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Anotace 

Tato bakalářská práce se zabývá studiem biokoroze stavebních materiálŧ 

se zaměřením na nanokompozity (především na beton). V první části jsou definovány 

základní pojmy a popis prostředí, ve kterém dochází k biodegradaci stavebních materiálŧ. 

Je rozebrána chemická a biologická koroze, mikroorganismy podílející se na biokorozi 

stavebních materiálŧ, metody pro identifikaci biodeteriogenŧ a metody sledování prŧběhu 

biokoroze. Druhá část této práce se zabývá vytipováním vhodného prostředí pro studium 

biokoroze, vhodných biocidŧ a opatření k zamezení biokoroze stavebních materiálŧ.  

Klíčová slova: biokoroze, biodegradace, biodeteriogeny, beton, mikroorganismy 

 

Anotation 

The bachelor thesis deals with the study of biocorrosion construction materials 

focusing on nanocomposites (especially in concrete). The first part defines the basic 

concepts and the description of the environment in which the building supplies are 

biodegraded. There is also analyzed the chemical and biological corrosion, microorganisms 

involved in the construction materials biocorrosion, methods for identifying biodeteriogens 

and methods for monitoring the progress of biocorrosion. The second part of this thesis is 

focused on the identification of the suitable environments for the study of biocorrosion, 

suitable biocides and the measures to prevent construction materials biocorrosion. 

Keywords: biocorrosion, biodegradation, biodeteriogens, concrete, microorganisms  



 

Obsah 

1 ÚVOD A CÍL PRÁCE ................................................................................................................... 1 

2 BIOKOROZE STAVEBNÍCH MATERIÁLŮ ..................................................................................... 2 

2.1 ZÁKLADNÍ POJMY........................................................................................................................ 2 

2.2 PROSTŘEDÍ ZPŮSOBUJÍCÍ CHEMICKOU A BIOLOGICKOU KOROZI ............................................................. 3 

2.2.1 Kapalné agresivní prostředí .............................................................................................. 3 

2.2.2 Plynné agresivní prostředí ................................................................................................ 5 

2.2.3 Pevné agresivní prostředí ................................................................................................. 7 

2.3 CHEMICKÁ KOROZE ............................................................................................................... 8 

2.3.1 Koroze I. typu .................................................................................................................... 8 

2.3.2 Koroze II. Typu .................................................................................................................. 9 

2.3.3 Koroze III. typu ................................................................................................................ 11 

2.4 BIOLOGICKÁ KOROZE........................................................................................................... 14 

2.4.1 Síranová koroze betonů způsobená sirnými bakteriemi ................................................. 14 

2.4.2 Biodegradace betonu půdními bakteriemi ..................................................................... 17 

2.4.3 Biodegradace betonu plísněmi ....................................................................................... 18 

2.4.4 Srovnání biodegradace betonu bakteriemi Acidithiobacillus a plísní Fusarium ............. 21 

2.4.5 Vliv řas na korozi a deterioraci železobetonových konstrukcí ........................................ 21 

2.4.6 Aplikace bakterií k vyvolání mineralizace uhličitanem vápenatým ................................ 22 

2.5 MIKROORGANISMY PODÍLEJÍCÍ SE NA BIOKOROZI STAVEBNÍCH MATERIÁLŮ ........................................... 23 

2.5.1 Bakterie .......................................................................................................................... 23 

2.5.2 Mikromycety (plísně) ...................................................................................................... 28 

2.5.3 Sinice a řasy .................................................................................................................... 29 

2.6 METODY PRO IDENTIFIKACI BIODETERIOGENŮ ................................................................................ 31 

2.6.1 Otisk ................................................................................................................................ 31 

2.6.2 Stěrové metody ............................................................................................................... 32 

2.6.3 Metody specifických buněčných komponent .................................................................. 32 



 

2.7 METODY SLEDOVÁNÍ PRŮBĚHU BIOKOROZE.................................................................................... 33 

2.7.1 Vizuální prohlídka ........................................................................................................... 34 

2.7.2 Vyšetřování trhlin ........................................................................................................... 36 

2.7.3 Rastrovací elektronová mikroskopie (SEM) .................................................................... 36 

2.7.4 Environmentální rastrovací elektronová mikroskopie (ESEM) ........................................ 37 

2.7.5 Rentgenová difrakční analýza (XRD) .............................................................................. 37 

2.7.6 Rtuťová porozimetrie (MIP) ............................................................................................ 37 

2.7.7 Gravimetrie ..................................................................................................................... 37 

2.7.8 Stanovování hodnoty pH ................................................................................................ 38 

3 VÝSKYT BIOKOROZE A PROSTŘEDKY K JEJÍMU ZAMEZENÍ .......................................................39 

3.1 VÝSKYT MIKROORGANISMŮ ........................................................................................................ 39 

3.1.1 Bakterie .......................................................................................................................... 39 

3.1.2 Plísně .............................................................................................................................. 39 

3.1.3 Sinice a řasy .................................................................................................................... 40 

3.2 BIOCIDY.................................................................................................................................. 41 

3.2.1 Přípravky pro potlačení biokoroze .................................................................................. 42 

3.2.2 Výzkum nových biocidů .................................................................................................. 43 

3.3 OCHRANA BETONOVÝCH KONSTRUKCÍ ........................................................................................... 46 

4 ZÁVĚR .....................................................................................................................................49 

5 POUŽITÁ LITERATURA .............................................................................................................50 

SEZNAM OBRÁZKŮ 

SEZNAM TABULEK 



 

Seznam zkratek: 

 

SRB – síran redukující bakterie 

USA – Spojené státy americké 

PCA – Oxoid agar 

ATP – adenozintrifosfát 

XRD – rentgenová difrakční analýza 

SEM – rastrovací elektronová mikroskopie 

ESEM – environmentální rastrovací elektronová mikroskopie 

MIP – rtuťová porozimetrie 

 

 



Renáta Novotná: Účinky mikroorganismŧ na nanokompozity 

 

2010  1 

 

1 Úvod a cíl práce 

Pod pojmem koroze si člověk běţně představí pouze korozi kovŧ zpŧsobenou jejich 

oxidací, avšak koroze se týká i nekovových stavebních materiálŧ jako např. betonu, 

stavebního kamene, cementu a malt.  

S korozí se člověk setkává jiţ od pradávna, avšak přibliţně posledních 70 let se 

některé typy korozí spojují s mikroorganismy. V takovém případě se hovoří o biokorozi, 

která se projevuje změnou materiálu zpŧsobenou přímo i nepřímo rŧznými 

mikroorganismy (bakteriemi, plísněmi, sinicemi a řasami).  

Biokorozi podléhají betonové konstrukce, stavební a dekorační kámen, fasády 

budov, památky, kanály, stoky a další. Je logické, ţe v praxi se člověk snaţí prŧběh 

korozivních dějŧ zpomalit či úplně eliminovat, jelikoţ jsou příčinou zhoršování vlastností 

daných materiálŧ a tím pádem celého vytvořeného objektu.  

Prŧběh biokoroze je do značné míry ovlivněn činností člověka znečišťováním 

ţivotního prostředí. Činnost některých mikroorganismŧ podporuje například NOx a SO2 

z výfukových plynŧ vozidel a spalování tuhých paliv a NH3 z prŧmyslových exhalací 

a zemědělství.  

Stavební materiály mŧţeme před korozí chránit zamezením vzniku podmínek 

vhodných pro biokorozi, jako např. sníţením vlhkosti, zamezením přístupu výše 

zmíněných škodlivých látek, atd. Protoţe to v praxi není moţné, přistupujeme 

k preventivní ochraně stavebního materiálu přidáváním ochranných látek do materiálu jiţ 

v procesu výroby anebo aplikací ochranných povrchových nátěrŧ a postřikŧ na hotovou 

konstrukci.  Je třeba vzít na vědomí, ţe preventivní ochrana je vţdy levnější a méně pracná 

neţ sanace. 

V této bakalářské práci se pokusím vyloţit poznatky o pŧsobení mikroorganismŧ na 

nanokompozity a o biokorozi stavebních materiálŧ převáţně se zaměřením na betony.  

Cílem této práce je vytipovat vhodné prostředí pro studium biokoroze, vhodné 

biocidy a opatření k zamezení biokoroze stavebních materiálŧ, zvolit vhodnou metodiku 

a zjistit hodnotící kritéria rozsahu biokoroze. 
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2 Biokoroze stavebních materiálů 

2.1 Základní pojmy 

Beton – je jeden z nejpouţívanějších kompozitních materiálŧ, který je tvořen z velké 

části kamenivem, které je spojeno cementovým tmelem [1]. Je to vysoce alkalický 

materiál. Čerstvě uloţený beton má hodnotu pH v rozmezí 12 aţ 13. [2] 

Biocidy – jsou látky pouţívané k hubení škodlivých organismŧ pŧsobením na řadu 

kritických míst buňky [1]. 

Biodeteriogeny – organismy, které zpŧsobují neţádoucí změny výrobkŧ a materiálŧ [3]. 

Biokorozi mŧţe zpŧsobit mikrob, hmyz, hlodavec, pták nebo i člověk [1]. 

Biofilm – je komplexní agregace mikroorganismŧ rostoucích na pevném podkladu. 

V prŧmyslovém prostředí se mŧţe biofilm rozvíjet v interiéru trubek a zpŧsobovat zde 

korozi [4]. 

Biokoroze – je kaţdá změna vlastností hmot, kterou svými ţivotními pochody 

a činností zpŧsobují ţivé organismy. V některých textech se uvádí také pojmy biologická 

degradace, biodegradace, biologické poškození, biologické znehodnocení či biodeteriorace. [3] 

Kompozitní materiál – jako kompozitní materiál označujeme takový materiál, který 

není čistá látka a je sloţen ze dvou nebo více rŧzných sloţek [5]. 

Nanokompozity – jsou kompozitní materiály, u kterých se v plnivu vyskytuje 

alespoň jedna sloţka s rozměry v nanometrech [6]. 

Portlandský cement – je nejdŧleţitější maltovinou pro stavební účely. Svŧj název 

získal pro svou schopnost procesu tvrdnutí i pod vodou, avšak po zatvrdnutí je cementový 

kámen ve vodě prakticky nerozpustný. Portlandský cement se vyrábí semletím 

portlandského cementového slínku se sádrovcem (regulátor rychlosti tuhnutí) na jemný 

prášek. [7] 

Sanace betonových konstrukcí – je komplexní proces ochrany, opravy 

a rekonstrukce betonových a ţelezobetonových konstrukcí [8]. 
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2.2 Prostředí způsobující chemickou a biologickou korozi 

V této kapitole uvedu jednotlivé typy agresivního prostředí, které zpŧsobují 

chemickou a biologickou korozi. 

Na typu těchto agresivních prostředí, pŧsobících na beton, je závislá rychlost 

narušení betonu v konstrukci, zpŧsobeného chemickými vlivy. Jednotlivá prostředí je 

moţno rozdělit na kapalná, plynná a pevná. [3] 

2.2.1 Kapalné agresivní prostředí 

Voda je pravidelným domovem mikroorganismŧ. Dopadající voda na zemský povrch 

není sterilní, protoţe zachytává velké mnoţství mikroorganismŧ ze vzduchu. Smývá je 

z povrchu rostlin, budov a pŧdy, na kterou dopadá. Tímto zpŧsobem se mikroorganismy 

dostávají do vodních tokŧ a nádrţí. Mnoţství a typ mikroorganismŧ závisí na obsahu 

anorganických a organických látek a na zeměpisných, geologických a klimatických 

faktorech. [9] 

Kapalné prostředí dělíme na [10]:  

- přírodní vody (atmosférické, podzemní, povrchové) 

- odpadní vody (komunální, zemědělské, prŧmyslové) 

Sloţení sráţkové vody je ovlivňováno znečištěním ovzduší, které obsahuje nečistoty 

pevné, kapalné (např. H2SO4, která vzniká oxidací SO2) a plynné (oxidy uhlíku, síry 

a dusíku, případně amoniak z prŧmyslových exhalací) [3]. Atmosférické sráţky se při 

pohybu ovzduším obohacují uvedenými látkami a tím se mění jejich chemické sloţení. 

Nejvíce jsou mineralizovány sráţkové vody v okolí velkých měst a v prŧmyslových 

oblastech. [10] 

Podzemní vody mŧţeme dělit podle stupně mineralizace na vody prosté a minerální 

nebo podle vzniku na vody vadózní (vznikají prŧsakem z povrchu a kondenzací vodních 

par v pŧdě) a juvenilní (vznikají kondenzací vodních par z magmatu) [10].  

Sloţení podzemních vod ovlivňuje horninové prostředí, kterým voda prostupuje. 

Přímé rozpouštění zejména chloridŧ a síranŧ alkalických kovŧ i síranŧ kovŧ alkalických 

zemin (např. CaSO4, CaSO42 H2O, KCl, MgSO4 apod.) vede k mineralizaci podzemních 
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vod. Agresivita těchto vod dále mŧţe záviset na délce oběhu podzemní vody. Mísením vod 

z rŧzných horninových celkŧ mŧţe dojít ke změně chemického sloţení. Negativně se 

z hlediska koroze mŧţe projevovat také výtok dŧlních vod, coţ jsou výtoky ze štol 

a ţelezničních tunelŧ s vysokým obsahem síranŧ, které vznikly oxidací sulfidické síry 

a uvolněná kyselina sírová sniţuje pH betonu aţ na hodnotu 4,0. [3, 10, 11] 

Povrchové vody se dělí na vody kontinentální, to jsou vody tekoucí a stojaté a dále 

na vodu mořskou. Sloţení povrchových vod z hlediska koroze negativně ovlivňuje 

znečištění odpadními vodami, které se mohou účastnit i cirkulace vod podzemních. [10] 

Při pŧsobení stojaté vody na beton dojde k vytvoření určité ochranné vrstvičky. Avšak 

u tekoucích vod se tato ochranná vrstvička nestihne utvořit, protoţe dochází k odplavování 

ochranných povlakŧ a k povrchu betonu přichází stále nová korodující voda. [12] 

Odpadní vody dělíme podle pŧvodu na splaškové a prŧmyslové. Splaškové vody 

z domácností a mají poměrně konstantní sloţení. Převaţuje obsah nerozpuštěných 

organických látek a rozpuštěných anorganických látek. Splaškové vody bývají znečištěny 

nejen fekáliemi, ale i zbytky pracích a mycích prostředkŧ, tj. mýdly, tenzidy, uhličitany, 

fosforečnany a zbytky tukŧ. Prŧmyslové odpadní vody se svým sloţením výrazně odlišují 

podle charakteru technologických procesŧ. Jedná se však o kapalné odpady, které vznikají 

při získávání a prŧmyslovém zpracování anorganických a organických surovin. [10] 

Dále mŧţeme vody dělit podle typu koroze, kterou zpŧsobují [12]: 

a) Vody způsobující korozi I. typu 

Korozi I. typu zpŧsobují především měkké vody, které mají malou přechodnou 

i trvalou tvrdost.  Přechodná či uhličitanová tvrdost je dána obsahem hydrouhličitanŧ 

vápenatých a hořečnatých. Avšak jejich rozpustnost je omezována určitým obsahem oxidu 

uhličitého ve vodě. Pokud mnoţství CO2 poklesne, dochází k rozkladu kyselých uhličitanŧ 

a k jejich vyloučení ve formě normálních uhličitanŧ, čímţ dojde k poklesu tvrdosti vody.  

Proto rozlišujeme CO2 ve vodě obsaţený na celkový, volný, odpovídající a agresivní. 

Jako celkový CO2 označujeme CO2 obsaţený jak ve sloučeninách, tak samotný. 

V rozpustné formě udrţuje obsaţené uhličitany tzv. odpovídající CO2. Jako agresivní CO2 

označujeme větší mnoţství CO2, které zpŧsobuje korozi betonu. Jako volný CO2 
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označujeme součet agresivního a odpovídajícího CO2. Z toho vyplývá, ţe při stejném 

obsahu volného CO2 jsou vody s malou přechodnou tvrdostí mnohem agresivnější neţ 

vody s větší přechodnou tvrdostí vody.  

b) Vody způsobující korozi II. typu 

Korozi II. typu zpŧsobují vody obsahující některé kyseliny, louhy a jejich rozpustné 

soli, které obsahují především tyto ionty: SO4
-2

, Cl
-
, HCO3

-
, Mg

+2
, NH4

+
, OH

-
. 

Přírodní vody a pŧdy obsahují např.: CaSO42 H2O, Na2SO410 H2O, K2SO4 

a MgSO47 H2O. V prŧmyslových vodách se vyskytují především sírany: amonný, 

měďnatý, zinečnatý, hlinitý, ţelezitý atd. Síran barnatý a olovnatý beton nekorodují, 

protoţe jsou ve vodě nerozpustné.  

c) Vody způsobující korozi III. typu 

Korozi III. typu zpŧsobují především vody obsahující rŧzné druhy síranŧ a chloridŧ. 

Roztoky těchto sloučenin dobře smáčejí beton, proto pronikají do betonu rychleji a hlouběji.  

2.2.2 Plynné agresivní prostředí 

V ideálním případě by okolní atmosféra neměla na hutný a vyzrálý beton pŧsobit 

agresivně, ovšem ve skutečnosti je atmosféra znečištěna agresivními sloţkami, které 

za příhodných teplotních a vlhkostních podmínek pŧsobí negativně na betonové 

a ţelezobetonové konstrukce. [3, 10] V prŧmyslových oblastech je mnoho plynných 

exhalací, např. SO2, SO3, CO2, H2S, sloučeniny dusíku, HF, HCl, chlor, kyseliny octová 

a mravenčí atd. [12] 

Oxid siřičitý (SO2) vzniká spalováním tuhých paliv nebo topných olejŧ obsahujících 

větší mnoţství síry. Při vyšší vlhkosti prostředí reaguje s vodou za vzniku kyseliny siřičité 

dle rovnice [12]: 

SO2+H2O → H2SO3         (1) 

Fotochemickou reakcí (zejména v přítomnosti některých oxidŧ) snadno vzniká i SO3 

a H2SO4, která dále reaguje s CaCO3 nebo s Ca(OH)2 takto [12]: 

CaCO3 + H2SO4 → CaSO4 + CO2 + H2O      (2) 

Ca(OH)2 + H2SO4 → CaSO4 + 2 H2O       (3) 
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Za určitých podmínek mŧţe SO2 reagovat s CaCO3 přímo, čímţ vznikají 

např. síranové květy na omítkách [12]. 

Oxid uhličitý (CO2) napadá hydratační produkty cementu a postupně neutralizuje 

Ca(OH)2 v povrchové vrstvičce betonu dle rovnice [3]: 

Ca(OH)2 + CO2 + H2O → CaCO32 H2O      (4) 

Vzniklý CaCO3 krystalizuje v nestabilních podmínkách vateritu (aragonitu), jenţ se 

za značných objemových změn přeměňuje na stabilní kalcit. Pokud dochází k postupné 

degradaci betonu a tím i k znehodnocení krycí vrstvy výztuţe u ţelezobetonŧ a oslabuje se 

nosný prŧřez prostých betonŧ, hovoříme o tzv. karbonataci. Ve vzduchu se také vyskytuje 

SO2, který reaguje za vzniku CaSO3½ H2O, jenţ je vzdušným kyslíkem oxidová na síran 

vápenatý, který dále mŧţe zreagovat s alumináty za tvorby sekundárního ettringitu. Tyto 

produkty zpŧsobí tlakem na stěny pórŧ rozpad povrchové vrstvy betonu. Zde hovoříme 

o tzv. sulfataci. [3, 10] 

Uvádí se, ţe po desetiletém pŧsobení atmosféry bude povrchová vrstva betonu 

zkarbonatována do hloubky 30 mm, avšak rychlost karbonatace závisí na vnějších 

podmínkách a na stupni zhutnění betonu [10]. 

Pokud je v prostředí vlhkost vzduchu menší neţ 30 % nebo jsou kapiláry zaplněné 

vodou, karbonatace ani sulfatace neprobíhají [3]. 

Pŧsobení CO2 na beton však nemá vţdy jen negativní charakter. CO2 aktivně pŧsobí 

na urychlování tvrdnutí ţelezobetonových dílcŧ [12]. 

Ve vzduchu se vyskytují bakterie, řasy, kvasinky a výtrusy hub, které pŧsobí na 

nadzemní části základových konstrukcí. Nad obývanými oblastmi je mikrobŧ nejvíce, 

méně nad vysokými horami, ledovci a moři, kde se mikrobi dostávají vzdušnými proudy 

nebo na částečkách prachu. [3, 9] 
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2.2.3 Pevné agresivní prostředí 

Mezi tato prostředí patří suché pŧdy a prachy nejrŧznějšího pŧvodu jako např. 

krystalky ledu, pylu, drobného hmyzu, prachu aj. (o rozměrech 1μm aţ 40 μm), které se na 

povrchu betonových konstrukcí ukládají ve formě aerosolu nebo mnoho jiných úletŧ 

rŧzného sloţení podle povahy a materiálu daného prŧmyslového odvětví. Agresivně pŧsobí 

pevné látky, které jsou vyluhovány kapalným prostředím. Bez kapalné fáze nemohou 

korozní procesy probíhat. [3, 10] 

Agresivita suchých pŧd tedy závisí na mnoţství a povaze solí v nich obsaţených 

a na podmínkách jejich zavlaţování a vlhkosti místního klimatu. Za dostatečného přísunu 

vody probíhá vlastně koroze vodnými roztoky solí. [10] 

Agresivita prachových nánosŧ na betonových konstrukcích je také závislá na jejich 

zvlhčení, k němuţ dochází kondenzací vzdušné vlhkosti [10]. 

U biodegradace betonových základových konstrukcí je dŧleţité zmínit, ţe bývají 

nejčastěji zcela pod povrchem a jsou tedy v přímém kontaktu se zeminou, v níţ jsou pŧdní 

organismy, které se účastní přeměny látek, tedy na oběhu dusíku, síry a ostatních 

biogenních prvkŧ [3]. Výskyt mikroorganismŧ v pŧdě a celkově i pŧdní populaci výrazně 

ovlivňuje chemické sloţení pŧdy [9]. 
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2.3 CHEMICKÁ KOROZE 

K degradaci materiálu dochází pŧsobením fyzikálních a chemických vlivŧ. 

Mezi fyzikální vlivy především patří: pŧsobení teploty, mechanické pŧsobení vody 

a větru, vlhkosti atd. 

Mezi chemické a fyzikálně chemické vlivy okolního prostředí řadíme např. pŧsobení 

atmosféry, organických a anorganických roztokŧ a plynŧ nebo organických kapalných 

sloučenin [3]. 

Tyto chemické vlivy zpŧsobují chemickou korozi. Výše uvedené fyzikální vlivy 

ovlivňují především rychlost koroze. 

Jako chemickou korozi označujeme nezvratné poškození materiálu, ke kterému 

dochází při chemické reakci materiálu se sloţkami okolního prostředí.  

Podle povahy děje probíhajícího mezi agresivní sloţkou a součástmi betonu 

rozlišujeme tři druhy koroze [8]. 

Pro úplnost uvedu všechny tři druhy korozí, přičemţ biologická koroze se projevuje 

jako chemická koroze II. a III. typu, která je vyvolána či podmíněna pŧsobením 

biologických vlivŧ, tj. ţivými organismy [3]. 

2.3.1 Koroze I. typu 

Podstatou koroze I. typu je rozpouštění a vyluhování sloţek cementového kamene [3], 

především hydroxidu vápenatého a chemické reakce spojené s hydrolytickým rozkladem 

jednotlivých produktŧ hydratace cementu [8].  

Korozi I. typu zpŧsobují tzv. hladové vody (vody z řek, rybníkŧ a sráţkové vody), 

které vyluhují z cementového kamene hydroxid vápenatý, který je jeho nejrozpustnější 

sloţkou. Na rozpustnost Ca(OH)2 má vliv přítomnost jiných iontŧ v roztoku. Ca
2+

 a OH
-
 

jeho rozpustnost sniţují a jiné ionty, např. SO4
2-

, Cl
-
, Na

+
, K

+
, jeho rozpustnost zvyšují. [3]  

Hydratační produkty v cementové matrici mohou být při kontaktu s vodou stabilní za 

předpokladu, ţe obsahuje určitou minimální koncentraci Ca(OH)2. Protoţe je voda, která 

pŧsobí na betonové plochy, vlivem proudění neustále obměňována, nemá potřebnou 
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koncentraci Ca(OH)2 a dochází k uvolňování vázaného CaO do roztoku. Tento proces 

pokračuje tak dlouho, dokud nenastane nová rovnováha mezi roztokem a hydratačními 

produkty, které jsou postupně ochuzované o obsah CaO. Mŧţe dojít aţ k takovému 

rozkladu, kdy je obsah CaO z hydratačních produktŧ zcela vyluhován. Vznikající relikt je 

tvořen nevaznými gely SiO2, Al2O3 a Fe2O3. [8] 

Výše uvedené hydratační procesy zpŧsobují degradaci vlastností hydratačních 

produktŧ, čímţ dochází k poklesu hmotnosti materiálu a sniţování kvality pórové 

struktury, a tím k postupnému sniţování pevnosti [8]. 

Na rychlost koroze má vliv také teplota vyluhující vody. S rostoucí teplotou vzrŧstá 

rozpustnost většiny solí, ale u hydroxidu vápenatého klesá. [3] 

Odolnost betonu proti korozi I. typu je moţno zvýšit přidáním puzolánických nebo 

latentně hydraulických příměsí [8]. 

2.3.2 Koroze II. Typu 

Bilčík a Dohnálek [8] definují korozi tohoto typu následovně: „Koroze II. druhu je 

charakterizována vznikem snadno rozpustných sloučenin, resp. takových, které nemají 

vazné vlastnosti.“                             

 Korozi II. typu dělí na: 

a) Korozi zpŧsobenou za vzniku rozpustných solí 

b) Korozi zpŧsobenou agresivním CO2 (uhličitou korozi) 

Chromková v Ledererové a kol. [3] popisuje korozi II. typu takto: „Koroze II. Typu 

je způsobena reakcemi sloţek betonu s rozpuštěnými agresivními látkami za vzniku 

sloučenin.“ 

Korozi II. typu dělí na: 

a) Korozi zpŧsobenou kyselinami za vzniku rozpustných či nerozpustných solí 

b) Korozi uhličitou 

c) Korozi zpŧsobenou alkáliemi 

d) Korozi hořečnatou 

Dále rozeberu jednotlivé typy koroze dle Ledererové, protoţe je podrobnější a obsáhlejší.  
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a) Korozi způsobenou kyselinami za vzniku rozpustných či nerozpustných solí. 

Kyselinová koroze se vyskytuje především v prŧmyslových závodech. Tam jí 

zpŧsobují silné minerální kyseliny, např.: H2SO4, HCl, HNO3. Dále se kyselinová koroze 

vyskytuje u prŧmyslových odpadních vod, u vod přírodních (rašelinné vody) a u vod 

dešťových, jejichţ pH v prŧmyslových oblastech klesá.  

Kyseliny reagují především s hydroxidem vápenatým, pak hydrosilikáty 

a hydroalumináty vápenatými při vzniku vápenatých solí. Proto je rychlost koroze závislá 

na rozpustnosti těchto vápenatých solí a následně na chování vrstvy vzniklých korozních 

produktŧ. Čím rychleji jsou tyto vápenaté soli kapalným prostředím z betonu vymývány, 

tím rychleji koroze postupuje. Takto se mění vazné sloţky cementového kamene na 

sloučeniny nemající vazné vlastnosti. [3] 

b) Korozi uhličitou 

Uhličitá koroze je zpŧsobena vodami obsahujícími agresivní oxid uhličitý, který 

reaguje s Ca(OH)2 [3]. Závisí především na obsahu hydroxidu vápenatého, fyzikálních 

vlastnostech cementového kamene a případně na dalších činitelích. [13] 

c) Korozi způsobenou alkáliemi 

Tato koroze má značný korozní účinek na betony vyrobené z kameniva obsahujícího 

aktivní formy oxidu uhličitého [13]. Křemičitá a hlinitá sloţka cementového tmelu reaguje 

s alkalickými roztoky za vzniku rozpustných křemičitanŧ a hlinitanŧ, které mohou být 

z tmelu vymývány. [3] 

d) Korozi hořečnatou 

Hořečnaté soli reagují s Ca(OH)2 za vzniku dobře rozpustných vápenatých solí 

a nerozpustný Mg(OH)2 dle reakce: 

Ca(OH)2 + MgCl2 → CaCl2 + Mg(OH)2      (5) 

Pŧsobením roztoku MgSO4 vzniká sádrovec, který krystalizuje v pórech 

cementového tmelu a tím porušuje jeho strukturu.  

Bilčík [13] uvádí, ţe je hořečnatá koroze zpŧsobena rozpustnými hořečnatými 

solemi, avšak s výjimkou MgSO4, který porušuje betonové konstrukce korozí III. typu. 



Renáta Novotná: Účinky mikroorganismŧ na nanokompozity 

 

2010  11 

 

2.3.3 Koroze III. typu 

Podstatou koroze III. typu je tvorba, hromadění a krystalizace solí nebo reakčních 

produktŧ pŧsobením agresivního prostředí v pórech a kapilárách betonu, spojené se 

zvětšením jejich objemu. Rozrušení betonu zpŧsobují značné tlaky na stěny pórŧ vyvolané 

vyloučenou pevnou fází a rŧstem krystalŧ v pórové struktuře. U tohoto typu koroze 

dochází při pomalém prŧběhu korozního procesu k zaplňování pórŧ a dutin krystaly nově 

vznikajících sloučenin a tím v určitém stádiu k částečnému zhutnění struktury. Tento jev 

často brání rozpoznat včas začínající korozi III. typu. V dalším prŧběhu se krystalizace 

projeví rychlým sníţením pevnosti betonu. [3, 13]  

Ke sníţení pevnosti betonu v dŧsledku porušení betonu dochází u propustných 

betonŧ s nízkou pevností během týdnŧ aţ měsícŧ, u hutných betonŧ s vyšší pevností se 

koroze III. typu mŧţe projevit aţ za několik let.  

Korozi III. typu zpŧsobují vody, pro něţ je charakteristická zvýšená koncentrace 

síranŧ, případně dusičnanŧ a chloridŧ a jejichţ soli reagují s látkami obsaţenými 

v cementu. Ve větším mnoţství jsou tyto látky zastoupeny na zasolených pŧdách, které 

vznikají na sedimentárních horninách s vyšším obsahem lehce rozpustných solí, jeţ se 

vlivem zvětrávacího procesu uvolňují a pokud malé mnoţství sráţek v těchto suchých 

a teplých oblastech nestačí na promývání, hromadí se v pŧdním profilu. U nás se vyskytují 

zasolené pŧdy velmi omezeně, na malých lokalitách na jiţní Moravě. [3] 

Nejběţnější koroze III. typu je síranová koroze. 

Síranová koroze byla z hlediska poškození betonových konstrukcí účinkem 

přírodních a prŧmyslových odpadních vod studována velmi intenzivně [1, 14].  Tato 

koroze je dŧsledek vzájemného pŧsobení síranŧ, nejčastěji vápenatých, hořečnatých 

či sodných, s betonem [3]. Pokud je beton v kontaktu se zeminou, která je nasycená 

síranovými anionty, pronikají tyto anionty snadno do betonu [3, 15].  

Bilčík a Dohnálek [8] tento typ dále nedělí, avšak Chromková v Ledererová a kol. [3] 

tento typ dále dělí na dvě oddělené formy síranové koroze betonu vyrobeného 

z portlandského cementu, a to: 
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a) Síranová koroze způsobující vznik ettringitu a sádrovce 

 Předpokladem vzniku síranové koroze, při které vzniká v betonu ettringit a sádrovec 

je přítomnost zdroje síranŧ, přítomnost proudící podzemní vody a přítomnost hydroxidu 

vápenatého a kalciumalumináthydrátu v cementové kaši [3, 15]. Vznikem ettringitu se 

objem pŧvodní fáze zvyšuje aţ 4,8krát [8], Chromková v Ledererová a kol. [3] uvádí 

2,5krát. Síranové ionty reagují s hydroxidem vápenatým uvolněným během hydratace 

cementu za vzniku síranu vápenatého (sádrovce) podle rovnice [3]: 

Ca(OH)2 + Na2SO4 + 2 H2O → CaSO42 H2O + 2 NaOH    (6) 

Síran vápenatý následně reaguje s kalciumalumináthydrátem za vzniku 

kalciumsulfoalumináthydrátu (ettringitu) 3 CaOAl2O33 CaSO432 H2O [3, 10]. 

Na obrázku jsou zachyceny krystalky ettringitu v betonu [16]. 

 

Obr. 1: Krystalky ettringitu v betonu [16] 

Odolnost portlandských cementŧ proti síranové korozi závisí především na obsahu 

trikalciumaluminátu (C3A), proto se vyrábějí cementy s nízkým obsahem C3A (maximálně 

3,0 aţ 3,5 %. Vhodné jsou i dobře připravené pucolánové cementy. [8] 

b) Thaumasitová forma síranové koroze  

Předpokladem vzniku thaumasitové síranové koroze je zdroj síranŧ (sírany a sulfidy 

obsaţené v zemině), proudící podzemní voda, zdroj kalciumsilikáthydrátu (z cementové 

kalciumsilikátové fáze přítomné v portlandských cementech) a nízká teplota okolního 

prostředí (vznik thaumasitu je nejintenzivnější při teplotě niţší neţ 15 °C). 
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Thaumasit CaSiO3CaCO3CaSO415 H2O vzniká reakcemi mezi kalciumsilikáthydrátem, 

uhličitany a síranovými ionty za přítomnosti vody při teplotě niţší neţ 15°C. 

Thaumasitová forma koroze oslabuje beton, aţ se ztvrdlá cementová matrice nakonec 

mění na nesoudrţnou kašovitou bílou hmotu. [3, 15] 

 

Obr. 2: Thaumasitová degradace betonu [16] 

Alkalicko-křemičitá reakce 

Bilčík a Dohnálek [8] dále popisují proces porušování betonu související s reakcí 

některých typŧ kameniva s alkáliemi obsaţenými v cementu, resp. betonu. Tento jev 

souvisí s petrografickým charakterem kameniva, obsahem alkálií v cementu 

a s rovnováţnou vlhkostí betonu. Tyto faktory ovlivňují destruktivní proces, a to jak 

z hlediska prŧběhu času, tak i výsledných projevŧ.  

Tato alkalicko-křemičitá reakce se na povrchu betonu projevuje jako hustá síť trhlin 

směřujících do všech stran. Okolí těchto trhlin bývá často tmavě zabarvené alkalicko-

silikátovým gelem, vynikajícím reakcí amorfního křemičitého plniva s alkáliemi 

v cementu. V další fázi dochází k rozšiřování trhlin, korozi výztuţe a konečně 

i k akceleraci účinku tohoto degradačního procesu i vlivem mrazu. [8] 

 

Obr. 3: Trhliny v betonu zpŧsobené alkalicko – křemičitou reakcí [16] 
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2.4 BIOLOGICKÁ KOROZE 

O biokorozi hovoříme tehdy, pokud dochází k výměně iontŧ mezi betonem 

a agresivním médiem, které vzniklo v dŧsledku pŧsobení mikroorganismŧ. Mezi kyselostí 

prostředí a rychlostí koroze je přímá úměra. [3] 

2.4.1 Síranová koroze betonů způsobená sirnými bakteriemi 

V poslední době se ukazuje, ţe se vliv sirných bakterií na biokorozi betonových 

konstrukcí přeceňoval. Korozní změny jsou především ovlivněny přímou transformací SO2 

na H2SO4 a nikoli jen aktivitou sirných bakterií. [17] 

Hlavními pŧvodci narušování betonu jsou skupiny bakterií produkujících H2SO4 

a H2S. Acidithiobacillus (sirné bakterie) vyuţívají především síru, Acidithiobacillus 

ferrooxidans je charakteristický současnou oxidací sirných a ţeleznatých sloučenin. [3] 

Dále je korozivně aktivní Dithiobacillus thiooxidans, který sniţuje pH betonu aţ na 

hodnotu 2 aţ 3 [17]. 

Metabolickou činností sirných bakterií vzniká H2SO4 a H2S, jehoţ pŧsobením 

dochází k nahromadění reakčních produktŧ v pórech a kapilárách hmoty betonu za 

současného zvětšení jejich objemu [3]. 

Síran redukující bakterie (SRB) tvoří v pŧdě u paty stavebního díla sulfidy. Ty jsou 

vlivem kapilárních sil vynášeny nad terén, a tam se voda odpařuje a vzniklé sulfidy hromadí. 

Tady jsou vyuţity sirnými bakteriemi, které tvoří sírany, jeţ zpŧsobují rozpad stavebního 

kamene dle rovnice [3, 18]: 

2 H2S + O2 ↔ 2 H2O + 2 S        (7) 

Takto vzniklá síra je oxidována bakteriemi na kyselinu sírovou: 

H2SO4 + CaCO3 ↔ CaSO4 + H2O + CO2      (8) 

Vznikající biogenní kyselina sírová výrazně sniţuje pH zdiva a vede ke vzniku 

ettringitu, který svým rozpínáním rozrušuje strukturu stavebního materiálu [3, 18].   

3 CaOAl2O + 3(CaSO42 H2O) + 26 H2O → 3 CaOAl2O33 CaSO432 H2O (9) 



Renáta Novotná: Účinky mikroorganismŧ na nanokompozity 

 

2010  15 

 

Biokorozí betonu zpŧsobenou síran redukujícími bakteriemi jsou postiţeny 

především odpadní a kanalizační potrubí z vnitřní strany. V odpadní vodě jsou zpravidla 

obsaţeny SRB a sírany. [8] 

Schéma biokoroze betonových kanalizačních rour je uvedeno na obrázku. 

 

 

Obr. 4: Schéma biokoroze betonových kanalizačních rour [3] 
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V kanalizačních rourách dochází ke vzniku sulfanu H2S ze sirných sloučenin 

biochemickou cestou a následnému uvolňování sulfanu z odpadních vod do atmosféry 

stoky, odkud se přenáší na vnitřní povrch konstrukce v místech nad hladinou odpadních 

vod. Následuje biochemická oxidace sulfanu (nebo jiných sirných sloučenin) na kyselinu 

sírovou H2SO4, na povrchu stoky, která zpŧsobuje korozi povrchu konstrukce stoky nad 

hladinou odpadní vody. [3, 19] Uvolněné části stěny odpadní roury se usazují ve spodní 

části profilu. Jeden z nejčastějších dŧvodŧ porušení kanalizačních sítí je zeslabení (po 

pětileté expozici aţ do hloubky 30 mm) a propad kanalizační roury, ke kterému dochází při 

vysokém stupni biokoroze. [8]  

 

Obr. 5: Degradace betonu v kanalizaci [20] 

K biokorozi betonu SRB dochází i v jiných podmínkách, např. u základových betonŧ. 

Rychlost procesu biokoroze betonŧ pŧsobením SRB je ovlivněna kvalitou betonŧ [9]. 

Avšak sirné bakterie mohou také zpŧsobovat opačný proces, kdy bez přístupu vzduchu 

anaerobní bakterie odebírají potřebný kyslík ve vodě rozpustným síranŧm, které dále 

redukují na sulfan, který je pro beton méně škodlivý [12]. 

H2SO4 → H2SO3 → (H2SO2) → (H2SO) → H2S              (10) 
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2.4.2 Biodegradace betonu půdními bakteriemi 

Je zřejmé, ţe pŧdní mikroorganismy, zvláště Bacillus mucilaginosus mohou vzrŧstat 

do póru betonového kamene a měnit jeho strukturu, případně destruovat některé minerály. 

Mikroorganismy jsou schopné rŧst v pórech betonu o prŧměru větším neţ 30 μm a to i při 

pH 11,5 aţ 12,5 a vytvářet zde celou řadu minerálŧ, které obsahují vápenaté kationty, coţ 

má vliv na stabilitu betonového kamene. [17, 21] 

Pro vliv pŧdních bakterií na beton byl poveden výzkum. Byly pouţity vzorky 

z portlandského cementu o rozměrech 50×50×60 mm o pevnosti 25 MPa vyřezaného 

z opravovaných mostních obloukŧ. Stárnutí vzorkŧ bylo provedeno v autoklávu při teplotě 

120 °C vţdy po dobu dvou hodin. Jako zkušební prostředí byla pouţita bezuhlíková 

minerální pŧda o následujícím sloţení: KH2PO4, K2HPO4, MgSO4, (NH4)2SO4, FeSO4, 

destilovaná voda, pH 7,5.  

Pŧdní výluh byl připraven z lehké zahradní zeminy obohacené kompostem v poměru 

1:5. Vlhkost pŧdy činila 40 % o pH 5,8. Takto upravená zemina o hmotnosti 1 g se přelila 

100 ml destilované vody, po rozmíchání a usazení byla suspenze přefiltrována. 100 ml 

média bylo naočkováno 1 ml pŧdního výluhu.  

Zkušební vzorky cementu byly umístěny do plastových nádob a zcela ponořeny do 

zkušebního média, k tomu bylo přidáno 0,02 % glukosy a 0,005 % peptonu jako startér 

rŧstu pŧdních mikroorganismŧ. Kultivace probíhala v termostatu o teplotě 27±2 °C během 

deseti dnŧ.  

Experimentálně bylo zjištěno, ţe biokoroze betonu běţnými pŧdními bakteriemi 

probíhá za příznivých vlhkostních podmínek a v krátkém časovém období velmi 

intenzivně. Pŧdní bakterie jsou schopné výrazně ovlivnit fyzikální vlastnosti betonu 

obdobně jako sirné bakterie. Zabránit nebo alespoň zmenšit mikrobní aktivitu je moţné 

jedině zamezením přístupu vody do betonových konstrukcí. [17] 
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2.4.3 Biodegradace betonu plísněmi 

Zatímco rŧznorodé skupiny bakterií a plísní jsou schopné zachytit se na betonové 

povrchy, změna barvy je typickým projevem hub. Některé houby produkují během rŧstu 

pigmenty, které mohou zpŧsobit tmavé zbarvení charakteristické pro biokorozi betonu. 

Mnoho hub, včetně Cladosporium spp., se podílí na biokorozi vnitřních omítek budov 

a rody Alternaria, Aspergillus, Epicoccum, Mucor, Penicillium a Trichoderma 

na biokorozi betonových a kamenných povrchŧ. 

Mnoho rodŧ včetně Alternaria, Fusarium, Penicillium a Trichoderma produkují 

organické kyseliny, např. kyselina octová, šťavelová, jako vedlejší produkt metabolismu. 

Vylučováním těchto biogenních kyselin mŧţe dojít k poškození betonu vytvářením 

nerozpustných komplexŧ vápníku, které mají za následek sníţení hmotnosti a zvýšení 

propustnosti a pórovitosti. Kromě výroby organických kyselin mohou houby poškodit 

beton a kámen fyzikálními vlivy, zejména prostřednictvím pronikání hyf do povrchu 

betonu.  

V roce 2009 v USA proběhla studie zabývající se biodegradací povrchu betonŧ 

rŧznými rody hub v kontrolovaných laboratorních podmínkách. Testovali účinky rŧzných 

druhŧ hub vyizolovaných ze vzorkŧ ze čtyř lokalit z celého území státu Georgia (USA). Ve 

všech čtyřech lokalitách bylo viditelné charakteristické napadení houbami, tj. černý povlak 

na betonu v podobě vertikálního pruhování nebo byl zanášen celý povrch těchto vzorkŧ. 

Z těchto vzorkŧ byly postupnou kultivací vyizolovány čisté kmeny hub rodu Alternaria, 

Cladosporium, Epicoccum, Fusarium, Mucor, Penicillium, Pestalotiopsis a Trichoderma, 

které byly pouţity samostatně i v kombinacích. 

S cílem zjistit účinky pŧsobení hub na cementové směsi byly vyrobeny dlaţdice o 

velikosti 6×6×0,4 cm z rŧzných druhŧ cementu, s rŧznými aditivy, s rŧznými poměry vody 

k cementu a s rŧznou drsností povrchu. Vytvrzené dlaţdice byly v komoře udrţovány při 

20 % CO2, 40 °C a s 55% relativní vlhkostí po dobu 30 dnŧ, aby se sníţilo pH na jejich 

povrchu, které odpovídá polním podmínkám (tj. pH menší neţ 9). Toto pH bylo potvrzeno 

postřikem povrchu dlaţdice roztokem indikátoru fenolftaleinu. Poté byly dlaţdice před 

naočkováním houbami sterilizovány v autoklávu. 
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Sterilní maltové dlaţdice byly umístěny do inkubačních komor a byly naočkovány 

100 μl roztoku izolovaných (0,85% solný roztok a o hustotě 10
6
 – 10

7
)buněk nebo spor na ml). 

Inkubace probíhala ve stabilním prostředí o teplotě 25 °C, při 95 – 100% relativní vlhkosti 

a za postřikování ţivným roztokem v 6 hodinových intervalech. Byly provedeny testy 

s rŧznými houbovými kulturami v kombinaci s rŧznými maltovými dlaţdicemi. Zároveň se 

prováděli kombinace testŧ s rŧznými ţivnými roztoky.  

Všech osm izolovaných vzorkŧ z povrchu betonu bylo schopno kolonizovat povrchy 

dlaţdic ze standardní maltové směsi při dodávání bohaté výţivy (obr. 6). Mnoho těchto 

izolovaných hub (např. Alternaria, Cladosporium, Epicoccum, Fusarium) se usazovalo na 

povrchu betonu a kamene. Dlaţdice naočkované Alternaria sp. (obr. 6A), Cladosporium 

cladosporioides (obr. 6B) a Epicoccum nigrum (obr. 6C) vykazovaly podobné přebarvení 

pozorované v této oblasti. Standardní dlaţdice naočkované rodem Fusarium sp., Mucor 

sp., Penicillium oxalicum a Trichoderma asperellum se projevilo robustními usazeninami 

v barvách od zelené po tmavě šedou a to během jednoho inkubačního týdne (obr. 6D-G). 

Dlaţdice naočkované Pestalotiopsis muculans se projevily světle béţovými nánosy, které 

pokryly téměř celý povrch dlaţdic (obr. 6H). Standardní maltová dlaţdice, která slouţila 

jako negativní kontrola, se neprojevila ţádnou změnou barvy (obr.6I). 

Velmi pozitivně se projevil cement, který obsahoval fotokatalytický oxid titaničitý 

TiO2 a byl vystaven umělému slunečnímu záření.  Projevil se jako silný inhibitor 

houbových kolonií. [22] 
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Obr. 6: Biodegradace standardních maltových dlaţdic po naočkování jednotlivými houbami: 

(A) Alternaria sp.; (B) Cladosporium cladosporioides; (C) Epicoccum nigrum; (D) Fusarium sp.; 

(E) Mucor sp.; (F)Penicillium oxalicum; (G) Trichoderma asperellum; (H) Pestalotiopsis muculans; 

(I) negativní, nenaočkovaný standardní vzorek [22] 
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2.4.4 Srovnání biodegradace betonu bakteriemi Acidithiobacillus a plísní 

Fusarium 

Bakterie rodu Acidithiobacillus jsou známé schopností degradovat beton. Ze vzorku 

degradovaného betonu byla izolována a identifikována houba rodu Fusarium. To ukazuje 

na skutečnost, ţe houby mají také dŧleţitou roli při deterioraci betonu.  

Z výzkumu vyplynulo, ţe plísňová degradace postupovala rychleji neţ degradace 

bakteriemi Acidithiobacillus. Studie naznačuje, ţe interakce mezi metabolity hub 

a vápníkem v betonu má za následek tvorbu rozpustných vápenatých organických 

komplexŧ.  

Očkování konkrétních vzorkŧ houbou Fusarium sp. nebo Acidithiobacillem 

intermedius vyústily v téměř totoţné uvolnění vápníku v prvních třiceti dnech studie. 

Nicméně více vápenatých kationtŧ bylo uvolněno ze vzorku naočkovaného houbou 

Fusarium sp. neţ ze vzorku naočkovaného bakteriemi Acidithiobacillus intermedius ve 

zbývající části inkubačního období, které trvalo dalších 117 dní.  

Po jednotlivém odstranění sraţenin v portlandském cementu po 147 dnech pŧsobení 

za normálních podmínek byl úbytek hmotnosti cementu naočkovaného bakteriemi 

Acidithiobacillus intermedius 18 % a úbytek hmotnosti cementu naočkovaném houbou 

Fusarium sp. 24 %. [23] 

2.4.5 Vliv řas na korozi a deterioraci železobetonových konstrukcí 

V Australii se vědci snaţili shrnout vliv řas na korozi a deterioraci ţelezobetonových 

konstrukcí. V této oblasti jsou popsány moţné mechanismy, které lze očekávat při vzniku 

koroze/deteriorace.  

Tyto mechanismy jsou následující [24]:  

 Absorbce rŧzných chemických látek z cementového tmelu betonu nezbytných pro 

existenci řas. Tento mechanismus mŧţe nakonec vést k vysychání betonu 

a k rozvoji trhlin v dŧsledku vytváření vnitřních dutin a pórŧ.  

 Tvorba biofilmu zvyšuje pravděpodobnost přitahování více 

mikro/makroorganismŧ, které mohou zpŧsobit buďto deterioraci samotného betonu 

nebo ocelových výztuţí nebo obojího.  
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Příkladem mŧţe být vytvoření vhodného prostředí pro sulfát oxidující bakterie 

produkující kyseliny, které pomocí vytvořeného kyselého prostředí jsou schopny 

zpŧsobit škody jak na kovových tak i na nekovových sloţkách ţelezobetonu.  

 Dalším mechanismem je například rŧzné provzdušňování buněk v dŧsledku 

fotosynteticky řízené produkce a spotřeby kyslíku řasami.  

Tímto zpŧsobem jsou pravděpodobně vytvořené skvrny, které vznikají kolísavým 

parciálním tlakem a  usnadňují korozi oceli uvnitř.  

 Produkce kyselin, které mohou být škodlivé pro mechanickou celistvost jak betonu, 

tak i ocelové výztuţe.  

 Výroba alkalických podmínek, které mohou při změně prostředí chemického 

systému chránit beton, nebo také mohou zpŧsobovat poškození ocelových částí 

v konstrukci. 

2.4.6 Aplikace bakterií k vyvolání mineralizace uhličitanem vápenatým 

Skupina vědcŧ provedla studii zkoumající potenciální vyuţití bakteriálně vyvolaného 

mineralizování materiálŧ uhličitanem vápenatým na betonovém povrchu. Krystalická fáze 

a rŧstová morfologie nanesené vrstvy byly analyzovány pomocí rentgenové difrakce 

(XRD – X-Ray Diffraction) a rastrovacího elektronového mikroskopu (SEM – Scanning 

Electron Microskope). Vazební vlastnosti mezi naneseným minerálem a substrátem byly 

měřeny ultrazvukem. Odolnost modifikovaného betonu byla studována prostřednictvím 

zrychleného karbonizačního testu. Výsledky experimentu ukazují, ţe fáze minerálního 

krystalu jsou vápenec a vaterit. Pro bakterie Sporosarcina pasteurii má zdroj vápníku vliv 

na fázi mineralizace uhličitanu vápenatého přičemţ krystalická struktura uhličitanu 

vápenatého je ovlivněna ţivnou pŧdou v kultivačním médiu. Rovnoměrné nanesení 

krystalu na povrch betonu zpŧsobuje silnou vazbu minerálních krystalŧ na substrát, coţ má 

za následek velké zlepšení anti-karbonatační vlastnosti betonu. Výsledky ukazují, ţe 

bakteriálně indukované mineralizované materiály mají velký potenciál k vyuţití při 

opravách historických budov a zlepšení trvanlivosti betonu. [2] 
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2.5 Mikroorganismy podílející se na biokorozi stavebních materiálů 

V této kapitole popíšu pŧsobení mikroorganismŧ podílejících se na biokorozi 

stavebních materiálŧ. Těmito mikroorganismy jsou bakterie, mikromycety, sinice a řasy. 

2.5.1 Bakterie 

Biokorozi betonu zpŧsobují především chemoautotrofní bakterie, které zaujímají 

významnou roli v dynamických cyklech rovnováhy síry, ţeleza a dalších významných 

prvkŧ v biosféře [3]. Tyto bakterie lze podle upřednostňovaného substrátu dělit na [1]: 

a) sirné bakterie 

Sirné bakterie jsou chemolitotrofní bakterie. Vyskytují v pŧdě, ve vodě, na místech 

s dostatečnou vlhkostí a tam, kde jsou přítomny sloučeniny síry. Optimální pH 7, hraniční 

pH 6-9. Optimální teplota 25-30 °C.  

Sirné bakterie patří mezi významné škŧdce stavebního a dekoračního kamene a fasád 

historických objektŧ. [1] 

Acidithiobacillus ferrooxidans 

Acidithiobacillus ferrooxidans je gramnegativní, nesporulující, acidofilní 

a chemolitotrofní bakterie, která se obvykle vyskytuje v kyselém prostředí. Energii čerpá 

z oxidace ţeleza nebo redukovaných sloučenin síry. Bakterie mohou být izolovány z široké 

škály sirných loţisek nerostných surovin a pouţívá se v prŧmyslovém biolouţení  kovŧ, 

coţ je proces, kde jsou sulfidy převedeny na ve vodě rozpustné sírany kovŧ. [25] 

 

Obr. 7: Acidithiobaccilus ferrooxidans [26] 
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Další zástupci [1, 17]: A. thioparus, A. denitrificas, A. thiooxidans, A. concretivorus, 

A. thermophilus, A. novelus, Dithiobacillus thiooxidans 

b) desulfurační (desulfurikační) bakterie 

Desulfurikační bakterie jsou striktně anaerobní, fakultativně autotrofní 

mikroorganismy [1]. Optimální rŧstové vlastnosti mají při pH 6,5 aţ 7,3 a teplotě 30-37 °C 

pro mezofilní druhy, 50-70 °C pro termofilní druhy [3].  

Desulfurikační bakterie se účastní koroze základŧ stavebního kamene, avšak jejich role 

při biokorozi spočívá v přísunu sirných sloučenin pro další oxidaci sirnými bakteriemi [1, 27]. 

Desulfovibrio  vulgaris 

Desulfovibrio vulgaris je sulfát-redukující anaerobní proteobakterie, která byla 

identifikována jako modelový organismus v mnoha typech sulfát-redukujícího prostředí, 

zejména v lokalitách kontaminovanými kovem [28]. 

 

Obr. 8: Desulfovibrio  vulgaris [29] 

Další zástupci [1]: Desulfovibrio desulfuricans, D. vulgaris, D. gigas, D. africans, 

Desulfotomaculum nigrificans, D. ruminis, D. orientis, D. desulfuricans 
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c) nitrifikační bakterie 

Nitrifikační bakterie jsou chemoautotrofní organismy. Optimální rŧstové vlastnosti 

mají při pH 8-9, hraniční je pH 6-10. Optimální teplota je 25-30 °C. Převáţně se vyskytují 

v pŧdě, ve vodě a v kalech, ale je moţno je najít na holém povrchu vápencŧ vysoko nad 

zónou rostlinstva. [1] 

Tyto bakterie oxidují amoniak na kyselinu dusitou (HNO2). Ta je dále oxidována 

a přechází aţ na kyselinu dusičnou (HNO3). Pokud se však amoniak vyskytuje ve vyšší 

koncentraci, mikrobiologická oxidace neprobíhá, protoţe amoniak pŧsobí na bakterie 

toxicky. [12] 

Nitrifikační bakterie zpŧsobují vyluhování vápenaté sloţky stavebního kamene, čímţ 

dochází ke ztrátě vnitřní soudrţnosti stavebního materiálu [1]. 

Nitrobacter 

Mikroorganismy podílející se na nitrifikaci byly historicky rozděleny do kmene 

Nitrobacteriaceae. Jedna skupina bakterií oxiduje amoniak na dusitany a další oxiduje 

dusitany na dusičnany. Významným členem druhé skupiny je rod Nitrobacter, který je 

přítomný ve sladké, mořské vodě a pŧdě, kde pŧsobí jako jediný známý oxidizér dusitanŧ. [30] 

Nitrobacter je gramnegativní, chemoautotrofní organismus. Optimální hodnota pH je mezi 

7,3 a 7,5, při teplotách nad 49 °C nebo niţší neţ 0 °C umírají [31]. 

 

Obr. 9: Nitrobacter [32] 

Další zástupci [1]: Nitrosomonas, Nitrosobolus, Nitrosospira, Nitrosovibrio spp. 
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d) denitrifikační bakterie 

Denitrifikační bakterie jsou převáţně aerobní organismy, ale pro rŧst v anaerobních 

podmínkách vyuţívají nitrát jako elektronový akceptor. Proto jsou denitrifikační bakterie 

schopny rŧstu aerobně bez nitrátŧ nebo anaerobně v přítomnosti nitrátŧ. [1] 

Pseudomonas aeruginosa  

Jedná se o typový druh rodu Pseudomonas, který má vzhled přímé či mírně zahnuté 

tyčinky. Pseudomonas aeruginosa je gramnegativní, nesporulující mikroorganismus, který 

se pohybuje pomocí svazku polárních bičíkŧ. Tato bakterie roste pouze za aerobních 

podmínek, optimální teplota rŧstu je 37 °C. Tento mikroorganismus indikuje výskyt 

nevyhovujících organických substrátŧ pro pitnou vodu, jelikoţ utilizuje těţko rozloţitelné 

látky ve vodách. Často se vyskytuje v plaveckých bazénech a také bývá součástí 

biologických nárostŧ na vnitřních stěnách potrubí. [33] 

 

Obr. 9: Pseudomonas aeruginosa [34] 

Další zástupci [1]: rody Pseudomonas, Achromobacter, Bacillus, Micrococcus, 

Chromobacterium, Mycoplana, Serratia, Vibrio 
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e) silikátové chemoorganotrofní bakterie 

Silikátové bakterie jsou chemoorganotrofní organismy. Optimální podmínky pro 

bakterie jsou pH 7, teplota 15-30 °C. Rostou jiţ od 5% vlhkosti, aktinomycety přeţívají 

i při 2% hmotností vlhkosti. [1] 

Micrococcus luteus 

Je grampozitivní, chemoorganotrofní, aerobní organismus, který má velikost 0,5 aţ 

3,5 mikrometrŧ v prŧměru a jsou uspořádány v tetrádách nebo nepravidelných shlucích. 

M. luteus je pigmentovaný, tvoří ţluté kolonie. Optimální teplota rŧstu je 25-37°C. 

M. luteus byl izolován z lidské kŧţe, zvířat, mléčných výrobkŧ či piva, ale vyskytuje se 

také ve vodě, prachu a pŧdě. M. luteus mŧţe také rŧst v prostředí s malým mnoţstvím 

vody nebo vysokou koncentrací soli. [35, 36] 

 

Obr. 10: Micrococcus luteus [37] 

Další zástupci [1]: Bacillus circulans, B. mucilaginosus, B. licheniformis, B. pumilus 

Pseudomonas fluorescens, P. oxalicus, P. putida, P. aerugiosa, Flavobacterium, 

Alcaligenes spp. 
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2.5.2 Mikromycety (plísně) 

Dále se na biokorozi podílejí plísně, které rozpouštěním, rekrystalizací a redepozicí 

kalcitu přispívají ke zpráškování dekoračního kamene. Produkují organické kyseliny, které 

ovlivňují demineralizaci kamene. [1] 

 

Obr. 11: Plísně doprovázející výskyt řas [38] 

Optimální podmínky pro plísně jsou teplota 15-30 °C, optimální relativní vlhkost je 

nad 90 %. Plísně jsou závislé na substrátu bohatém na organický uhlík. Jako zdroj uhlíku 

mohou slouţit odumřelé buňky řas a bakterií. [1] 

Fusarium spp. 

Kolonie této vláknité houby jsou obvykle rychle rostoucí, bledé nebo jasně zbarvené.  

Většina druhŧ rodu Fusarium jsou pŧdní houby, některé z nich jsou patogeny rostlin, 

zpŧsobují hnití  kořenŧ a vadnutí. Ostatní druhy jsou dŧleţité pro výrobu mykotoxinŧ. [39] 

 

Obr. 13: Fusarium spp. [40] 
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Další zástupci [1, 22]: Alternaria tenuis, Alternaria sp., Cladosporium 

cladosporioides, Cladosporium spp., Penicillium oxalicum, Aspergillus, Verticillium, 

Mucor spp., Epicoccum, Trichoderma asperellum, Pestalotiopsis muculans,  

2.5.3 Sinice a řasy 

Další mikroorganismy podílející se na biokorozi a zároveň zpŧsobující estetické 

škody na budovách jsou řasy [1].  

Z mikroskopických prŧzkumŧ vyplynulo, ţe na pojivu rostou především sinice, 

např. Nostoc a na kamenivu především zelené řasy, z kterých je nejznámější 

a nejrozšířenější řasa Pleurococcus vulgaris. [41] 

 

Obr. 12: Výskyt řas na stavebním objektu [38] 

Vŧči stavebnímu kameni jsou řasy agresivní především svými metabolity [1]. Mezi 

ně patří organické kyseliny, např. (kys. citrónová, glutamová, glykolová, šťavelová 

a další), dále pak vitamíny a barviva, jako karoten a astaxantin. Dochází k tvorbě bohatých 

výkvětŧ obsahujících větší mnoţství Ca
2+

, K
+
, Na

+
, Mn

2+
. Reakcí aniontŧ kyselin 

s kationty kamene vznikají vodorozpustné soli. Hydratací těchto solí dochází ke vzrŧstu 

vody v pórech stavebního materiálu a kationty se pozvolna uvolňují ze stavebního kamene 

tzv. chelatizací. [38]  

Řasy vrŧstají do malých štěrbin stavebního kamene a přijímáním vlhkosti z okolí 

zvětšují svŧj objem a tím zpŧsobují narušování materiálŧ. Endolithické řasy zpŧsobují 

degradaci stavebního kamene tím, ţe aktivně penetrují stavební kámen, tvoří mikrodutiny 
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a vyluhují Ca
2+

. [1] Na beton pŧsobí řasa Trentepohlia sp., která obrŧstá svými vlákny 

krystalické částice, které jsou postupně uvolňovány z podkladu [38]. 

Na řasách se zachytává velké mnoţství prachu, coţ se jeví se jako špinavé mokvající 

skvrny na fasádě. Porosty řas, prach, saze, vláhna hub a bakterie tvoří krustu, která 

obsahuje i uvolněné částečky kamene. [1] 

Řasami zadrţovaná voda v krustě v zimním období zamrzá, čím dochází 

k objemovému rozpínání obsaţené vody a tím k oddělení části kamene [1]. 

Nostoc 

Sinice rodu Nostoc jsou nevětvené vláknité sinice tvořící kolonie z tuhého 

rosolovitého slizu [42]. Nostoc se vyskytuje na stavbách, na vlhkých skalách, na dně jezer 

a kaluţí a vzácně ve slané vodě [43]. Nostoc indikuje časté změny hladiny vody v dané 

lokalitě, proto má ten sliz. [44] 

  

Obr. 14: Nostoc sp.. [45] 

Další zástupci: [1, 40, 46]: Synechococcus, Haematococcus, Hontzschia, Chlorella 

spp., Chroococcus, Pleurococcus, Trebauxia, Trentopohlia, Calothrix, Gloeocapsa, 

Scytonema, Heterococcus, Heterothrix, Navicula spp., Plectonema, Phormidium, 

Myxosarcina, Pleurocapsa, Apatococcus, Stichococcus, Phormidium, Gleobacter, 

Lyngbya, Muriella, Nitzchia, Gleocystis, Chroococcidiopsis, Anabaena 
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2.6 Metody pro identifikaci biodeteriogenů 

Pro stanovení přítomnosti mikroorganismŧ ve stavebním objektu se pouţívají tyto 

metody [1, 47]: 

2.6.1 Otisk 

Tyto metody dělíme na [1]: 

Přímé otiskovací metody: Jedná se o přímý otisk vyšetřované stavební plochy 

na bakteriologickou ţivnou pŧdu, která nepatrně převyšuje okraje misek rŧzných tvarŧ 

a velikostí, např. vyklenuté kovové misky, vyklenuté Petriho misky MEDCO Brno, malé 

Petriho misky, kultivační destičky Uricult, kultivační desky Okula Nýrsko aj. 

Nevýhodou je však velká spotřeba ţivných médií, problémy při transportu a zvýšené 

riziko druhotné infekce.  

Nepřímé otiskovací metody: Pro nepřímé otisky se poţívají sterilní filtrační papíry 

nebo mikrobitesty, coţ jsou prŧmyslově vyráběné destičky s nanesenou indikační 

bakteriologickou pŧdou nebo lepící pásky, jenţ se po otisku přiloţí po určitou dobu na 

pevné kultivační pŧdy.  

Detekční prouţky nebo čtverce jsou při transportu uloţeny v plastovém obalu. Před 

pouţitím se na několik vteřin ponoří do sterilní destilované vody a sterilní pinzetou nebo 

tyčinkou se přitiskne na sledovaný povrch a okamţitě se uloţí zpět do plastového obalu, 

který se parotěsně zataví plamenem. 

V laboratoři se pak vzorky v plastových obalech uloţí do termostatu při 25 °C 

a kultivují 3-5 dnŧ. Při vyhodnocení se počítá mnoţství kolonií plísní na ploše 

mikrobitestu.  

Výhodou této metody je snadný transport, provádění otiskŧ i na nerovných plochách, 

komerční výroba, moţnost pouţití rŧzných chemických indikátorŧ.  

Nevýhodou je nekvantitativní transport zárodkŧ z povrchu konstrukce. [1] 
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2.6.2 Stěrové metody 

Tyto metody povaţujeme za metody doplňující a informační. Stěr se provádí 

z plochy konstrukce o velikosti 10×10 cm. Ke stěru se pouţívají sterilní vatové tampony na 

špejli, které jsou zvlhčené glukózovým bujónem, sladinou či fyziologickým roztokem. Stěr 

se provádí tamponem, kterým se při stěru otáčí pro vyuţití celého jeho povrchu, po celé 

ploše vzorku nebo zdiva ve dvou na sebe kolmých směrech. Ihned po provedení stěru se 

tampon přenese do kultivačního média. V případě makroskopického rŧstu se médium 

vyočkuje na pevné pŧdy. Pro odběry, transport a jako pomnoţovací pŧdy se pouţívají: 

Sauboraudova pŧda, minerální roztok podle Czapka Doxe, dále Oxoid agar (PCA) pro 

stanovení celkového počtu bakterií a plísní nebo PCA s chlorfenikolem pro stanovení 

celkového počtu mikromycet. [1] 

2.6.3 Metody specifických buněčných komponent  

Této metody vyuţíváme v případech, kdy jsou vyţadovány přesné výsledky. Nejprve 

je seškrábnuta vrstva mikromycet z povrchu konstrukcí a dopravena do laboratoře.  

Stanovovaná látka musí být přítomna pouze v ţivých buňkách a nesmí být obsaţena 

v nerozloţitelných zbytcích.  

Jako měřítka mikrobní biomasy se pouţívá stanovení mnoţství adenozintrifosfátu 

(ATP), který je přítomen ve všech ţivých buňkách, dále pak nukleové kyseliny, kyseliny 

muramové a diaminopimelové, ergosterolu a glukosaminu v mikrobních buňkách.  

Existuje mnoho rŧzných zpŧsobŧ pro extrakci ATP z buněk, nejběţnějším zpŧsobem 

však je detekce luciferin-luciferázou. Ta funguje na principu oxidace luciferinu enzymem 

luciferázou, kterému poskytl potřebnou energii ATP. Vzniklé záření má intenzitu přímo 

úměrnou mnoţství biomasy. Tato reakce se měří scintilačním fotometrem nebo speciálním 

luminometrem. Je to velice rychlý a automatizovaný test, který ale není specifický jen pro 

mikroorganismy v biotopu. [1, 48-54] 
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2.7 Metody sledování průběhu biokoroze 

V této kapitole se budu zabývat vizuální prohlídkou betonových a ţelezobetonových 

konstrukcí.  

Diagnostické prohlídky se provádí především u starších staveb, pokud zvaţujeme 

rekonstrukci, přestavbu či nadstavbu. Dále se diagnostika provádí při zjištění porušení 

konstrukce, např. objevením trhlin. U novostaveb se diagnostika provádí, pokud máme 

pochybnosti o kvalitě pouţitých materiálŧ. [55] 

Diagnostika betonových konstrukcí se provádí pomocí zkušebních metod, které se 

dělí na [8]:  

a) nedestruktivní 

Nedestruktivní (nepřímé) metody jsou takové, u kterých mŧţeme stanovovat hledané 

vlastnosti bez většího poškození stavebního materiálu. Nepřímé je nazýváme proto, 

ţe slouţí pouze k měření pomocných veličin, jeţ jsou s poţadovanou charakteristikou 

v určité závislosti. Výhodou nedestruktivních metod je moţnost opakovaného měření na 

stejném místě, čímţ umoţňují sledovat změny materiálu v čase a statistické vyhodnocení.  

b) destruktivní 

Destruktivní (přímé) metody jsou takové, u kterých se hledaná charakteristika 

stanovuje přímou cestou. Tyto metody se pouţívají pro doplnění nedestruktivních metod, 

pokud je potřeba přesnější stanovení vyšetřovaných vlastností nebo pokud nedestruktivní 

metody nevedou k poţadovanému cíli.  

Odebírání vzorkŧ a zkušební metody nesmějí výrazněji sníţit spolehlivost konstrukce [56]. 

Bilčík a Dohnálek [8] dělí metody pouţívané pro prŧzkum ţelezobetonových 

konstrukcí do 5 hlavních skupin: 

 vizuální metody 

 metody určování fyzikálně-mechanických vlastností betonu a oceli 

 metody určování stupně korozního narušení betonu a oceli 

 metody určování polohy výztuţe 

 zatěţovací zkoušky konstrukce, resp. metody registrující okamţitou odezvu 

konstrukce na vytvořené statické nebo dynamické zatíţení 
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2.7.1 Vizuální prohlídka 

Při diagnostickém prŧzkumu betonové konstrukce se nejdříve provádí dŧkladná 

vizuální prohlídka [55]. 

Vizuální prohlídkou kontrolujeme geometrický tvar konstrukčních prvkŧ a lokalizujeme 

poruchy na povrchu konstrukce, pro které jsou charakteristické porušené nebo opadlé vrstvy 

(obr. 13), stopy koroze (obr. 14), vlhká místa, výkvěty (obr. 15), trhliny (obr. 16) apod. [8]. 

  

Obr. 15: Odlupování krycí vrstvy betonu [55] Obr. 16: Koroze betonářské výztuţe [55] 

  

Obr. 17: Vápenné výkvěty [55] Obr. 18: Trhliny [55] 
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Vizuální prohlídky se provádí pomocí osvětlovacích pomŧcek, fotoaparátu, 

dalekohledu, přesných měřících pomŧcek, dále pak při podrobnější prohlídce pomocí 

zvětšovacího skla, příloţných šířkoměrŧ trhlin, sklonoměrŧ apod. [8]. 

Vizuální prohlídkou hodnotíme [55]: 

 Velikost vzduchových pórŧ 

 Poškození povrchové vrstvy při odbedňování 

 Vápenné výluhy 

 Trhliny 

 Zřetelně viditelné pracovní spáry 

 Štěrková hnízda, štěrkové pruhy 

 Odlupování krycích vrstev v blízkosti místa betonářské výztuţe 

 Koroze betonářské výztuţe 

 Degradace povrchu mrazem a chemickými látkami 

 V poslední době jsou i grafity označovány jako poškození povrchu 

betonových konstrukcí 

Opotřebení povrchu 

K opotřebení povrchu stavebního materiálu dochází pŧsobením fyzikálních nebo 

chemických vnějších vlivŧ. Rozlišujeme dva typy opotřebení a to: plošné porušení 

a lokální poruchy betonu [8].  

Povrchové poškození betonu určujeme měřením tloušťky porušené vrstvy a pomocí 

stupnice vizuálního porušení, která je následovná [8]: 

0 -  betonový povrch bez porušení 

1 -  opotřebování tenké povrchové vrstvy betonu, bez zřejmých prohlubin 

2 -  opotřebování povrchu betonu do hloubky přibliţně 1 mm, písková zrna částečně 

obnaţená 

3 -  silnější opotřebování aţ do hloubky přibliţně 4 mm, rýhy v betonu, hrubá 

písková zrna obnaţená 

4 -  opotřebování do hloubky přibliţně 10 mm, hrubé kamenivo obnaţené 
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2.7.2 Vyšetřování trhlin 

Trhliny a jejich rozvoj sledujeme pouhým okem nebo s pomocí lupy, mikroskopu 

či videotechniky. Při vyšetřování materiálu sledujeme obraz trhlin a jejich délky, dále pak 

jejich šířku a hloubku. [8] 

Šířku trhlin měříme např. příloţným šířkoměrem, který je znázorněn na obrázku. 

 

Obr. 19: Indikátor šířky trhlin [8] 

Na konstrukci sledujeme dva druhy trhlin a to pasivní (mají stálou šířku trhlin) 

a aktivní (u nich dochází k periodickým změnám nebo nárŧstu šířky trhlin). Aktivitu nebo 

pasivitu trhliny stanovujeme pomocí sádrové značky.  

Hloubku trhlin zjišťujeme pomocí jádrových vývrtŧ. Trhliny je moţné před vývrtem 

zainjektovat epoxidovou pryskyřicí, aby nedošlo ke změně šířky a hloubky trhliny. [8] 

2.7.3 Rastrovací elektronová mikroskopie (SEM) 

Rastrovací elektronový mikroskop pouţívá tenký svazek elektronŧ, který postupně 

dopadá na všechna místa zorného pole [57] a dochází k prŧniku elektronŧ do materiálu, 

přičemţ elektrony reagují s atomy přítomnými ve vzorku [58]. Odraţený paprsek je 

převáděn na obraz, který odpovídá povrchu pozorovaného vzorku [57]. 

Výhodou SEM je, ţe má velkou hloubku ostrosti, coţ umoţňuje pozorovat velké 

mnoţství vzorku najednou. SEM také produkuje snímky s vysokým rozlišením, coţ 

znamená, ţe při vysokém zvětšení mohou být přezkoumány rysy blízko sebe. Díky 



Renáta Novotná: Účinky mikroorganismŧ na nanokompozity 

 

2010  37 

 

kombinaci většího zvětšení, větší hloubky ostrosti, většího rozlišení a snadného pozorování 

vzorku je dnes SEM jedním z nejpouţívanějších nástrojŧ v oblasti výzkumu. [59] 

2.7.4 Environmentální rastrovací elektronová mikroskopie (ESEM) 

Environmentální rastrovací elektronová mikroskopie je metoda, při které dochází 

k pozorování vzorkŧ při větším tlaku (300 – 2 000 Pa), čímţ umoţňuje studium především 

nevodivých nebo vodu obsahujících vzorkŧ [60, 61]. ESEM umoţňuje studovat přirozenou 

povrchovou strukturu bez poškození vyschnutím, protoţe se vzorky nepreparují ani 

nefixují [60].  Avšak kvalita zobrazení se zhoršuje při zvětšení větším neţ 3 000 krát [62]. 

2.7.5 Rentgenová difrakční analýza (XRD) 

Rentgenová difrakční analýza je univerzální, nedestruktivní metoda, která se vyuţívá 

k zjištění podrobného chemického sloţení a krystalografické struktury přírodních a 

vyráběných materiálŧ [63]. U betonu se vyuţívá především ke stanovení obsahu chloridŧ a 

síranových iontŧ [8]. 

2.7.6 Rtuťová porozimetrie (MIP) 

Rtuťová porozimetrie se pouţívá ke zkoumání keramických a stavebních materiálŧ 

či k posouzení stupně narušení uměleckých památek. Dále se vyuţívá k výzkumu 

katalyzátorŧ, sorbentŧ, přírodních surovin a dalších pevných porézních látek v kusové 

nebo práškové formě. [64] 

2.7.7 Gravimetrie 

Gravimetrie je metoda, která umoţňuje přímé měření vlhkosti betonu v laboratoři. 

Tato metoda dosahuje nejpřesnějších výsledkŧ. Pro dosaţení přesných výsledkŧ je dŧleţité 

správné odebrání vzorkŧ. Vzorek se odebere kladivem nebo sekáčem a uzavře se 

do neprodyšných plastových sáčkŧ, čímţ se zabrání přívodu nebo úniku vlhkosti během 

transportu. Výsledkem této analýzy je stanovení obsahu vlhkosti vztaţené ke hmotnosti 

daného vzorku.  

Gravimetrie se také vyuţívá ke stanovení obsahu síranových iontŧ v betonu. [8] 



Renáta Novotná: Účinky mikroorganismŧ na nanokompozity 

 

2010  38 

 

2.7.8 Stanovování hodnoty pH 

Na čerstvém betonu o vysoké alkalitě (pH 12,5 aţ 13,5) se vytváří stabilní pasivující 

povlak, čímţ zajišťuje protikorozní ochranu výztuţe. Avšak vlivem pŧsobení CO2 

ze vzduchu dochází ke sníţení pH betonu pod hranici pasivity (pH <10). [8, 56] 

Pokles hodnoty pH se určuje [8]: 

 acidobázickými indikátory 

 potenciometrickým měřením pH-metrem 

V terénu se k měření pH pouţívají acidobázické indikátory, které mění zabarvení 

podle pH prostředí. Nejčastěji pouţívaným indikátorem je roztok fenolftaleinu 

v etylalkoholu [8], méně častým pak 10% kyselina chlorovodíková, která se pouţívá pro 

identifikaci sekundárních karbonátŧ v cementovém tmelu [55]. Roztok fenolftaleinu 

v etylalkoholu indikuje oblasti betonu v rozmezí pH 8,2 aţ 10. Pro přesnější stanovení pH 

betonu se kombinuje celá řada acidobázických indikátorŧ, např. m-nitrofenol 

(ţlutooranţové zabarvení při pH 8), Fenolftalein (červenofialové zabarvení při pH 9,5), 

Thymolftalein (modré zabarvení při pH 10) nebo Nitramín (oranţovohnědé zabarvení při 

pH 11,5). [8] 

Pro informativní stanovení pH betonu a hloubky karbonatace v terénu je moţno 

konstrukci navrtávat a odebírat prachové vzorky [55]. Jednotlivé vzorky z rŧzné hloubky 

se navlhčí na hodinovém sklíčku a postupně se přidá kapka thymolftaleinu a m-nitrofenolu [8]. 

Libor Ţídek [55] uvádí, ţe se orientační zkouška provádí pomocí fenolftaleinu.  

V laboratoři se měření pH provádí pomocí pH-metru. K tomuto měření se pouţívá 

jádrový vývrt o prŧměru 30 aţ 50 mm. Vzorek se příčně nařeţe na několik dílŧ, čímţ 

získáme vzorky s rozdílnou vzdáleností od povrchu. Tyto dílčí vzorky se nadrtí a pomelou 

a smíchají se s destilovanou vodou. Takto upravená suspenze se několik hodin dŧkladně 

promíchává a po usazení se měří hodnota pH roztoku pH-metrem. [8] 
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3 Výskyt biokoroze a prostředky k jejímu zamezení 

V této kapitole se budu zabývat popisem prostředí pro studium biokoroze . Ve druhé 

části této kapitoly se budu zabývat prostředky k zamezení biokoroze a ochranou stavebních 

materiálŧ. 

3.1 Výskyt mikroorganismů 

V této části popíšu prostředí, ve kterém se vyskytují mikroorganismy zpŧsobující 

biokorozi stavebních materiálŧ. 

3.1.1 Bakterie 

Sirné bakterie se vyskytují v pŧdě, ve vodě, na místech s dostatečnou vlhkostí 

a tam, kde jsou přítomny sloučeniny síry. Tyto bakterie se také často vyskytují 

na stavebním a dekoračním kameni a fasádách historických budov, kde zpŧsobují jejich 

degradaci. [1]  Síran-redukující bakterie se vyskytují v anaerobních zónách: pŧdy, 

sedimentŧ stojatých sladkovodních řek, jezer a nádrţí, termálních i netermálních sirných 

pramenŧ, báňských vod ze sulfidických loţisek, bahna vyhnívajících nádrţí, stok a kanálŧ, 

prŧmyslových odpadních vod, aj. [65]. SRB se také vyskytují na fasádách historických 

budov v přítomnosti sirných nitrifikačních a denitrifikačních bakterií [1].  

Nitrifikační bakterie se vyskytují v pŧdě, ve vodě a v kalech [1]. Přítomnost 

nitrifikačních bakterií se sleduje v tekutém minerálním médiu s amonnou solí [66].  

Denitrifikační bakterie se vyskytují v pŧdě, ale také na vlhkém zdivu [1].    

3.1.2 Plísně 

Plísně se vyskytují ve vlhkém prostředí. Vlhkost bytu vyšší neţ 60 % znamená riziko 

výskytu plísní [67]. K navyšování vlhkosti dochází primárně prosakováním póry ve zdech, 

vzlínáním spodní vody z porušené izolace staveb, zatékáním v dŧsledku porušení střech 

apod. Sekundárně z činnosti člověka především špatným zpŧsobem větrání nebo 

nemoţností dostatečného odvětrání místností jako jsou koupelny a kuchyně. Vlhkost v bytě 

dále zvyšuje nadměrné mnoţství pokojových rostlin.  
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3.1.3 Sinice a řasy 

Řasy se vyskytují na stavebních objektech v místech, ve kterých se zadrţuje voda 

jako např. římsy, balkóny nebo chráněné zóny zdiva.  Řasy se vyskytují na silikátových 

omítkách a površích betonu, kde zpŧsobují jejich degradaci.  Dále se vyskytují 

na zateplených budovách, kde zpŧsobují především estetické škody.  

Sinice a některé druhy aeroterestických řas vyskytujících se na fasádách jsou 

schopné produkce mykosporinu, který pohlcuje toto záření a chrání tak buňku před 

poškozením. Proto mohou řasy rŧst i na silně osluněných fasádách. Při poklesu pH na 9 

vlivem atmosférické karbonatace dochází k rŧstu řas na vlhkém kameni. Na zestárlých 

omítkách s PH okolo 7 rostou především zelené řasy, sinice (Nostoc, Phormidium) rostou 

především na alkalických površích. Nostoc roste především na pojivu, zelené řasy 

převáţně na kamenivu. [41]   



Renáta Novotná: Účinky mikroorganismŧ na nanokompozity 

 

2010  41 

 

3.2 Biocidy  

Patogenní mikroorganismy, jako houby, bakterie a řasy, jsou škodlivé jak pro člověka 

a zvířata, tak i pro stavební materiály, u kterých zpŧsobují jejich biodegradaci. Aby se 

zabránilo těmto jevŧm, jsou vyvíjeny rŧzné materiály s biocidními účinky. Jeden z největších 

problémŧ je dosaţení jejich vysoké účinnosti při hubení škodlivých mikroorganismŧ se 

zárukou bezpečnosti jejich pouţití s ohledem na přírodní prostředí a člověka. [68] 

V zákoně č. 120/2002 Sb. o podmínkách uvádění biocidních přípravkŧ a účinných 

látek na trh a o změně některých souvisejících zákonŧ je biocidní přípravek 

charakterizován následovně: 

„Biocidním přípravkem je účinná látka nebo přípravek obsahující jednu nebo více 

účinných látek ve formě, v jaké jsou dodávány uţivateli, určené k hubení, odpuzování, 

zneškodňování, zabránění účinku nebo dosaţení jiného regulačního účinku na jakýkoliv 

škodlivý organismus chemickým nebo biologickým způsobem;  

Škodlivým organismem je kaţdý organismus, který má nepříznivý účinek na člověka 

nebo jehoţ přítomnost je neţádoucí, nepříznivě ovlivňuje činnost lidí nebo předměty, které 

uţívají nebo vyrábějí, nebo působí nepříznivě na ostatní ţivé organismy nebo na ţivotní 

prostředí; při pouţívání biocidních přípravků je škodlivý organismus cílovým 

organismem.“ [69] 

V příloze č. 1 tohoto zákona je uvedeno 23 typŧ biocidních přípravkŧ, které jsou 

rozděleny do 4 skupin [69]: 

 Dezinfekční přípravky a přípravky pro všeobecné pouţití 

 Konzervační přípravky 

 Přípravky pro regulaci ţivočišných škŧdcŧ 

 Ostatní přípravky 

Biocidní přípravky rozdělujeme podle biologické účinnosti. V naší oblasti zájmu to jsou: 

 Baktericidy – přípravky k hubení bakterií 

 Fungicidy – přípravky k hubení plísní 

 Algicidy – přípravky k hubení řas 
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3.2.1 Přípravky pro potlačení biokoroze 

Biocidní přípravek mŧţe obsahovat pouze jednu účinnou látku potlačující úzkou 

skupinu mikroorganismŧ. V praxi se však proti napadení stavebního materiálu 

biodeteriogeny obvykle kombinuje více účinných látek tak, aby dosahovaly polyfunkčního 

účinku. [3] 

Uvedu zde nejčastěji pouţívané, volně dostupné přípravky. 

Tab. 1: Přehled biocidních přípravkŧ na trhu: 

Přípravek (výrobce) Biocidní účinky na: Oblast použití 

SAVO proti plísním 

(Bochemie) [70] 
plísně, řasy a kvasinky 

dřevo, stěny, omítky, malby v interiérech 

i exteriérech, aj. 

Likvidátor  

(Den Braven) [71] 
plísně, řasy, mechy, 

lišejníky, bakterie, viry 

beton, kámen, omítky a stavební 

materiály, zdi, stropy, okolí van, 

umyvadel, kuchyňských linek, oken a 

dveří, aj. 

Regulitt Plíseň-Ex klasik 

(Regulit) [72] 
plísně 

beton, kámen, malta, omítka, mramor, 

cihly, aj., vnitřní plochy  

BIOTEC CRYPTO-MOUSE 

A BIOTEC DEMOUSSANT 

(Meffert ČR) [73] 

řasy, mechy, plísně 
fasády, střechy, beton, omítky, dřevo, 

sochy, aj. 

Fungisan Super  

(Stachema) [74] bakterie, plísně, řasy 
bytové i nebytové prostory, lze pouţít 

jako preventivní ochranu 

SANATOP  

(Stachema) [75] 

plísně, bakterie, 

mechy, lišejníky, 

kvasinky 

preventivní ochrana do omítek, 

zateplovacích systémŧ, zdiva, betonu, aj. 

BIOSTOP  

(UMET) [76] 
bakterie, plísně a řasy 

omítky, betonové konstrukce, zateplovací 

systémy, aj., vnitřní objekty, lze pouţít 

také jako preventivní ochranu  
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3.2.2 Výzkum nových biocidů 

Protoţe technologie postupují neustále dopředu je neustálá snaha o vývoj nových 

biocidŧ, které by byly levnější, účinnější a přitom šetrné k ţivotnímu prostředí, případně 

mohou mít i další přidanou hodnotu, např. samočistící schopnost TiO2 při dopadu UV 

záření. 

Nyní stručně popíšu některé z výzkumŧ, které proběhly v nedávné době. 

Biocidy omezující růst řas na betonovém povrchu kanálů 

Skupina vědcŧ z USA provedla studii zkoumající biocidní účinek rŧzných přísad 

mikrostruktury cementové báze.   Pouţitím přísad se očekávalo omezení rŧstu řas 

na betonových površích kanálŧ. Zkoumali tyto přísady: 

 Popílek  

 Křemičitý prach 

 Oxid zinečnatý 

 Měděná struska  

 Chlorid amonný 

 Bromid sodný 

 Cetylester-methyl-amonium bromid 

 Vztah mezi chemickými a fyzikálními vlastnostmi betonových povrchŧ a jejich 

schopnost zvýšené odolnosti proti rŧstu řas byl zkoumán prostřednictvím laboratorní 

a polní zkoušky. Tyto nové cementové kompozitní systémy byly porovnávány s komerčně 

dostupnými prostředky. 

V laboratorních podmínkách testy ukázaly, ţe rŧzné koncentrace oxidu zinečnatého 

výrazně inhibovaly rŧst řas i po devíti měsících. Například 20 % oxidu zinečnatého 

v betonu optimálně zvyšuje odolnost srovnatelnou s jinými přísadami.  Měděná struska, 

chlorid amonný, bromid sodný a popílek, přidané jednotlivě, také ukázaly schopnosti 

potlačení rŧstu řas. Přidání oxidu zinečnatého a chloridu amonného (po 10 %) bylo při 

potlačování rŧstu řas stejně účinné jako drahé chemikálie a to jak v laboratorních, tak 

v polních podmínkách. [77] 
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Zeolity s obsahem kovových iontů 

V posledních dvou desetiletích proběhlo několik studií, jeţ se týkaly vyuţití zeolitu 

s obsahem stříbrných a mědnatých iontŧ majících baktericidní účinky na bakterie oxidující 

sírany, které produkují biogenní kyselinu sírovou, zpŧsobující korozi betonu 

v kanalizacích.  

Dlouhodobá účinnost antimikrobiálních látek a nízká toxicita pro člověka má za 

následek rozsáhlé pouţívání těchto antimikrobiálních látek. Antimikrobiální beton 

obsahující zeolity s ionty stříbra a mědi (Zeomighty, výrobce Shinanen Zeomic Co, 

Japonsko) byl představen na japonském trhu. Testy provedené výrobcem uvádějí, ţe pro 

potlačení rŧstu Acidithiobacillů je optimální koncentrace zeolitu s kovovými ionty 

1 % hmotnosti cementu. [78] 

Použití ftalocyaninů 

„Ftalocyaniny patří do skupiny organických barviv, jejichţ molekula je sloţena ze 

čtyř benzopyrolových skeletů spojených čtyřmi molekulami dusíku a představuje 

šesnáctičlenný tetraazaporfyrinový heterocyklus, v němţ se střídají atomy uhlíku 

a dusíku.“ [3] 

Pokud na ftalocyaniny pŧsobí světlo o vyšších vlnových délkách, reagují 

s diatomickým kyslíkem a vznikají cytostaticky [79], baktericidně [80] a virocidně [81] 

pŧsobící reaktivní kyslíkové formy [82]. 

Anatasová forma (obr. 20) nanočástic oxidu titaničitého vykazuje podobné vlastnosti, 

avšak za pŧsobení ultrafialového světla. Pro širší pouţití oxidu titaničitého v praxi 

se přistupuje k jeho úpravě deriváty ftalocyaninu, čímţ dochází k produkci reaktivních 

kyslíkových forem jiţ za pŧsobení světla vyšších vlnových délek bez nutnosti ozařování 

krátkovlnným ultrafialovým světlem. [82, 83] 

Anatasová forma oxidu titaničitého má obvykle vyšší fotoaktivitu neţ ostatní typy 

oxidu titaničitého a proto se pouţívá k výrobě samočistících a antibakteriálních 

ochranných vrstev v interiéru i exteriéru. Tyto ochranné prostředky se pouţívají 

v suspenzích nebo se nanášejí v tenkých vrstvách. Dále nacházejí vyuţití při čištění 

a desinfekci odpadních vod a vzduchu. [84, 85] 
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Obr. 20: Krystal anatasu [86] 

„Krystal anatasu si lze představit jako čtverečné rovinné mříţe sloţené z iontů 

kyslíku O
2-

 vrstvené nad sebou tak, ţe kaţdý kyslíkový iont vrchní mříţe leţí právě nad 

středem elementárního čtverce spodní mříţe. Kationty titanu Ti
4+ 

jsou pak umístěny do 

kaţdé druhé kyslíkové vrstvy ve středech elementárních kyslíkových čtverců, aby byl krystal 

elektroneutrální (na iont Ti
4+

 připadají dva ionty O
2-

). Pokud není iont Ti
4+

 na povrchu 

krystalu, je obklopen 6 ionty kyslíku a kaţdý iont O
2-

 je obklopen buď čtyřmi nebo dvěma 

ionty Ti
4+

.“ [86] 

Oxid titaničitý má silnější destrukční účinek neţ silné oxidanty, jako jsou chlór, 

peroxid vodíku nebo ozón, které se běţně pouţívají při čištění vody. Oxid titaničitý při 

ozařování ultrafialovým světlem rozkládá téměř všechny organické sloučeny a dokonce 

i samotnou buňku bakterií. [87, 85] 

V současné době se hovoří o vyuţití ftalocyaninŧ rŧzných kovŧ včetně bezkovového 

ftalocyaninu k zamezení biokoroze malty či betonu, zpŧsobenou síru-oxidujícími 

bakteriemi. Ftalocyaninová aditiva (ftalocyaniny ţeleza, kobaltu, niklu, cínu a ftalocyanin 

bezkovový) jsou přidávány do stavebních hmot v poměru 0,001 aţ 30 hmotnostních dílŧ 

na 100 hmotnostních dílŧ cementu. [3] 
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3.3 Ochrana betonových konstrukcí 

Existuje celá řada opatření, kterými je moţno zajistit dostatečnou chemickou 

odolnost betonu, a tím poţadovanou ţivotnost betonové konstrukce. Nejobvyklejší 

opatření rozdělujeme na primární a sekundární. [88, 89] 

Primární opatření neboli objemová aplikace jsou taková opatření, u kterých 

zasahujeme do postupŧ při výrobě betonu. Zde patří např. výběr vhodného druhu cementu, 

pouţití rŧzných přísad a příměsí do betonové směsi, návrh sloţení, pouţití dostatečných 

zpŧsobŧ zhutňování, případně další technologické zásahy. [88, 89] 

Objemová aplikace je vhodná především u základových betonových konstrukcí 

významných stavebních děl jako prevence proti pŧsobení mikroorganismŧ. [3] 

Výhodou primárního opatření je odolnost stavebního materiálu proti pŧsobení 

agresivního prostředí i při mechanickém poškození části jeho povrchu. Proti pŧsobení 

agresivního prostředí dále chrání i hmota hlouběji od povrchu materiálu tvořícího stavební 

konstrukci. [4] 

Primární opatření na zvýšení odolnosti betonu jsou obvykle méně pracné 

a ekonomicky výhodnější neţ opatření sekundární [88, 89]. 

Sekundární opatření neboli povrchová aplikace jsou taková opatření, která se 

aplikují aţ na zatvrdlém betonu [88, 89].  

Schopnost betonu odolávat účinkŧm okolního prostředí je závislá v rozhodující míře 

na nepropustnosti povrchových vrstev betonu. Nejvýhodnější je udělat hutný, málo 

propustný beton pomocí prostředkŧ primární ochrany, např. nízký vodní součinitel, 

dŧkladné zhutnění, prodlouţené ošetřování apod. [88, 89] 

Pokud se tak nestalo nebo je primární ochrana vzhledem k agresivnímu prostředí 

nedostačující, anebo pokud jde o opravený povrch, vyţaduje beton sekundární povrchovou 

úpravu [88, 89]. 
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Sekundární ochrana má pro betony vystavené atmosférickým podmínkám tyto 

úlohy [88, 89]:  

 zamezit pronikání vody do betonu 

 zpomalit postup negativně pŧsobících plynŧ jako CO2, SO2, NOx, případně 

dalších oxidŧ z atmosféry a zároveň umoţnit vysychání betonu 

 úprava musí být trvanlivá v alkalickém prostředí betonu, odolná vŧči 

klimatickým podmínkám a UV záření 

Rozlišujeme dva typy povrchové úpravy betonu, a to impregnaci a nátěr. 

Při impregnaci dochází k proniknutí impregnační látky do povrchové vrstvy betonu, kde 

je chráněna před případnými účinky ovzduší, otěru, mechanického poškození a UV záření. 

Z toho vyplývá, ţe ţivotnost impregnace je mnohem větší neţ ţivotnost nátěrŧ [88, 89].  

Pouţitím nátěrŧ se vytvoří na betonu souvislý film od cca 50 μm do 5 mm [13]. 

Nejpouţívanějším typem pojiv pro nátěry na beton je epoxidová pryskyřice [90]. 

Nevýhodou této aplikace však je, ţe pŧsobením agresivního prostředí nebo vnějším 

mechanickým zásahem, mŧţe dojít k narušení přídrţnosti či přilnavosti ochranného 

biocidního nástřiku či nátěru [3]. 

Na obrázku č. 21 je znázorněn rozdíl při pouţití objemové a povrchové aplikace 

biocidního přípravku [3].  

 

Obr. 21: Objemová a povrchová aplikace biocidního přípravku [3] 
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Z obrázku je zřejmé, ţe při pŧsobení agresivního prostředí na neporušený beton 

či jiný materiál jsou účinné oba dva typy ochranných aplikací [3].  

Při pŧsobení objemové aplikace biocidních látek při prŧniku agresivního média 

do hlubších míst od povrchu materiálu pŧsobí aplikovaný biocid stejným zpŧsobem jako 

u povrchu. Z toho vyplývá, ţe zajišťuje ochrannou funkci v celém objemu hmoty stejně. [3] 

Avšak pokud dojde k poškození povrchu materiálu, který byl ošetřen povrchovou 

aplikací, dochází k proniknutí agresivního média k biocidně neošetřenému stavebnímu 

materiálu. Místo, kde došlo k poškození povrchu materiálu, se tedy stává vstupní branou 

pro agresivní médium do hloubky dané stavební hmoty. Poté následuje rozvoj koroze. [3] 

Z hlediska ochrany betonu a výztuţe v něm uloţené je nejvýhodnější kombinace 

obou metod [88, 89].  
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4 Závěr 

S biokorozí se setkáváme v běţném ţivotě všude kolem nás. Biokoroze postihuje 

stavební a dekorační kámen, fasády budov, omítky či stoky a kanály.  Organismy 

zpŧsobující biokorozi (bakterie, plísně, sinice a řasy) nevytvářejí pouze estetickou škodu, 

ale jsou příčinou narušení či rozpadu struktury stavebních materiálŧ, čímţ sniţují ţivotnost 

stavebních konstrukcí. 

 Hlavním cílem této bakalářské práce bylo definovat základní terminologii 

problematiky biokoroze stavebních materiálŧ, popsat jednotlivé mikroorganismy podílející 

se na biokorozi a metody prŧběhu biokoroze. Na základě shromáţděných teoretických 

poznatkŧ vytipovat prostředí pro studium biokoroze a zvolit vhodnou metodiku sledování 

prŧběhu biokoroze.  

Má práce se zabývá biokorozí stavebních materiálŧ, popisuje prostředí zpŧsobující 

chemickou i biologickou korozi a jejich typy. Dále popisuje mikroorganismy zpŧsobující 

biokorozi stavebních materiálŧ. V další části seznamuje s jednotlivými metodami pro 

identifikaci biodeteriogenŧ, jimiţ jsou metody otiskové, stěrové a metody specifických 

buněčných komponent a také rozepisuje zpŧsoby (metody) sledování biokoroze pomocí 

rastrovací elektronové mikroskopie, rentgenové difrakční analýzy, rtuťové porozimetrie, 

gravimetrie aj. 

V závěru této práce popisuji jednotlivé skupiny mikroorganismŧ a charakterizuji 

jejich výskyt a jejich degradační účinek na stavební materiály. Dále se zabývám prostředky 

k zamezení vzniku biokoroze a ochranou betonových konstrukcí.  

Při psaní této práce jsem vycházela z odborných článkŧ, jak v českém, tak 

v anglickém jazyce. Tímto tématem bych se chtěla dále zabývat v diplomové práci, kde 

bych jej rozšířila o výzkum a praktické poznatky. 
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