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Anotace 
 

Tato bakalářská práce se zabývá problematikou biokoroze ve stavebnictví. Je 

zaměřena na popis jednotlivých biodeteriogenů způsobujících biokorozi a přehled metod 

vedoucí jejich identifikaci. Je zde také popsána degradace stavebního materiálu vzniklá 

působením mikroorganismů. Na základě získaných informací následuje určení prostředí 

s rizikem vzniku biokoroze. Dále jsou uvedena preventivní opatření k předcházení vzniku 

biokoroze a prostředky odstraňování mikrooragnismů již napadeného materiálu.  

 
Klí čová slova: Biokoroze, Biodeteriogen, Identifikační metody, Degradace, Biocid 
 
 
 
Summary 
 

This thesis deals with biocorrosion issue in the building industry. It focuses onto 

biodeteriogen causing biocorrosion and survey methods leading to their identification. It 

also describes the processes of building material degradation caused by the 

microorganisms. Based on collected information, environments with risk of biocorrosion 

are identified in another. There are preventive measures to prevent a biocorrosion and the 

means of removing biocorrosion microorganisms already contested material listed below.   
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Seznam zkratek  
 
ATP  - Adenozintrifosfát  

AFM  - Mikroskopie atomárních sil 

CFU - Colony forming unit 

ESEM - Environmentální rastrovací elektronová mikroskopie 

FTIR  - Fourierova transformace infračervené spektorskopie 

KTJ  - Kolonii tvořící jednotku  

MS  - Mössobauerova spektroskopie 

SEM  - Rastrovací elektronová mikroskopie 

SBS  - Syndrom nemocných budov  

VTT  - Státní technologické laboratoře 

XRD - Rentgenová difrakční analýza 
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1. Úvod 
 

Biokoroze je chápana jako rozrušování materiálů působením životních cyklů 

mikroorganismů. Mění se vlastnosti daného materiálu a tím dochází k snižování jeho 

kvality. Mikroorganismy podílející se na biokorozi jsou označovány jako biodeteriogeny; 

můžeme zde zařadit bakterie, řasy a sinice, plísně, houby, lišejníky, mechy, vyšší rostliny i 

živočichy. Vznik i průběh biokoroze ovlivňuje řada faktorů, především 

makroklimatických, které zahrnuji podmínky vnějšího prostředí, a mikroklimatických, do 

kterých spadají podmínky bezprostředního styku na napadeném materiálu. Biodeteriogeny  

vytvářejí na povrchu materiálu biofilm. Jedná se o pevnou slizkou vrstvu, s velkým počtem 

mikrobiálních buněk spojených pojivem. Biokoroze je důležitým a rozhodujícím faktorem 

pro trvanlivost a použití materiálu.  

Biokoroze ve stavebnictví patří mezi aktuální problematiku dnešní doby. 

S vývojem techniky je rovněž zabezpečen rozvoj stavebnictví, kdy jsou již předem brány 

v úvahu podmínky, ve kterých se daná stavba bude vyskytovat, a tím je sníženo riziko 

vzniku biokoroze. Avšak i přes účinnost těchto technologií je i nadále potřeba využití 

prostředků vedoucích k odstranění mikroorganismů způsobujících biokorozi. Nežádoucí 

důsledky biokoroze pozorujeme z hlediska estetiky, bezpečnosti a také z pohledu 

vzrůstajícího výskytu zdravotních obtíží u populace. 

Cílem této práce je přiblížit celkový průběh biokoroze a ozřejmit jednotlivé pojmy. 

Součástí je popis jednotlivých mikroorganismů podílejících se na biokorozi a uvedení 

metod vedoucích k jejich identifikaci. V této práci je také uvedena degradace jednotlivých 

stavebních materiálů způsobená mikroorganismy. Na základě získaných informací 

následuje určení takového prostředí, ve kterém se vyskytuje riziko vzniku biokoroze. Další 

částí je soupis preventivních stavebních opatření k zamezení vzniku biokoroze. Součástí 

práce je také seznam technologií vedoucích k likvidaci biodeteriogenu, se zaměřením na 

použití biocidů, chemických látek k odstranění škodlivých mikroorganismů.  
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2. Biokoroze 
 
2. 1 Vymezení pojmů 

Biokoroze se zabývá studiem veškerých změn materiálů způsobených organismy. 

Těchto procesů se účastní bakterie, houby, plísně, řasy, mechy, lišejníky, vyšší rostliny i 

živočichové. Mezi materiály podléhající biodeterioraci, jak je biokoroze také označována, 

patří dřevo, kovy, anorganické stavební materiály, řezné kapaliny, elektrotechnika, knižní 

fondy, celulóza, textilní vlákna, zubní sklovina, plasty a sklo. [1]  

Biodeteriogen je organismus způsobující nežádoucí změny materiálu. Svými 

orgány nebo buněčnou strukturou se kotví na daném povrchu, kde využívá některé 

chemické sloučeniny jako živiny. Vyrábí metabolity (enzymy, kyseliny) schopné 

degradovat substráty. Je konkurenceschopný s dalšími organismy a má svou vlastní 

strategii odolávat extrémním prostředí. Může rozvinout mechanismy odolávající 

fyzikálním a chemickým látkám používaných v ochranné léčbě. [2] 

Biodeteriogeny jsou specifické pro určité typy artefaktů v souladu s jejich 

chemickou strukturou a životním prostředím. Vybírají substrát podle svých schopností jej 

rozkládat. Mikroorganismy, během kolonizace (mikrobiální sukcese), způsobují 

biodeterioraci. Hlavní vnitřní vlastnosti odpovídají za stálost mikroorganismů na povrchu, 

jejich schopnosti adheze, oligotrofie, metabolická flexibilita a toleranci vůči nepříznivým 

podmínkám. Adhezi mikroorganismů do substrátu je výsledkem hydrofobnosti buněk a 

vylučováním polymerní látky. [2] 

V procesu biokoroze se aktivně uplatňuje biodeteriogen a pasivně technický 

materiál. Jedná se o otevřený systém, protože umělý technický materiál není schopen 

aktivní obrany. Růstem organismů je narušovaná celistvost hmot vyvolávajícími tlaky a 

produkty metabolických přeměn působí na stabilitu minerálních komponentů a rozpouštějí 

je. Také dochází ke vzniku elektrických polí na rozhraní organismu hmoty a tím k iontové 

výměně. [3]  

Biofilm  je vrstva vzniklá na pevném podkladu tvořena společenstvem 

mikroorganismů. V jednom biofilmu muže být pohromadě i několik zástupců různých 

domén. Význam biofilmu je především v tom, že představuje pro zúčastněné 

mikroorganismy dodatečnou ochranu. Vznikem biofilmu se mikroorganismy dostávají do 
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odlišného fyziologického stavu. Buňky začnou produkovat pojivo a své chování a 

metabolismus podřizují celému společenstvu. Např. buňky v kontaktu s podkladem se 

snaží na něj co nejlépe upevnit, naopak buňky na povrchu plní spíše obranné funkce. Na 

buňky v hlubších částech vrstvy se obvykle nedostanou všechny živiny z povrchu, protože 

jsou zkonzumovány výše umístěnými organismy. Spodní buňky také často využívají 

odpadních produktů vyšších buněk a obvykle mají nižší metabolickou aktivitu. [4] 

Vlivem působení mikroorganismů může docházet obecně k znehodnocování, 

poklesu a zhoršení kvality materiálu, což vede k snižování jeho hodnoty. Tento proces je 

označován jako degradace. 

Bioreceptivita je termín označující biokorozi technických materiálů, zvláště 

stavebních u kterých biologické napadení nemění výrazně jejich technické vlastnosti. [1] 

 

2. 2 Klasifikace biokoroze 

Bikorozi technických materiálů lze rozdělit následovně [1]. 

Rozdělení podle prostředí: 

atmosférická biokoroze - v mírném pásmu v kryptoklimatu vytvořeném člověkem 

půdní biokoroze - včetně bioremediace půd znečištěných uhlovodíky 

vodní biodeteriorace  

mořská biodeteriorace 

biokoroze ve speciálním prostředí 

Rozdělení podle materiálů na biokorozi: 

silikátů, plastů, pryží, kovů, nátěrů 

Rozdělení podle oborů: 

stavební biokoroze 

elektrotechnická biokoroze 

biokoroze dopravní a letecké techniky 

biokoroze archivních materiálů 
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Narušení materiálu mikroorganismy lze rozdělit na [5, 1]:  

Mechanické – tlaky způsobené růstovými pochody: 

• ireverzibilní (ztráta pevnosti kamene a dřevěných prvků) 

• reverzibilní (elektrické zkraty na přístrojích vlivem mycelia mikromycet) 

Chemické: 

• asimilační  ((materiál je pro biodeteriogeny potravou) 

• disimilační (materiál poškozován produkty metabolismu)  

U anorganických stavebních materiálů biodeteriogeny způsobují [6]: 

• korozi přírodních stavebních kamenů (cihly, pískovce, mramor) 

• korozi stavebních materiálů (cihly, cementový tmel) 

• rozpad malty ve spárách zdiva 

• tvorba krusty a práškové zóny na stavebním kameni 

• koroze omítek 

• zvyšování vlhkosti zdiva 

• ztráta pevnosti dřeva 

• ztráta elasticity asfaltových krytin  

• ztráta elasticity hydroizolačních folií 

2. 3 Faktory ovlivňující biokorozi  

Živiny – zdroj živin pro chemoautotrofní organismy jsou anorganické látky, pro 

chemoorganotrofní (heterogenní) organismy jsou to látky organické, rostlinného nebo 

živočišného původu [7]. Mikrobům se schopnosti růstu v prostředí s velmi malým 

množstvím živin se říká oligotrofní, oproti tomu kapiotrofní rostou na substrátech bohatých 

a uhlík a dusík [8, 9]. 

Vlhkost – mikroorganismy ke své existenci potřebují vodu, ta je vyjádřena ve 

stavebním materiálu jako kvantitativní forma součinitele hygroskopické rovnováhy 

okolního prostředí a substrátu, tento součinitel je označován jako aw. Mikroorganismy 

rostou v mediích při aw 0,66-0,99. [7] 

Teplota – na tomto faktoru jsou mikroorganismy zcela závislé. Podle vztahu 

k teplotě se rozlišuji mikroorganismy psychrofilní, pro které je optimální teplota mezi 
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6 - 10 °C, mikroorganismy mezofilní s optimem 26 - 40 °C, mezi které patří většina 

biodeteriogenů, a mikroorganismy termofilní, jejichž optimální teplota je 40 - 55 °C. 

[7, 10] Při optimální teplotě je zabezpečen růst, k přežití a množení mikroorganismů 

teplota může být nižší nebo vyšší než optimální teplota.  

pH – ovlivňuje aktivitu mikrobů a tím i příjem živin. Vysoké pH způsobuje 

zastavení růstu mikrobů, což bylo dříve využíváno k sanaci stavebních objektů. [7] 

Optimální hodnota pH se pohybuje v rozmezí 4 – 10 [11].  

O2 – z hlediska vztahů kyslíku v prostředí mikroby rozdělujeme [11, 12] do 

několika skupin: 

• obligátně aerobní - k životu potřebují vzdušný kyslík     

• obligátně anaerobní - za přítomnosti vzdušného kyslíku nerostou 

• fakultativně anaerobní - žijí v aerobních i anaerobních podmínkách 

• mikroaerofilní - snášejí malé množství vzdušného kyslíku 

Mikroorganismy způsobující biokorozi patří především do obligátně aerobní 

skupiny, okrajově také mezi fakultativně anaerobní mikroby. Existují i striktně anaerobní 

mikroorganismy, které se však vyskytuje pouze v ojedinělých případech. [7, 13] 

CO2 – ovlivňuje sporulaci mikromycet, vysoká koncentrace okolo 30 % - 40 % sporulaci 

inhibuje. Odolné proti CO2 jsou parazitické druhy tvořící plodonosné orgány při 70 % CO2 . [14] 

H2S, SO2, NH3 – s těmito plyny se ojediněle se setkáváme v chemických a 

zemědělských provozech, a to jen v malých koncentracích. Oxid siřičitý je využíván jako 

konzervační prostředek, účinný proti plísním a kvasinkám. Pro živočichy jedovatý sulfan a 

amoniak mikroorganismům jedovatý není, některým druhům autotrofních bakteriím slouží 

jako zdroj energie. Působí inhibičně při růstu mikromycet.  [15, 1] 

Elektromagnetické záření – sluneční záření mají na bakterie destruktivní vliv, 

především v případě pokud nejsou pokryty organickými látkami jako je sliz a pigment. 

Účinnost je závislá na přítomnosti kyslíku. Účinkem světla vznikají organické peroxidy a 

peroxid vodíku [11]. U plísní se účinek viditelného světla projevuje ve změnách množství 

biomasy. Sluneční záření působí na bakterie i nepřímo změnou prostředí. Barviva, která se 

váží na buňky, zvyšují účinek záření a způsobují fotosenzibilací. [12]   
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3. Biodeteriogeny 
 
3. 1 Bakterie 

Pro stavební materiály představují bakterie největší nebezpečí. Biodeteriorace může 

být způsobena mnoho bakteriemi, zejména v oblasti chemoautotrofních oxidujících 

bakterií a sirných nitrifikačních bakterií, heterotrofních bakterií a aktinomycet. Tyto 

organismy jsou obzvlášť aktivní ve vztahu k vápenci a vápenatém pískovci. [16] 

 
3. 1. 1 Sirné bakterie 

Sirné bakterie patří mezi chemolitotrofní aerobní autotrofní bakterie, které za 

účelem získání energie oxidují síru nebo její anoraganické sloučeniny. Jejich metabolickou 

činností vzniká H2SO4 a H2S. Oxidace bakterii v rovnicích č. 1, 2, 3 [17]: 

 2 H2S + O2    → 2 H2O + 2 S + energie      (1) 

 2 S +  3O2  + 2 H2O → 2 H2SO4 +  energie     (2) 

 H2SO3 +  2O2  + H2O → 2 H2SO4 +  energie     (3) 

Způsobují rozpad stavebního kamene, fasád a korozi betonu (obr. č. 1) zjištěnou 

především v kanalizaci [18, 6]. Vyskytují se v prostředí s dostatečnou vlhkostí, při 

optimálním pH 6-9 a optimální teplotě 25 - 30 °C [1].  

Zástupci [1]:  Acidithiobacillus thioparus, A. denitrifikans, A thiooxidans, 

A. thermophilus, A. concretivorus, A. novelus 

 

 

Obrázek č.1: Acidithiobacillus na betonu  [25]  
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3. 1. 2 Desulfurikační bakterie 
 

Spadají do skupiny striktně aerobní a fakultativně autotrofní bakterie. Mají 

schopnost redukce sloučenin obsahující síru ve vyšším oxidačním stupni až na sulfan. 

Kyslík který získají využívají pro vlastní růst.[19] Vyskytují se především v půdě, 

pronikají odtud spolu se spodní vodou do pórů stavebních materiálů. Teplotní rozmezí je 

od 25 °C až do 50 °C, hodnota pH okolo 7. [19] 

Zástupci [1]: Desulfovibrio desulfuricans, D. vulgaris, D. gigas a D. afrikans,         

Desulfotomaculum nigrificans, D. ruminis a D. orientis 

 
3. 1. 3 Nitrifikační bakterie 
 

Jsou aerobní chemolitotrofní organismy, které získávají energii oxidací amoniaku a 

amonných iontů. Nitrifikační bakterie jsou obvykle děleny na bakterie nitritační, které tvoří 

dusitany, a bakterie nitratační, oxidující dusitany na dusičnany (rovnice č. 4, 5). [20]   

Fáze nitrifikace [21]: 2NH4
+ + 3O2 → 2NO2

- + 2H2O + 4H+     (4) 

    2NO2
- + O2 → 2NO3

-       (5) 

Takto vzniklá kyselina dusičná a dusitá reaguje s vápenatými složkami stavebních 

materiálů, dochází k vyluhování vápenné složky. Pro nitrifikační bakterie je 

optimální teplota 25 – 30 °C a optimální pH 8 –9. [1] 

Zástupci [1]:  Nitrosomonas, Nitrosobolus, Nitrosospira, Nitrosovibrio, Nitrobacter 

 
3. 1. 4 Denitrifikační bakterie 
 

Jsou to fakultativními anaeroby, získávají energii oxidací organických látek, 

k čemuž využívají kyslík, vázaný v dusičnanech či dusitanech. Dusík z těchto solí je tak 

redukován na plynné produkty NO, N2O a N2, což je vyjádřeno rovnici č. 6 [20]: 

2 NO3 + 10H → N2 + 4 H2O +  2OH+    (6) 

Dobré podmínky pro denitrifikační bakterie se vyskytují na mramoru, travertinu a 

také na pískovci. Teplota je v širokém rozmezí, od 2 °C až do 65 °C u termofilních 

bakterií, optimum je 25 °C. [1] Hodnota pH se pohybuje v rozpětí 3 až 9 [23].  
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Zástupci [1]: Pseudomonas aeruginosa, P. fluorescen, Escherichia coli,  Achromobacter, 

Bacillus Micrococcus, Chromobacterium, Mycoplana, Serratia, Vibrio 

 

3. 1. 5 Silikátové bakterie 
 

Silikátové bakterie jsou širokým souhrnem chemoorganotrofních bakterií, které 

jsou schopné uvolňovat draslík z těžko rozpustných draselných alumosilikátů, hornin a 

minerálů. [24] 

Upřednostňují růst na hrubozrnných pískovcích a jílových minerálů, ojediněle i na 

jemnozrnných pískovcích. Zvláštností je, že dobře přežívají na zdivu s vyšší koncentraci 

soli. Optimální teplota je 15 až 30 °C, u některých bakterií i 5 °C. Optimum pro hodnotu 

pH je 7. [1] 

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

                      Micrococcus luteus, Pseudomonas fluorescens, P. oxalicus, P. putida, P.                  

                      aeruginosa, Flavobacterium, Alcaligenes 

 

3. 2 Řasy a sinice  

Obě tyto skupiny řas a sinic získávají energii pomocí fotosyntézy, k jejímuž 

průběhu jsou přizpůsobeny barvivy, zejména různými typy chlorofylu. Odlišují se 

v zastoupení barviv a také v produkci zásobních látek. [26] 

Řasy 

Řasy jsou jednoduché formy rostlin. Jedná se o poměrně nejednotnou a pestrou 

skupina. Jednotliví zástupci se liší chemickým složením zásobních látek i buněčných stěn a 

kombinací fotosyntetických barviv. Patří mezi vodní rostliny a představují předchůdce 

rostlin vyšších. Jejich tělo tvoří stélka, která není rozdělena na kořen, stonek a listy, nejsou 

přítomna vodivá pletiva. Mezi řasy patří tři vývojové větve, červená, hnědá a zelená, mezi 

něž je rozřazeno několik oddělení. [26] 

Teplota 

Řasy se přizpůsobí nejrůznějším extrémním prostředí., kde nejen přežívají ale i 

aktivně metabolizují. Celá řada druhů je schopna přetrvat v extrémních teplotách od -195 
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až do +1000 °C. Dobře snášejí osluněné zdivo s tepelnými výkyvy 0 až 850 °C. Stavební 

kámen o teplotě nad 450 °C indukuje barevné rezistentní formy. [27] 

pH 

Optimální pH je od 3,5 až 9, klesne-li pH ve stavebním kameni pod 9 je nástup řas 

na vlhkém substrátu prakticky nevyhnutelný. Prostředí s pH 12 je pro řasy nepříznivé. 

Celkově snášejí extrémně vysoké a nízké pH. [19] 

Záření 

Nejsou náročné na světlo, vyskytují se především na ozářených místech, ale často 

se objevují v místech, kde stromy a keře blízko budov vrhají stín, ovšem ve spojení 

s nízkou teplotou. [27] 

Vlhkost 

Tvoří bohaté porosty na vlhkém zdivu, ale vystačí si i se vzdušnou vlhkostí. Jsou 

schopny několik desítek let snášet vyschnutí. Jsou také odolné proti vysoké salinitě. [27] 

Řasy jsou velmi rozšířené a vyskytují se ve všech biotopech zeměkoule, ve 

vodách, v půdě, obrůstají vlhký kámen, v kanálech na vlhkých místech staveb i na 

sněhu [27]. Řasy se často vyskytují na vnějším povrchu a venkovní struktuře. 

Způsobují poškození: hnědé hniloby, měkké hniloby a bílé hniloby [28]. V průběhu 

vědeckých výzkumů se prokázala spoluúčast řas na degradaci uměleckých kamenných 

artefaktů, archeologických objektů, fasád domovních objektů i na určitých typech 

střešních krytin [27].  

Zástupci [27]: Calothrix braunii, Gloeocystis, Gloeocapsa turgida, Tetracystis,    

Cystomonas, Muriella, Chlorella, Stichococcus, Scenedesmus, 

Klebsormidium, Apatococcus, Trebouxia, Trentepohlia Pleurococcus, 

Haematococcus pluvialis, Hontzschia, Heterococcus, Heterothrix, Navicula 

„Např. Pleurococcus vulgaris (drobnozrnko), Hormidium flaccidum 

Stichococcus bacillaris (řadovka), Trentepohlia aurea, Chlorela ellipsoidea (zrněnka) 

jsou časté na kůře stromů, dřevěných plotech, na stěnách skleníků a v půdě. V novější 

době kolonizují vlhká místa staveb.“ [27] 
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Dalším příkladem je řada sochařských děl Matyáše Bernarda Brauna v Betlému u 

Kuksu (královédvorský pískovec) na kterém byly identifikovány oranžově rezavé povlaky 

řasy Trentepholia aurea a zelené řasy oddělení Chlorophyta, neběžnější Protococcus 

vulgaris [19].  

Velmi často se řasy vyskytují na dodatečně upravovaných stavebních místech 

(obr. č. 2). Jednou z řas vyskytujících se na stavebních objektech je Navicula (obr. č. 3) 

 

      

Obrázek č. 2: Výskyt řas na dodatečně         Obrázek č. 3: Navicula [32]   
zatepleném objektu [29]    
 

Sinice  

Sinice tvoří zvláštní a nejstarší skupinu mezi řasami [27]. Patří mezi autotrofní, 

fotolitotrofní prokaryotické organismy, které obsahují chlorofyl. Při fotosyntéze využívají 

jako donor elektronů vodu. Při tomto procesu je uvolňován kyslík. Některé sinice jsou 

schopny při fotosyntéze fixovat vzdušný dusík. Sinice jsou tvořeny prokaryotickými 

buňkami. Obsahují lipofilní fotosyntetická barviva jako chlorofyl a β-karoten, dále 

fykoerytrin či fykocyanin. Součástí buněčné stavby je kyselina muramová, 

diaminopimelová, glutamová a alanin. Pochva sinic je slizová, má vláknitou strukturu, je 

složena z pektinových kyselin a mukopolysacharidů a bývá inkrustována uhličitanem 

vápenatým. [26] 

Produkty vylučované sinicemi jsou vystavovány cyklickému vysušování a 

zvlhčování, což vede k opakovanému napínání a uvolňování, a způsobují tak biofyzickou 

biodeterioraci kamene. Krom toho, biofilmy vytvořené sinicemi podporují růst 
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heterotrofických organismů jako jsou houby nebo bakterie obsahující velký destrukční 

potenciál a vytváří tak pro ně zdroj potravy. [16] 

Vyskytují se na fasádách, střešních krytinách, kde připravují podmínky pro růst 

dalších organizmů. Některé druhy rozrušují kamenný podklad, na kterém žijí a prorůstají 

pod stavební kámen až několik mm hluboko. Expanze vyvozují významné tlaky na částice 

kamene a působí jeho drolení. Rostou i na vlhkých skalách, na kůře stromů a na vlhkém 

dřevě. Druh bentických sinic roste na dně vodních nádrží a tvoří zde tzv. vodní květ. [27] 

Sinice způsobují poškození také kamenných budov a památníků, kde tvoří různě 

zbarvené biologické membrány na jejich povrchu. Biofilm obvykle obsahuje významné 

množství absorbovaných anorganických sloučenin z kamene a ze vzduchu, stejně jako 

odumřelé buňky a mikrobiální produkty. Rovněž usnadňují adhezi pevných částic ze 

znečištěného vzduchu a způsobují tvrdé krusty a patinu, které jsou obtížně 

odstranitelné. [16]  

Zástupci [27]:  Aphanothece, Lyngbya, Leptolyngbya, Nostoc, Synechococcus, Plectonema,    

                        Phormidium, Chroococcus, Myxosarcina, Pleurocapsa, Scytonema,    

                       Apatococcus, Stichococcus, Phormidium, Calothrix, Scytonema (obr. č. 4) 

 

 

Obrázek č. 4: Sinice Scytonema sp. [31] 

„Zajímavým fyziologickým detailem, který objasňuje neobyčejnou odolnost sinic a 

vláknitých terestrických řas, je přítomnost ochranných pouzder. Ta slouží jako rezervoár 

vody, která je zde držena značnými molekulárními silami. Pouzdra sinic a řas také 
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přispívají k tloušťce a stabilitě jimi vytvářené krusty. Retence vody v krustě a její odpar se 

odráží i ve změnách objemu krusty. Při rychlém vysychání a zvlhčování vznikají síly, které 

vedou k uvolnění zrnek stavebního kamene. Vzniká pitting o rychlosti cca 1 mm za 40 let. 

(Myxosarcina)“. [27] 

Studiem nejběžnějších druhů sinic a řas rostoucích na povrchu na náhrobním 

kameni a hrobním krytu na historickém hřbitově Pressburg Evangelicals "Kozia brána" 

v centru města Bratislavy, bylo zjištěno celkem 25 taxonů, 13 z nich patří do chlorophytes, 

12 do jiných skupin řas a sinic, kromě toho čtyři mechy a jeden jaterník se vyskytly u 17 

sledovaných vzorků. Tři druhy, Klebsormidium crenulatum, Desmococcus olivaceus a 

Stichococcus bacillaris, byly nejhojnější taxony. Aeroplanctonic druh Desmococcus 

olivaceus, Stichococcus bacillaris a Klebsormidium crenulatum byly zjištěny ze vzduchu 

podzim. Vlhkost byla hlavním faktorem, který ovlivňuje mikroklimatické rozmanitost. [30] 

Řasy udržují ve svém okolí vysokou vlhkost, čímž tvoří vhodné mikroklima pro 

růst dalších skupin mikrobní komunity, které jsou obohacovány metabolity řas. Žijí tedy 

v různých společenstvech a přispívají tak ke zvýšení agresivity celé mikrobní populace na 

stavebním kameni. Za velmi časté je považováno sdružování řas a bakterií, řas a plísní, 

případně řas, plísní a sirných bakterií. [27] 

„Na stavebním kameni jsou za příznivých vlhkostních a nutričních podmínek téměř 

vždy přítomny různé mikrokolonie chemoorganotrofních bakterií a mikromycet, mnohdy 

doprovázené aktinomycetami. Ty osidlují kámen především v sušším období a spolu 

s řadou zástupců rodu Bacillus (B. mycoides, B. subtilis, B. licheniformis aj.) tvoří 

dominantní společenstvo suchých povrchů fasád i anorganické střešní krytiny. Velmi častá 

je též asociace řas a bakterií nebo řas a plísní (řasa Chlorella sp. a bakterie Micrococcus, 

Flavobacterium, Alternaria spp., řasa Chlorella spolu s plísněmi Aspergillus, Penicillium, 

Cladosporium spp., případně řas plísní a bakterií (řasa Chroococcus, plíseň 

Trichothecium sp., sirné bakterie). Byl popsán i případ degradace stavebního kamene 

kooperací řas a mechů. Některé řasy Gleocapsa mohou být dokonce předchůdci 

dřevokazných hub.“ [27] 
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3. 3 Plísně 
 

Plísně (mikromycety) patří do skupiny mikroskopických hub. Mají aerobní 

metabolismus. Tělo plísní označované jako stélka je rozděleno na vegetativní část tvořenou 

vlákny neboli hyfy a reprodukční část tvořenou rozmnožovacími orgány. Plísně jsou 

charakteristické růstem dlouhých hyf, které můžou a nemusí být děleny buněčnými 

přehrádkami. Systém těchto vláken se nazývá mycelium, označováno také jako podhoubí, 

kde vznikají pohlavní a nepohlavní orgány. Produkují nepohlavní výtrusy spory a 

konidie. [7] Cyklus plísně začíná vyklíčením spory [33]. 

Plísně mají aerobní metabolismus, mohou tedy růst a rozmnožovat se jen v místech, 

kde je zajištěn přívod kyslíku, tj. na povrchu napadeného materiálu [33]. Rozvoj plísní je 

zabezpečen dostatečnou vlhkosti, optimální vlhkost je mezi 80 a 95 % v závislosti na 

dalších faktorech, jako teplota, kvalita a složení a povrchových podmínek stavebních 

materiálů [28]. Schopnost růstu je v širokém rozmezí teplot, ve většině případech rostou 

dobře při teplotách 18 - 25 °C [34]. Mohou žít i v intervalu teplot od 0 °C do 60 °C. 

Hodnota pH prostředí je mírně kyselé, až neutrální, optimální hodnota je cca pH 5-7 

v závislosti na druhu plísní. Na živiny jsou plísně nenáročné, v některých případech jim 

postačuje prach a organické nánosy. Určitým druhům plísní (tzv. oligotrofní plísně) 

postačují jako živiny uhlík a dusík z atmosféry, využívají stopy živin obsažených v dešti, 

prachu, kondenzátu, v otisku prstů nebo lidském dechu. [33] 

„Zdrojem vlhkosti ve stavebních materiálech je kondenzovaná vodní pára z ovzduší 

nebo voda vniklá do objektů v důsledku havárie nebo stavební závady. Vodní pára 

z ovzduší kondenzuje v místech, kde je snížená tepelně-izolační schopnost části obvodové 

konstrukce (tepelný most).“ [34] 

Vytvářejí povlaky na různých površích. Růst plísní patrný bílými, žlutými, 

zelenými, hnědými, šedými i černými skvrnami a zatuchlým zápachem. Barevné skvrny 

jsou známkou dozrávání výtrusu, které se rozšiřují do okolí. [35]   

Riziko růstu plísní v modelu VTT (státní technologické laboratoře) je prezentován 

jako plísní index zahrnující množství mycelia plísní na povrchu materiálu. Tento index 

umožňuje analyzovat kritické podmínky potřebné pro zahájení růstu, ale je také nástrojem 

pro měření pokroku, růstu plísní v různých podmínkách a struktur. Numerické simulace 
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umožňuje vyhodnotit rizika a vývoj růstu plísní na povrchu materiálů v různých 

strukturách. [28] 

Plísně zapříčiňují rozpouštění, re-krystalizaci a redepozici kalcitu a dolomitu, což 

vede k zpráškování stavebního a dekorativního kamene. Projevuje se jako lístkování nebo 

šupinkování odlupujícího se kamene. Pronikají hyfami podél zvětralých minerálů. 

Produkty metabolizmu plísní uvolňují z minerálu prvky (Al3+, Mg2+, Si4+, Fe2+, Mn2+) za 

vzniku vodorozpustných komplexů. Zhruba 70 % hub z vápenců a 30 % z pískovců je 

schopno oxidovat Mn2+. Na mramorech a vápenci vytváří černé, červené, žluté a hnědé 

deposity, sádrové krusty s příměsi hmyzu a sazí. [1] Působení plísní negativně ovlivňují i 

další pracovní operace jako vysoušení, opracování nebo povrchové úpravy.  [36] 

Plísňová biokoroze se může vyskytovat jak ve starých zanedbaných budovách, tak 

v nových a komfortních bytech. Hrozí tedy všude tam, kde jsou technické nedostatky. [37] 

Vady v obvodovém plášti zejména pak v oblasti spár, rohů, nadpraží a místech s chybějící 

tepelnou izolaci. [7] Ve většině případů se plísně objevují v posledním a předposledním 

podlaží a štítů panelových objektů. Rostou i na minerálních a syntetických materiálech 

používaných ve stavebnictví jako jsou např. omítky, latexové nátěry aj. [36]  

Na dřevo plísně nepůsobí destruktivně a zmínka o nich je pouze pro úplnost. 

Nepříznivě působí z pohledu estetického, mění barvu dřeva. [38] Nejintenzivněji se tvoří 

na dřevě s vlhkým povrchem při zvýšené teplotě 27 – 30 °C a vysoké relativní vlhkosti 

vzduchu. Současně mohou být předzvěstí výskytu dřevokazných hub. [36] 

Nebezpečí plísní spočívá také v působení na zdraví člověka. V procesu látkové 

výměny vyvíjí oxid uhličitý, organické kyseliny a toxické látky. Některé plísně produkují 

mykotoxiny, které mohou způsobit onemocnění kůže a plic. [35] 

Zástupci [28, 1]: Acremonium (murorum, strictum,  Aspergillus (flavus,  fumigatus, niger,  

                           ventii), Aureobasidium pullullans, Alternaria (např. alternata), Fusarium,   

                           Cladosporium (např. herbarum, sphaerospermum), Chrysosporium 

                           panorum, Mucor mucedo, Penicillium (např. brevicompactum),  

                          Scopulariopsis, Stachybotrus (např. atra), Trichoderma 

Na dřevě se mohou vyskytovat plísně jako např. Fusarium, Poecilomyces, 

Trichoderma aj. [36]  
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V obytných prostorech se velmi často vyskytují různé druhy plísní (obr. č. 5), 

jednou z nejčastějších je Aspergillus flavus (obr. č. 6). 

     
 

Obrázek č. 5: Plíseň v bytových prostorech [39]   Obrázek č. 6: Aspergillus flavus [40] 

3. 4 Dřevokazné houby 
 

Houby jsou jednobuněčné i mnohobuněčné organismy. Jsou to stélkaté organismy 

různého tvaru a velikostí, bez asimilačních barviv, s heterotrofní výživou, a s buněčnou 

stěnou chitinózní. Jejich zásobní látky jsou oleje a glykogen. Houby se rozmnožují buď 

vegetativně (rozpadem mycelia), nebo nepohlavními nebo pohlavními výtrusy. [41] 

Dřevokazné houby patří do skupiny hub, živém i mrtvém dřevě. Nejvíce zástupců 

pochází z chorošovitých a nelupenatých hub, ale zástupce mají i lupenaté. Dřevokazné 

houby způsobují mnoho chorob dřeva. [42] 

Pro svůj růst dřevokazné houby potřebují teplo, malou tenzi kyslíku, přísun CO2, 

živiny a hlavně optimální vlhkost. Z hlediska požadavků by se teplota měla pohybovat 

v rozsahu 0 až 40 ºC, za optimální hodnotu je považována teplota při 20 až 32 ºC. Za 

vlhkost dřeva, která je vyžadována pro růst dřevokazných hub, se udává vlhkost dřeva 

vyšší než 20 %. Nižší tenze kyslíku, přítomnost zvýšené koncentrace CO2. [43]  Poměrně 

nízké hodnoty pH zapříčiňují vhodné prostředí pro rozvoj dřevokazných hub, optimální 

hodnota je 4,5 až 5,5, k růstu dochází v rozmezí pH 2 až 8,5. [44] 

Minimální vlhkostní požadavek pro růst hub je 20 % ve dřevě, což odpovídá asi 80 

až 90 % relativní vlhkosti. Proto se často podává ve stavebním návodu, jaká je podmínka 

pro maximální přípustnou vlhkost pro dřevěné konstrukce, aby se zabránilo biologické 
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škodě. Podle zkušeností, vlhkost aktivní formy škody byla nad 75 – 80 % a v rozkladu 

škody vyšší než 90 – 95 % při 20 °C. [28] 

Na rozkladu dřeva se podílejí nejvýraznější mírou houby, okrajově také i některé 

bakterie. Mezi hubami se nalézají skupiny, které jsou schopné účinného narušení dřeva 

popř. dokonce jeho kompletního rozkladu. [4]  

Dřevo se skládá především ze tří složek – celulózy (40-50 %), ligninu (20-30 %) a 

hemicelulóz (20-30 %), dále pak z mnoha minoritních látek, organických (1-3 %) a 

minerálních (0,1-0,5 %). Lignin a celulóza tvoří ve dřevě obtížně oddělitelný komplex tzv. 

lignocelulózový, který je někdy nazývaný jen lignocelulóza. Celulóza udává dřevu 

pevnost, hemicelulózy spolu ovlivňují tvrdost dřeva a lignin ovlivňuje tvrdost a dodává 

dřevu hydrofobicitu (vodoodpudivost).[4] 

Dřevokazné houby svojí enzymatickou činností rozkládají postupně všechny složky 

dřeva čímž, dochází k postupné ztrátě na hmotnosti a tudíž i k rozrušení celistvosti a 

pevnosti dřeva. Rozložené nízkomolekulární komponenty jsou pak absorbovány a slouží 

jako výživa. [43] 

Nejdůležitější enzymy hub [4] : 

Lakáza 

- oxiduje nejrůznější látky kyslíkem, zejména fenolické. 

Manganová peroxidáza 

- oxiduje manganaté ionty Mn2+  na manganité Mn 3+ peroxidem vodíku. Manganité ionty 

jsou silná oxidovadla a oxidují nejrůznější nespecificky organické látky. Stabilita 

manganatých iontů v prostředí je zvyšována chelatací organickými kyselinami. 

Lignin peroxidáza 

- oxidačně štěpí nefenolické části ligninu peroxidem vodíku, ten vzniká jako produkt 

oxidačních reakcí za účasti kyslíku. Houba nezískává rozkladem ligninu žádnou energii a 

prakticky ani jiné živiny, naopak musí na štěpení energii vydávat. Hlavním důvodem 

rozkladu ligninu je obnažení celulózy, kterou pak houba rozkládá a využívá jako zdroj 

uhlíku a energie. 
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Dřevokazné houby dělíme podle rozkládaných složek na několik skupin [4]: 

Houby měkké hniloby  

- tzv. rozkládají celulózu a hemicelulózy a mírně napadají lignin, např. odštěpují methoxy 

skupiny. Ve dřevu vznikají prázdné prostory (dutiny) a dřevo měkne. Tyto houby jsou 

aktivní jen v extrémních podmínkách, např. trvale mokré dřevo. Typickými zástupci jsou 

rody Chaemoticum a Phialophora. 

Houby hnědé hniloby  

- tzv. celulozovorní, rozkládají jen celulózu a hemicelulózy, lignin nechávají netknutý. 

Dřevo po napadení ztrácí pevnost a hnědne v důsledku převládání ligninu. Zástupcem je 

rod Serpula (dřevomorka). 

Houby bílé hniloby  

- tzv. ligninovorní houby, rozkládají všechny složky dřeva. Dřevo jejich působením 

získává bílou barvu jako důsledek prorůstání bílého houbového mycelia. Mezi zástupce 

patří rody Phanerochete nebo Pleurotus (hlíva). 

Rozklad dřeva je nejčastější na dřevěných prvkách vystavených střídavě vlhku a 

sušení, tedy na plotech, fasádách, terasách a jiných dřevěných architektonických 

elementech ve venkovním prostředí [45].  

Z pohledu škodlivosti rozdělujeme domovní houby do 3 skupin [46]: 

I. Houby škodlivé, způsobující účinný a rychlý rozklad dřeva:    

1. pravá domovní houba (Merulius lacrymans) 

2. houba sklepní (Coniophora cerebelle) 

3. bílá domovní houba (Poria vaporaria) 

4. houba důlní (Paxillus acheruntius) 

II. Houby méně škodlivé, charakteristické místním výskytem, způsobující účinný rozklad dřeva. 

 5.    houba řadová (Trametes serialis) 

 6.    houba podpůrná (Lentinus lepideus) 

7.    houba sloupová (Lenzites sepiaria)  

III. Houby téměř  neškodlivé, způsobující slabý rozklad dřeva. 

8. houba složená (Peniophora giganta) 

9. povlakovec hladký (Corticium laeve) 
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Zástupci [46, 36, 1]: Armalia mellea, Fomes fomuntarius, Femitopsis rosea, Paxillus  

                                  panuoides, Peziza cerea, Ophistoma coerulescens, Fusarium  

                                 sambucinum, Stysanus stemonites, Graphium album, Cladosporium  

                                 herbarum,  Poria Vaillantii, Sterum hirsutum, Trametes serialis,  

 
Serpula lacrymans (Dřevomorka domácí) 

- vyskytuje se během celého roku na opracovaném dřevě převážně jehličnanů, dřevotřísce, 

zabudovaném dřevě pod střechou, především v nevětraných budovách. Vyskytuje se také 

ve sklepích, v přízemí, pod podlahou. Ve vhodných podmínkách (tmavé vlhké prostory) 

ničí nejen dřevěné konstrukce, ale prorůstá i zdmi a betonem a devastuje celé budovy 

(obr. č. 7, 8). Plodnice vytvářejí velké množství výtrusů, které znečišťují ovzduší v celém 

objektu. Způsobuje hnědou až čokoládově hnědou hnilobu dřeva. [46, 36] 

 

               

Obrázek č. 7: Poškození stěn plodnici    Obrázek č. 8:Serpula lacrymans [48] 
 Serpula lacrymans [47]  
 
 
Coniophora puteana (Koniofora sklepní) 

- napadá především dřevo v kontaktu s mokrými zdmi, zemí a (ve sklepích, kolnách, na 

půdách v místech, kde zatéká). Způsobuje hnědou hnilobu dřeva, příznaky jsou však 

poněkud odlišné od dřevomorky. Napadené dřevo bývá mokré, zpočátku je zbarveno 

žlutohnědě, později tmavohnědě. V konečném stadiu hniloby je dřevo možné rozmělnit 

na prach. [46, 36] 
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Gloeophyllum sepiarium (Trámovka plotní) 

- je původcem přirozené hniloby dřeva, která však často zasahuje i lidská obydlí. Působí 

velké škody na většině stavebních dílů, ve venkovním prostředí, pod střechou, na místech 

kde dlouhodobě zatéká. Způsobují 90 % škod na venkovních rámech a křídlech oken. 

Trámovka plotní v našich podmínkách snáší i silné zimní mrazy a je schopna přečkat i déle 

trvající sucho jedná se o typickou substrátovou houbu, tzn., že hniloba se počíná vyvíjet ve 

vnitřních částech dřeva. Vnitřní části dřeva jsou zcela destruovány a tenká povrchová 

vrstva zůstává neporušena. [46, 36] 

 
3. 5 Lišejníky 
  

Lišejník je podvojný autotrofní organismus [49]. Tělo je tedy tvořeno dvěma 

organismy systematicky odlišných skupin. Vznikají na základě symbiotického vztahu 

řasové či sinicové složky, tj. fykobiontu a houbové složky, tj. mykobiontu. Stélka lišejníku 

může být korovitá, lupenitá či keříčkovitá, v některých případech připomíná vzhled 

vyšších rostlin. Ve stélce většinou převažuje složka houbová, konečný tvar lišejníku určuje 

složka řasová. Produktem látkové výměny jsou lišejníkové substance, které se u hub či řas 

nevyskytují. Tyto látky zabarvují stélku červeně, zeleně, žlutě, šedě až křídově bíle. [50]  

Buňky řas nebo sinic jsou fotosyntetické a redukují atmosférický oxid uhličitý do 

cukrů organického uhlíku k výživě obou symbiontů. Pokud je přítomna sinice může vázat 

atmosférický dusík. Houbová část lišejníku opatřuje řase vodu a minerální látky, řasy 

využívávají minerální látky a vodu pro tvorbu živin pro houbu i pro sebe. [51]   

Lišejníky jsou odolné vůči extrémním teplotám od − 268 až 100 °C, přežívají i 

dlouhá období sucha. Pro polovinu druhů je teplotní optimum v rozmezí 12 – 24 °C. 

Hodnota pH je v rozmezí 5-6, hraniční 2-9. Požadavky na vlhkost jsou různé dle druhů, 

průměrná vlhkost je 55 % [52, 1]. Výživa lišejníku, minerální látky je získávána hlavně 

z atmosféry - z deště a prachu. Vyžadují vysokou světelnou intenzitu. [51] 

Rozdělení lišejníků na [53]:  

- epilitické (výskyt na povrchu kamene)  

- endolitické (výskyt na vnitřní straně kamene) 
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Zvláště nebezpečné pro stavební materiály jsou lišejníky endolitihické skupiny. 

Bylo zjištěno, že vlákna mohou prorůstat z jednoho krystalů kalcitů do druhého, bez 

ohledu na štěpné plochy. [19]  

Nebezpečí lišejníků spočívá v uvolňování organických kyselin, které leptají 

stavební materiál, krytinu apod. Mezi lišejníkové kyseliny patří skupina s chelatačními 

účinky (kyselina salicylová, vinna, citrónová). Napadají hlavně uhličitanové a i jiné 

přítomné složky stavebních materiálů a podílí se na uvolnění iontů (např. Ca2+, Al2+, Fe2+, 

Mn2+).  Mechanické poškození, také způsobují tlaky vyvolané kolísavým objem vody. 

Vegetujícím lišejníkům je přisuzovaná i identifikace určitého množství šťavelanu 

vápenatého a hořečnatého na povrchu staveb [19].  

Představují nebezpečí pro kámen, jak stavební tak i dekorační, včetně mramoru a 

vápence. Dále může napadat omítky, cihly, beton, okenní sklo a střešní krytinu. [1, 19]   

Zástupci  [1]: Caloplaca , Cetraria glauca,  Lecanora, Physcia pulverulenta, Aspicilia,    

                      Dirina, Candelariella 

Na tvorbě lišejníku se ze sinic podílí rody Chroococcus, Gloeocapsa, Scytonema, 

Nostoc, ze zelených řas rody Coccomyxa, Cystococcus, Trebouxia, Chlorella, 

Trentepohlia, z hub skupina Ascomycetes. [50] 

Odumřelé mikroorganismy mohou časem vytvořit vhodné podmínky pro nástup 

lišejníků. Na obrázku č. 9 je vidět výskyt lišejníků různých druhů velikostí a barev. 

Obrázek č. 10 pak znázorňuje lišejník Caloplaca cinnabarina na zrnech křemene v Cederberg 

Mountains, Jižní Africa. 

       

Obrázek č. 9: Napadená fasáda lišejníky [29]   Obrázek č. 10: Caloplaca cinnabarina [54]    
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3. 6 Mechy 
 

Mechy jsou autotrofní, výtrusné rostliny, jsou schopné fotosyntézy a mají poměrně 

složitou stavbu. Stélka je rozlišena na kořínky, příchytná vlákna (rhizoidy), lodyžku 

(kauloid s diferencovanými pletivy) a lístky (fyloidy). Mnohobuněčné rhizoidy fixují 

mechovou rostlinku k podkladu. [55] 

Pro růst mechu je vhodné takové prostředí, kde se shromáždilo i jen malé množství 

humusu nebo zbytky odumřelých rostlin. Živinami pro mechy tedy jsou prachové částice, 

organické látky a spory mikrobů. [1] 

Korozi stavebních materiálů podporují velkou schopností zadržovat vodu, 

prorůstáním vyživovacích orgánů (rhizoidů) a následným transportem vody do struktury 

stavebního materiálů. Vliv mají také organické kyseliny, které produkují. [19] 

Mechy se vyskytují většinou na stinných místech, v prasklinách, v prohloubeninách 

nebo na římsách. Kolonizují zvláště omítky a malty, které jsou přirozeně porézní a dobře 

propustné pro vodu a soli. [19, 1]  

Zástupci  [1]:  Bryum caespiticium, Tortulla brevissima (muralis), Didymodon luridus,   

                       Crimmis pulvinata,  

Mechové zelené koberce na vápencovém povrchu budov v archeologickém 

nalezišti v Chapas (Mexiko) byly identifikovány jako Convolutus Desmatodon, který je 

uveden na obrázku č. 11. [56] 

 

 
Obrázek č. 11: Convolutus Desmatodon [56] 
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3. 7 Vyšší rostliny 
Místa bez častější údržby jsou znehodnocována působením vyšších rostlin. Ve 

většině případů rostliny nenapadají přímo stavební kámen, ale pronikají pojivem, maltou 

nebo omítkou. [1] 

Poruchy staveb v neposlední řadě ovlivňuje také chemické působení. Huminové 

kyseliny vylučované kořeny, napadají uhličitany, vytěsňují z nich oxid uhličitý a tvoří 

vápenaté a hořečnaté soli. [19] 

Byliny  

- jedním z problémů jsou popínavé rostliny, které obrůstají fasády staveb. Omezují větrání a 

tím je snížena možnost výparu. Zároveň však omezují přísun srážkové vody a exhalátů. [19] 

Stromy 

 – kořeny stromů mohou vniknout do spár, štěrbin a prasklin. Vlivem růstu kořenů vznikají 

tlaky, které mohou pohnout i těžkými bloky kamene nebo betonu. Může dojít i ke 

statickému poškození stavby, zatékání do konstrukce, poškození klenby a rozpadu 

schodišť. Stromy také fungují jako čerpadla zemní vlhkosti, tím ovlivňují množství vody 

v podloží i konstrukci. [19] 

 
3. 8 Živočichové 
 
Členovci  

Dřevokazný hmyz napadá stavební řezivo a podobné produkty. Pravděpodobně 

nejznámější je kůrovec a dalším známým zástupcem je červotoč. Největšími škůdci čeleď 

Tesaříků, jejich vývojové stádium může trvat až 15 let. Hmyz ovlivňuje mechanické 

vlastnosti dřeva vytvářením matečních a larválních chodeb, larvy využívají dřevo jako 

potravu. Hmyz se vyskytuje ve dřevě již od vlhkostí kolem 10 %. [57] 

Obratlovci 

Některé druhy hlodavců jsou schopny s lehkostí poškodit fošny, trámy, dřevěné 

dveře, prahy, zárubně a veškeré plastové materiály. [1] 

Ptáci se podílejí na poškození stavebního materiálů vybíráním zrn obsahující 

vápník nebo křemen. Na místech, kde se ptáci zdržují, se hromadí ptačí trus obsahující 

anorganické, organické a hydroskopické látky (fosforečnany, dusičnany, kyselina močová), 

které napadají uhličitanové složky omítek a kamene. Složky trusu jsou rovněž potravou pro 

další mikroorganismy (bakterie, řasy, houby). [19] 
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4. Metody identifikace biodeteriogenu 
 
4. 1 Otiskové metody 

Metodu otiskových odběrů je možno provést několika způsoby v závislosti na 

posuzovaném místě. Sterilní podložní nebo krycí mikroskopická sklíčka můžeme použít na 

rovnějších plochách. Jednou s možností je také použití sterilních celofánových čtverců o 

potřebné velikosti. Poté se vzorky přiloží na agarovou plotnu, čímž je společenstvo 

organismů naočkováno. [58] 

Výhodou tohoto postupů je, že můžeme práci provést při jedné návštěvě. Mezi 

nevýhody je potřeba mít v zásobě více ploten a likvidace použitých otiskových materiálů. 

Může se zdát i složitější manipulace s odebraným vzorkem z povrchu. [58] 

Otiskové plotny 

Interpretace otiskových ploten bývá obtížnější, v případě že naroste více než 200 

kolonií. Výsledky se mohou udávat jako počet připadající na celou nebo určitou plotnu (cm2). 

Kolonie se tvoří z jednotlivých buněk, jejich párů, krátkých řetízků či shluků buněk, proto se 

hovoří o jednotce pro vyjádření počtu bakterií jako o „kolonii tvořící jednotku“ KTJ (× počet 

bakteriálních buněk), v angličtině „colony forming unit“ CFU. Odhad úrovně sledovaného 

povrchu je tvořen na základě hustoty kolonií narostlých na kultivačním médiu. [59] 

Otiskové plotny – výroba [59]: 

• příprava otiskových ploten – medium je vylito do misek o průměru 5,5 cm, přičemž 

medium jasně převyšuje okraje misky 

• víčko misky se otevře a plotna se pevně přitiskne na zkoumaný povrch na dobu asi 3 

vteřin, miska se potom přiklopí víčkem 

• plotny se poté inkubují 1-2 dny v termostatu při teplotě 35-37 °C nebo 3-5 dnů při 

laboratorní teplotně 

Značné zjednodušení představuje použití otiskových obdélníků (obr. č. 12). Tento test se 

skládá z destičky velikosti cca podložního mikroskopického skla, pokrytého na obou stranách 

selektivním kultivačním mediem. Destička je připevněna na víčko průhledné sterilní nádobky. 

Destička se přitiskne na potřebné místo, otisknou se obě strany podle potřeby a vloží se zpět do 

nádobky. V ní probíhá kultivace při potřebné teplotě a během ní je možno průběžně hodnotit nárůst 

kolonií, aniž bychom otvírali nádobku. Výhodou této metody je snadný transport testů, dobrá 
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možnost hodnocení. Pro porovnání přítomnosti mikromycet na různých plochách místnosti je 

metoda velmi dobrá, rychlá a vypovídající. Nevýhodou těchto testů je jejich menší kvantitativní 

přesnost. [60] 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obrázek č. 12: Agarový proužek [60] 
 
4. 2 Stěrové metody 
 

Stěrová metoda vyhovuje téměř všem povrchům, však odebrání reprezentativního 

vzorku může být obtížné. Stěr se provádí pomocí odběrového tamponu, na který by měl 

být vyvinut tlak 0,1 kg.cm-2. Použití alginátových odběrových tampónů nebo tampónů 

s aktivním uhlím může snížit odběrovou chybu. Stěry kultivují na plotnách a výsledky jsou 

udávány jako CFU.cm-2 podle běžných pravidel počítání kolonií. [58] 

Stěrová metoda s nalévanými plotnami [59]: 

• pomocí odběrového tamponu zvlhčeného sterilním fyziologickým roztokem se stírá 

plocha 10 cm2, k vymezení plochy se používá sterilní šablona 

• setření plochy je potřeba provést dvakrát, přičemž druhé stírání se provádí v kolmém 

směru na předchozí 

• při odebírání stěru je třeba se dotknout každého místa stejným způsobem 

• po odběru stěru se odběrový tampón vloží do sterilní zkumavky, která obsahuje 10 ml 

sterilního fyziologického roztoku, zachycené mikroby se převedou do fyziologického 

roztoku vytřepáním tamponu 

Metoda rovněž vyžaduje laboratorní zázemí pro kultivaci vzorků v Petriho 

miskách. Provedení stěrové metody je ve srovnání s otiskovou metodou pomalejší, dražší a 

vyžaduje větší zkušenost provádějící osoby, reprodukovatelnost výsledků stěrové metody 

je velmi hodně závislá na kvalifikaci pracovníka odebírajícího vzorky. Zvládnutí metody 

vyžaduje praxi a pečlivost. Na straně druhé jsou však výsledky přesnější, než je tomu u 

otiskové metody. [58] 
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4. 3 Metody specifických buněčných komponentů 
 

Využívají se v případě, kdy je potřeba zjistit přesné výsledky. Z povrchu se sejme 

vrstva a vzorek se přenese do laboratoře. Pozorovaná látka musí být přítomná pouze 

v živých buňkách, nesmí být obsažena v nerozložitelných organických zbytcích. [1] 

Jako měřítka mikrobní biomasy se stanoví množství adenozintrifosfátu (ATP), nukleové 

kyseliny, kyseliny muramové a diaminopimelové, ergosterolu a glukosaminu v mikrobních 

buňkách. [1] 

Metoda ergosterolu 

Ergosterolová metoda je určena pro hodnocení stupně plísní, postavena na měření 

obsahu ergosterolu metodou spektrofotometrie nebo chromatografie. Ergosterolu je lipid 

tvořící buněčné membrány hub. Měření množství ergosterolu obsažené ve stavebních 

materiálech nebo ve vzduchu (v zárodkách hub zadržovaných na filtrech po odfiltrování 

vzorku vzduchu) umožňuje rychlé a přesné stanovení. Pracovníci z Institutu Technologie 

Farmacie a Mikrobiologie v Lodži použili tuto metodu v poligonových studií vlivu 

podmínek prostředí na vývoj plísní. [62]  

 Vztah mezi množstvím ergosterolu a biomasy podhoubí pomohla zformulovat 

závislost Gutarowské v rovnici č. 7 [62]:   

Z = 1,575 × 10-6 × Y2 + 8,429 × 10-4 × Y + 0,004     (7) 

kde: Z - suchá hmotnost podhoubí [g], Y - obsah ergosterolu [µg].   

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

4. 4 Metody pro stanovení škodlivin v ovzduší 
 

Sledovat mikroorganismy v ovzduší můžeme pomocí několika druhů metod. Jsou to 

metody, při kterých je využívána schopnost částic sedimentovat nebo při nichž jsou 

mikroorganismy z ovzduší aktivně nasávány. [63] 

Sedimentace 

Sedimentační metody jsou založeny na mechanickém usazováním mikroorganismů na 

speciální povrchy s připravenou půdou, vystavených v Petriho miskách na určitý čas. [63] 

Uprostřed místnosti v inhalační zóně ve výšce 160 cm se umístí dvě uzavřené Petriho 

misky se živnými médii pro stanovení bakterií a plísní. Vzdálenost mezi miskami je nejméně 10, 

maximálně 30 cm. Poté se misky otevřou a osoba provádějící odběr opustí interiér. [63] 
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Po té se přenesou do termostatu a v kterém dochází k inkubaci. Přenos misek se 

provádí v co nejkratší době s využitím chladících kabelů. Po vhodné inkubační době 

v termostatu, se počítají kolonie, které vyrostly na povrchu. Pak na základě empirické 

závislosti se počítá počet mikroorganismy na jednotku objemu. [62] 

Sedimentační metodou získané výsledky jsou často falešně negativní, 

mikroorganismy se pohybují se vzduchem a nesedimentují, i když jsou v ovzduší přítomné, 

mohou být totiž inhalovány. [63] 

Aktivní nasávání vzduchu 

Tyto metody se liší ve způsobu, jakým způsobem je vzduch nasáván a na jaký typ 

média jsou mikroorganismy zachycovány. [63] 

Impakční metody využívají pro průchod vzduchu sací hlavu s otvory, mikro-

organismy jsou zachycovány na agarová média v Petriho miskách. Metody označované 

jako impigement využívají pro zachycení mikroorganismů tekutá média či pohybující se 

tekutá média. Metody filtrační zachycují mikroorganismy na filtry, které jsou dále 

vkládány na Petriho misky s agarovou půdou. [63] 

Metoda Filtr se skládá z pevně daného objemu vzduchu proudící speciálními 

vzduchovými filtry (s pevným nebo kapalným substrátem filtru), které zastaví všechny 

částice suspendované v ovzduší. Pak se podobě jako u sedimentačních metod tzn. po 

určitém čase během inkubace, se počítají vzrostlé kolonie a přepočítávají na počet 

mikroorganismů v 1 m3 vzduchu. [62] 

V minulosti již byla publikována snaha o získání faktoru, kterým by výsledky 

získané různými přístroji a metodami byly navzájem převoditelné. Následné práce však 

vždy prokázaly, že to není možné. Tato skutečnost je dána jak fyzikálními zákony a 

samotnými vlastnostmi mikroorganismů. [63] 

 
4. 5 Mikroskopické metody 
 
4. 5. 1 AFM – mikroskopie atomárních sil 

Technika umožňuje i nanoprofilometrii, protože je schopen zobrazovat na atomové 

úrovni. Atomicky ostrý hrot je uveden v úzkém kontaktu s vzorkem a pak rastrové 

naskenovaný za účelem vyhotovení topografické mapy povrchu. [64] 



Anna Štědroňová: Problematika biokoroze ve stavebnictví 
 

   2010                                                                                                                                      27 
 

Nevýhodou je, že snímač je v řádu 20 mikronů, zatímco drsnosti povrchu vzorků 

vystavených hub může být vyšší než jeden milimetr. Proto, technika je vhodná pouze pro 

neexponované vzorky malty nebo cementové pasty.  Zobrazování vzorků vztahující se na 

houby není úplně možné, někdy je nutné odstranit detergent. Nicméně, toto může vést ke 

změnám vkrystalovém útvaru na povrchu, tak, že technika už není nedestruktivní. 

Exempláře vystaveny bakteriím nezpůsobují žádný takový problém a lze jej provádět. [64] 

 
4. 5. 2 SEM - rastrovací elektronová mikroskopie 

Jedná se o typ elektronového mikroskopu, obraz povrchu vzorku se získává pomocí 

skenování, znázorněné na obr. č. 13. Elektrony intereagují s atomy, které tvoří vzorek 

produkovaných signály, které obsahují informace o povrchu. Nabízí vysoké rozlišení a 

vysokou hloubkou ostrosti, dává obrázky v 3D efektu [68]. Tato technika byla používána 

značně v mnoha případech rychlého dosažení vysokého zvětšení zobrazení povrchu malty. 

Ozřejmuje povahu mechanismu biodeteriorace. [64]  

 

Obrázek č. 13:  Průběh SEM [64] 
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4. 5. 3 ESEM - environmentální rastrovací elektronová mikroskopie 
 

Na rozdíl od SEM, nefunguje na vysoké vakuum a poskytuje rychlé a přesné 

představy o biofilmu, bez nutnosti rozsáhlé manipulace se vzorky [68]. Tato technika může 

být použita k získání představy o mikroorganismu v hydratovaném stavu. Toho je 

dosaženo pomocí rastrovacího elektronového mikroskopu, ve kterém je vakuum nahrazeno 

plynem (obvykle vodní párou), který působí na zesílení zpětně odražených elektronů od 

vzorku (obr. č. 14). Bohužel rozlišení trpí při zvětšení víc než 3 000 krát. Energetická 

disperzní rentgenová analýza (EDX) je na strojích ESEM k dispozici. To však snižuje 

velikost analyzované plochy, která je pozorována. [64] 

Pro sledování bakteriálních biofilmů byl vyvinut na uhlíkové oceli a nerezové oceli 

povrch za stagnujících podmínek. Biofilm v dávce kultur dvou různých izolátů, sulfát 

redukující bakterie a smíšené populace acidofilních bakterii. [66]  

 
Obrázek č. 14: Průběh ESEM  [64] 

 
4. 6 Povrchová analýza               
 
4. 6. 1 FTIR - Fourierova transformace infračervené spektorskopie 

Tato metoda umožňuje zkoumání molekulárních skupin obsažených ve vzorku. [64] 

Odhaluje mikrobiální buňky nebo zbytky na povrchu materiálu, přítomnost plísní a 

bakterii. Je vhodná pro tlusté vzorky, tenké filmy na materiálech nebo vzorky vyžadující 

nedestruktivní analýzu. [65] Aplikaci FTIR bylo prokázána, že bakterie Pseudomonas 

atlantica má vliv na korozi mědi. [67] 
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4. 6. 2 XRD - Rentgenová difrakční analýza  
 

XRD má omezené použití na biokorozi, protože nemá vysoké prostorové rozlišení 

na odhalení lokalizovaném útoku. Rentgenová difrakční analýza a energetické disperzní 

rentgenová analýzu byly široce využívány k získání elementární informace, o korozních 

produktů na povrchu kovu. [67] 

 
4. 6. 3 EDX – Energetická disperze rentgenové analýzy 
 

V technice EDX, je detektor umístěn v blízkosti vzorku emitují elektrický impuls, 

kdy interakce s rentgenovými paprsky je produkován. Intenzita elektrického impulsu je 

úměrná energii rentgenovému paprsku [68]. 

EDX hodnotí elementární bohatství ve vysokým prostorovým rozlišením přes 

vzorkovací hloubku přibližně 1 µm. V závislosti na tloušťce korozivního vkladu, může 

EDX poskytnout elementární informace také o sypkém materiálu. [67] 

 
 
4. 5. 4  MS -  Mössobauerova spektroskopie 
 

MS je založena na rezonanční emisi a absorpci záření gama v pevných látkách 

Navíc, vzhledem k vysoké energetické a extrémně úzké linie šířky gama záření, je to jedna 

z nejcitlivějších metod z hlediska energie (a tedy i frekvence) rozlišení, které má schopnost 

detekovat změny jen pár dílů na 1011. Pevný vzorek je vystaven paprsku gama záření a 

detektor měří intenzitu světla přenášeno přes vzorek. MS mé velmi jemné energetické 

rozlišení a může detekovat i drobné změny. [69] 

Mössbauerova spektroskopie lze použít ke zjištění železo obsahujících sloučenin. 

Byla použita k odhalení zelené rzi produktu z oceli vystavených mořským sedimentů 

obsahující sulfát redukující bakterie. [67] 
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5. Degradace stavebního díla  
 

Produkty metabolické přeměny působí na stabilitu minerálních komponentù a 

rozpouštějí je, dochází k vytváření elektrických polí na rozhraní organismu a hmoty, 

dochází k iontové výměně. Celistvost hmot narušují růstové procesy organismù vyvolá-

vající tlaky. Praktickými důsledky těchto jevů jsou destrukční změny materiálu, které se 

projevují jako funkční (fyzikální mechanické, chemické apod.) a morfologické (barevné 

skvrny, pitting). [4] 

V případě, že dojde u kamene, omítky, štuku, cihly apod. k fyzikálnímu poškození 

a ke vzniku prasklin, je materiál náchylnější i k chemickému ataku např. kyselým deštěm. 

A naopak, pokud má např. produkt korozních reakcí větší objem, dochází k poškození 

struktury materiálu silami doprovázejícími tyto objemové změny. [70] 

Rozlišují se tři etapy [6]: 

Infekce, odheze – dochází k navození stálého styku mezi biodeteriogenem a materiálem 

Inkubace – fáze od infekce až do období, ve kterém jsou zjevné symptomy biodeteriorace   

        nebo představují technicky významné poškození 

Manifetace – symptomy  biodeteriorace  jsou zjevné a představují technicky významné  

poškození 

 
5. 1 Kámen 
 

Kamenivo, které obsahuje významné množství minerálů náchylných k zvětrávání 

(např. živce, jíly a železné minerály) jsou zvláště citlivé na vývoj mikroorganismů. 

Dokonce i diagenetické organické zbytky v sedimentárních kmenech lze považovat za 

možné zdroje živin pro obývající mikrofloru. [65] 

Metabolity mikroskopických hub způsobují pigmentaci mramoru, pískovce, 

vápence a jiných materiálů. Chemické vlivy těchto látek vytváří defekty ve struktuře 

materiálů, např. mikro a makroskopické trhliny, deformace, drsností a černé skvrny. 

Konečný výsledek těchto procesů je snížení pórovitosti a ztráta původního charakteru. [71] 

Zvláště na pískovcích se tvoří porosty řas spolu s prachovými částicemi, sazemi, 

vlákny hub a bakteriemi krustu, která produkuje na spodní straně sliz obsahující drobné 

částečky kamene. Při mrazových cyklech a fázové přeměně vody v led dochází tak 
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k odrolování částic kamene, do kterého jsou řasy prorostlé. Krusta zároveň zabraňuje 

„dýchání stavebního kamene“, ucpává póry omítek a přispívá tak k rozkladu povrchu 

fasády. Roztažnost takové krusty je totiž při střídavém vysychání a navlhání jiná než 

roztažnost podkladu. K obdobnému odrolování stavebního kamene dochází i při růstu 

sinic. [19]  

Věřilo se, že fototrofní mikroorganismy neměly žádný přímý vliv na zhoršení 

kamene, kromě estetického hlediska, tedy negativní vliv vzhledem k jejich pigmentů a to 

za určitých klimatických podmínek (např. v tropických oblastech). Nicméně, další šetření 

zdůraznily význam fototrofnich mikroorganismů ve fyzikálním a chemickém poškození 

kamene. [65] 

Procesy jsou charakterizovány vylučováním korozivních organických kyselin, 

zejména na vápenci a mramoru, příjem a akumulace síry a vápníku do jejich buněk vede ke 

změně kamene - rozšíření pórů v důsledku pronikání hyf a kořenů, a tím uvolňování částic 

kamene z materiálu. Tento útok je umocněn opakovanými cykly zvlhčování a sušení. [65] 

Mechanismy vedoucí k biokorozi kamene patří [72]:  
 

• změna pórovitosti z kamene nebo rozměry pórů, způsobených vytvořením biologické 

membrány na povrchu kamenů  

• změny ve vnitřní difúzi plynů způsobené extracelulárními polysacharidy a 

sloučeninami, které snižují povrchové napětí 

• vytváření tmavé skvrny způsobené dle biogenních pigmenty (melanin, chlorofyl);  

• působení biologické membrány jako "absorbator" znečištění ovzduší a předchůdce 

tvorby nánosů 

• usnadnění migrace solí do kamene materiálu  

• změny ve vstupním okysličování povrchových vrstev kamene - střídání aerobních a 

anaerobních podmínek 

Přítomnost vysoké pórovitosti na povrchu nebo přítomnost jílových minerálů, 

usnadňuje šíření mikroflóry v rámci systému pórů, umožňuje hluboký průnik vlhkosti do 

materiálu a připravuje cestu pro mikrobiální kontaminace do hloubky až 3-5 cm. Zatímco 

velké póry u pískovce, vzhledem k jejich krátké schopnosti zadržovat vodu, podporuje 

mikrobiální kontaminaci pouze dočasně, kameny s malými póry a s delší schopností 

zadržení vody nabízí vhodnější podmínky pro osídlení a kolonizaci mikroorganismu. [65] 
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5. 2 Dřevo 

Rozklad dřevní hmoty působením hub je charakterizován silnou a hlubokou 

změnou ve struktuře dřeva. Vzhledem k tomu, že různé druhy hub produkují různé 

seskupení enzymů, rozkládají různé složky dřeva, pro pozorovatele se viditelné účinky 

degradace mezi sebou liší. Enzymy vylučované kousky bílého podhoubí způsobuje rozklad 

celulózy přerušením dlouhých řetězců. Po ztrátě kostry celulózy, což má za následek ztrátu 

soudržnosti a houževnatosti dřeva, zůstává nerozložený amorfní lignin hnědé barvy. Dřevo 

se kostkovitě rozpadá a poslední fázi rozkladu se rozpadne na prášek. Tento typ rozkladu 

je nejčastější ve stavebnictví a představuje největší hrozbu pro konstrukční výrobky ze 

dřeva. [45] 

 
5. 3 Kov 
 

Ke korozi kovů vede průběh procesů, jako je výroba kyselých metabolitů (hlavně 

organické kyseliny, které vyrábějí četné houby a bakterie, a kyseliny sírové vyráběné přes 

aerobní sirné bakterie), způsobující zničení ochranné pasivní vrstvy na povrchu kovu 

(např. sirovodík reaguje s oxidem měďnatým tvářící ochrannou vrstvu slitiny mědi a 

niklu), intenzivní růst buněk připojené k povrchu rezavějícího materiálu (rašení přes složité 

skupiny mikroorganismů) a další důležité procesy, zejména pro koroze kovů. [72] 

Je pozoruhodné, že ve všech těchto procesech, metabolické aktivity 

mikroorganismů jsou příčinou spuštění anebo zvýšení rychlosti chemického a 

elektrochemického účinku, který je korozivní zničení materiálů. Z tohoto důvodu koroze 

vzniklá působením mikroorganismů by neměla být nutno pohlížena jako na samostatný 

proces, který nesouvisí s jinými procesy koroze. Proces by měl být považován za 

komplexní deterioraci materiálu, v nichž mikroorganismy plní hlavní roli. [72] 

 
Výzkumem bylo neočekávaně zjištěno, že vzorky cihel, malty a přírodního kamene 

(> 1500 vzorků) odebraných z budov po celém Německu byly nejsilněji zastoupeny 

nitrifikační bakterie a mikroorganismy produkující organické kyseliny. [72] 

Přítomnost velkého množství uhličitanu sloučenin (např. > 3 % CaCO3) v kameni, 

ve vápenatém pískovci, maltě, vápnu, vede k pufrační biogenních metabolické produkty 

produkující konstantní vhodné pH-prostředí pro růst bakterií. Například, malta nebo 
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cement na opravy zděných konstrukcí z křemičitanu mají prospěch na mikrobiální 

kontaminaci dříve nedotčeného kamenitého materiálu. Vápenec a mramor, se obvykle 

skládá z hustého vápenitého matrixu, umožňuje především povrchní mikrobiální 

kontaminaci. Přesto se materiál zdá být předmětem útoku lišejníků a hub. [65] 

Níže uvedená tabulka č. 1 znázorňuje výskyt mikroorganismů na různých 

materiálech, jejich mikrobní aktivitu a důsledky jejich působení.  

 
Tabulka č. 1:  Biokoroze stavebních materiálů [6] 

Materiál 
 

Mikroorganismus Mikrobní aktivita Výsledný efekt 

omítky, nátěry, 
dřevo, polymery  

plísně, bakterie filamentózní růst desintegrace materiálu, 
degradace aditiv 

kámen, beton, 
omítky 

plísně, bakterie produkce kyselin kyselinová koroze 

Kámen řasy, sinice příjem H+ iontů 
mikrobní buňkou 

alkalická koroze 

kámen, beton, 
omítky 

plísně, bakterie, řasy, 
sinice, aktinomycety 

mobilizace iontů, 
chelatizace 

křehnutí, mechanické 
oslabení materiálů 

silikátové materiály plísně, bakterie, řasy, 
sinice, aktinomycety 

produkce polyolů 
(glycerol, 
plysacharidy)  

tvorba mikrotrhlin ve 
vrstevnatých silikátech 

dřevo, nátěry, 
polymery 

plísně, bakterie produkce 
hydrolitických 
enzymů 

degradace aditiv, 
degadace organických 
materiálů 

Všechny bakterie, plísně, řasy, 
sinice, aktinomycety 

mikrobiální biofilm 
na materiálech 

změna barvy, zvýšení 
pórovitosti a vlhkosti 

 
 
5. 4 Syndrom nemocných budov 

Ve stavebních objektech se vytváří speciální kryptoklima, které má řadu typických 

často negativně působících složek. Ty spolu s biologickými činiteli především 

s mikroorganizmy vytvářejí tzv. syndrom nemocných budov (SBS), který se projevuje 

subjektivními potížemi jako malátností, únavou, alergiemi, bolesti hlavy, nemocemi 

dýchacích cest apod. [3] 

Statistická analýza provedená v USA ukázala, že 40 % budov, trpí vážnými 

problémy kvality ovzduší. V Kanadě, 30-69 % pracovníků úřadu zobrazení příznaky 

typické pro SBS - syndrom nemocných budov [3]. Studií prováděné v České republice a 

Rumunsku bylo zjištěno, že jeden-třetina všech dotázaných obyvatel trpí zdravotními 

potížemi v důsledcích růstu hub v budovách. [73] 
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Kromě zdravotních důsledků, jsou ekonomické důsledky formy kontaminace. 

Všech biologických faktorů přítomných v interiérů, houby jsou zodpovědné za více než 

80% degradace stavebního materiálu. [73] 

Na obrázku č. 15 jsou schématicky znázorněné lokality s častým výskytem 

jednotlivých organismů.  

 

 
 

Obrázek č. 15: Místa aktivity biologických degradačních činitelů [3] 
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6. Prostředí s rizikem biokoroze 

Určení takového prostředí ve, kterém je zaručen výskyt biokoroze nebo je vysoké 

riziko výskytu, je z všeobecného hlediska těžko specifikovatelné. Každý mikroorganismus 

má své typické životní podmínky. 

Biokoroze je v prvé řadě závislá na dostupnosti vody a živin. Také na materiálu 

konkrétních parametrů, jako jsou podmínky pórovitosti, propustnosti a architektoniky, 

které určí expozici a faktory životního prostředí na místě a tím zjistit intenzitu a rychlost 

biokorozivních útoků. Pouze komplexní analýza všech těchto jednotlivých funkcí, jejich 

příčiny a funkční vztahy jsou základem pro hodnocení a kontrolu biodeterioračních 

procesů. [74] 

Podnebí a počasí obecně má velký vliv. Přesnější analýza energetické bilance a 

výsledné mikroklima na povrchu materiálu, kde se vyskytuje biologický život, ukazuje, že 

i malé změny oblačnosti, srážky nebo vítr, frekvence režimu, může způsobit velmi výrazné 

účinky. Proto se v těch oblastech, kde se nachází významné množství vlhkosti v důsledku 

mikroklimatických podmínek, je více pravděpodobné, že bude nalezeno větší množství 

biologického růstu a jeho výsledná biodeteriorace. [75]  

Kromě toho, nízké úrovní slunečního světla, jsou příznivé pro heterotrofní 

organismy, které provádějí fotosyntézu, a proto nevyžadují sluneční světlo pro 

životaschopnost, a umožní jim zakořenit a množit se. Naopak tam, kde sluneční světlo je 

převládající, autotrofní organismy jsou schopny růstu-udržení fotosyntézy a jsou proto více 

plodné, i když účinek sušení na slunci může snížit množství dostupné vlhkosti. [75]   

V prostředí ovlivňující životnosti stavby, probíhá činnost abiotických faktorů, jako 

je voda, teplota a kvalita substrátu (živiny, pH, voda propustnost), jsou nejvýznamnější pro 

růst organismů. V některých případech, UV záření, pohyby vzduchu a plynů mají vliv 

nejen na stárnutí populace, ale také na mikrobiální růst. Nicméně účinek těchto faktorů 

jsou často nepřímé. Proudění vzduchu má vliv vlhkosti, hromaděné částice plynů a 

vzduchu a složení povrchu.  [28] 

Další s faktorů zapříčiňující biokorozi mohou být důsledky působení povětrnosti, 

znečištěného prostředí, vzlínající vody obsahující soli v ní rozpuštěné [70]. 
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Zahájení a rozvoj mikrobiálních deteriorace u materiálů zapříčiňují faktory, jako je 

dostupnost vody, pH média, klimatické podmínky, dostupnost živin, chemické složení, 

v případě minerálních materiálů. Zvláště důležité je materiál vlhkosti však vázán 

s přítomností vody v okolí prostředí (ovzduší, půdy nebo vody sám, jako moře). Proto, 

mikrobiologické deteriorace stavebních materiálů a stavebnictví se často vyskytují 

v postižených, zamořených oblastech. [72] 

Riziko je posíleno opakováním srážek a sucha, a vede ke zvýšené kondenzaci 

vlhkosti do pórů kamene, což zapříčiňuje mikrobiální růst. V důsledku toho sídlí 

sekundární difuzní bariéry pro vlhkost a plyny uvnitř minerální struktury. Nakonec se 

oddělí a vystaví nový povrch, aby pokračovala v cyklu biodeteriorace. [65] 

„Biokoroze staveb je synergický proces s komplexem faktorů iniciovaný nebo 

související s biochemickými projevy metabolismu, aktivitami živých organismů a jejich 

zbytků a antropogenních zásahů člověka, jako je např. zemědělství, průmyslová výroba, 

doprava nebo skládkové hospodaření. Biokoroze závisí na geologických, 

hydrogeologických a půdních podmínkách, je ovlivněna chemickými uvnitř podzemních, 

povrchových a atmosférických vod, jejich znečištěním a teplotou, a také znečištění 

atmosféry (koncentrace SO2, NO2, CO, prašného aerosolu, obsah Cd, As, Hg, a 

dalších).“ [6] 

 
6. 1 Půda 

„Mikroorganismy tvoří dominantní část živých organismů v půdě. V jednom gramu 

půdy nacházíme typicky 108-109 bakterií, 105-106 hub, 104-105 prvoků a 104-105 

eukaryotických řas. Množství mikroorganismů, jejich druhová skladba, bohatost 

společenstva i jeho aktivita jsou značně proměnlivé u různých půd.“  [4] 

Obecně lze ale vysledovat tyto zákonitosti [4]: 

• Počty mikroorganismů klesají s hloubkou, nejvíce mikroorganismů nacházíme u 

povrchu. Toto pravidlo souvisí s mnoha faktory, zejména s množstvím dostupných 

živin. 

• Většina půdních mikroorganismů je mezofilních popř. mírně psychrofilních, 

termofilních mikroorganismů je v půdě málo. 
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• Bakterie jsou obvykle vázány na pevné částice, např. prach či zbytky původní 

horniny. 

• Mycelia půdních druhů hub bývají velice dlouhá, což houbě mj. umožňuje transport 

látek na velkou vzdálenost, např. v době nepříznivých podmínek. 

Mikroorganismy se v půdě aktivně účastní na přeměně látek, tedy na oběhu uhlíku, 

dusíku, síry a ostatních biogenních prvků [6].  

Jsou uváděny tři kategorie stavebních lokalit tak, jak vyžadují specifické postupy 

pro vyšetřování agresivního prostředí v zeminách  [6]: 

- místa, kde byla provozována průmyslová činnost 

- lokality obsahující pyritické zeminy (pyrit může oxidovat sírany) 

- všechny lokality mimo dvou předchozích (nejčastější) 
 
6. 2 Voda 

Voda je hlavní činitel v procesu vzniku biokoroze, protože bez ní nemohou tyto 

procesy vůbec probíhat. Zásadní podmínka pro vznik biokoroze je chemické složení vody, 

které umožní bakteriím rozvoj nebo přispívá k rozkladu. [6] 

Agresivně působící vody [6]: 

- vody s nízkým obsahem rozpouštěných látek 

- kyselé vody  

- vody obsahující agresivní CO2  

- síranové vody 

- vody s vysokou koncentrací chloridů 

- vody s vysokým obsahem hořčíku 

- vody s vysokou koncentrací amonných iontů 

- vody s vysokou koncentrací alkalických iontů 

- vody s vysokou koncentrací sulfanu 

 

Často sledovaná síranová biokoroze vzniká při koncentraci síranů v podzemní vodě 

pocházející ze zdrojů jako zvětrávání minerálů sádrovce a anhydridu, oxidací sulfidických 

rud, z odpadních průmyslových vod a nadměrným hnojením umělými hnojivy.  [6] 
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6. 3 Vzduch 
 

Ve vzduchu se vyskytují bakterie, kvasinky, řasy a výtrusy hub. Nad obývanými 

oblastmi je obsah mikrobů nejvyšší a v oblasti nad horami nejnižší.  [6] 

Množství mikroorganismů ve vzduchu ale není velké, nejsou obvykle volné, ale 

bývají vázané na pevné částice, zejména prachové, popř. jsou součástí kapének tekutin. 

S tím souvisí i jejich výskyt v různých prostředích, můžeme tedy říci, že více organismů je 

tam, kde se více práší. Ve volné přírodě proto bývá obvykle méně vzdušných 

mikroorganismů ve srovnání např. s rušnou ulicí či průmyslovou oblastí. V uzavřených 

místnostech se nachází méně mikroorganismů než venku. [4] 

Roli při šíření biologického růstu má úroveň znečištění, okolní stromy a křoví, a 

množství přímého slunečního světla. Vytvoření mikroklima, ve kterém může být 

biologický růst pěstován nebo znehodnocen. [75]   

Často se stává, že u mikrobů je jejich destrukční činnost přičítána vlivu vlhkosti, 

eventuelně vlivu výkvětotvorných solí, působení přírodních činitelů na stavební dílo je 

však komplexní a musí být tudíž stavební dílo proti tomuto působení komplexně 

chráněno. [3]  

Napadení plísněmi je možné, pokud povrchová teplota konstrukce na vnitřní straně 

klesne pod teplotu rosného bodu a dochází k povrchové kondenzaci vlhkosti. Nízké 

povrchová teplota může nastat přítomností tepelného mostu v konstrukci, nedostatečným 

součinitelem prostupu tepla obvodového pláště nebo také nevhodným chováním uživatelů 

objektu. [76, 77] 

V oblasti výskytu řas se riziko se zvyšuje s rostoucím používáním vnějších tepelně 

izolačních kompozitních systémů, postupně tak narůstají obtíže s fasádními povrchy takto 

zateplených budov. Řasy se vyskytují sice především na vlhkých ozářených místech, avšak 

mohou vegetovat i při extrémně nízkém osvětlení ve spojení s nízkou teplotou okolo 0 °C. 

Nesnášejí pH okolo 12 a vyšší, jakmile však vlivem atmosférické karbonatace klesne pH 

na cca 9, je nástup řas na vlhkém kameni zákonitý [29] 
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7. Prevence biokoroze 
 
7. 1 Stavební opatření       

Biokoroze se ve svém důsledku často projevuje jako chemická koroze iniciována 

činnosti mikroorganismů. Z tohoto poznatku vyplývá, že je potřeba připravit stavební 

materiál se zvýšenou odolností vůči specifickým vlivům chemické koroze. [6] 

Stavební materiály jako vápenné a cementové malty a omítky, sádrové a vápenné 

štuky, kámen, cihly střešní krytina apod. jsou poškozovány působením pochodů, které 

mohou být důsledkem nevhodného stavebního zásahu, špatného výběru materiálu či 

některé z jeho složek, případně jeho špatným technologickým zpracováním. Vzhledem 

k tomu, že stavební materiály jsou většinou heterogenní systémy, je důležité sledovat nejen 

poškození hmoty jako celku, ale i poškození jejích jednotlivých složek. [70] 

Mezi hlavní faktory ovlivňující životnost z hlediska koroze jsou [74]: 

1. Návrh 

2. Stavební materiály 

3. Specifikace 

4. Výroba a kontrola kvality 

5. Činnost 

6. Údržba 

7. Charakteristiky životního prostředí 

 
 
7. 1. 1 Výběr materiálů 

Při výběru materiálů, by mělo být bráno v úvahu, zda mají být materiály vystaveny 

v prostředí, které je náchylné k vlivům biokoroze. Pokud ano např. slitiny nabízejí vysokou 

odolnost proti důlkové korozi, štěrbinové korozi nebo obecně výběr proti koroznímu 

napadení. Ideální situace by byla, kdyby zahrnovala opatření k ochraně proti korozi ve fázi 

návrhu projektu pomocí nejlepší existující informace k výběru konstrukčních 

materiálů. [74] 
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Výběr materiálů by měl obsahovat následující kroky [74]: 

- kontrolu provozních podmínek   - hodnocení materiálů 

- kontrolu návrhu    - kontrolu kvality 

- výběr nejvhodnějšího materiálu   - monitorování a kontrolu 

Kámen 

Na korozní odolnost kamenných objektů je ovlivněno výběrem kamene, způsobem 

vytěžení a následného opracování. Nutná je minimální nasákavost, uvádí se pod 5 %. 

V oblasti pórovitost přesahující 30 % není překážkou. [70] 

K poškození kamene může také docházet tam, kde byly použity příliš pevné a málo 

propustné správkové tmely nebo spárovací hmoty. V případě, že je použita spárovací 

hmota s větší propustností než má kámen, dochází k poškozování pouze spár nebo 

tmelů. [70] 

Pojiva 

Malta ovlivňuje vlastnosti i odolnost vůči degradačním pochodům. Nejméně 

degraduje malta cementová a nejvíce malta vápenatá. Důležitá je také distribuce velikosti 

pórů, kterou neovlivňuje pouze druh pojiva, ale také zrnitost plniva, přítomnost dalších 

přísad, a také způsob přípravy. [70]  

Dřevo  

Tato skupina zahrnuje již ošetření a udržování správné hygieny lesa a lesní skládky 

a správný čas pro kácení stromů a dřeva. Vhodné vyšetřování dodávek dřeva na pilách a 

jiných dřevin. [45] Důležitým faktorem je příslušné skladování dřeva před a po zpracování. 

Jedním z hlavních prvků prevence je jeho rychlé přepracování a řádné vysušování, aby 

před zabudováním neobsahovalo víc než 20 % vlhkosti. [78] Biologických destrukci dřeva 

lze eliminovat již ve fázi projektování, výstavby a projektování budov. [45] 

Voda 

Voda používaná ve stavebnictví by neměla obsahovat složky jako sulfidy, sírany, 

chloridy, dusičnany, CO2 a NH3 které ovlivňují tuhnutí a tvrdnutí hmot. [6]   

Při snaze předejít biokorozi je lépe volit méně drsné typy omítek, voda se na nich 

zdržuje méně a také se v menší míře usazuje prach. Menší aktivní povrch omítky také 
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vyzařuje méně tepla – tím se omezí noční kondenzace vody na povrchu. Vzhledem 

k usazování vody a zdržování vody na povrchu je také lepší volit hydrofobizované omítky 

a nátěry na organokřemičité bázi. [29] 

Řada zdánlivě nesouvisející věci mohou hrát důležitou roli při šíření biologického 

růstu. Takové věci, jako sklon povrchu kamene, odstín a vzory. [75]   

Místa, kde vznikají škodlivé podmínky pro mikro životní prostředí jsou vytvořeny 

v místech se zvláštními architektonickými prvky, ty mohou poskytovat ekologické 

výklenky, kde výsledné řasy, lišejníky nebo jiné mikroorganismy podporují 

biodeterioraci. [75]   

Mikroflóra na stavebním kameni představuje komplexní ekosystém, který se vyvíjí 

různými způsoby v závislosti na podmínkách prostředí a fyzikálně-chemické vlastnosti 

daného materiálu. [65] 

Poškozování a degradaci stavebních materiálů dochází zejména na špatně 

provedených nebo špatně udržovaných stavbách. V takovém případě ani velmi kvalitní 

materiál neodolá působení degradačních vlivů. [70] 

Zabráněním vzniku příznivé podmínky pro růst kontaminace mikroflórou, může být 

dosaženo snížením vlhkosti kamenných materiálů, např. optimalizací drenážní systémy, 

opravy chybných architektonických detailů nebo použití kamene ochranné léčby, ale 

případ od případu může být tato opatření nedostatečná, nebo prakticky nemožné. [65] 

K výraznému snížení výskytu řas na fasádě objektů vede použití střechy s velkým 

přesahem. Ten chrání obvodové stěny objektu před srážkovou vodou a omezuje prostorový 

úhel sálání povrchu omítky vůči obloze. Toto řešení je především pro nižší objekty, u 

výškových staveb je tak ovšem chráněna pouze oblast pod přesahem. Dalším opatřením 

pro omezení růstu řas v soklové části je možno použít hrubého štěrku nebo kamenné drti 

místo klasického okapového chodníku, což sníží odstřikování dešťové vody na fasádu 

objektu. [29] 

Jednou z méně využívaných metod je umístit před fasádu konstrukci omezující 

vyzařování tepla fasádou. Daná konstrukce nemusí být plná, stačí, když zmenší prostorový 

úhel, kterým fasáda vyzařuje teplo do okolí. [29] 
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7. 2 Nátěrové hmoty  
Využití povlaků jako ochrana proti mikrobiologické korozi je zaměřen na použití 

produktů na bázi těchto sloučenin: silikonové, epoxidové pryskyřice a fluorované 

sloučeniny. Obecně platí, že povrchová úprava je dobrý způsob zajištění kontinuální 

ochrany. Jakákoli diskontinuita v povlaku vytváří preferenční místa pro místní útok. 

Protihnilobné barvy jsou také používány jako metoda bakteriální kontroly, zejména tehdy, 

když je omezeno použití biocidů. [74] 

Založeno na praktické zkušenosti, bylo prokázáno, že uhlí-dehet a epoxidové 

pryskyřice, nátěry mají dobré výkony, zatímco PVC-nátěrové hmoty na špatnou 

výkonnost. Cementové obklady můžou snížit mikrobiální zachycení, i když mohou být 

napadeny bakteriemi oxidující síru, jako jsou Acidithiobacillus. [74] 

Ochranné nátěry mohou být použity k zastavení biodeteriorace. Zpráva o 

nejnovější, ultra-nízko-energetické povrchové vrstvě pro prevenci bakteriální adheze na 

povrchu. Skenovací elektronová mikroskopie (SEM) studie naznačovaly, že se nevyskytla 

žádná významná kolonizace ani po šesti týdnech. Objev těchto studií může být v budoucnu 

užitečný k ochraně biodeteriorace malty. [64]   
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8. Odstraňování biodeteriogenu 
 

V případě, kdy dojde k napadení daného materiálu, je nutné přikročit k rázné 

likvidaci a to pokud možno co nejdříve. K tomu se využívají fyzikální a chemické metody, 

které se často kombinují pro dosažení vyšší účinnosti. [4]  

Fyzikální metody [4]:   

• mechanické odstranění 

Čištění povrchu mechanickými metodami zahrnuje používání skalpelu, stěrky, 

škrabky a vysavače. Výhodou těchto metod je, že není přidávání nového materiálu 

k podkladu, nicméně, je zde nebezpečí mikrobiální buňky nebo spory, které zůstávají na 

materiálu, který je schopen se znovu spustit v příznivých podmínkách. Kartáčování a mytí 

vodou je účinný při odstraňování mechů a vyšších rostlin. Lišejníky jsou odstraněny 

tlakovým mytím. Parní čištění je efektivní pro mikroorganismy citlivé na vysokou teplotu. 

Použití vody pro čištění by mohlo podpořit růst sinic a řas. Aby k tomu nedošlo, 

doporučuje se použít biocidního ošetření po čištění vody. Profesionální úklid bez 

biocidních léčba je efektivní pro 6-8 měsíce. [2] 

• aplikace UV záření 

Nejúčinnější metoda je ozáření UV mezi 300-200 nm [9]. Je třeba brát v úvahu, že 

UV záření má špatnou pronikací schopnost na fotodegradaci pigmentů a organických 

materiálů, jako je celulóza. [2] 

• aplikace laseru 

Laserové čištění, v porovnání s konvenčním chemickým čištěním je přesná a 

všestranná nekontaktní metoda. Má nižší vliv na životní prostředí a zdraví-související 

nežádoucí účinky a zabraňuje poškození podkladových substrátů přes kontrolní 

mechanismy. Čištění prostřednictvím laserového záření je moderní technika s mnoha 

praktických výhod (přesnost, rychlost, lokalizované akce, atd.). Největší část studie 

věnované laserové čištění jsou zaměřeny na rozvoj zařízení a čištění, včetně výzkumu 

částic a povrchů. [2] 

• vystavení vlivu vyšších teplot 

• aplikace γ záření 

• ultrazvuk 
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Chemické metody [3]:  

- aplikace biocidů formou: 

• postřiků  

• umývání 

• poprášení 

• expozice plynnou atmosférou  

• jejich zabudování do hmoty  

 
8. 1 Biocidy 
 

Biocidy jsou výrobky založené na chemických účinných látkách nebo 

mikroorganismech, určených pro ničení nebo odstraňování škodlivých organismů. Biocidy 

v každé zemi, kde mají být prodávány a používány podléhají specifickým právním 

předpisům. Podle těchto právních předpisů je povolen určitý způsob použití proti určitým 

druhům škůdců, v určitých podmínkách apod. V České republice jsou biocidy povolovány 

Ministerstvem zdravotnictví. [79] 

Definici biocidního přípravku stanoví Zákon č. 120/2002 Sb. O podmínkách 

uvádění biocídních přípravků a ůčinných látek na trh a o změně některých souvisejících 

zákonů.  

„Biocidní přípravek je přípravek obsahující jednu nebo více účinných látek určený 

k ničení, odpuzování, zneškodňování, zabránění účinku nebo dosažení jiného regulačního 

účinku na jakýkoliv škodlivý organismus chemickým nebo biologickým způsobem. 

Škodlivým organismem je každý organismus, který má nepříznivý účinek na člověka nebo 

jehož přítomnost je nežádoucí, nepříznivě ovlivňuje činnost lidí nebo předměty, které 

užívají nebo vyrábějí, nebo působí nepříznivě na ostatní živé organismy nebo na životní 

prostředí; při používání biocidních přípravků je škodlivý organismus cílovým 

organismem.“ [80] 

Rozdělení biocidů do skupin [79]: 
 
• Insekticidy - k hubení hmyzu 

• Repelenty - k odpuzování hmyzu a roztočů  

• Růstové regulátory hmyzu - přerušují růst a vývoj hmyzu 
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• Feromony přitahují hmyz - pro použití v lapačích 

• Akaricidy - k hubení roztočů a pavouků 

• Rodenticidy - k hubení hlodavců 

• Fungicidy - k ničení hub a plísní 

• Baktericidy  - desinfekční látky k ničení bakterií 

• Viricidy - k ničení virů 

• Algicidy - k ničení sladkovodních a mořských řas 

• Repelenty - pro psy a kočky k odpuzování psů a koček 

• insekticidy s fungicidy 

V průmyslovém odvětví se využívají tzv. průmyslové biocidy, jsou aplikovány 

v průběhu technologického procesu s cílem zvýšení efektivnosti, bezpečnosti a ekonomiky 

daného výrobního procesu nebo mohou být určeny pro konečné produkty. Požadují stabilitu 

účinné látky, použitelnost v daném prostředí, nízkou toxicitu a přijatelný zápach. [6]                                                                 

Požadované vlastnosti biocidních přípravků ve stavebnictví [6]: 

- nesmí reagovat se složkami malty a betonu 

- schopný rozptýlení v pojivové kaši 

- co nejmenší rozpustnost po zatuhnutí malt a betonů  

- co největší baktericidní a fungicidní účinnost při minimální koncentraci 

- nesmí nepříznivě ovlivňovat betonovou směs a vlastnosti betonu 

- nesmí způsobovat korozi výztuží 

- zdravotně nezávadný 

- cenově dostupný 

Fungicidy mají negativní vliv na enzymatickou aktivitu a zastavují životní aktivitu. 

Fungicidy působí k usmrcení mycelia či spory, nebo brzdí růst mycelia, popřípadě spory. 

Jako fungicidy se používají látky anorganické i organické. Bakteriocidy působí 

antimikrobiálně a vyvolávající denaturaci bílkovin a změny v normální funkci buněčné 

membrány a v metabolismu bakteriální buňky, což vede k usmrcení bakterií. [81, 82] 

Rozdělení podle aplikačního použití [6]: 

In-can biocidy jsou vhodné pro ochranu výrobků uchovávaných v tekuté formě.  

Patří zde vodní a rozpouštědlové disperse barev, omítek, štuků a dalších produktů pro 

povrchové úpravy. 
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Dry film biocidy slouží k ochraně proti mikrobiálnímu napadení. Aplikuje se na 

povrch nátěrem či nástřikem nebo vpravením do hmoty příslušného výrobku. Tato skupina 

se používá především jako preventivní ochrana. 

Biocidní přípravky se skládají z jedné nebo více účinných látek a z většího 

množství přídavných látek neboli aditiv, které působí například jako dostatečně rozptýlení 

účinných látek v prostoru nebo na povrchu ošetřených předmětů. [79, 83] 

Obchodní biocidy a antimikrobiálně účinné látky, jsou obvykle klasifikovány jako 

alkoholy, aldehydy, organické kyseliny, estery kyseliny uhlík, fenoly a jejich deriváty, 

halogenované sloučeniny, oxidující látky, enzymy, povrchově-aktivní látky nebo různé 

syntetické organické produkty. [65] 

Příklady využití biocidních látek [6]: 

Dlouho působící antibakteriální přípravek v betonu nebo maltě – v tomto 

patentu je uvedená přísada deklarována jako velmi dlouho působící. Jedná se o přísadu na 

bázi titaničitanu nikelnatého, který působí především na bakterie rodu Acidithiobacillus.   

Mikrogranule  – obsahují inhibitory koroze a jsou přidávány do suchých 

stavebních směsí. Při této metodě je biocid postupně a dlouhodobě uvolňován.  

Biocidní kompozice pro ochranu nekovových materiálů – pozitivní účinky se 

potvrdily při Ruském výzkumu aplikaci směsí biocidů složenou z 5-hydroxy-1, 4-naftochinonu 

(Juglon), algicidu vodného roztoku N-fosfonomerhylglcinu (Glysol), fungicidu monohydrátu 

dichloridu trikaprolaktamu mědi (Kartocid) a derivátu pyrethroidu (Permethrin, 

Cypermethrin).  

Nátěrový materiál obsahující nanočástice stříbra – zajišťuje antibakteriální a 

fungicidní efekt v interiéru i exteriéru. Může být aplikován na stěny, podlahy a stropy 

formou nátěru nebo sprejem. Materiál obsahuje také koloidní kysličník křemičitý, koloidní 

uhlík, kysličník titaničitý a keramické částice. 

Nanočástice stříbra jako biocid ve stavebních a obkladových materiálech – 

jsou účinné vůči bakteriím, plísním, řasám.  
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Mravenčan hořečnatý – slouží jako inhibitor bakterie siru oxidující a také chrání 

beton proti biokorozi. Proti bakteriím rodu Acidithiobacillus je doporučeno získat 

mravenčan hořečnatý reakcí kysličníku hořečnatého a kyseliny mravenčí. 

Jiné biocidy organo-sirných sloučenin obsahují různé non-oxidační biocidy, kdy 

methylen-bisthiocyanate je nejpoužívanější. Způsob účinku organicko-síry biocidů je 

inhibice růstu buněk tím, že brání přenosu energie prostřednictvím základní chemické 

reakce v buňce. Tento biocid je účinný při kontrole řasy, houby a bakterie. Nevýhodou při 

jeho použití je citlivost pH, vede k rychlé hydrolýze v alkalické oblasti. Proto se 

nedoporučuje pro použití v operačních systémech chladicí vodu. Za alkalických podmínek, 

síra-base biocidy, jako bistrichloromethylsulfan má lepší výkon. Tato látka je aktivní 

v rozsahu pH 6,5-8 bez snížení aktivity. [74] 

Biocidy používané k zabránění růstu mikrobů jsou toxické chemické látky, které 

mohou mít vliv také na vyšší organismy včetně člověka a měla by být použita pouze ve 

výjimečných případech. Často jsou rizika spojena s opakovaným používáním biocidů 

k ošetření povrchu. [84] 

Použití biocidů se stala rutinní praxe při zpracování materiálů. Nicméně, otázky 

životního prostředí vážně omezují počet dostupných účinných biocidních chemické látky 

pro použití k ochraně. Biofilm reaguje odlišně na biocidy a jsou obecně odolnější než 

volné buňky, protože mikroorganismy jsou schopné rychle získat chemickou odolnost. 

Často je třeba několik chemických látek zkombinovat, aby bylo dosaženo účinné eradikaci 

biofilmu populace, z důvodu vyvinuté rezistence mikroorganismu. [85]   
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9. Závěr 
 

Cílem práce bylo ozřejmit pojem biokoroze, její průběh a definovat související 

pojmy. Zaobírala jsem se mikrooganismy způsobující biokorozi stavebních materiálů, 

jejich popisem a jednotlivými zástupci. Problematika biokoroze je stále častější 

diskutované téma, soustřeďuje se především na boj proti mikromycetám, které jsou 

z hlediska četnosti výskytu na stavebních objektech nejčastější. Tyká se to z velké míry 

plísní Penicillium, Mucor a Aspergillus. Ostatní organismy se však vyskytují také dosti 

často a způsobují změny vlastnosti materiálu ne v menší míře.  

K identifikaci biodeteriogenu, vede řada metod, které můžeme rozdělit na metody 

stanovení mikrobů v ovzduší a na metody na stavebním materiálu. Zahrnující 

mikrobiologické metody, mikroskopické metody a metody povrchové analýzy.  

Degradační procesy způsobené účinky biokoroze, se projevují jako odrolování 

částic, defekty ve struktuře materiálů, deformace, drsností a skvrny. Biofilm zabraňuje 

dýchání materiálů, čímž ucpává póry a přispívá tak k rozkladu povrchu. Mezi náchylné 

druhy kamene patří zvláště pískovec a také mramor. Rozklad dřeva je dán změnou ve 

struktuře, dřevo se rozpadá kostkovitě, až se rozpadne na prášek. Pokud dojde k narušení 

povrchu je materiál náchylnější i k chemickému ataku.  

Lze říci, že je nutné se při předcházení vzniku biokoroze vyhnout rizikovému 

prostředí, které se týká především zamořených oblastí, míst s průmyslovou činností, lokalit 

s pyritickou zeminou a agresivní vodou. Vliv má také zvýšená vlhkost, teplota a obecně 

klimatických podmínky.   

Velmi důležitá je prevence, pokud se dodržují správné technologické procesy je 

vysoká pravděpodobnost, že biokorozi předejdeme nebo její průběh oddálíme. Prevence 

počíná od projekčních plánů, přes výběr materiálu až po přesné technologické postupy. 

I přes tyto kroky jen těžko dosáhneme stavu kdy se biokoroze stavebnímu materiálu zcela 

vyhne, zde pak nastupují prostředky k odstranění biokoroze nebo k jejímu potlačení. Velmi 

rozšířené chemické ochranné prostředky biocidy, jsou užívány při vzniku biokoroze nebo 

již při stavebním procesu. Jsou aplikovány formou umývání, postřiků, poprášení, expozici 

plynnou atmosférou anebo zabudované přímo do hmoty.  
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