminantů. (Manahan, 2001) Celkovým trendem je metodicky 

sjednotit stanovení indikátoru možného znečištění ropnými látkami pro jednotlivé složky 

životního prostředí v rámci řešení všech otázek znečištění těchto složek ropnými látkami.  

2.3 Výskyt ropných látek v zeminách 

V návaznosti na předcházející kapitolu bych se rád věnoval výskytu nepolárních 

extrahovatelných uhlovodíků v zeminách a to v důsledku nevhodné činnosti člověka.  

S vývojem a využíváním vysoce citlivých analytických metod se ukazuje, že půda, 

ve které jsou pěstovány plodiny a prostředí, ve kterém žijí populace živočichů a rostlin, 

jsou kontaminovány nejrůznějšími syntetickými látkami, jejichž syntéza úzce souvisí 

s intenzifikací antropogenní činnosti (Horáková, 2006). 

Mezi kontaminované lokality lze zařadit zejména: (Matějů, 2006) 

• staré ekologické zátěže v místech průmyslových areálů, skladů chemikálií 

a pohonných hmot, 

• armádní působiště, 

• náhodné havárie a úniky, 

• úpravnické procesy, které mohou koncentrovat ropné látky. 

Mezi posledně jmenované lze zařadit i recyklaci železničního kameniva, při 

rekonstrukčních pracích na koridorech České Republiky. Tato v podstatě u nás mladá 
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metoda nabývá v posledních letech na velkém významu, neboť významně zvyšuje 

množství využívaných odpadů jejich zpětným uváděním na trh jako výrobek. Nejenom že 

tato metoda doslovně naplňuje literu zákona ve smyslu opětovného používání odpadů, 

přináší rovněž ekonomický přínos. V důsledku nepromyšlených antropogenních zásahů 

(mazání výhybek starými vyjetými oleji, úkapy z lokomotiv) může být toto kamenivo 

znečištěno ropnými látkami. Při jejich odstraňování se nejvíce osvědčila metoda 

biodegradace, a proto bych se jí rád podrobněji věnoval. 
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3  BIODEGRADACE 

Výběr vhodné sanační technologie je nejdůležitější proces v celé sanaci, který 

zásadním způsobem ovlivní průběh a výsledky sanačního zásahu.  

Proces biodegradace se týká všech přirozených procesů, které jsou uskutečňovány 

bakteriemi a jinými mikroorganismy či vyššími organismy, které vedou k destrukci 

organických molekul. Organické sloučeniny jsou v procesu biodegradace velmi často zcela 

rozloženy, takže vznikají anorganické sloučeniny uhlíku, dusíku, fosforu, síry a jiných prvků 

obsažených v původní kontaminující látce a tyto jsou uvolňovány do prostředí a zařazeny do 

koloběhu prvků v přírodě. Lze tedy říci, že tato úplná biodegradace toxické organické látky, 

která je známá pod pojmem mineralizace, je přírodě velmi prospěšná (Horáková, 2006). 

Obecné přístupy k procesu biodegradace jsou následující: 

• monitorování přirozeného biodegradačního procesu, 

• provádění modifikace prostředí, ve kterém k biologickému procesu dochází 

(přídavek nutrientů, aerace apod.), 

• přídavek mikroorganismů (tzv. bioaugmentace). 

Bioremediace je způsobem biodegradace. Může být definována jako biologicky 

katalyzované snížení komplexity chemických sloučenin. Proces bioremediace spočívá 

v akceleraci těchto přirozených biodegradačních procesů nebo v přesně cílené 

biodegradaci. 

Biodegradace však není řešením pro všechny problémy našeho životního prostředí 

(Manahan, 2001). Jako jiné technologie i biodegradace a bioremediace jsou limitovány typem 

polutantů, které mohou odstraňovat fyzikálně-chemickými podmínkami a časovými nároky. 

Pokud je však bioremediační zásah vyhodnocen jako vhodný, pak se jedná ve srovnání 

s fyzikálně-chemickými přístupy o metodu s nízkými náklady (Matějů, 2006). 

3.1 Faktory ovliv ňující biodegradaci 

Na degradaci polutantů se významnou měrou podílejí rozsáhlé mikrobiální 

komunity bakterií, hub a protozoí, které přímo nebo nepřímo rozkládají a využívají jak 

řadu přirozených organických látek, tak i celou řadu syntetik. Degradační procesy, 

ve kterých mikroorganismy využívají organické látky, mohou být aerobní i anaerobní. 
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K tomu, aby se uskutečnila biodegradace organického polutantu v kontaminovaném 

prostředí, musí být splněny určité předpoklady, za kterých dojde k transformaci či 

mineralizaci organické látky (Horáková, 2006). 

Faktory, které ovlivňují úspěšné použití bioremediačních technologií se řadí do 

následujících skupin: (Raclavská, 1998) 

• Faktory biologické:  

a) přítomnost organismů, které jsou vybaveny příslušným biodegradačním 

potenciálem (mikroorganismy, rostliny), 

b) schopnost výše uváděných organismů degradovat polutant až pod stanovený 

sanační limit, 

c) biodegradační rychlost, 

d) genetický potenciál organismů, jejich schopnost adaptace a aklimatizace. 

• Faktory fyzikáln ě-chemické:  

a) struktura kontaminantu, jeho toxicita, biodostupnost a biodegradabilita, 

b) parametry okolního prostředí jako např. koncentrace kyslíku, dusíku, fosforu 

a dalších nutrientů, teplota, hodnota pH, salinita, vlhkost prostředí, přítomnost 

induktoru katabolické dráhy apod. 

c) přítomnost dalších chemických látek, které by na sanované lokalitě potlačovaly 

či zcela znemožňovaly reprodukční a biodegradční aktivitu organismů. 

• Jiné:  

a) cena. 

Jedním z nejdůležitějších faktorů omezujících biodegradace je biodegradabilita 

sloučenin nacházejících se v místě znečištění. Některé organické molekuly jsou 

degradovány velice snadno, jiné biologickému rozkladu odolávají. V tomto ohledu existují 

určitá pravidla, podle nichž se lze řídit. Například polyaromatické sloučeniny jsou obecně 

hůře rozložitelné nežli sloučeniny alifatické či monoaromáty. Zvyšující se halogenace 

molekul opět znesnadňuje jejich biologickou odbouratelnost. Například trichlorethen nebo 

polychlorované bifenyly jsou mnohem hůře bilogicky odstranitelné než například 

dichlormethan a monochlorbifenyly, protože k jejich biodegradaci je zapotřebí kosubstrátu, 



Martin Halík                                       Metody odstraňování NEL z kontaminovaných zemin 

15 
 

zatímco výše zmiňované mono- a di- halogenované sloučeniny mohou sloužit jako jediný 

zdroj uhlíku a energie (Rauch, 1996).  

Dalším velmi důležitým faktorem, zmiňovaným v souvislosti s biodegradacemi je 

biologická dostupnost polutantu. Organický polutant musí být pro organismus s vhodným 

katabolickým potenciálem dostupný. Je známa celá řada organických látek, které 

v prostředí perzistují i za přítomnosti degradujících mikroorganismů, neboť jsou 

nerozpustné ve vodě či sorbované na pevné povrchy. Dále pak musí organismy 

s katabolickým potenciálem poskytovat možnost penetrace polutantu či transformačních 

produktů přes membránu, neboť biodegradace bývá uskutečňována jak extracelulárními, 

tak intracelulárními enzymy (Horáková, 2006). 

Ještě v nedávné minulosti se předpokládalo, že biodegradační proces proběhne 

vždy, jestliže je přítomen příslušný enzym nutný pro katabolické reakce. Tím pádem bylo 

mnoho studií zaměřeno na izolaci a charakterizaci enzymů a genů zodpovědných za 

biodegradaci a nebyl brán v potaz první krok nutný k proběhnutí jakéhokoliv 

biodegradačního děje, a to absorpce substrátu z okolního prostředí. Právě degradace 

kontaminantů s omezenou rozpustností ve vodě nebo jejich silná sorpce na půdní matrici či 

sedimenty mohou limitovat jejich úspěšný rozklad a to i v případě populací s příslušným 

enzymovým vybavením. (Matějů, 2006) 

Přítomnost a množství mikroorganismů v kontaminovaném prostředí však není dáno 

pouze dostupností zdroje uhlíku, ale také nejrůznějšími fyzikálně-chemickými faktory 

vyjmenovanými výše. Snad vůbec nejdůležitějšími činiteli kontrolujícími biodegradaci 

kontaminantů jsou dostupnost kyslíku a dusíku a obsah organických látek. Tyto faktory jsou 

značně proměnlivé a souvisí přímo s lokací odbourávaného konatminantu. Obecně platí, že 

koncentrace kyslíku a organického materiálu klesá se zvětšující se hloubkou a výsledkem je 

snižování biodegradační aktivity organismů. (Matějů, 2006; Horáková, 2006) 

3.2 Mikrobní spole čenstva v biodegrada čních procesech 

Mikroorganismy jsou rozšířené v celé biosféře, lze je najít na celém zemském 

povrchu, v půdě, ve vodě a v ovzduší. Hrají v přírodě i v životě člověka obrovskou roli, 

neboť jsou jedním z hlavních činitelů ovlivňujících tvorbu a zachování životního prostředí. 

(Vodrážka, 2002) 
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Klíčovým prvkem každé biodegradační technologie je vlastní biologický činitel, 

nejčastěji mikroorganismus. V případě dekontaminace půd nebo podzemních vod se v praxi, 

z materiálu odebraného přímo na znečištěné lokalitě, pod nutričním tlakem (tzn. jediným 

zdrojem uhlíku je samotný kontaminant) izolují mikroorganismy, které splňují požadavek dané 

biodegradační aktivity. Jinou možností je aplikace již známých taxonů mikroorganismů, buď 

jednotlivých, nebo v kombinaci ve směsné populaci. (Demnerová, Pazlarová, Pazlar, 2000) 

Mikroorganismy jsou jednobuněčné nebo vícebuněčné organismy, které nejsou 

schopny tvořit funkční tkáně nebo pletiva. Společným znakem mikroorganismů jsou velmi 

malé rozměry těla (od µm do mm). Dělí se do dvou rozsáhlých taxonomických skupin 

označovaných jako eukaryotní a prokaryotní organismy. Mezi eukaryotní buňky, 

tj. s pravým jádrem odděleným od cytoplazmy jadernou blanou, se řadí řasy, houby 

(Funghi), kvasinky, plísně, a protozoa. Do skupiny prokaryotních buněk (jaderný materiál 

rozptýlen v cytoplazmě) patří například bakterie nebo cyanobakterie. (Fečko a kol., 2004) 

Disimilace organických látek, které tvoří většinu průmyslových odpadů (ropné 

uhlovodíky koncentrované například při recyklaci železničního kameniva, oleje, fermeže, 

rozpouštědla, výpalky apod.), může probíhat buď za nepřítomnosti, nebo přítomnosti 

molekulárního kyslíku. Anaerobní procesy jsou vývojově starší. Mikroorganismy jejich 

pomocí získávají menší množství energie než při aerobní disimilaci. Aerobní způsob 

respirace je vývojově mladší a vyvinul se z anaerobních dehydrogenací. U velké škály 

chemických sloučenin je možné využívat oba typy metabolismu, avšak některé látky, 

například vysoce chlorované sloučeniny, odolávají většině aerobních mikroorganismů 

(Demnerová, Pazlarová, Pazlar, 2000). 

Jak je nastíněno výše nejvhodnějším zdrojem pro izolaci směsných (konsorcií) či 

čistých kultur mikroorganismů s biodegradačním potenciálem jsou místa vystavená 

dlouhodobému kontaktu polutantů. Obvykle se jedná o kontaminované půdy, sedimenty 

jezer a rybníků a rovněž o podzemní vody (Horáková, 2006). 

Mezi mikroorganismy disponujícími biodegradačním potenciálem se nejčastěji 

nacházejí bakterie. Anaerobních bakterií bylo dosud izolováno velmi málo, nejčastěji se 

jedná o mikroorganismy podílející se na biodegradacích vysoce chlorovaných sloučenin, 

které patří k rodům Desulfomonile, Clostridium, Desulfitobacterium apod. Aerobní 

bakterie jsou dosud popsány lépe a jejich nejhojněji se vyskytující zástupci se řadí k rodům 
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Pseudomonas, Acinetobacter, Corynebacterium, Rhodococcus, Alcaligenes, Achromobacter, 

Arthrobacter, Nocardia, Bacillus apod.  

Méně často se na kontaminovaných lokalitách nacházejí plísně a kvasinky. Mezi 

jejich nejvýznamnější zástupce patří rody Candida, Rhodotorula, Sporobolomyces, 

Trichoderma, Penicillium, Aspergillus. (Fečko a kol., 2004) 

Mikroorganismy se obvykle nevyskytují v přírodě samostatně, ale tvoří nejrůznější 

konsorcia, ve kterých spolu mohou vzájemně spolupracovat, anebo naopak soupeřit. 

Synergistické vztahy jednotlivých mikroorganismů mohou být ještě dále posíleny jejich 

těsným kontaktem, který je přirozeně dán například mikroorganismům rostoucím 

v agregátech nebo biofilmech.  

Pozorování prokázala, že tvorba biofilmů v přírodě je zcela běžným jevem. Ve 

vodním prostředí lze nalézt mikrobní osídlení na ponořených kamenech a větvích a rovněž 

v půdě jsou společenstva mikroorganismů vázána na povrchu zrnitých částic. Bakterie 

tvořící biofilmy jsou navíc přirozeně resistentní k velmi vysokým hladinám antibakteriálních 

látek zahrnujících například těžké kovy a další polutanty životního prostředí. Adheze na 

povrch může vyvolat také zvýšení metabolické aktivity mikroorganismů, která může být 

následně využita v moderních zařízeních pro biologickou degradaci toxických látek a čištění 

odpadních vod (Demnerová, Pazlarová, Pazlar, 2000). 

3.3 Biologické postupy aplikované in situ 

Biologické postupy aplikované in situ využívají aktivity především autochtonních 

mikroorganismů. Podpora inokulací allochtonními mikrobiálními kmeny se provádí jen ve 

zvláštních případech. Mezi biologické metody patří bioventing a kometabolický bioventing. 

Základní výhodou biologických metod před ostatními je to, že polutanty jsou buď rozloženy, 

nebo biotransformovány na neškodné látky, takže není třeba dalších nákladů na likvidaci 

vydělených polutantů. Dalšími výhodami jsou relativně nízké náklady, možnost kombinace 

několika sanačních technologií a využívání procesů probíhající běžně v horninovém 

prostředí (Matějů, 2006; Horáková, 2006). 

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 (obrázek 1) v procesu vakuové extrakce. Bioventing má 

uplatnění zejména při remediaci uhlovodíků. Vysoký tlak vtlačovaného vzduchu může však 
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někdy vést k rychlému přechodu uhlovodíků do plynné fáze a jejich zpětnému uvolňování do 

životního 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 (Horáková, 2006).  

 
Obrázek 1: Detail vrtu pro bioventing, foto Kubal, 2002 

Mezi bioremediační metody in situ můžou být zařazeny fytoremediace 

a rhizoremediace. Fytoremediace je využití nejrůznějších rostlinných druhů při degradaci, 

extrakci či imobilizaci látek kontaminujících půdu či vodu. V reálných situacích nelze 

nikdy uvažovat samotnou fytoremediaci jako takovou, nýbrž vždy v souvislostech 

s ostatními mikroorganismy v kořenové oblasti, v takzvané rhizosféře. Novou variantou je 

možnost využití geneticky modifikovaných rostlin (GMO), připravených na míru potřebám 

určité lokality. Mezi její nevýhody však patří délka samotné fytoremediace v porovnání 

s ostatními fyzikálně-chemickými metodami (Matějů, 2006; Horáková, 2006). 

3.4 Biologické postupy aplikované ex situ 

Technologie čištění kontaminovaných pevných materiálů po vytěžení (kontaminované 

zeminy vzniklé například při recyklaci železničního kameniva, sedimenty), demolicích 

či vnikajících při technologických procesech obsahují postupy založené na fyzikálních, 

chemických a biologických principech.  
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Sanace pevných materiálů ex situ biologickými metodami využívá ve velké většině 

aerobních procesů, tedy podmínek, při nichž je terminálním akceptorem elektronů kyslík. 

Hlavní nevýhodou aerobních procesů je potřeba zapravování kyslíku spojená se spotřebou 

energie. Výhodou těchto procesů je jejich několikanásobně vyšší rychlost biodegradace ve 

srovnání s procesy anaerobními. Prakticky výhradně je zdrojem kyslíku pro biodegradaci 

pevných materiálů ex situ vzduch. Používání látek uvolňujících kyslík, popřípadě peroxidu 

vodíku je ekonomicky příliš náročné (Matějů, 2006). 

Běžně je degradace ropných uhlovodíků prováděna metodami ex situ mezi které 

patří zejména: (Horáková, 2006, Matějů, 2006) 

• Záhonový způsob, takzvaný „land farming method“, což je dekontaminační zásah, 

který je vždy realizován na zabezpečeném prostoru, jenž má oficiální statut 

„biopole“. Po úpravě zeminy (homogenizace, vylehčení, obohacení o nutrienty, 

úprava vlhkosti) je případně provedena inokulace rozstřikem bakteriální suspenze 

z bioreaktoru (obrázek 2). Dodávka kyslíku je zajištěna obracením, orbou apod.  

 
Obrázek 2: Příprava zeminy pro dekontaminaci ex situ (Horáková, 2006) 

• Kompostování (obrázek 3) je 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. 
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Obrázek 3: Velkokapacitní kompostárna (Horáková, 2006) 

• Bioremediace v kalu je využívána nejen pro ex situ čištění kontaminovaných půd, ale 

i kalů samotných nebo sedimentů. Tento způsob degradace může probíhat přímo 

v lagunách nebo ve speciálních reaktorech. Metoda v reaktoru je vhodná zejména pro 

kontaminace, kde vznikají nebezpečné meziprodukty či nebezpečné plynné 

sloučeniny, jejichž produkce může být v reaktoru snadno monitorována. 

Bioremediací v kalu mohou být odbourávány například nebezpečné fenoly a kresoly. 

Mezi další metody lze zařadit zejména: (www.odpady.ihned.cz) 

• Biolože neboli „bed reactor“, 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.  

• Kalové reaktory se využívají 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 (koncentrace kyslíku, nutrientů, hodnota pH apod.). Je 

možné udržovat stabilní teplotu tak, aby se projevila zvýšenou rychlostí 

biodegradace polutantu. 

• Bioloužení zemin je metoda biologického loužení zemin a tvoří v podstatě přechod 

mezi metodami biologického a chemického čištění. Jedná se o technologii používanou 

pro zeminy kontaminované těžkými kovy. 
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• Kometabolismus je mikrobní transformace, kdy je kontaminant rozkládán široce 

působícími enzymy za přítomnosti jiného substrátu (např. chlorované alkeny 

s výjimkou perchlorethylenu, působením oxygenas metabolismu oxidace methanu, 

amoniaku, nebo aromátů). 

• Bioreaktor slouží k mikrobní biochemické oxidaci (kyslíkem) v ideálně míchaném 

reaktoru (hydrodynamicky nebo pneumaticky) za téměř optimálních podmínek 

(homogenita, vysoká konverze hmoty, optimální hodnota pH, nutrienty, kyslík). 

• Biofiltr (mokrý) se využívá při mikrobní oxidaci (kyslíkem) v prostředí biofilmu 

s vysokou koncentrací biomasy a schopností simultánních procesů za téměř 

optimálních podmínek (hodnota pH, nutrienty, kyslík). 

Pro provádění uvedených technologií je tedy možné využívat přirozeného 

osídlení, nebo pro zvýšení rychlosti degradace se používají vybrané druhy 

mikroorganismů, případně jejich vhodné kombinace. Z hlediska biologického jsou 

výhodnější technologie využívající směsi mikroorganismů, protože ty jsou v prostředí 

podstatně stabilnější a odolnější vůči tlaku vnějšího prostředí. Je nutné však upozornit na 

to, že pro biodegradační procesy není možné používat jakékoli mikroorganismy. 

Základní podmínkou je, aby nebyly patogenní ani potenciálně patogenní pro člověka. 

Dalším předpokladem je, že mikroorganismy nesmí produkovat žádné nebezpečné 

toxické látky jako metabolické produkty a dále, že mikroorganismy nesmí být nijak 

geneticky modifikovány (Fečko a kol., 2004; Horáková, 2006). 

V České republice povolení k použití mikroorganismů v dekontaminačních 

technologiích vydává hlavní hygienik České republiky na doporučení Státního zdravotního 

ústavu (www.odpady.ihned.cz). V dalších kapitolách se zaměřím zejména na biologické 

sanační metody využitelné při dekontaminaci zemin. 



Martin Halík                                       Metody odstraňování NEL z kontaminovaných zemin 

22 
 

4 BIODEGRADACE ROPNÝCH LÁTEK 

Během posledního století nároky na využití ropných uhlovodíků, jako zdroje 

energie a suroviny pro chemický průmysl, značně vzrostly a jejich světová produkce se 

pohybuje okolo 3 500 milionů tun za rok. Úniky do světových moří činí 0,1 % 

celkového objemu, tyto ztráty však nejsou způsobeny pouze medializovanými 

haváriemi tankerů, ale zejména úniky ze zpracovatelského průmyslu, průsaky 

z transportních systémů nebo zásobních tanků a vypouštěním znečištěných odpadních 

vod (Crawford Ronald L., Crawford Don L., 1996).  

Přibližně od osmdesátých let minulého století je známo, že některé mikroorganismy 

jsou schopny degradovat ropné uhlovodíky a využívat je jako jediný zdroj energie a uhlíku 

pro svůj růst. Mikroorganismy vybavené touto schopností jsou obvykle v přírodě běžné 

a není tedy obvykle nutné kontaminované místo obohacovat dalšími speciálními kulturami. 

(Horáková, 2006, Matějů 2006) 

Typický postup biodegradace při likvidaci ropných uhlovodíků začíná 

mikrobiologickou a chemickou charakterizací místa. Chemická analýza zahrnuje zjištění 

koncentrace nutrientů a vyhodnocení faktorů, které by mohly negativně ovlivnit mikrobní 

růst. Pomocí mikrobních testů je zjištěno celkové množství aerobních bakterií a počet 

bakterií degradujících ropné uhlovodíky. V půdách je dále proměřena jejich propustnost 

pro kyslík (Crawford Ronald L., Crawford Don L., 1996). 

Na základě těchto parametrů je vybrána nejvhodnější a nejméně nákladná 

strategie vedoucí k dosažení určených sanačních limitů. Obvykle se volí kombinace 

fyzikálně-chemických metod s biologickými. V prvé řadě je nutno kontaminant znehybnit, 

aby nebyl roznášen dále do okolí. Toto je zajištěno použitím různých mechanických bariér 

(cementové, bentonitové bariéry) anebo tzv. dynamickou bariérou (čerpání kontaminovaného 

podílu a spodních vod ven z kolektoru). Teoreticky by dostatečně dlouhé čerpání mělo být 

schopno odstranit všechen kontaminant, ale ve skutečnosti by se jednalo o proces velmi 

zdlouhavý a neekonomický (Matějů, 2006). 

Těkavé kontaminanty, které jsou nemísitelné s vodou, mohou být odstraňovány 

z nesaturované zóny pomocí ventingu. Vzduch je pumpován pod zem a odnáší sebou vytěkané 

kontaminanty. U nejjednodušší varianty odcházejí kontaminanty do atmosféry, kde mohou být 

eventuelně fotodegradovány. V kontrolovaných systémech je výstup kontaminovaného 
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vzduchu veden přes filtry s aktivním uhlím, případně přes biofiltry. Při bioventingu jsou do 

půdy obvykle vtlačovány menší objemy vzduchu než při klasickém ventingu a odsávaný 

kontaminovaný vzduch obvykle prochází přes vrstvu nekontaminované zeminy. Během tohoto 

prostupu zemina působí jako biofiltr a pomocí procesu biodegradace může být odstraňována 

část nebo všechen polutant. Obvykle však bývá nezbytné zařazení další (nadzemní) filtrace 

vzduchu (Horáková, 2006, Matějů, 2006). 

Příkladem bioremediace ropných uhlovodíků byl projekt realizovaný U.S. Air 

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

leteckého petroleje bioventingem. Během osmnácti měsíců došlo ke snížení koncentrace 

výše uvedeného kontaminantu z 900 mg/kg zeminy na méně než 10 mg/kg zeminy. 

V průběhu bioventingu bylo zjištěno, že přibližně 60 % kontaminantu vytěkalo a zbylých 

40 % bylo odstraněno biodegradací. (Crawford Ronald L., Crawford Don L., 1996) 

Podle cíle, respektive technologické funkce, lze sanační technologie rozdělit na 

(www.env.cebin.cz): 

• Izolace kontaminovaného horninového prostředí. Tento proces sice neodstraňuje 

(buď vůbec ne, anebo ne v první fázi) vlastní znečištění, ale brání vložením 

mechanické nebo hydraulické překážky šíření kontaminace v nesaturovaném pásmu 

anebo podzemní vodě do dosud čistého prostředí. 

• Částečná dekontaminace horninového prostředí, kdy se v této fázi dekontaminují 

a izolují pouze ohniska znečištění. 

• Úplná dekontaminace (revitalizace) horninového prostředí. V tomto případě jde 

obvykle o kombinace několika sanačních technologií. Jedná se proto o nákladnou 

a dlouhodobou záležitost. 

Podle místa sanace lze metody dělit na (Matějů, 2006): 

• Metody in situ, které probíhají přímo v horninovém prostředí. V nesaturovaném pásmu 

je nejčastější metodou biodegradace, venting a bioventing, eventuálně promývání. 

• Metody ex situ, sanace probíhá na povrchu terénu, proto je nutným předpokladem 

dodání kontaminovaného materiálu do předmětného čistícího zařízení. Metody 

ex situ se dále dělí na on site a off site metody. 
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• Metody pomocné pomáhají zlepšit odstraňování nebo degradaci kontaminantů. 

Obvykle slouží ke zlepšení propustnosti prostředí, k odčerpávání, odsávání nebo 

naopak dotaci dekontaminačních roztoků do těžko přístupných míst. 

Kontaminovaný materiál lze odstranit z místa znečištění a to nejčastěji odtěžením 

kontaminovaných zemin, odsáváním půdního vzduchu (venting) a čerpáním znečištěné vody. 

Poté následují čistící procesy již na povrchu terénu.  

Druhou možností je pak rozklad kontaminovaného materiálu biologickými nebo 

fyzikálně-chemickými pochody, kdy dojde k destrukci či mineralizaci kontaminantů 

(biodegradace, bioventing, spalování, katalytická oxidace).  

Poslední je možnost izolace, případně fixace kontaminantu. Fyzikální nebo 

fyzikálně-chemické zachycení kontaminantu do zeminové či jiné matrice (např. solidifikace, 

enkapsulace, vitrifikace). 

Podle zavedenosti lze technologie dělit na (www.env.cebin.cz): 

• Technologie ověřené, kdy se jedná o zavedené a dlouhodobě ověřené technologie, 

kde je podrobně znám nejen technologický postup a účinnost, ale také případné 

nedostatky a omezení. U zemin je to zejména venting in situ, biodegradace ex situ 

a solidifikace/stabilizace ex situ. 

• Technologie vznikající jsou technologie, které jsou sice známé, ale dosud dlouhodobě 

neodzkoušené (např. air sparging, biodegradace in situ, parní air sparging, termální 

venting). 

• Technologiemi experimentálními jsou v České Republice například vitrifikace 

in situ, elektrokinetické metody apod.  

Při výběru vhodné sanační technologie je obvykle možné volit z několika variant 

vhodných pro dekontaminaci znečištěného území. Nejčastěji jsou užívány sanační 

metody fyzikálně-chemické nebo biologické, přičemž právě biologické metody přinášejí 

řadu výhod, např. velkou flexibilitu biologických systémů, možnost provádění technologie 

in situ a v neposlední řadě nízkou cenu (viz tabulka 1) (Matějů 2006). 
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Tabulka 1: Ekonomické výhody biodegradací (Demain, Davies, 1999) 

Aplikace Fyzikálně-chemické 
přístupy Bioremediace Ušetřené 

náklady 
Odstranění ropných 
uhlovodíků z půdy 

Vytěžení a uskladnění na 
skládce; náklady 3 mil. $ 

Bioventing; náklady 
0.2 mil. $ 

2,8 mil. $ 

Odstranění chlorovaných 
uhlovodíků z industriální 
zóny 

Vytěžení a uskladnění na 
skládce; náklady 15 mil. $ 

Bioventing; náklady 
2 mil. $ 

13 mil. $ 

Odstranění mnohočetného 
Fyzikální zachycení; 
náklady 25 mil. $ 

In-situ odstraňování; 
náklady  
5 mil. $ 

20 mil. $ 

4.1 Biodegradace ropných látek za aerobních podmíne k 

Alifatické uhlovodíky jsou hlavní součástí ropy, ropných produktů a jsou také 

obsaženy v různých rostlinných a živočišných buňkách. Tyto látky se využívají již delší dobu 

jako netradiční substrát pro nárůst biomasy mikroorganismů. Studium jejich biodegradací 

jako polutantů životního prostředí se intenzivně sleduje během posledních desetiletí. Využití 

mikroorganismů při degradacích olejových odpadů bylo extenzivně studováno koncem 

sedmdesátých let Atlasem a Barthou (1977). Schopnost utilizace uhlovodíků jako růstových 

substrátů byla popsána u mnoha mikroorganismů. Většina mikroorganismů odbourává 

alkany na odpovídající alkoholy oxidací terminálního methylu. Tato reakce je katalyzována 

hydroxylasovým (monooxidasovým) systémem (Rauch, 1996). Nejlépe byly popsány tyto 

dva systémy:  

• Systém Pseudomonas oleovorans který je spojen s rubredoxinem a vyžaduje 

pyridinové nukleotidy a ionty železa (Rauch, 1996). Alkanhydroxylasa 

z Pseudomonas putida (oleovorans) je třísložkovým proteinovým systémem. 

Přenos elektronů z NADH k aktivnímu centru membránově vázané hydroxylasové 

složky systému je zprostředkován NADH:rubredoxin reduktasou a rubredoxinem. 

NADH:rubredoxin reduktasa je velmi podobná NADH:putidaredoxin reduktase 

systému cytochromu P450 CYP101 a flavoproteinovým oxidoreduktasám jako jsou 

glutathionreduktasa, p-hydroxybenzoáthydroxylasa a lipoamiddehydrogenasa. 

Průběh reakce katalyzované alakanhydroxylasou je zjednodušeně popsán 

v následujícím schématu: 

R-CH3 + O2 + NADH + H+ = R-CH2OH + NAD+ + H2O 

• Systém popsaný u Corynebacterium a Candida tropicalis spojený s cytochromem 

P-450 lze zjednodušeně popsat následovně: 
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R-CH3 + O2 + NAD(P)H + H+ = R-CH2OH + NAD(P)+ + H2O 

Alkany jsou utilizovány řadou mikroorganismů, protože z hlediska jejich chemické 

struktury jsou podobné mastným kyselinám a rostlinným parafinům, které jsou v přírodě 

všudypřítomné. Z tohoto pohledu jsou alkany považovány za jedny z nejsnadněji 

biodegradovatelných uhlovodíků. Při odbourávání alkanů dochází k inkorporaci jednoho 

nebo dvou atomů kyslíku za vzniku příslušného alkoholu nebo hydroperoxidu. Konečným 

produktem obou metabolických drah jsou mastné kyseliny.  

Obecně jsou nejlépe odbourávány středně dlouhé řetězce (C10-C24). Delší řetězce jsou 

utilizovány hůře z důvodu jejich nízké rozpustnosti ve vodě. Na druhou stranu alkany s kratším 

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

Narušují zejména integritu a fluiditu buněčných membrán (Horáková, 2006). 

Alkeny jsou odbourávány stejným způsobem jako alkany s tím rozdílem, že může 

dojít k reakci na dvojné vazbě za vzniku primárního nebo sekundárního alkoholu nebo 

epoxidu. Každý z těchto produktů je následně oxidován na příslušnou mastnou kyselinu. 

Ojediněle se vyskytuje i subterminální oxidace n-alkanů na sekundární alkoholy, 

které představují úplně odlišný mechanismus degradace. Byla popsána u některých druhů 

mikroorganismů (Aspergillus, Fusarium a Bacillus sp.) a také při oxidaci tridekanu 

bakteriemi Pseudomonas aeruginosa a Pseudomonas multivorans (Rauch, 1996). 

Zjednodušeně lze tento proces oxidace tridekanu popsat následující rovnicí: 

CH3(CH2)9CH2CH2CH3→CH3(CH2)9CH2CH(OH)CH3→CH3(CH2)9CH2COCH3→ 

→CH3(CH2)9CH2OCOCH3→CH3(CH2)9CH2OH + HOOCCH3 

Alicyklické uhlovodíky jsou součástí surové ropy (20-70 %) a jsou nalézány všude 

v přírodě v rostlinných olejích a parafínech, mikrobních lipidech a pesticidech. Je známo, 

že neexistuje žádný vzájemný vztah mezi schopností utilizovat n-alkany a schopností plně 

oxidovat cykloalkany. Nejčastěji jsou alicyklické uhlovodíky degradovány pomocí 

symbiotických kmenů. 

Široká škála bakterií a hub je schopna transformace aromatických uhlovodíků, ať 

už částečné nebo úplné. Za aerobních podmínek u bakterií většinou dochází nejprve 

k hydroxylaci aromátů, která zahrnuje zakomponování kyslíku do molekuly. Nejčastěji 

vzniká cis-dihydrodiol, který je dále rearomatizován na katechol. Kruh katecholu je 

rozštěpen buď mezi dvěma hydroxylovými skupinami (ortho cesta) nebo vedle jedné 

z hydroxylových skupin (metha cesta). Eukaryotní mikroorganismy inkorporují jeden 
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atom molekulárního kyslíku do aromátu a zároveň redukují druhý na vodu, výsledkem je 

vznik aren oxidu Následně dojde buď k adici vody za vzniku trans-dihydrodiolu anebo 

dojde k izomeraci aren oxidu a vznikne fenol, který se zúčastňuje dalších reakcí 

(Crawford Ronald L., Crawford Don L., 1996). 

4.2 Biodegradace ropných látek za anaerobních podmí nek 

Anaerobní podmínky jsou běžnou součástí našeho prostředí. Nejčastěji se dají 

nalézt ve vodním prostředí nebo sedimentech. Také v neaerovaných půdách lze nalézt 

místa s nízkou koncentrací kyslíku nebo zcela bez kyslíku. V nepřítomnosti kyslíku jsou 

organické sloučeniny mineralizovány díky anaerobní respiraci, kdy se terminálním 

akceptorem elektronů stávají jiné látky než kyslík jako například dusičnany, sírany, Mn4+, 

oxid uhličitý. 

Nasycené alifatické uhlovodíky jsou degradovány za anerobních podmínek 

pomaleji, nicméně nenasycené uhlovodíky, alifatické alkoholy a ketony jsou snadněji 

biologicky odbourávány za nepřístupu vzduchu. Pravděpodobná degradační dráha pro 

odbourávání nenasycených uhlovodíků vede přes hydrataci dvojné vazby na příslušný 

alkohol, s další oxidací na keton nebo aldehyd a dále na mastnou kyselinu 

(Rauch, 1996). 

Obdobně jako u alifatických uhlovodíků i aromáty mohou být kompletně 

degradovány za anaerobních podmínek, ale tento proces je pomalejší ve srovnání 

s aerobní degradací. Anaerobní mineralizace aromátů často vyžaduje směsnou mikrobní 

komunitu, která vzájemně spolupracuje, ačkoliv každý mikroorganismus může vyžadovat 

různý redox potenciál. Například úplná mineralizace benzoátu může proběhnout za účasti 

anaerobního degradéra benzoátu ve směsné kultuře s methanogeny a sulfát redukujícími 

bakteriemi. Počáteční transformace v takových systémech jsou často prováděny 

fermentativně a jejich výsledným produktem bývají aromatické kyseliny, které jsou dále 

transformovány na acetát, oxid uhličitý a formiát. Tyto malé molekuly mohou být dále 

utilizovány methanogeny.  

Dosud není zcela jasné, jak takováto kooperující komunita řeší problém 

s požadavkem na různé redoxní potenciály v těsné blízkosti. Dosud je zřejmé, že vyšší 

redox potenciály jsou vyžadovány pro degradaci komplexnějších substrátů jako je benzoát. 

Menší organické kyseliny nebo alkoholy jsou degradovány za nižšího redox potenciálu. 
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V některých případech je možno nejlepších výsledků dosáhnout při použití sledu 

anaerobní/aerobní degradace (Crawford Ronald L., Crawford Don L., 1996) 

4.3 Sanace ropných látek v nesaturované zón ě 

Technologie používané pro sanaci znečištění ropnými látkami, se liší podle toho, 

zda jsou určeny pro nesaturovanou či saturovanou zónu. Čištění kontaminované 

nesaturované zóny a dalších pevných materiálů zahrnuje širokou škálu fyzikálních, 

chemických a biologických postupů, někdy používaných v kombinaci nebo k podpoře 

jiných sanačních technik (Matějů, 2006). Přehled nejvýznamnějších metod používaných 

pro odstraňování znečištění nesaturované zóny u nás i v zahraničí je uveden v následující 

tabulce 2.  

Tabulka 2: Základní metody pro odstraňování znečištění v nesaturované zóně (http://odpady.ihned.cz) 

Technologie NEL/PAU 

Biodegradace podmíněně vhodná 

Solidifikace podmíněně vhodná 

Venting nevhodná 

Bioventing podmíněně vhodná 

Promývání podmíněně vhodná 

Detergenty podmíněně vhodná 

Chemická úprava nevhodná 

Elektrokinetické metody nevhodná 

Spalovny vhodná 

Skládkování podmíněně vhodná 

Kompostování nevhodná 

Enkapsulace podmíněně vhodná 

Termická extrakce a desorpce podmíněně vhodná 

Standardními metodou pro odstraňování ropných látek z nesaturované zóny 

horninového prostředí je venting, který je možno provádět jak in situ (častější případ), 

tak i ex situ. Uplatňuje se zejména pro vyšší stupeň kontaminace a nízkou propustnost 

horninového prostředí, kdy v původním uložení zeminy není zaručena dostatečná 

účinnost desorpce.  

Při velkém rozsahu znečištění bývá ekonomicky výhodná metoda propařování, 

termické desorpce, která se uplatňuje pro současnou dekontaminaci nesaturované 
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i saturované zóny. Tato metoda spočívá v prohřátí ohniska kontaminace vháněnou horkou 

párou, které umožní přechod kapalného kontaminantu do plynné fáze a desorpci 

kontaminantu vázaného na pevnou fázi. Kontaminant je pak zachycován stejně jako 

v případě ventingu. Kvůli vysokým investičním nákladům je vhodné metodu používat jen 

pro velký rozsah kontaminace (http://odpady.ihned.cz). 

Pro dekontaminaci zemin znečištěných nepolárních extrahovatelných látek (NEL) 

ale také polyaromatických uhlovodíků (PAU) jsou používány biodegradační a termické 

metody uplatňované ex situ. Pro použití biodegradace je limitující stupeň znečištění 

a složení biopreparátu, které umožňuje rozklad těchto látek. Totéž platí i pro bioventing, 

kdy je nutno počítat s nižší účinností metody zejména pro PAU s více kondenzovanými 

aromatickými jádry (Horáková, 2006).  

Termická likvidace (přepálení) je použitelná univerzálně. Ekonomicky je výhodná 

až pro takový stupeň znečištění, kdy biodegradace neumožňuje dosáhnout cílových 

parametrů a skládkování brání legislativní omezení. V závislosti na stupni znečištění lze 

vzhledem k nízké mobilitě, zejména PAU s více kondenzovanými aromatickými jádry, 

uplatnit i skládkování a imobilizační metody (http://odpady.ihned.cz). 

Enkapsulace a solidifikace in situ se používají poměrně zřídka, protože nejde 

o konečnou likvidaci znečištění na lokalitě. Solidifikace se používá jako předúprava 

kontaminovaného materiálu před jeho uložením na skládku.  

Promývání, případně i s použitím detergentů je možné pouze jako komplexní 

sanační metoda pro současné odstraňování kontaminantu z nesaturované i saturované 

zóny a její použití je závislé na daných hydrogeologických podmínkách. Termickou 

desorpci lze při nižší mobilitě kontaminantu uplatnit pouze v provedení ex situ 

a vzhledem k nutnosti dosažení vysokých teplot většinou není ekonomicky výhodná 

(http://odpady.ihned.cz). 

4.4 Sanace ropných látek v saturované zón ě 

Základním rozlišení sanačních technologií pro odstraňování kontaminantů jsou 

metody in situ, tedy v původním uložení zemin a hornin a ex situ, kdy odstranění či 

imobilizaci kontaminantu předchází odtěžení znečištěných materiálů a jejich přeprava, na 

místo jejich úpravy jak bylo popsáno výše (Matějů 2006). 
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Přehled nejvýznamnějších metod používaných pro odstraňování znečištění 

saturované zóny u nás i v zahraničí je uveden v tabulce 3.  

Tabulka 3: Základní metody - saturovaná zóna (http://odpady.ihned.cz) 

Technologie NEL / PAU 

Gravitační oddělení vhodná při přítomnosti fáze 

Adsorpce vhodná 

Stripování nevhodná 

Airsparging nevhodná 

Chemické postupy nevhodná 

Biodegradace podmíněně vhodná 

Destilace podmíněně vhodná 

Energie záření podmíněně vhodná 

Ohřev podmíněně vhodná 

Propustné reakční bariéry nevhodná 

Pro dekontaminaci saturované zóny se uplatňují převážně metody in situ. V případě 

vysokého stupně znečištění polyaromatickými uhlovodíky (např. přítomnost fáze dehtu) se 

postupuje stejně jako v případě nesaturované zóny metodami ex situ, tedy dochází 

k odtěžení kontaminovaného materiálu, s kterým je pak podle stupně kontaminace 

nakládáno způsoby popsanými v předchozím textu (Horáková, 2006, Matějů, 2006). 

V současné době se zkoušejí pro sanaci ropných látek také chemické postupy a reakční 

propustné bariéry. Chemickou oxidaci lze uplatnit při aplikaci oxidantů in situ. Používají se 

tato oxidační činidla: peroxid vodíku, ozon, manganistan draselný, Fentonovo činidlo 

(manganistan draselný a železnatý ion jako katalyzátor) a peroxon (směs peroxidu vodíku 

a ozonu). Jejich použití závisí na kvalitativním složení kontaminace, hydrogeologických 

a geochemických podmínkách dané lokality. Na stejném principu jsou založeny propustné 

reakční bariéry, které obsahují speciální formu železa, které funguje jako katalyzátor. V České 

republice se zatím reakční bariéry nepoužívají, jejich využití je známo pouze v zahraničí 

(http://odpady.ihned.cz). 

Ostatní zmíněné metody jako destilace, energie záření a ohřev se pro energetickou 

náročnost v České republice v rámci sanačních metod nepoužívají.  

V případě dekontaminace polyaromatickými uhlovodíky se používá nejprve 

gravitační oddělení fáze (většinou se jedná o „těžkou“ fázi dehtového charakteru) a poté se 

rozpuštěný a emulgovaný kontaminant odstraňuje z vody adsorpcí většinou na aktivním 
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uhlí. Uplatnění biodegradačních postupů závisí na kvalitativním složení kontaminace 

a hydrogeologických podmínkách lokality. Stejně jako v případě ropných látek je lze 

uplatnit až v závěrečné etapě sanace po odstranění masivní kontaminace pro dočištění zóny 

kontaminace (biosparging). Metoda spočívá v podpoře přirozených biodegradačních 

procesů dodávkou kyslíku a živin anebo v aplikaci speciálního biopreparátu spolu 

s úpravou podmínek jejich působení.  

Promývání detergenty pro rychlejší desorpci málo mobilních kontaminantů je 

využíváno velmi zřídka vzhledem k toxicitě většiny dostupných přípravků. Metodu proto 

nelze kombinovat s biodegradačními postupy. Ostatní zmíněné metody se ani v případě 

polyaromatických uhlovodíků v rámci sanačních prací neuplatňují (http://odpady.ihned.cz). 

4.5 Bioremedia ční technologie EPS-INOK 

Bioremediační technologie EPS-INOK využívá aktivity konkrétních kontaminant 

degradujících alochtonních (vnesených) mikroorganismů ke konverzi kontaminujících 

látek vedoucích k úplné mineralizaci kontaminantů na anorganické látky tj. v přírodě se 

běžně vyskytující oxid uhličitý a vodu. Technologie využívá vybrané již otestované 

bezpečné mikrobiální kmeny (Gordonia terrae, Pseudomonas putida, Rhodococcus 

coprophilus, Raltsonia eutropha, Variovarax paradoxus), které dokáží využívat sanované 

kontaminanty jako zdroj uhlíku a energie pro svůj růst. Tyto vybrané mikroorganismy jsou 

pomnoženy/stimulovány a následně jako inokulum („INOK“) aplikovány do sanovaných 

prostorů. Technologie je aplikována v těch případech, kde je nedostatečné množství aktivní 

autochtonní mikroflóry např. u znečištění vzniklého v nedávné době nebo tam, kde existuje 

nějaká fatální limitace pro autochtonní mikroflóru nebo tato mikroflóra nemá dostatečný 

potenciál dostatečně rychle odstranit znečištění resp. směs kontaminujících látek.  

Součástí technologie je samozřejmě monitorování a odstraňování limitace 

bioremediačního procesu nedostatkem kyslíku, základních nutrientů, nevhodných 

podmínek prostředí apod. Tyto limitace musí být vždy odstraňovány tak, aby se dosáhlo 

maximální aktivity vnesených alochtonních mikroorganismů degradujících přítomné 

znečištění na konkrétní lokalitě v požadovaných nebo projektovaných kvalitativních, 

kvantitativních a časových parametrech. Dostatečné pomnožení alochtonní mikroflóry je 

tak základní podmínkou úspěšné bioremediační činnosti, které jsou podřízeny všechny níže 

uvedené podmínky.  
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Konkrétní mikrobiální kmen (nebo konsorcium několika kmenů) je vybrán 

především v závislosti na kvalitě sanovaného kontaminantu. Uvedené mikroorganismy 

patří podle hodnotících kriterií Světové zdravotnické organizace (WHO) do skupiny 

s malou pravděpodobností vyvolat onemocnění u lidí nebo zvířat. Jednotlivé taxony jsou 

uchovávány v podobě čistých kultur. Výběr nejvhodnějších mikroorganismů umožňuje 

připravit biologický činitel (ad hoc) pro dosažení optimální účinnosti technologie. Všechny 

mikroorganismy jsou schopné růstu v prostředí obsahujícím pouze základní minerální 

živiny (N, P) a jimi degradované uhlovodíky (zdroj uhlíku a energie). Mikroorganismy 

mají sníženou citlivost ke změnám teploty a hodnoty pH prostředí. Nebyly zaznamenány 

vzájemné kombinace mikroorganismů, u nichž by se projevoval výraznější antagonismus. 

Kultivace probíhají v jednotlivých stupních: laboratorní kultivace (první stupeň sterilní), 

provozní kultivace (druhý stupeň pracovní). Pro získání větších objemů preparátu je nutné 

zařadit příslušný počet pracovních kultivačních stupňů (www.epssro.cz). 

V následující tabulce č. 4 jsem provedl porovnání cen dvou často používaných 

metod při sanacích zemin kontaminovaných ropnými látkami. Pro srovnání jsem použil 

cenových relací na skládkách a od firmy EPS, s.r.o. která se zabývá biodegradací. 

U nákladů na skládkování jsem vycházel ze zákona o odpadech kde je minimální poplatek 

stanoven na 6 200 Kč. Marže skládek jsou orientační. 

Tabulka 4: Porovnání cenových hladin při využití metod skládkování a biodegradací 
Objem 
zemin 

Skládkování Biodegradace 

≤1 000 t 

á t min. 6 200,- Kč 
(poplatek podle zákona plus marže skládky cca 500,- Kč)  
Celkové náklady: ve výši 6,7 mil. Kč 

á t 700–800,- Kč 
tj. cca 0,8 mil. Kč  
Úspora ve výši 
cca 6 mil. Kč 

≥10 000 t 

á t min. 6200,- 
(poplatek podle zákona plus marže skládky, zde s ohledem na 
objem možnost slevy na cca 50,- Kč 
Celkové náklady: ve výši 63,2 mil. Kč 

á t cca 300–400 Kč  
tj. cca 4 mil. Kč.  
Úspora ve výši cca 
60 mil Kč. 

Z kalkulace cen, uvedené v tabulce č. 4, jasně vyplývají ekonomické výhody 

biodegradací jako takových. I když je nutno dodat, že nejsou „všelékem“ a mají své limity. 

Biodegradace se velmi osvědčila při odstraňování kontaminace koncentrované v zeminách 

oddělováním drobné frakce (0-16 mm) na sítech při předtřiďování a recyklaci železničního 

kameniva. Této činnosti bych se rád věnoval v následující kapitole a na konkrétních 

příkladech ukázal výhody biodegradace. 
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5 RECYKLACE KONTAMINOVANÉHO ŽELEZNI ČNÍHO KAMENIVA  

Na koridorových stavbách železnice je při nakládání s odpady snaha v co největší 

míře zamezit vzniku odpadů. Významnou roli zde proto sehrává recyklace kameniva 

železničního svršku. Materiál odtěžený z vrstev kolejového lůžka je sice již nevhodný pro 

konstrukci železničního svršku, ale po jeho předrcení se dále používá při konstrukci 

železničního spodku.  

Samotný proces drcení je prováděn většinou mobilními zařízeními (obrázek 4), 

která bývají vybavena takzvaným předtřídičem, který se stará o oddělení drobné frakce, 

o zrnitosti většinou 0-16 mm, která by jinak zbytečně zaplňovala drtič. Materiál zbavený 

drobné frakce se posouvá pásem do samotného drtiče. Těch je mnoho druhů, ale pro tento 

konkrétní případ se nám v praxi nejlépe osvědčily drtiče odrazové, ve kterých rotující část 

vrhá materiál proti tvrdé podložce. Takto vzniklý materiál se buď přímo využívá, nebo je 

ještě dále podle potřeby tříděn do různých frakcí. 

 
Obrázek 4: Mobilní drtící zařízení, foto Martin Halík 2008  



Martin Halík                                       Metody odstraňování NEL z kontaminovaných zemin 

34 
 

Za nejrizikovější z hlediska vlivů na životní prostředí, na základě svých zkušeností 

považuji výstup z předtřídiče, jelikož zde dochází ke značné koncentraci škodlivin 

oddělením hrubší frakce kameniva, které nevykazuje žádné škodlivé vlastnosti. Takzvané 

podsítné frakce (obrázek 5) se odděleně skladují k dalšímu zpracování. V případě, že 

nepřekračuje limitní hodnoty podle zákona o odpadech lze tento materiál znovu využít. 

 
Obrázek 5: Hromada podsítné frakce, foto Martin Halík 2008  

Tyto zeminy se mohou využít v rámci stavby, na které vznikly například jako 

materiál na úpravu svahu železničního tělesa, popřípadě se využívají jako technické 

zajištění při rekultivaci skládek nebo jako podorniční vrstva při terénních úpravách.  

V případě, že je jejich využití neekonomické nebo není o materiál zájem, je tento 

podle zákona č 185/2001 Sb. prohlášen za odpad kategorie 170508 štěrk ze železničního 

svršku jiný než uvedený 170507 a uložen na skládce.  

V případě, že materiál vykáže třeba jenom jednu nebezpečnou vlastnost, je třeba jej 

označit jako 170507 štěrk ze železničního svršku obsahující nebezpečné látky a podle toho 

s ním nakládat. Takto kontaminovaný štěrk je velmi vhodný pro biodegradaci. 

V následující kapitole bych se chtěl zabývat chemickým složením recyklovaného 

železničního kameniva, které je velmi důležité pro následné hodnocení ekologických 

vlastností odpadů. 
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5.1 Chemické složení recyklovaného železni čního kameniva 

Velmi důležitou součástí přípravných prací před zahájením stavby je zhodnocení 

ekologických vlastností odpadu, které jsou nezbytné pro správné nakládání s odpady. 

Takovým nástrojem je analytický rozbor. 

Analytickým rozborem recyklovaného železničního kameniva se zjišťují chemické 

vlastnosti materiálu a jeho zatřídění do skupiny podle vyhlášky 381/2001 Sb. Katalogu 

odpadů. Samotný rozbor je složen z několika následujících kroků: (http://odpady.ihned.cz) 

a) Předběžné posouzení. 

b) Odběr vzorků. 

c) Výběr hodnotících kritérií. 

d) Postup posouzení vzorku odpadu. 

e) Stanovení kategorie odpadu. 

f) Likvidace odpadu. 

5.1.1 Předběžné posouzení 

Prioritním požadavkem producenta recyklovatelného odpadu je obvykle co nejkratší 

doba nutná k určení, zda lze odpad požadovaným způsobem recyklovat, a co nejnižší cena 

analytických prací k tomuto určení potřebných.  

Přínosem metodiky předběžného posouzení odpadu, je především zkrácení doby 

nutné k zjištění, zda je odpad použitelný pro recyklaci. Po předběžném posouzení, je-li 

odpad recyklovatelný, následuje dokončení analytických prací v celém rozsahu podle 

požadavku vyhlášky MŽP č. 294/2005 Sb. o podmínkách ukládání odpadů na skládky, tak 

aby byl producent odpadu schopen doložit orgánům státní správy oprávněnost požadavku 

recyklace odpadu (http://odpady.ihned.cz). 

Předběžné posouzení odpadu dává producentovi čas potřebný k přípravě zpracování 

odpadu, (doprava, drcení, mezisklady). Tím je dosažena i finanční úspora pro zadavatele 

analýz, protože rozsah analytických prací potřebných k určení třídy skládkování je nižší, 

nežli při použití odpadu k recyklaci. 

Je vždy nutno stanovit takový počet ukazatelů, který by s dostatečnou 

pravděpodobností charakterizoval daný odpad a zároveň byl únosný z hlediska rychlosti 
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a ceny analytických prací. Rozsah a limitní hodnoty stanoví vyhláška 294/2005 Sb. 

Vybrané ukazatele musí zároveň signalizovat znečištění odpadu cizorodými organickými 

(NEL) a anorganickými látkami (kovy). Ve většině komerčních analytických laboratoří je 

obvykle personálně odděleno vyhodnocování výsledků analýz od vlastního stanovení 

jednotlivých analytů. Sestavením rutinně se opakující skupiny ukazatelů je pro 

průchodnost vzorků laboratoří velmi výhodné. Doba nutná pro celkový rozbor je 

odhadována na deset až třináct pracovních dní. Pro předběžný rozbor by však byla vhodná 

doba tří, maximálně čtyři dny. 

5.1.2 Odběr vzorku 

Před vlastním odběrem vzorku je velmi užitečné udělat si plán vzorkování. To 

znamená určit způsob vzorkování (kopaná sonda, vrtaná sonda, dutá tyč apod.) podle 

druhu odebíraného materiálu (Pertile, Čablík, 2006). V tomto případě se jako nejvhodnější 

jeví sonda s dutou tyčí, neboť jak již bylo uvedeno, jedná se o heterogenní materiál jemné 

zrnitosti (obrázek 6). 

 
Obrázek 6: Odběr dutou tyčí, foto Martin Halík, 2008  

Dalším důležitým krokem je volba místa odběru vzorků. U směsného vzorku se 

odebírají vzorky z co největšího počtu odběrových míst dané hromady. Následně se 

provede jeho homogenizace a pomocí kvartace (obrázek 7) se upravuje hmotnost na 

požadovanou hodnotu (ČSN 01 5110 Vzorkování materiálů. Základní ustanovení, 

popřípadě ČSN 01 5111 Vzorkování sypkých a zrnitých materiálů). 
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Obrázek 7: Kvartace odebraného vzorku, foto Martin Halík 2008  

5.1.3 Výběr hodnotících kritérií 

Analytická chemie skýtá nepřeberné možnosti analýzy vzorku, proto je nutné 

přesně stanovit, které prvky mají být analyzovány (Pertile, Čablík, 2006).  

Před započetím stavby se vždy vzorkuje celá trať a na základě těchto výsledků se 

následně stanovují parametry významné pro další rozbor. U podsítné frakce je na základě 

praktických zkušeností detekována téměř jistě kontaminace ropnými látkami (mazání 

výhybek, úkapy motorů v místě stání lokomotiv apod.) Méně často je zemina a kamenivo 

kontaminováno těžkými kovy. Vlastní výběr ukazatelů bývá zpravidla vymezen daty 

získanými při předchozích recyklací, jejich statistickým zpracováním, zkušenostmi při 

zadávání požadavku analytického zpracování vzorků odpadů a předchozími požadavky 

(zákon 185/2001 Sb ve znění pozdějších předpisů). Předběžně se zpravidla omezuje 

zejména na analýzu ropných látek, polyaromatických uhlovodíků a kovů.  

Po ukončení všech přípravných procesů je vlastní vzorek odeslán na analýzu do 

akreditované laboratoře. Z této je v závislosti na rozsahu a přístrojovém vybavení přibližně 

během čtrnácti dnů odeslán zadavateli analytických prací protokol o zkoušce. Na základě 

tohoto protokolu je s podsítným, zeminou kontaminovanou nebezpečnými látkami 

nakládáno dle zákona (185/2001 Sb.)  
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5.1.4 Postup posouzení vzorku odpadu 

Analytické rozbory, ekotoxikologické a mikrobiologické testy odpadů pro účely 

zpracování základního popisu odpadu a hodnocení jeho přijatelnosti do zařízení lze 

provádět pouze v laboratořích, a dalších odborných pracovištích, akreditovaných podle 

technické normy ČSN EN ISO/IEC 17025 (http://www.inisoft.cz/lexikon/294/294.htm). 

Analyzovaný odpad se následně zpracovává v rozsahu skupinového stanovení 

ukazatelů pro stanovení škodlivin v sušině: C10-C40, Zn, Cd, Hg, nebo ve výluhu: C10-C40, 

Cr, Pb, As. Po ukončení analýz musí výsledky vyhodnocovat vždy oprávněný pracovník 

zadavatele seznámený s problematikou recyklace odpadů.  

Vyhodnocení vyúsťuje ve dvě možnosti. Vyhoví-li analyzovaný odpad limitním 

ukazatelům recyklace stanovených vnitřní normou, lze pokračovat v dalších analýzách 

podle požadavku vyhlášky (294/2005 Sb.). Oprávněná osoba provádí formou autorizované 

opravy v laboratorním systému rozšíření požadovaných stanovení v zkoušeném vzorku 

odpadu a obvyklou formou s tímto rozšířením seznámí jednotlivé analytiky (pracovní 

listy).  

Po ukončení analýz sestaví oprávněná osoba „Zprávu o zkoušce“, která by měla 

obsahovat „Protokol o zkoušce“, „Protokol o odběru“ a „Vyhodnocení odpadu z hlediska 

možnosti recyklace“, případně zatřídění do jednotlivých skládkovacích skupin O/N odpad 

ostatní/odpad nebezpečný dle zákona 185/2001 Sb.  

Vzorek odpadu je následně v laboratoři uložen po dobu dvou měsíců od odeslání 

„Zprávy o zkoušce“ a sice k případným opakovaným zkouškám. Po této době je likvidován 

odbornou firmou. Zjištěné hodnoty se porovnávají s limitními hodnotami podle zákona. 

185/2001 Sb a jeho vyhlášky č. 294/2005 Sb Jestliže dojde k překročení limitních hodnot 

DOC (rozpuštěný organický uhlík), který je pro třídu vyluhovatelnosti III 100 mg/l, je 

nutno materiál klasifikovat jako nebezpečný neboť splňuje vlastnost podle zákona 

185/2001 Sb. (http://www.env.cz). 

5.1.5 Stanovení kategorie odpadu 

Stanovení kategorie odpadu se provádí podle platného zákona č 185/2001 Sb. 

autorizovanou osobou. Podle zjištěných hodnot se následně vybere příslušná kategorie 

v Katalogu odpadů. V případě, že se odpad nedá jednoznačně zařadit do konkrétní skupiny, 
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musí se požádat místně příslušný obvodní úřad životního prostředí o stanovení příslušné 

kategorie podle zákona 185/2001 Sb. 

5.1.6 Likvidace odpadu 

Následně, po stanovení kategorie odpadu, je nutno odpad po recyklaci zlikvidovat 

dle příslušných nařízení zákona 185/2001 Sb. V případě, že zjištěné limitní hodnoty 

vyhovují využití materiálu na úpravy na povrchu terénu (pro uhlovodíky C10-C40 to je 

300 mg/kg sušiny), je snaha o co největší využití tohoto materiálu v rámci stavby, na které 

probíhala recyklace (obrázek 8).  

 
Obrázek 8: Ilustrační záběr odvozu materiálů, foto Martin Halík, 2008  

V případě, že je materiál zařazen do kategorie odpadů nebezpečných, bývá režim 

nakládání s nimi daleko přísnější a je třeba dodržet nařízení ohledně bezpečnosti a ochrany 

životního prostředí před případnými úniky materiálu do prostředí, pro případ havárie atp. 

Zejména je nutno odpad vybavit evidenčním listem nebezpečných odpadů, kde se uvádí 

kategorie, druh přepravy, odesílatel, vlastník, dopravce a příjemce odpadu, dále se vyplní 

Identifikační list odpadu, který slouží pro podrobný popis nebezpečných vlastností odpadu. 

Vozidla musí být v souladu s ADR (dohoda o přepravě nebezpečných látek).  
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6 ZÁVĚR  

V předložené bakalářské práci jsem se zabýval závažnou problematikou, a sice 

škodlivostí výskytu ropných látek v životním prostředí a zejména v zeminách v důsledku 

lidské činnosti. Je naší povinností zejména předcházet vzniku odpadů vhodnou volbou 

výrobní technologie, a když už byly lidskou činností zeminy kontaminovány, snažit se v co 

největší míře odstranit jejich negativní dopady.  

Cílem bakalářské práce bylo zhodnotit pozitivní vliv biodegradace v kombinaci 

s recyklací při znovu využití železničního kameniva a zemin po dekontaminaci. Při 

hodnocení jsem se snažil vycházet rovněž z vlastních zkušeností, které vycházejí z mé 

praxe, kterou jsem získal během vykonávání své funkce specialista odpadového 

hospodářství. 

Závěrem bych rád vyzdvihnul nové možnosti v oblasti biodegradace jako velmi 

účinné a velmi levné. Jejich rozvoji a vývoji metod nových by se měla zaobírat mnohem 

širší základna. Zejména ekonomický ukazatel by se mohl stát motorem rozvoje těchto 

technologií. 
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