
VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ - 

TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA 
Hornicko-geologická fakulta 

Institut environmentálního inţenýrství 

VLIV MIKROORGANISMŮ NA BETON A 

BETONOVÉ SMĚSI 

diplomová práce 

Autor:  Bc. Andrea Váňová  
Vedoucí diplomové práce: doc. Ing. Vladimír Čablík, Ph.D. 

Ostrava 2011 



 



 



Prohlášení 

- Celou diplomovou práci včetně příloh, jsem vypracovala samostatně a uvedla 

jsem všechny použité podklady a literaturu. 

- Byla jsem seznámena s tím, že na moji diplomovou práci se plně vztahuje zákon 

č.121/2000 Sb. - autorský zákon, zejména § 35 – využití díla v rámci občanských 

a náboženských obřadů, v rámci školních představení a využití díla školního a § 

60 – školní dílo.  

- Beru na vědomí, že Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava (dále 

jen VŠB-TUO) má právo nevýdělečně, ke své vnitřní potřebě, diplomovou práci 

užít (§ 35 odst. 3).  

- Souhlasím s tím, že jeden výtisk diplomové práce bude uložen v Ústřední 

knihovně VŠB-TUO k prezenčnímu nahlédnutí a jeden výtisk bude uložen u 

vedoucího diplomové práce. Souhlasím s tím, že údaje o diplomové práci, 

obsažené v Záznamu o závěrečné práci, umístěném v příloze mé diplomové práce, 

budou zveřejněny v informačním systému VŠB-TUO.  

- Souhlasím s tím, že diplomová práce je licencována pod Creative Commons 

Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Unported licencí. Pro zobrazení 

kopie této licence, je možno navštívit http://creativecommons.org/licenses/by-nc-

sa/3.0/  

- Bylo sjednáno, že s VŠB-TUO, v případě zájmu o komerční využití z její strany, 

uzavřu licenční smlouvu s oprávněním užít dílo v rozsahu § 12 odst. 4 autorského 

zákona.  

- Bylo sjednáno, že užít své dílo – diplomovou práci nebo poskytnout licenci k 

jejímu komerčnímu využití mohu jen se souhlasem VŠB-TUO, která je 

oprávněna v takovém případě ode mne požadovat přiměřený příspěvek na úhradu 

nákladů, které byly VŠB-TUO na vytvoření díla vynaloženy (až do jejich skutečné 

výše).  

 



 

Ráda bych na tomto místě poděkovala svému vedoucímu práce doc. Ing. Vladimíru 

Čablíkovi, Ph.D. za pomoc a podporu při vypracování mé diplomové práce. 



Anotace 

V této práci se zabývám pojmem biokoroze aplikovaném v procesu poškozování 

stavebních materiálů. V první části definuji pojem biodeteriorace (biokoroze), popisuji její 

příčinu a důsledek. Dále se zabývám jednotlivými biodeteriogeny (organismy) a popisuji je 

z hlediska jejich negativních vlivů na stavební materiály. V druhé části uvádím vhodné 

metody zjištění a identifikace biodeteriogenu na materiálech. Popisuji vhodné metody 

přenosů odebraného vzorku k další identifikaci. V závěru teoretické části této práce stručně 

popisuji metody ochrany materiálů, odvlhčení a sanace staveb a uvádím stručný přehled 

vhodných přípravků, nátěrů a impregnací k ochraně před biotickými činiteli 

a atmosférickými jevy. Cílem testů je zhodnotit vliv speciálních prostředí na betonové 

kompozity. Zhodnocuji jejich poškození vlivem prostředí v jednotlivých časových 

intervalech. Předpokladem jsou zejména vizuální změny a drobné narušení povrchu. Tyto 

trámečky byly na konci pokusu zkoušeny v odolnosti vůči tlaku, tahu ohybem a bude 

měřena jejich objemová hmotnost. Těmito testy bude zjišťováno, zda došlo k narušení 

vnitřní struktury betonových trámečků. 

Klíčová slova: Biodeteriogen, Biodeteriorace, ochrana materiálů, identifikace, sanace 

budov, beton, betonové trámečky  



Summary 

In this thesis I deal with biocorrosion that is applied in the process of building material 

damage. In the first part the term biodeterioration (biocorrosion) is defined and its 

causation and consequence is described. Then the attention is given to some biodetergents 

(organisms) that are described in the perspective of their negative influences on building 

materials. In the second part proper methods of finding and identification of biodetergents 

on materials are mentioned. Suitable methods of taken samples to be transferred for 

identification are described. In the end of the theoretical part of this thesis the methods of 

material protection and dehumidification and sanation of buildings are described and, 

moreover, short review of proper preparatives, coating and impregnation for protection 

from biotic factors and atmospheric effect are mentioned. The aim of tests is to evaluate 

the influence of special environment on concrete scantlings. Their damage caused by the 

environment during time periods is evaluated. Especially, visual changes and subtle 

surface distortions are anticipated. These scantlings were at the end of the experiment 

tested in their resistivity against pressure, coup and shear flexion. Via these tests the 

disruption of the inner structure of concrete scantlings was detected. 

Keywords: biodeteriogen, biodeterioration, material protection, protective preparative, 

identification, buildings sanation, buildings deaquation, concrete, concrete scantlings, 

concrete biocorrosion 
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1 ÚVOD 

V současnosti je velkým problémem udrţet stavby v zachovalém stavu po dlouhou dobu. 

Destrukce není zaviněna v mnoha případech pouze stářím, ale na stavbu působí velké 

mnoţství vlivů, které ji poškozují. Jako hlavní faktory je nutno uvést atmosférické vlivy, 

nedokonalost materiálu a v neposlední řadě také organismy, které i kdyţ nepatrně tak 

významně ţivotnost staveb ovlivňují. Řada organismů a zejména mikroorganismů často 

vegetuje i na místech, kde by jiní uhynuly. Tento fakt značně komplikuje ochranu materiálů 

před jejich působením. V řadě studií je hlavním cílem tvorba ochranných prostředku, které 

tomuto působení zamezí a přitom materiál nijak nepoškodí. Na současném trhu je řada 

výrobků pro ochranu například dřeva, betonů, kovů a omítek, které zaručují dostatečnou 

ochranu v mnoha směrech. Nejvíce pouţívaným materiál ve stavebnictví je po dlouhou dobu 

beton, betonové směsi, kámen, maltoviny a materiály vhodné pro sochařství. Tyto materiály 

často neodolávají působení organismů a jsou značně poškozeny, jak povrchově tak i uvnitř 

jejich struktury. Pro volbu vhodné ochrany materiálů před biotickým poškozením je nutná 

identifikace biodeteriogenů a jeho následné odstranění. Pokud je biodeteriogen plně odstraněn 

je vhodná aplikace ochranného nátěru či prostředku, která zaručí dlouhodobou ochranu. 

Dalším z cílových faktorů je vlhkost, kterou v podstatě nelze odstranit. Atmosférické vlivy 

budou působit neustále. Pokud dochází ke kontaktu vlhkosti s materiálem bez ochrany, dojde 

k poškozené téměř vţdy. Vlhkost také umoţňuje organismům postupně se rozvíjet a působit 

tak rozsáhlé poškození. 

Cílem mé diplomové práce je zhodnotit vliv vybraných speciálních prostředí na konkrétní 

betonové trámečky v laboratorních podmínkách. Po ukončení pokusu budou trámečky 

podrobeny fyzikálním pevnostním zkouškám. Tyto zkoušky určí, zda bylo poškození za 

danou dobu pouze povrchového charakteru nebo zda měla speciální prostředí vliv na 

pevnostní charakteristiky trámečků. [7] [13] 
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2 BIOKOROZE 

Biokoroze, biologická koroze neboli poškozování materiálů ţivými organismy má mnoho 

nepříliš rozdílných definic. Hlavním principem je to, ţe dochází k jakékoli změně vlastnosti 

hmoty způsobené ţivým organismem. Obor biokoroze technických materiálů se začal 

studovat a vznikal jako obor jiţ ve čtyřicátých letech minulého století. Jde o proces 

biologického poškození biodeteriogeny, proto se tento proces také odborně nazývá 

biodeteriorace. Biodeteriorace můţe probíhat ve všech sloţkách ţivotního prostředí. Podle 

prostředí ve kterém biodeteriorace probíhá, volíme název daného procesu. Dle typu prostředí 

lze proces biokoroze označit jako: [7] [13] 

 Atmosférická biokoroze 

 Biokoroze ve vodním prostředí 

 Půdní biokoroze 

 Biokoroze ve speciálním prostředí 

Dále lze biokorozi označit dle materiálů na kterém proces probíhá: [7] [13]  

 Biokoroze anorganických stavebních materiálů 

 Biokoroze plastů 

 Biokoroze kovů 

 Biokoroze betonu 

 Biokoroze dekoračního kamene 

 Biokoroze plastů (zde lze chápat jako pozitivní degradaci při zneškodňování plastů.) 

 Biokoroze dřeva, skla, pryţí, asfaltové krytiny aj. 

2.1 Mikroorganismy podílející se na biokorozi stavebních materiálů 

Organismy působící biokorozi na stavebních materiálech lze rozdělit na dvě základní skupiny: 

[7] [13] 

1. Mikroskopické organismy  

2. Makroskopické organismy 

Do první skupiny řadíme: [7] [13] 

 Bakterie 
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 Cyanobakterie 

 Mikroskopické vláknité houby 

 Plísně 

Do druhé skupiny ředíme: [7] [13] 

 Houby (dřevokazné houby, lišejníky) 

 Mechy, řasy 

 Byliny, stromy a keře 

 Členovci – hmyz (dřevokazný hmyz, rybenky, švábi) 

 Obratlovci 

V problematice biokoroze se pouţívá pro označení organismů pojem biodeteriogeny. Tyto 

biodeteriogeny jsou hlavním důvodem vzniku biodeteriorace. V tomto procesu jde 

o vzájemnou reakci mezi aktivně působícím biodeteriogenem a pasivně působícím 

technickým materiálem. K poškozování dochází jiţ při prvotních výskytech mikroorganismů 

na materiálech. Biodeteriogeny mohou působit poškození jednoho typu, nejčastěji se však 

vyskytuje více forem poškození na vymezeném prostoru. [7] [13] 

Poškození materiálů lze rozdělit: [7] [13] 

 Funkční – mechanické, optické, elektrické a chemické 

 Morfologické – barevné skvrny, pitting 

2.2 Podmínky prostředí pro růst biodeteriogenů a průběh biokoroze 

V současné době se za významné původce biokoroze uvádějí pouze dřevokazné houby 

a plísně. Ostatní organismy, jako jsou bakterie, řasy, mechy a lišejníky se povaţují za 

poškozovatele spíše z vizuálního hlediska. I přes tyto ne příliš významné poškození mohou 

například řasy a mechy rozvíjet prostředí pro růst dřevokazných hub a plísní, proto zde 

uvádím podmínky i pro jejich přeţití. Obecně platí, ţe nejdůleţitější je přítomnost vody. Tato 

potřeba se vyjadřuje jako součinitel hygroskopické rovnováhy substrátu a okolního prostředí 

s označením αw. Dle této veličiny je uveden přehled organismů a jejich závislosti k dané 

veličině αw. ( viz. tabulka č. 1). [13] 
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Tabulka č. 1: Organismy a jejich závislost na hodnotě αw [13] 

Č. Hodnota αw Mikroorganismus 

1 0,60-0,99 Mikroorganismy obecně 

2 0,93-0,99 Bakterie 

3 0,93 Staphylococcus sp. 

4 0,88-0,91 Kvasinky 

5 0,7-0,75 Sacharomyces rouxii 

Na výskyt vody na stavebním materiálu má vliv poloha, ve které se materiál nachází. 

V exteriérech staveb se bude vlhkost značně lišit v závislosti na měnícím se podnebí 

a atmosférických podmínkách. V období s přetrvávajícím suchem nám dostatek vlhkosti 

zajišťují řasy, mechy a lišejníky. Na druhou stranu v interiéru nám střídající se počasí 

problém nedělá. Z důvodů špatné cirkulace vzduchu v interiéru často dochází k rozvoji plísní 

a dřevokazných hub vlivem přetrvávající vzdušné vlhkosti. [13] 

2.3 Společenstva biodeteriogenů 

V mnoha případech se často nesetkáváme pouze s jediným druhem organismu způsobujících 

biokoroze, ale většinou se nalezneme společenství různých organismů vytvářejících si 

navzájem vhodné podmínky pro existenci.  

Na poškozování a znehodnocování stavebních materiálů se podílí velké mnoţství organismů. 

Jde o poškození ve struktuře materiálů, tak i v jeho povrchu. Poškození však nemusí vţdy 

znamenat jen poškození struktury nebo povrchu. Řada ţivých organismů znehodnocuje 

stavby spíše formou zhoršení jejich vzhledu nebo poskytují svým působením a svými 

produkty prostředí pro rozvoj jiných organismů, které těţké poškození způsobují. Jako 

příklad lze uvést např. pavučiny. Pavučiny přímo neohroţují strukturu povrchu materiálů, ale 

vizuálně nepříznivě ovlivňuje vzhled stavby. Tyto produkty nejčastěji pavouků na sebe velmi 

dobře váţou nečistoty, prach a jiné látky, které se shromaţďují a následně působí na stavbu 

nebo poskytují látky pro existenci jiných organismů, zejména mikroorganismů. Ţivé 

organismy, které různou mírou způsobují poškození lze rozdělit na mikroskopicky viditelné 

a na sloţitější organismy viditelné pouhým okem. I kdyţ by se zdálo, ţe se mikroorganismy 

při své nepatrné velikosti podílejí na poškozování ne příliš velkou mírou, působí často 

největší a nejzávaţnější problémy. Také ochrana proti nim je velmi obtíţná a nákladná. 

Sloţitější organismy a vyšší ţivočichové sice způsobují dosti viditelné poškození, avšak jejich 

odstranění nemusí být tak sloţitým procesem. Mnoţství ţivočichů jako je např. hmyz a ptáci 
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nebo hlodavci způsobují většinou pouze znečištění svými výkaly nebo mechanické poškození 

okusem. Z hlediska těchto rozdílností rozděluji ţivé organismy do jednotlivých skupin 

a definuji jejich negativní vliv, formu poškozování stavebních materiálů. [7] [13] 
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3 VYBRANÉ DRUHY BIODETERIOGENŮ 

První skupinou zde popisovanou budou mikroorganismy. Jako první zástupce jsou uvedeny 

bakterie, jejichţ poškozování je bezpochyby identifikováno na většině stavebních materiálů. 

[10] [13] 

3.1 Bakterie (Bacteri)  

Bakterie jsou jednobuněčné prokaryotické organismy. Prokariotické organismy nikdy netvoří 

funkčně a morfologicky diferencované tkáně, ale zato velmi schopně tvoří kolonie. Buňka 

prokaryota obsahuje nukleovou kyselinu a ta je nositelem genetické informace. Genetickou 

informací je vţdy DNA. Prokaryotická bakteriální buňka je schopná ţít ve velmi rozmanitém 

spektru prostředí v různorodých podmínkách. Snadno přeţívají vysoké rozptyly teplot 

a vysokou radiaci. Bakterie mají největší zastoupení ze všech organismů na světě. Vyskytují 

se ve velmi malých velikostech v řádu několika mikrometrů, proto je nemoţné jednotlivé 

buňky spatřit pouhým okem. Viditelné jsou pro nás kolonie, kterou tvoří pomnoţené buňky. 

Ovšem máme i vyjímky např. Bakterie Epulopiscium fishelsoni a Thiomargarita namibiensis 

jsou schopny dorůstat délky aţ 0,5 mm. Kaţdý zástupce bakterií vyţaduje specifické 

podmínky pro svou existenci, reprodukci získávání ţivin a dýchání. Z tohoto důvodu se jejich 

nároky na prostředí, ve kterém ţijí, značně liší. Některé druhy jsou, ale velmi nenáročné 

a potřebují pro svůj ţivot jen malé mnoţství potřebných látek. Bakterie se vyskytují jak 

v půdě, ve vodě tak i ve vzduchu, proto je pro ně velmi snadné působit na stavbu z kaţdé 

zemské sféry. Z pedosféry působí na základy a z atmosféry (ze vzduchu) působí i na 

nadzemní části. Díky koloběhu vody se voda z hydrosféfry dostává jak k základům (koloběh 

vody v půdě, spodní voda) tak i k nadzemním částem vlivem sráţek. Jsou schopny osidlovat 

téměř všechny stavení materiály: beton, dřevo i kámen (viz. kapitola č. 3, 6). Problematika 

biokoroze vlivem bakterií je stručněji popsána v následující kapitole (viz. kapitola č 3). [11] 

[13] 

3.2 Sinice (Cianobacteria) 

Sinice jsou velmi staré prokaryotické jednobuněčné organismy. Díky své jednoduché stavbě 

jsou schopny existovat ve všech biotopech včetně těch extrémních, jako jsou pouště, horké 

prameny a smáčené stěny. Také díky této vlastnosti nám velmi snadno osídlují exteriéry 
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budov. Jde o jednoduchou bakterii, jejíţ buňka je obalená slizem, obsahuje chlorofyl a jiné 

fikobiliny (fikobiliproteiny=barviva). Fikobiliny se nacházejí na fykobilizómech. Tyto 

barviva jsou celkem tři. První dvě jsou modré: c-fykocyanin, allofykocyanin a poslední je 

červeně zbarveno a to je tzv. c-fykoerythrin. Barviva na sebe váţí světlo, proto umoţňují 

sinicím fotosyntézu při velmi nízkém osvětlení např. v jeskyni nebo v kameni.  Kruhová 

molekula DNA nese genetickou informaci. V buňce, jak bylo jiţ zmíněno, je obsaţena řada 

barviv ale také thylakoidy nesoucí fotosyntetické pigmenty. Thylakoidová membrána 

obsahuje kromě chlorofylu a i ß-karoten, α-karoten a xantofyly: echinenon, myxoxanthofyl, 

zeaxanthin. Vliv sinic je velmi protichůdný. Velký počet sinic produkuje nebezpečné toxiny, 

ale řada z nich je i jedlá. Velkou výhodou sinic je jejich odolnost proti UV záření. [6] [11] 

Sinice zadrţují vodu a produkují stejně jako řasy mnoţství kyselin jako je kyselina citronová, 

glukonová, šťavelná a aminokyseliny, ty způsobují úbytek vápníku tvorbu výkvětů a ztrátu 

pevnosti kamene. Z fyziologického hlediska je zajímavý výskyt ochranných pouzder, která 

slouţí pro zásobu vody. Pouzdra také určují tloušťku a stabilitu tvořené krusty. Odpar vody 

a její retence má vliv na objem krusty. Při značných přechodech mezi vysycháním 

a zvlhčováním dochází pomocí velkých sil k odlamování zrnek stavebního kamene. Dochází 

zde k pittingu cca 1mm/40 let. Sinice mohou způsobovat aţ černá zabarvení. Tato barva je 

dosti hluboko propustná pokud je kámen suchý a dojde k dehydrataci organismů. Pigmenty 

jsou zde hlavně karoten-lutein a chlorofyl b. Pigmentace tmavé barvy přetrvává i v případě 

odumření buňky sinice. U tohoto poškození lze čistit skvrny způsobeny chlorofylem-a 

a karotenoidy pomocí rozpouštědel a to zejména methanol, ethanol a aceton. Pokud jde 

o poškození zdiva s obsahem alumosilikátů je toto čištění neúspěšné. [6] [11] [12] [23] 

3.3 Řasy (Algae) 

Řasy jsou jednobuněčné i mnohobuněčné fotoautotrofní, fotosyntetizující organismy. Nejsou 

schopny existence v nevlhkém prostředí. Proto je nejčastěji nacházíme v sladkých nebo 

slaných vodách. Chloroplasty řas obsahují řadu pigmentu z nich nejdůleţitější je chlorofyl. 

S chlorofylem se setkáme ve 4 formách a to ve formě chlorofyl a-d. Hlavním chlorofylem je 

chlorofyl typu a ten je obsaţen ve všech řasových skupinách. U ostatních oddělení se výskyt 

jednotlivých kombinací liší v typu i počtu. Například u euglen se vyskytuje chlorofyl a+b 

přičemţ chlorofyl a převaţuje nad chlorofylem b. U říše chromista se setkáme 

s chloroplastem a+c. Chlorofyl c není však povaţován za chlorofyl v pravém slova smyslu. 

Má odlišnou skladbu a je vodou rozpustný. U některých ruduch se vyskytuje chlorofyl a+d. 

http://www.bio.ic.ac.uk/research/nield/JSBphyco03/Phyco03_start.html
http://www.molvis.indiana.edu/C581_F97/protein_projects/Allophycocyanin.html
http://www.sinicearasy.cz/files/echinenon.gif
http://www.sinicearasy.cz/files/myxoxanthofyl.gif
http://www.sinicearasy.cz/files/zeaxanthin.gif
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Mimo výše uvedené řasy obsahují i pigmenty jako jsou karoten a xantofyl. Řasy mají velký 

význam, v přírodě tvoří základní organickou hmotu pro konzumenty i destruentů a mají 

velkou úlohu při biochemickém koloběhu látek na zemi. Řasy jsou přímo spjaty se ţivotem ve 

vlhkém prostředí, proto se jejich vývoj upínal zejména na mořské a sladké vody. Male 

mnoţství řas se přizpůsobilo ţivotu na povrchu skal, půdy, listů a stromů. Významnou 

skupinou pro problematiku biokorozí jsou hlavně tzv. terestrické řasy jako porost stromů 

a skal. Vyskytují se jako epifyté. Lze zde zařadit rozsivky, různobrvky a zelené řasy. [6] 

Na řasy se z pohledu původců biokoroze začalo nahlíţet v nedávných dobách. Postupné 

výzkumy poukázaly na spoluúčast řas při degradaci kamenných artefaktů, fasád a některých 

střešních krytin, dokonce i skla (viz. obrázek č. 1). Řasy se na podkladu vyskytují 

v návaznosti za bakteriemi. Působí negativně hlavně svými metabolity, organickými 

kyselinami a barvivy. Dále způsobují mechanické poškození prorůstáním kořenů a následným 

rozpadem působeným sekrecí řas. Například endolythické vstupují do pórů a způsobují 

rozpouštění karbonátů, které obsahuje např. stavební kámen. Z důvodu toho, ţe řasy 

zachytávají velké mnoţství polétavého prachu, způsobují na fasádách značné estetické 

poškození. Spolu s prachem tvoří mokvající prostory, které se přičiňují na tvorbě krusty. 

V krustě nalezneme často i vlákna hub, sazové částice a v neposlední řadě bakterie. Ve spodní 

části krusty se tvoří sliz, k jehoţ tvorbě značně přispívá schopnost řas zadrţovat vodu. Jako 

typický zástupce řas zde lze uvést na stavebním kameni vyskytující se Hontzschia spp, 

Chlorella spp. Na mozaikách a freskách chroococcus a na pojivu vyskytující se Nostoc. [6] 

[13] 

 

Obrázek č. 1: Povlak řas na skle [4] 
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3.4 Mechorosty (Bryophyta) 

Mechorosty neboli mechy jsou mnohobuněčné, zelené rostliny. Většina mechorostů se 

vyskytuje na souši, ale mnoţství těchto rostlin se přizpůsobilo ţivotu ve vodě. Rozmnoţují se 

pohlavně heterofázickou rodozměnou. Zde dochází ke střídání gametofytu (zelený, 

fotosyntetizující) a na sporofytu (vyrůstá z gametofytu). Mechorosty se od niţších rostlin 

obvykle nejvíce odlišují stavbou své stélky a rozmnoţovacích orgánů. Stélka mechu je 

tvořena pletivy, kterými jsou diferenciované. Někteří zástupci se vyznačují jednoduchými 

vodivými pletivy sloţenými z mrtvých i ţivých buněk bez obsahu ligninu. Buněčná stěna 

mechorostů je tvořena celulózou, chloroplasty obsahující chlorofyl a+b, karoten, xantofyl. Byl 

také zjištěn floém a xylém. Pro asimilaci vyuţívají mechorosty škrob. Nejpočetnějším 

oddělením mechorostů jsou mechy-Bryophyta. Představují přes 700 rodů a cca 10 000 druhů. 

Mechy jsou schopné přeţívat téměř na celé zeměkouli, ovšem vzhledem k jejich potřebě 

vlhka je nenajdeme v extrémně suchých prostředích (pouště), také v místě s trvalým pokrytím 

ledu a v moři. Hlavním významem mechů je zadrţování vody a schopnost osídlovat nový 

substrát. Jsou to významné indikátory znečištění vzduchu a vody. V prostředí tvoří prostor 

pro schopnost ţivota jiných organismů např. řas, hub a bezobratlých. [6]  

Mechy (viz. obrázek č. 2) se na stavbách vyskytují v prostorách s menší intenzitou slunečního 

svitu, kde nedochází ke značnějšímu vysychání základové hmoty. Z materiálů jsou to 

nejčastěji dostatečné porézní malty a omítky. Tyto stavební materiály dostatečně propouští 

vlhkost a sole obohacující maltu ţivinami. Povrch malt je pro růst mechu vhodný hlavně 

i svým nepravidelným povrchem a mnoţstvím dutin, které zde vznikají vlivem odpadnutí 

kamínků a štěrku. Vzniklé dutiny a štěrbiny zachycují prachy a organické látky, které jsou 

součástí primárního substrátu pro růst a klíčení mechů. Biokoroze mechy není aţ tak 

významná. Mechy narušují zdivo prorůstáním rhyzoidů do hloubky např: 5 mm u Tortulla 

muralis. Penetrace tohoto mechu do základu malty způsobila lepší prostupnost vody a tím 

i korozi či praskání vlivem zamrzání a rozpínání při zvýšeném objemu.  Některé mechy 

produkují organické kyseliny a chemicky aktivní sloţky, které mohou být povaţovány za 

degradační agens a vlivem těchto sloţek dochází k přímé chemické koroze kamene. Mezi 

zástupce kolonizující zdivo lze uvést také Baryum caespiticium, Tortulla brevissima, 

Didymodon luridus. [12] Mechy v určité míře porušují střešní krytiny tím, ţe zadrţují 

mnoţství vody a tím vstupuje do pórů a způsobuje neţádoucí vlivy, jak je tomu uvedeno výše 

u maltových materiálů.  
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Obrázek č. 2: Mech na plastovém okně[4] 

3.5 Lišejníky (Lichen) 

Pod pojmem lišejník je nutné si představit komplex neboli asociaci organismů skládající se ze 

dvou komponent. První sloţkou je sloţka houbová tzv. mykobiont a sloţky řasové rsp. 

Sinicové tzv. fotobiont, a to fykobiont nebo cyanobiont. Mykobiont neboli houbová sloţka je 

převládající v lišejníkové stélce. Symbiotické sinice zastupují ve stélce lišejníku tzv. 

fykobiont. Často se jedná o rody Gloeocapsa, Chroococcus, Nostoc, Stigonema, ze kterých se 

také lišejníky často vytváří. [6] [12] 

Vzácně se vykytují obě sloţky v rovnováze např. u rodu Collema. Ke vztahu mezi 

mykobiontem a fotobiontem se přisuzuje symbióza. Souţití u lišejníků je však mnohem 

komplikovanější uţ při určení, kterému souţití lze udat název lišejník. V současné době je 

nejpřijatelnější definice dle Hensenové a Jahne ( Hensen a Jahns, 1994). Tito autoři uvádějí, 

ţe lišejník je organismus, který má houbovou sloţku ve své výţivě obligátně vázanou na 

určitou řasu (nebo sinici) a tvoří s ní morfologicko-fyziologickou jednotku. Řadí se zde 

i imperfektní lišejníky, stopkovýtrusné lichenizované houby, morfologicky zcela shodné 

s nelichenizovanými typy. Kaţdá sloţka má svůj význam např. fotobiont většinou dodává 

organismu organické látky a mykobiont dodává vodu a anorganické látky. Díky této symbióze 

mohou oba organismy osidlovat prostředí za, pro oba nebo jednoho, nevýhodných podmínek 

(extrémně suché stanoviště). [6] 

 Lišejníky (viz. obrázek č. 3-5) se vyskytují na nejrůznějších stanovištích jako jsou skály, kůra 

stromů tak i na dekoračním kameni, mramoru, vápenci a tufu, na cihlách, osinkocementu, 
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omítkách betonu a dokonce i na okenním sklu. Přeţívají ve velmi nepříznivých podmínkách 

v rozmezí teplot od -268 aţ +100 °C, ve velmi suchém prostředí, kde obsah vody se pohybuje 

od 2% do 14%, pH je 5-6 s hraniční hodnotou 2-9. Jako u ostatních biodeteriogenů je zde 

hlavním biokorozním působením poškozování vlivem tvorby organických kyselin 

s chelatizačním účinkem. Díky této vlastnosti dochází k přeměně minerálů na vodou 

rozpustné komplexy. Jako kyseliny zde nejznámější jsou kyselina citronová, glukonová, 

šťavelová a mléčná. [13] 

 

Obrázek č. 3: Lišejníky na kameni[19] 

 

Obrázek č. 4: Nárůst lišejníku - Lecanora muralis[4] 
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Obrázek č. 5: Lišejník na břidlici[4] 
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4 BIOKOROZE NEJROZŠÍŘENĚJŠÍCH STAVEBNÍCH 

MATERIÁLŮ 

V současnosti je nejpouţívanějším materiálem pro výstavbu domů, mostů a jiných konstrukcí 

beton. Kromě betonu se často setkáváme také se dřevem a s pouţitím dekoračního kamene 

nejen u sochařství. Je nutné si u těchto materiálů objasnit problém biokoroze a specifikovat 

biodeteriogeny, které ji u konkrétních materiálů způsobují. [3] 

4.1 Biokoroze betonu 

4.1.1 Beton – základní sloţení betonu 

Beton se v celku skládá ze dvou základních sloţek. První hlavní sloţkou je kamenivo, které se 

skládá minimálně ze dvou sloţek písku, štěrku nebo drti. Kamenivo udrţuje pohromadě 

cementová matrice (cementová pasta) a skládá se z cementu a vody. Cementů máme široké 

spektrum typů, ale nejčastěji pouţíváme portlandský cement. Tento typ cementu má podobu 

šedého prášku. Vzniká při výpalu přírodních surovin v cementářské peci, čímţ je tvořen 

slinek. Následuje mletí s přidáním mnoţství sádrovce (CaSO4 · 2H2O) nebo anhydridu 

(CaSO4). Produkt vzniklí tímto způsobem se nazývá portlandský cement. Cement spolu 

s přídavkem asi 30% vody tvoří tvárnou a postupně tuhnoucí směs. Po ztuhnutí přibliţně za 

1 hodinu získává směs texturu přírodního kamene. Bez přidání sádrovce by došlo k velmi 

rychlému ztuhnutí a nebylo by moţno směs dle potřeby zpracovat na místě pouţití. Sádrovec 

(síran vápenatý) je tedy pro svou vlastnost nazýván jako regulátor tuhnutí. Ke slinku 

a sádrovci se při mletí můţe přidat určité mnoţství druhotného produktu jako je odpad 

z průmyslových procesů např. popílek nebo vysokopecní struska. Podle druhu přísady, která 

je přidána se výsledná směs nazývá např. jako směsný portlandský cement, vysokopecní 

cement nebo směsný cement. Pro zlepšení vlastností betonu lze přidat také tekuté chemické 

přísady, práškové minerální příměsi, kovová nebo polymerní vlákna. [3]  

4.1.2 Vlastnosti betonu 

V historii i současnosti se betonový materiál vyuţívá zejména, jako konstrukční materiál. 

Z tohoto materiálu se tvoří převáţně trámce, sloupy, stropy a podlahy, které jsou během své 

doby ţivota vystavovány působení mnoţství negativních vlivů. Negativní vlivy mohou být, 
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jak mechanického tak chemického a fyzikálního původu. Pod mechanickým vlivem si lze 

představit mechanické, statické či dynamické napětí. Jeden s dominantních vlivů působící 

negativně, je vliv okolního prostředí a to zejména působení vzduchu, vodní depozice, mrazu, 

mořské vody atd. Při pouţití prostého betonu, který je vystavován těmto vlivům, dochází ke 

značnému narušení z důvodu špatných mechanických vlastností. Aby se dosáhlo dostatečných 

vlastností prostého betonu (pouze kamenivo a matrice) vyuţívá se pouţití ocelové výztuţe. 

Takto zpevněný betonový materiál lze nazývat vyztuţený beton (ţelezobeton). Při výztuţi 

dochází k dostatečné symbióze mezi betonem a výztuţí. Beton chrání ocelovou výztuţ před 

vlivy okolního prostředí a chrání ji před kontaktem s oxidem uhličitým a chloridy, coţ 

způsobuje chemickou korozi. Na druhou stranu ocelová výztuţ zlepšuje mechanické 

vlastnosti ţelezobetonu. Aby nedocházelo k poškozování vnitřních prostor materiálu, musí 

být okolní betonový plášť dostatečně pevný, tlustý a musí vykazovat nízkou poréznost. Právě 

tato vysoká poréznost v betonu umoţňuje vstup agresivních činidel k výztuţi. [3] [10] 

4.1.3 Mechanické vlastnosti betonu 

U betonových materiálů uvaţujeme tři základní fyzikální vlastnosti důleţité pro jejich plně 

funkční vyuţití. Tyto vlastnosti jsou: [3] [10] 

 Pevnost v tlaku – Nejčastěji ověřovanou charakteristikou, vyuţívaná k ověření schody 

se specifickou pevnostní třídou. Zkušební tělesa jsou rovnoměrně zatěţována v lisu 

dle poţadavků ČSN EN 12390-4. Výslednou hodnotou je maximální síla (F), která je 

dosaţena při vhodném způsobu porušení. 

 Pevnost v tahu ohybem, v příčném tahu – Tato metoda se zkouší dle ČSN EN 12390-

5. Zkušební hranoly jsou rovnoměrně zatěţovány v lisu za pomocí zatěţovacího 

zařízení. Zátěţové těleso můţe působit buď dvěma břemeny, nebo jedním břemenem. 

Lis musí vyhovovat poţadavkům ČSN EN 12390-4. U této metody je výsledkem 

maximální hodnota síly (F), která je dosaţena při porušení (rozlomení) tělesa. Pevnost 

v tahu ohybem se zaokrouhluje na jednu desetinu [MPa]. 

 Stanovení objemové hmotnosti – Zjištění objemové hmotnosti se provádí dle ČSN 

EN 12390-7. Na tělese o objemu minimálně 1 litr, coţ se rovná objemu 50 D
3
. Velké 

D je zde největší velikost zrn hrubého kamenina. Objemovou hmotnost lze nejčastěji 

stanovit dvěma způsoby: 

1. V případě nepravidelného tvaru těles jde o poloţení do vody 
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2. V případě, ţe tvar tělesa je vyhovující tak se objemová hmotnost stanovuje 

výpočtem ze změřených skutečných rozměrů 

U metody ponoření do vody se vyuţívají tzv. hydrostatické váhy. Tyto váhy umoţňují 

zváţení tělesa na vzduchu i ve vodě. Objemová hmotnost se stanovuje buď pro stav 

okamţité vlhkosti v betonu před zkouškou, nebo pro stav při vysušení do ustavené 

hmotnosti při teplotě 105 °C s tolerancí 5 °C. 

4.2 Biologické poškození betonu 

Pro definici prostředí, ve kterém se setkáme s biokorozí betonu musíme uvaţovat o tom, ţe 

betonová část konstrukce je jak nad úrovní půdy, tak i v podobě základů pod ní. Základová 

konstrukce jakékoli stavby bude podléhat většímu poškození způsobenému organismy pod 

zemí, kde dochází k přímému kontaktu s půdou a je zde větší vlhkost neţ nad povrchem. Na 

základech není v podstatě moţno provádět dodatečné ochranné práce a nátěry jak je tomu 

u nadzemních částí stavby. I kdyţ jsou nadzemní části lépe chráněny, dochází i zde 

ke značným poškozením, coţ je uzpůsobeno napadáním organismů závislých na slunečním 

záření, které pod zemí chybí. Pod povrchem se tedy setkáme s poškozením, které se jen 

minimálně nebo vůbec nevyskytuje nad povrchem. V půdě je velké mnoţství bakterií, které 

mají hlavní vliv na poškození základů. Také kořenové systémy rostlin a větší organismy zde 

hrají svou roly v poškozování materiálů v makroskopických rozměrech a destruktivního rázu. 

Podle typu půdy rozlišujeme také bakterie, které v ní ţijí. [7] [13] 

Bakterie lze je rozdělit: [7] 

 Sirné bakterie 

 Desulfurační bakterie 

 Nitrifikační bakterie 

 Denitrifikační bakterie 

 Silikátové chemoorganotrofní bakterie (bakterie schopné interagovat se silikáty 

a amunosilikáty např.: rod Bacillus, Micrococcus) 

Nad úrovní půdy se setkáme spíše s organismy vyskytující se v plynném prostředí tedy ve 

vzduchu. Lze zde najít bakterie, řasy, kvasinky i výtrusy hub unášené na drobných 

prachových částicích a na pylu. Mohou být také přenášeny hmyzem, ptáky a drobnými savci. 

Značnou depozici zde zajišťují i sráţky. Bez dostatku vody by k biokorozi nemohlo docházet, 

protoţe většina organismů je na vodě přímo závislá. Sráţky jak dešťové tak i sněhové strhnou 
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mnoţství organismů z povrchů stromů a společně s prachovými částečky, které také obsahují 

různé biodeteriogeny je přenáší na povrch budov. Na povrchu se tyto organismy zachycují 

a budují si zde prostředí pro své další působení. [7] [13] 

4.2.1 Průběh biokoroze betonů a faktory, které ji ovlivňují 

Projev biokoroze betonu je stejný, jako je tomu u chemické koroze, která je podmíněna 

působením biologickými vlivy tedy organismy. Působením organismů na beton dochází ke 

dvěma základním procesům koroze. Jsou to procesy druhého a třetího typu. U druhého typu 

jde o výměnu iontů mezi betonem a agresivním médiem, které vzniklo působením 

mikroorganismů. Jde o výměně reakci mezi vaznými rozpustnými součástmi kamene 

a nevaznými solemi z agresivního roztoku. Kyselé prostředí značně urychluje korozi. Pokud 

dojde ke styku betonu s kyselinami, chloridy, dusičnany a amonnými solemi, kyseliny 

organického původu působí slaběji neţ kyseliny anorganické. U koroze třetího typu jde 

o expanzivní tlaky. Tyto tlaky jsou způsobeny vodou, jejíţ soli vstupují do reakce s látkami 

v cementu. Dochází k růstu krystalů, které následně zvětšují svůj objem. Tímto růstem 

dochází k trhlinám v betonu. Vznikají korozní zplodiny, které vyplňují póry v betonu, čímţ 

mu na omezenou dobu zvyšují pevnost, jak však dochází k dalšímu růstu krystalů beton, 

podléhá trhlinám. Hlavním důvodem vzniku tohoto typu koroze je vysoká koncentrace síranů 

ve vodách. Podobné reakce můţeme pozorovat i u dusičnanů a chloridů. [7] 

Existují faktory, které mohou omezit rychlost a průběh biokoroze lze je rozdělit do pěti bodů 

např.: [7] 

 Porozita a pevnost 

 Druh a chemicko-mineralogické sloţení cementu 

 Příměsi 

 Poměr agresivních látek 

 Izolační vrstva 

Obecně se betonové konstrukce dostanou v běţném prostředí do kontaktu s jak malou tak 

i s velkou vlhkostí. V tomto vlhkém prostředí se vyskytuje velké mnoţství bakterií, které jsou 

aktivátorem síranové koroze za předpokladu, ţe se zde vyskytují sloučeniny síry. Hlavní 

skupiny bakterií, které tento typ koroze způsobují, jsou ty, které produkují H2SO4 a H2S. Mezi 

nejaktivnější sirné bakterie patří Acidithiobacillus. Bakterie Acidithiobacillus Ferrooxidans je 

charakteristická svou schopností své oxidace sirných a ţeleznatých sloučenin. Při aktivitě 
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sirných bakterií vznikají metabolity v podobě H2SO4 a H2S, které při kontaktu s betonem 

způsobují nahromadění reakčních produktů v pórech, coţ zapříčiní zvětšení jejich objemu. 

S tímto procesem se často setkáváme ve stokách a kanalizacích, kde je kyselina sírová 

rozhodujícím faktorem koroze. Síranová koroze můţe působit degradaci i přírodního kamene. 

V obou případech dochází ke vzlínání sulfidu z půdy vlivem kapilárních sil k povrchu. 

Z důvodů odpařování vody se sulfidy hromadí, přičemţ jsou vyuţívány sirnými bakteriemi za 

vzniku síranů u betonových materiálů. V případě stavebního kamene se tyto sulfidy na 

povrchu kamene oxidují za vzniku kyseliny sírové, která následně poškozuje strukturu 

materiálu. Negativně můţe působit děj, kdy jedním z aktérů jsou sírany obsaţeny přímo ve 

stavebním materiálu a druhým jsou nánosy odumřelých mikroorganizmů, ptačí trus či mechy. 

Toto organické znečištění vlivem hnití umoţňuje sirným bakteriím redukovat sírany 

v materiálu za vzniku sulfanu jehoţ postupnou oxidací vzniká kyselina sírová. Tyto moţností 

biokoroze mohou vést aţ ke vzniku hydrátu sloučenin, které mají větší objem, coţ vede aţ 

k poškození betonu či jiného materiálu zvyšujícím se tlakem.[3] [7] 

4.3 Houby (fungi), biokoroze dřeva a materiálů obsahujících dřevo 

Dřevo se jako materiál vyuţíval jiţ v daleké minulosti. Bylo a stále je velmi oblíbenou 

variantou pro výrobu různých výrobku a také jako stavební materiál. V moderní době je velmi 

vyuţívaným pro stavbu moderních ekologických domů a tradičních srubů. Je vhodný zejména 

pro svou nízkou hmotnost a snadnou opracovatelnost. I kdyţ dřevo působí velmi estetickým 

a uklidňujícím dojmem má i své negativní stránky, kdyţ pomineme dopady kácení kvalitních 

a mnoţstevně omezených druhů stromů na ţivotní prostředí. Dřevo má i svá vnitřní negativa. 

Je to hlavně jeho vizuální vzhled a anizotropie. Pod pojmem anizotropie lze rozumět odlišné 

vlastnosti a odchylky v různých směrech. Vady jako trhliny a suky mohou spolu s napadením 

různými biotickými a abiotickými činiteli působit značné problémy např. při zpracování 

a udrţení dlouhé ţivotnosti. Abychom těmto problémům zabránily je vhodné dřevo příslušně 

chránit vzhledem k danému problému, který se u dřeva vyskytuje. [6] [9] 

Dřevo jakoţ to biologický materiál velmi snadno podléhá vlivům různých organismů. 

Odolnost vůči poškození různých dřevin závisí na struktuře anatomické a morfologické 

stavby, poměrném zastoupení celulózy, ligninu, hemicelulózy a obsahu původních látek typu 

tříslovin a ţivic. Napadení dřeva můţeme rozdělit do dvou částí. 
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1. V první části je dřevo postupně napadáváno ţivotaschopným myceliem z jiné 

napadené části dřeva nebo výtrusy dřevokazných hub. 

2. V druhé části dochází k vylučování extracelulárních enzymů z vrcholů hyf do dřeva 

a tím dochází ke katalytickému rozkladu chemických vazeb ve stavebních sloţkách 

dřeva. 

Poškození nejvíce podléhají druhy s vysokým obsahem průvodních látek, jako jsou sloţky na 

bázi dusíku, hořčíku, draslíku a vápníku. Tyto látky stimulují růst hub. Druhy jako akát, dub 

a kaštan na druhou stranu obsahují látky toxické typů tříslovin a ţivic.  

Nejznámější skupinou působící negativně na dřevo a dřevěné materiály jsou houby. 

Houby jsou jednou z nejrozšířenějších a také nejlépe popsanou skupinou 

eukaryotických heterotrofních organismů. Rozsah této botanické skupiny určitě nejlépe 

definuje počet. Literární prameny uvádí, ţe je známo 65.000 – 70.000 druhů hub. Jsou 

bezpochyby rozšířeny po celém světě a ve všech prostředích jak v půdě, tak i ve vodách 

sladkých i slaných, ve vzduchu, na odumřelých částech rostlin a ţivočichů a jako parazité na 

rostlinách, ţivočiších i lidech. Houby mají velký význam jak z hlediska potravy, tak díky 

moţnosti tvořit pomocí nich řadu léčiv. Mnoho druhů je však jedovatých, způsobují 

poškození zdraví a produkují toxiny. [6] 

V systému hub je známe spousta odlišností a změn ovšem v současné době se houby dělí na 

5 oddělení. Novou tedy pátou skupinou je Microsporidia. Houby se dělí teda na oddělení: [6] 

 Ascomycetes – houby vřeckovýtrusné 

 Basidiomycetes – Houby stopkovýtrusné 

 Zygomycetes – houby spájivé 

 Chitridiomycetes 

 Microsporidiomycetes 

Z těchto 5 skupin se na poškozování dřeva nejčastěji podílí houby stopkovýtrusé 

( Basidiomycetes) a houby vřeckovýtrusné (Ascomycetes). Těmto dvou skupinám se také 

často nazývá dřevokazné houby. Jsou to velmi početné skupiny, kde lze najít většinu 

vyskytující se v půdě a také saprotrofní (získává energii z organických látek odumřelých 

organismů nebo jejich částí) druhy. Dřevokazné houby se podílejí zejména na rozkladu 

celulózy a hemicelulózy a způsobují hnědou hnilobu. Těmto houbám se říká Celulózovorní 

houby a podílejí se hlavně na rozkladu jehličnatých dřevin. Jako např.: [6] [9] 
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4.3.1 Dřevomorka domácí (Serpula lacrymans) 

Dřevomorka je velmi typická, protoţe na rozdíl od ostatních roste při nízké vlhkosti dřeva a to 

při vlhkosti 18 - 20%. Způsobuje typickou hnědou hnilobu. Ve dřevě se tvoří příčné a podélné 

trhliny a dochází aţ k rozpadu na hnědě zbarvený prach. Napadá zejména dřevo jehličnatých 

dřevin. Ve dřevě rozkládá cukry na molekuly vody, kterými si zvlhčí substrát na vlhkost 

30 – 40%. Také k teplotě je velmi tolerantní, vhodná je teplota 18 - 22 °C ovšem přeţívá 

i v rozmezí 3 - 26 °C. Bohuţel u dřeva napadeného dřevomorkou není jiţ moţná náprava. 

Dřevo se musí odstranit a to uloţením na skládku nebo spálit. Nutné je i odstranění dřeva 

zdravého a to v okolí minimálně 0, 5 m od poškozené oblasti. Tuto houby nelze chemicky 

odstranit. 

Druhá skupina mimo celulózu a hemicelulózu rozkládá lignin a způsobuje hnilobu bílého 

zbarvení. Těmto houbám se říká ligninovorní houby. Jako kaţdý ţivý organismus i tyto 

mikromycety nejlépe přeţívají pro ně ve vhodných podmínkách. Zde je nejdůleţitější 

dostatečná vlhkost dřeva cca 30 - 70% a teplota 20 - 30 °C a podílejí se hlavně na rozkladu 

listnatých dřevin. Jako zástupce této skupiny máme např.: [9] 

4.3.2 Outkovka pestrá (Coriolus versicolor) 

Outkovka nejčastěji napadá dřevo listnatých dřevin, méně dřevin jehličnatých. Tato houba se 

pouţívá při zkouškách preventivní účinnosti proti dřevokazným houbám podle normy 

ČSN EN 113 ve třídě ohroţení 3. Na dřevě můţou způsobovat poškození i dřevozbarvující 

houby a plísně. Dřevozbarvující houby se ţiví zejména plazmatickým obsahem buněk. Jsou 

schopny viditelně zbarvit dřevo i do větších hloubek. K zabarvení dochází prostřednictvím 

pigmentů. K napadení dochází zejména u dřeva mokrého, čerstvě poraţeného a obecně dřevo 

s vysokou vlhkostí. Problémem zůstává, ţe tomuto zabarvení můţe docházet jiţ u výrobků ze 

dřeva a to při zvýšené vlhkosti a teploty. I kdyţ je problém tohoto poškození hlavně 

estetickým problémem, jde o hloubkové poškození, tudíţ nelze odstranit. Na zbarvování se 

podílí velká skupina plísní a spektrum barev je velmi pestré. Plísně rostou pouze na povrchu. 

Výskyt je přímo spjat s vysokou vlhkostí. Ovšem většinu plísní také doprovází výskyt 

dřevokazných hub a alergické reakce. Typy poškození a zabarvení jsou uvedeny (viz. tabulka 

č. 2). [9] 
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Tabulka č. 2: Dřevozbarvující houby, plísně a jejich forma poškození dřeva. [9] 

Dřevozbarvující Druh 

poškozeného 

dřeva 

Zbarvení 
Původce 

poškození 

Poznámka 

Plíseň/houba 

1. houba smrk, borovice modré 

Ceratostomella 

pilifera, Phona 

petersi  

2. houba borovice červené 

Fusarium 

sambucinum, 

Penicillium 

roseum 

3. houba zelené 
Hormonema 

demetioides 

4. houba ţluté 
Eidomia 

catenulata 

5. houba fialové 
Fusarium 

javanicum 

6. houba černé Rod Ceratocystis 

7. houba šedočerné 
Rod 

Sclerophoma 

8. plíseň bílé Aspergillus niger 

Mycelium 

bílé, později 

černé 

9. plíseň zelené 
Trichoderma 

viride 

Plíseň 

potlačuje růst 

dřevokazných 

hub 

10. plíseň 
Modrozelené a 

bílí okraj 

Penicillium 

cyclopium  

11. plíseň hnědé 
Alternaria 

alternata  

 

Výhodou u plísní zůstává to, ţe je lze odstranit přípravky na bázi chlornanu sodného, 

kvartérních solí, IPBC a thiasolů. Hlavní ochrana však spočívá v udrţení nízké vlhkosti 

a zateplení objektů. Zvláštním způsobem ovlivňují dřevo bakterie. Jejich pozitivní schopnost 

spočívá v částečném omezení růstu dřevokazných hub hlavně: dřevomorky (Serpula 

lacrymans), trámovky (Gloeophyllum sepiarium), pórnatky (Junghuhnia collabenx), 

koniofory sklepní (Coniophora puteana) a některých dřevo zbarvujících plísní. Bakterie 

působí také negativné tím, ţe rozkládají některé ochranné biocidní látky a snášejí vysoké 
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koncentrace anorganických biocidů (tetraboritany). Na vlhkém dřevě se nejčastěji vyskytuje 

bakterie: Bacillus asterosporus, Mycobacterium a Actinomyces spp. 

4.4 Biokoroze kamene 

Kámen se vyuţívá ve stavebnictví jiţ dlouhá desetiletí a lze jej vyuţít jak k dekoraci 

a obloţení vnitřních prostot domů tak i k obloţení různých částí exteriéru. Kámen se vyuţívá 

jak u obloţení domů tak je i velmi oblíbenou surovinou v zahradní architektuře. Na trhu se lze 

setkat i s umělým kamenem, ale mnohem atraktivnější variantou je přírodní kámen. Tento 

kámen se získává z přírodních zdrojů nejčastěji těţbou povrchovým způsobem a poté se dále 

upravuje. Ve výsledku kámen zůstává rozřezán na jednoduché tvary nebo se dále opracovává, 

vše dle potřeby vyuţití. Přírodní kámen můţeme rozdělit na tzv. tvrdé horniny a měkké 

horniny. Mezi tvrdé horniny se řadí např.: [12] [13] [18] 

 Ţula  - barva je světle, aţ tmavě šedá výjimečně je načervenalá a dokonce i nazelenalá 

 Rula - barva je světle, aţ tmavě šedá výjimečně je načervenalá a dokonce i nazelenalá 

 Porfyr – barva je červená a přechází do ţluta (výskyt vzácnější) 

 Čedič – barva je šedá aţ černá 

Tvrdé horniny se vyuţívají na zdi jako odláţdění, kamenné sloupky a jako desky a obrubníky 

při dláţdění ulic.  

Mezi měkké horniny řadíme např.: [10] [12] [13] [18] 

 Vápenec – barva je světle šedá aţ ţlutá v různých tónech dle původu vápence 

 Travertin – barva je béţová aţ hnědá, vápenaté tufy jsou velmi světlé aţ bílé a na 

jejich pórovitém povrchu se daří růstu mechů a lišejníků 

 Pískovec – barva je v širokém spektru od světle ţluté aţ po tmavě červené odstíny 

 Břidlice – barva je v tmavých odstínech 

 Mramor – barva má široké spektrum odstínů 

 Nagelfluh – barva je v šedých aţ béţových tónech 

Měkké horniny lze velmi snadno opracovávat, proto jsou vhodné pro zahradní architekturu, 

jako zahradní dlaţdice, přístavbu zídek a schodů. 

Poškození neboli degradace můţe probíhat ve třech typech. Jako první probíhá tzv. fyzikální 

poškození, kdy kámen podléhá vnitřním i vnějším silám, tlakům a ty narušují jeho strukturu. 

Mezi tyto síly řadíme především vibrace, teplotní výkyvy, působení vody a vodních roztoků 
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solí, mechanické vibrace a oděry povrchu. Dalším typem degradace kamene je chemické 

poškození. Zde patří děje měnící chemické sloţení kamene nebo jednotlivé jeho sloţky reakcí 

s vodou, atmosférickými nečistotami nebo v reakci s metabolity ţivých organismů. 

V neposlední řadě dochází k poškozování způsobeného ţivými organismy nebo jejich 

produkty metabolismů. Řada těchto poškození se také projevuje fyzikálně např. prorůstání 

kořenů, vlákny hub, nebo také chemicky např. působením lišejníkových kyselin, které 

rozpouští substrát. [10] [12] [13] 

Ve skutečnosti však tyto 3 procesy neprobíhají jednotlivě, ale navzájem se doplňují 

a podporují. Pokud dojde například u kamene k fyzikálnímu poškození tedy k prasklině nebo 

trhlině, umoţní tato prasklina vstup mikroorganismů nebo růstu např. řas a sinic. Také pokud 

dojde k narušení chemickou degradací povrchu, kámen je náchylnější k poškození např. 

vibracemi nebo tlakem. Velký problém v degradaci kamene hraje voda. Voda je zde volná 

(není vázaná na stěny pórů a můţe se volně pohybovat) a vázaná (pevně uchycena ke stěnám 

pórů). Rychlost a schopnost pohybu vody v pórech se odvíjí od charakteru pórovité struktury. 

Póry nemají pravidelný tvar proto je popsání pórovité struktury velmi obtíţné. Nejvýraznější 

poškození způsobená vodou jsou poškození mrazem, kdy se objem vody zvětšuje přechodem 

z kapalné fáze do fáze pevné. Díky vstupu vody do pórů dochází ke kontaminaci 

mikroorganismy ve vodě se vyskytujícím. Tato voda také přispívá k růstu a ţivotaschopnosti 

např. bakterií, řas a lišejníků. Největší poškození na kameni způsobují chemotrofní 

a autotrofní bakterie. Tyto typy bakterií bývají často součástí sírového a dusíkového cyklu 

v přírodě. Chemolitotrofní bakterie se vyskytují ve vodě půdě s dostatečným obsahem síry. 

Oxidují sloučeniny obsahující síru na sírany případně na kyselinu sírovou. Zdrojem síry 

a sirných sloučenin můţe být např.: prach a ptačí trus. Z důvodu, ţe tyto bakterie jsou aerobní, 

nalézáme je na povrchu materiálů. Hlavními zástupci jsou Thiobacillus thioparus, 

T. denitrificans, T. thiooxidans (viz. obrázek č. 6). Dále na kamení můţeme nalézt 

desulfurikační bakterie, které redukují sloučeniny obsahující síru aţ na sulfan a získaný kyslík 

vyuţívají k růstu. Tyto bakterie jsou striktně anaerobní a fakultativně autotrofní. Vyskytují se 

hlavně v půdě a odtud jsou transportovány spodní vodou k pórům kamene. Nejsou náchylné 

na teplotu, některé rostou i při 50 °C. Patří zde např.: Desulfovibrio desulfuricans, 

D. vulgaris, Desulfotomaculum nigrificans (viz. obrázek č. 7), D. ruminis. Vzdušný dusík 

nám zase váţou chemoautotrofní nitrifikační bakterie. V první fázi v přítomnosti např. kmene 

Nitrosomas  vznikají dusitany nebo kyselina dusitá a v druhé fázi dusičnany. Tyto bakterie 
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jsou fakultativně aerobní. Nalezneme je na povrchu. Charakteristickým účinkem je, ţe kámen 

se stává poréznější a ztrácí soudrţnost.  

Dalšími původci poškození kamene jsou řasy, ty tvoří souvislé barevné pokryvy. Tyto 

povlaky mají například zelené, šedé, hnědé a namodralé barvy. Řasy jsou odolné vůči 

výkyvům teplot. Výskyt je hlavně na vlhkém filmu na povrchu kamene zejména v zimním 

a jarním období. Nejznámějším zástupcem řas poškozující kámen je tzv. Zrněnka 

Pleurococcus vulgarit (viz. obrázek č. 8), řasa Haematococcus pluvialis (viz. obrázek č. 9), 

tvoří rudo-oranţový povlak, řasa Trentepohlia aurea a zelené řasy oddělení Chlorophyta 

(nejběţnější Protococcus vulgaris) byly identifikovány na Braunových sochařských dílech 

v areálů Nový les u Kuksu. Řasy při svém dýchání produkují oxid uhličitý ten při neasimilaci 

řas můţe napadat uhličitanové sloţky materiálu a podporovat tak jeho rozpouštění ve formě 

hydrogenuhličitanu. Produkují také organické kyseliny a organická barviva (např.: karoten). 

Řasové porosty se také podílejí spolu s prachem, sazemi a nečistotami na tvorbě vrstvy, která 

produkuje sliz. Také odumřelé zbytky řas se uplatňují jako substrát pro růst vyšších rostlin. 

Na poškození kamene se podílejí další organismy jejich přehled je uveden (viz tabulka. č. 3). 

[10] [12] [13] 

   

 Obrázek č. 6: T. thiooxidans [14] Obrázek č. 7: Desulfotomaculum nigrificans [17] 
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 Obrázek č. 8: Pleurococcus vulgarit [16]  Obrázek č. 9: Haematococcus pluvialis [22] 

Tabulka č. 3: Přehled poškození kamene organismy [6] [13]  

Organismus Zdroj poškození Nástroj poškození Typ poškození 

Houby 

Mycelium Vlákna, hyfy Vstup do pórů 

Organické kyseliny 
Kyselina šťavelová, 

jantarová , octová 

Rozklad sloţek 

kamene 

Objemové poškození 
Voda ve vláknech 

Mechanické 

poškození 

  

Lišejníky 

Endolihtické druhy 

Vlákna houbová Prorůstání do pórů 

Voda ve vláknech 
Mechanické 

poškození 

Houbové sloţky Organické kyseliny 
Leptání 

 

Mechy Mechy 

Zadrţování vody Koroze 

Rhizoidy Prorůstání do pórů 
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5 OCHRANA MATERIÁLU A PREVENCE PŘED 

BIOKOROZÍ 

Způsob ochrany materiálu před negativními biologickými vlivy se bude lišit dle prostředí, ve 

kterém se vyskytují, dle typu materiálu, na kterém k poškození dochází a na biodeteriogenu, 

který jej způsobuje. Vzhledem k tomu, ţe většina organizmů, která korozi způsobuje je 

závislá na vlhkosti je prioritou tuto vlhkost odstranit. Vlhkost materiálu je zde moţno chápat 

jako vodu obsaţenou v pórovitém prostředí látky. Je to voda fyzikálně vázaná ve skupenství 

pevném, plynném i kapalném. Kaţdá pevná látka obsahuje za určitých podmínek dané 

mnoţství vlhkosti. Obsah vody v pórech zdiva je závislá na několika faktorech. Zde patří 

teplota vzduchu okolí a teplota materiálu, relativní vlhkost okolí, rychlost proudění vzduchu 

v okolí, velikost pórů materiálů a stavba pórových stěn, mnoţství hygroskopických solí 

obsaţených ve vodě, maximální nasákavost, vlhkost jiţ ve zdivu se vyskytující a v neposlední 

řadě zda je přítomna vlhkostní izolace. [5] V současnosti se setkáváme s odvodňováním spíše 

starších aţ historických budov. U nichţ nebyl pouţit dostatečný ochranný nátěr. Vysoká 

vlhkost nám mimo jiné způsobuje niţší pevnost, ovlivňuje fyzikální vlastnosti zdiva, 

negativně mění vnitřní atmosféru budovy a činí ji neobytnou a viditelně porušuje povrchy, 

stěny a podlahy. Před kaţdým odvodněním je důleţité zjistit zdroj závady, která vlhkost 

způsobuje. Ochranu můţeme provést dvojím způsobem. Jednou z moţnosti je zabránit 

pronikán vlhkosti do materiálu a druhou je tvorba bariéry a podpora vydýchávání vody 

shromáţděné ve zdivu. [2] [5]  

Vydýchání vody lze docílit pomocnými dutinami a kanály vytvořenými podél vlhkého zdiva. 

Jednou z uplatňovaných metod je vyuţití elektroosmotických jevů pomocí elektrického 

napětí, kdy kapénky vody, které jsou polarizované, klesnou k minusovému potenciálu země. 

Zásahem obrátíme tok vody v kapilárách směrem dolů pod základy objektu. Tato metoda je 

však účinná pouze tam, kde vlhkost vznikla kapilárním vzlínáním vody a první známky 

vysušení jsou patrny po 3 aţ 5 měsících. Další z metod dosti účinných je aplikace vnitřně 

hydrofobizované omítky. Tato sanační omítka je schopna částečně odolávat vodě a přitom 

podpořit difuzi (vydýchávání) vlhkosti obsaţené ve zdivu. [1] [2] [5] 

Pro realizaci a správnost odvodnění je důleţité znát informace o podloţí odvodňované stavby, 

provést rozbor zdiva pro obsah jeho vodorozpustných solí, zda jiţ v minulosti nedošlo 

k odvodnění a celkový průzkum uvaţovaného záměru. Abychom zvlhčování materiálů 
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předešly, je vhodné aplikovat vhodnou hydroizolaci nebo nátěry. Je zřejmé, ţe přípravky se 

svou vhodností budou lišit od jednotlivých materiálů. Nemusí být primární pouze 

odvodňování lze aplikovat přípravky k prevenci a likvidaci jiţ vyskytujících se 

biodeteriogenu. Můţeme zde zařadit různé impregnace, postřiky a v neposlední řadě také 

biocidy. Asi nejvíce diskutovaná je v současnosti problematika dřevěných materiálů, které 

jsou nejvíce napadány biotickými škůdci. Také přípravku na ochranu dřeva je celá řada. [1] 

[2] [5] 

5.1 Ochrana betonu, dekoračního kamene, omítek a střešních krytin 

U betonu a dekoračního kamene se setkávám e s napadením hlavně mechů, lišejníků, plísní 

a bakterií, které pronikají do drobných pórů. Ve všech případech je nejčastější ochrana 

mechanické odstranění, kterému předchází likvidace pomocí postřiků. Po usmrcení 

vegetativních částí se zbytky odstraňují tlakem vody a následuje ochranný nátěr. Pro 

odstranění mechu ze střech a jiných běţných stavebních materiálů jako omítky, fasády atd. se 

pouţívají širokospektrální přípravky, jako je např. CHemi Q roof přípravek vytvořen 

speciálně pro likvidaci mechů ze střešních krytin. Nejvíce uplatňované jsou však biocidy. 

5.1.1 Biocidy 

Pro ochranu proti biodeteriogenům se často uvádí pojem biocidní látka. Biocidní přípravky 

jsou definované zák. č. 120/2002 Sb., ţe biocidním přípravkem je přípravek obsahující jednu 

nebo více účinných látek určený k ničení, odpuzování, zneškodňování, zabránění účinku nebo 

dosaţení jiného regulačního účinku na jakýkoliv škodlivý organismus chemickým nebo 

biologickým způsobem. Seznam typů biocidních přípravků se stručným popisem kaţdého 

typu je uveden v příloze tohoto zákona.  Účinnou látkou je chemická látka nebo 

mikroorganismus, včetně virů a hub, které jsou určeny k pouţití v biocidním přípravku a které 

svým specifickým nebo obecným účinkem působí na škodlivé organismy. Biocidní přípravky 

mají celkem 23 skupin. Pro náš účel uvádím tyto: [15] 

 8 – Konzervační přípravky pro dřevo 

 10 – Konzervační přípravky pro zdivo 

U průmyslových biocidů pouţívaných ve stavebnictví se specifikují kritéria, která by měli 

splnit. Jsou to např.: [7] [15] 

 Zamezit reakce biocidu se sloţkou malt nebo betonů 
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 Dokonalý rozptyl v pojivé kaši 

 Co nejmenší rozpustnost biocidu po zatuhnutí malt a betonů 

 Co největší baktericidní tak fungicidní účinnost 

 Nesmí ovlivnit reologické vlastnosti betonové směsi a betonu 

 Biocid nesmí způsobovat korozi výztuţí 

 Musí být zdravotně nezávadný 

 Vhodná cenová dostupnost 

Biocidní přípravky lze rozdělit dle aplikace na 2 typy. [7] [15]  

1. In-can biocidy: Pro ochranu výrobků uchovaných v tekuté formě. Jde o vodní nebo 

rozpouštědlové disperze barev, omítek, štuků a jiných produktů určených pro 

povrchové úpravy. Pod ochrannou známkou ACTICIDE, MICROCARE, 

LIGNOCARE, KONSERVAN, ALGON jsou uvedeny přípravky, jenţ chrání 

produkty proti biodeterioraci širokou škálou ochrany proti kvasinkám, bakteriím 

a houbám.  

2. Dry film biocidy: chrání proti napadení výrobku mikrobiálními faktory po aplikaci na 

povrch. Jsou to nátěry a nástřiky aplikované zejména jako prevence. 

5.2 Ochrana dřevěných materiálů 

U dřevěných materiálů je potřeba ochranných nátěrů jiţ v různých fázích jeho přípravy. 

Hlavní ochrana by zde měla proběhnout hlavně proti dřevokazným a dřevozbarvujícím 

houbám, dřevokaznému hmyzu povětrnostním vlivům. Ochranu lze dělit na konstrukční (proti 

vlhkosti, předcházení nárůstů dřevokazných hub) a chemickou (proti povětrnostním 

podmínkám, biotickým činitelům a proti ohni). V neposlední řadě lze pouţít i jiné způsoby 

jako je tepelná úprava, likvidace biodeteriogenu pomocí sušení dřeva a vyuţití záření 

(mikrovlnné, UV záření a radioizotopy). U chemické ochrany se pouţívají nátěrové hmoty. 

Tyto nátěry mohou mít funkci preventivní k zamezení růstu plísní (viz. obrázek č. 10, 11), 

dřevokazných hub, a rozvoji dřevokazného hmyzu (viz. obrázek č. 12). Další vliv chemické 

ochrany nelikvidační. Pouţívá se pouze u likvidace dřevokazného hmyzu a plísní. Pokud 

dojde jiţ k výraznému poškození hmyzem je nutno napadené dřevo odstranit a postřik 

aplikovat pomocí injektáţe přímo k jádru dřeva, aby byl zajištěn úhyn všech larev. V případě 

plísní jsou známi přípravky na bázi chloranu sodného (způsobí vybělení povrchu) a na bázi 

organicky účinných látek. U chloranu sodného je problémem rychlý odstup účinku po 
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rozkladu chloranu sodného. Na této bázi fungují přípravky jako je Fungispray a Savo proti 

plísním. Jiné likvidační prostředky ale mohou tvořit i preventivní ochranu poté co plíseň 

zlikvidují. Zde lze uvést přípravky jako Fungispray super, Sanatop Alga a Sanatop super. 

Proti dřevokazným houbám nelze pouţít likvidační efekt, protoţe prorůstají do dřeva a to 

i v délce několika metrů. Před provedením preventivní ochrany se musí odstranit napadené 

dřevo aţ do hloubky 1 m od viditelného napadení. Impregnaci lze u dřeva provést 

impregnačními prostředky a nátěrovými hmotami. Postupy se liší vzhledem k jednotlivým 

třídám ohroţení dle normy ČSN 49 0600-1 (viz. tabulka č. 4). [9] 

Tabulka č. 4: Chemická ochrana dřeva vzhledem k třídám ohrožení dle normy ČSN 49 

0600-1 [20] 

Třída ohroţení/výskyt Typ ochrany Příklad aplikace 

1 a 2/interiér 

nátěr, postřik, ponořování, 

dlouhodobé máčení, tlaková 

impregnace 

střešní prvky, pozednice, sloupky, 

vazné trámy, obklady, podlahy, 

schody (zakryté střechou) 

3/exteriér bez kontaktu 

se zemí 

nátěr, postřik, ponořování, 

dlouhodobé máčení, tlaková 

impregnace 

vnější obloţení, dveře, okna, 

pergoly (části bez styku ze zemí) 

4/exteriér s kontaktem 

se zemí nebo sladkou 

vodou 

ošetření pouze tlakovou 

impregnací 

spodní trámy, nosné trámy v zemi, 

praţce a sloupy 

K ochraně dřeva a k zachování nebo zlepšení jeho vlastnosti se pouţívají nátěrové hmoty. 

Tyto nátěry chrání dřevo například proti biotickým škůdcům, povětrnostním vlivům a UV 

záření. Lze zde aplikovat i protiskluzové nátěry na schodech a podlahách. Jednou z moţností 

je aplikace transparentních (lazurovacích nátěrů), které vytvářejí průhledný aţ průsvitný 

nátěrový film. Tento film můţe být zbarven rozpuštěným barvivem nebo pigmentem. [9] [20] 

[21] 

Dalším příkladem jsou filmotvorné nátěrové hmoty. Tyto hmoty jsou zpravidla tvořeny směsí 

tzv. filmotvorných sloţek (pojidel). V pojidlech se vyskytují jemně dispergované pigmenty, 

plnidla a přídavné látky. Po uschnutí tvoří neprůhledné lesklé aţ matné filmy. U ochrany 

dřeva před povětrnostními podmínkami se nejčastěji pouţívají alkydové nátěrové hmoty, 

akrylové disperze, kombinace alkyd-akryl a polyuretanové nátěry. Pro zajištění preventivní 

účinnosti impregnačních základů proti účinku biotických činitelů se pouţívají stejné 

organické látky jako pro impregnační prostředky. V současné době je na trhu široká škála 
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přípravku pro přehled uvádím pár příkladů (viz. tabulka č. 5). Jedním z příkladů je řada 

výrobků Lignofix. [9] [20] [21] 

Pokud se nevyuţívá likvidačních prostředků lze dřevo preventivně ochránit i pomocí tepelné 

úpravy. Takto upravené dřevěné materiály nazýváme mimo jiné také Termowood nebo 

„termodřevo‘‘. Dřevo je vystaveno teplotám od 150 °C do 260 °C. Této teplotě se materiál 

vystavuje 15 min. aţ 24 hod. Takto upravené dřevo je odolné vůči dřevokazným houbám, 

hmyzu a plísním. Tepelná ochrana má stejné ochranné výsledky proti hnilobě bílé (způsobuje 

Coriolus versicolor) jako je tomu u chemických ochranných prostředků. Další metodou 

vhodnou pro ochranu dřeva je jeho vysušení. Cílem je hlavně likvidace biotických škůdců. 

Účelem je zbavit dřevo přebytečné vlhkosti odpařením. Sníţení vlhkosti dřeva pod 20% jej 

chrání před dřevokaznými houbami a plísněmi. Pokud se dřevo suší při teplotách nad 40 °C, 

dojde k úspěšné likvidaci dřevokazného hmyzu a jejich zárodků. Důkladné zbavení plísní, 

hub a hmyzu nám zabezpečí i pouţití mikrovlnného záření, jehoţ účinek proniká do těţko 

přístupných míst. Účinek této metody je však pouze likvidační nikoli preventivní. Klasickou 

metodou vyuţívanou k odstranění biotických škůdců ze staroţitných předmětů je sterilizace 

ionizujícím zářením. Pouţívá se také ke zkoušení účinnosti ochranných prostředků na dřevo. 

Dřevo s ochranným prostředkem se ozáří a následně se vystaví působení např. dřevokazných 

hub. [9]  

 

Obrázek č. 10: Plísně rodu Penicillium na krovech [20] 
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Obrázek č. 11: Plísně rodu Mucor a Alternaria na omítce okna koupelny [20] 

 

Obrázek č. 12: Poškození/Tesařík krovový [20] 

Tabulka č. 5: Přípravky vhodné na ochranu dřeva dostupné na trhu a jejich působnost [21] 

Přípravek Funkce Cíl likvidace/ochrany Poznámka 

DŘEVOSAN 

LIKVID 
likvidační/insekticidní dřevokazný hmyz 

pouţitelnost i pro 

následnou ochranu 

LIGNOFIX-I 

PROFI 

likvidační/insekticidní 

i preventivní 
dřevokazný hmyz 

obsahuje regulátory 

růstu na jeho vývojová 

stádia 

LIGNOFIX 

SUPER 

likvidační/insekticidní 

i preventivní 

dřevokazný hmyz, 

prevence dřevokazných 

hub a plísní 

účinná i proti 

Dřevomorce domácí, lze 

ošetřit dřevo i zdivo 

FUNGISAN Prevence plísně 
přídavek do minerálních 

nátěrů 

SAVO PROTI 

PLÍSNÍM 
likvidace plísně 

sanace dřeva, omítek, 

maleb, exteriér i interiér 
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Pouţití biocidních přípravků na ochranu dřeva určuje jeho typové označení dle normy 

ČSN 49 0600-1. Značí se následovně: [21] 

 FA - účinnost proti houbám třídy Ascomycetes (způsobují "měkkou hnilobu") 

 FB - účinnost proti houbám třídy Basidiomycetes (klasické dřevokazné houby) 

 B -  účinnost proti dřevozbarvujícím houbám (způsobují "zamodrání") 

 P -  účinnost proti plísním 

 IP - preventivní účinnost proti hmyzu 

 D - ochranné účinky proti povětrnostním vlivům - ošetřené dřevo můţe být vystaveno 

vlivu povětrnosti (bylo ověřenou polní zkouškou) 

 E - ochranné účinky proti povětrnostním vlivům - ošetřené dřevo můţe být 

zabudované v extrémních podmínkách v kontaktu se zemí nebo sladkou vodou (bylo 

ověřeno polní zkouškou) 

Dále se vyuţívají symboly značící aplikaci přípravku: [21] 

 S -  povrchový 

 P -  hloubkový 

 SP -  oba způsob 

5.3 Identifikace biodeteriogenů a jejich diagnostika 

Pro detekci mikroorganismů existuje řada metod, kterými lze výskyt zjistit. Tyto metody jsou 

pouţívány hlavně na detekci v interiérech a to zejména pro škodlivé účinky moţných 

zjištěných mikroorganismů na lidské zdraví. První z metod je tzv. otisk neboli otisková 

metoda. Principem je otisk vyšetřované plochy a to přímo na bakteriologickou půdu nebo 

nepřímí postup, kdy se na vyšetřovanou plochu přiloţí pouze vlhký sterilní filtrační papír, ale 

můţe se pouţít i sterilní lepicí páska. U přímé metody vyuţíváme řadu typů misek lišící se jak 

tvarem, tak velikostí a materiálem ze kterých jsou vyrobeny. Lze pouţít i destičky Uricult aj. 

Bez ohledu na typ podloţky pouţíváme medium, které musí částečně převyšovat okraj misky, 

který se přikládá na povrch testované plochy, coţ je i nevýhoda této metody, protoţe dochází 

k velké spotřeba ţivného média. Další problém zde činí transport vzorků a riziko druhotné 

infekce. U provádění nepřímé otiskové metody se nejčastěji setkáme s pomůckami jako 

sterilní filtrační papír, komerčně vyráběné prouţky nebo čtverce s vrstvou příslušné ţivné 

půdy. Velmi oblíbeným typem jsou tzv. mikrobitesty. Tyto testy jsou v podobě čtverců nebo 

prouţků uloţeny v plastovém obalu pro transport. Před pouţitím se na pár vteřin ponoří do 
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destilované vody. Po vyjmutí je připraven k pouţití. Po přitisknutí na testovaný povrch se 

ještě pinzetou přitiskne a po otisku se vloţí spět do ochranné fólie. Ochranný obal se musí nad 

plamenem utěsnit (parotěsně). Takto se vloţí v laboratorních podmínkách do termostatu 

a nechá se 3 - 5 dní kultivovat při 25 °C. [7] [13] 

Další metodou jak získat bohuţel v tomto případě spíše doplňující vzorek je stěr. Stěr 

provádíme z testovaného místa o ploše 10x10 cm. Stěr by měl být proveden dostatečnou 

razancí po cele testované ploše ve dvou na sebe kolmých směrech. Stěr provádíme přímo 

vatovým tampónem na špejli. Vata je navlhčena glukózovým bujónem nebo fyziologickým 

roztokem. Po převzetí vzorku se tampón musí bezprostředně přenést do kultivačního média. 

Pokud detekujeme makroskopický růst, provádíme vyočkování media na pevnou půdu. Pro 

získání velmi přesných výsledků lze pouţít metodu specifických buněčných komponent. 

Odběr vzorku se provádí odstraněním (sejmutím) vzorku (vrstvy mikromycet) z povrchu 

testované plochy. Takto odebraný vzorek se transportuje do laboratoře, kde proces pokračuje. 

Námi odebrané vzorky musí splňovat kritéria a to, ţe stanovovaná látka musí být přítomna 

pouze v ţivých buňkách nikoli v mrtvých buňkách. Druhým pravidlem je, ţe látka, kterou 

testujeme, nesmí být obsaţena v nerozloţitelných organických zbytcích. Mnoţství 

mikrobiální biomasy se stanovuje udáním mnoţství adenozintrifosfátu (ATP), nukleové 

kyseliny, kyseliny muranové, kyseliny diaminopimelové, ergosterolu a glukosaminu 

v mikrobiálních buňkách. ATP je obsaţeno ve všech ţivých buňkách a díky tomu lze stanovit 

a identifikovat celkovou biomasu mikroorganismů. ATP lze z buňky extrahovat po předběţné 

lyzi buňek. Častěji pouţívaným způsobem jak vyuţít ATP je jeho detekce luciferin-

luciferázou. Princip je v tom, ţe ATP je zdrojem energie pro oxidaci luciferinu enzymem 

luciferázou. Díky tomuto procesu vznikne záření, které je přímo úměrné mnoţství biomasy. 

Jde o velmi rychlý a automatizovaný test. Jeho jedinou nevýhodou můţe být, ţe výsledek není 

specifický pouze pro mikroorganismy z biotopu. [7] [13] 



Andrea Váňová: Vliv mikroorganismů na beton a betonové směsi 

2011  33 

6 EXPERIMENTÁLNÍ ČÁST 

6.1 Betonové trámečky 

Betonové trámečky pouţity pro testy vlivu speciálních prostředí byly odlity ve specifických 

formách (viz. obrázek č. 14). Celkem bylo vyrobeno 63 zkušebních těles o rozměrech 

40x40x160 mm (viz. obrázek č. 13). Výroba byla koncipována tak aby splňovala následující 

poţadavky:  

 Písek Bzenec, frakce 0 aţ 1 mm/52% z celkového obsahu 

 Cement 42,5/48% z celkového obsahu 

 w = 0,3 (voda) 

Po uplynutí 24 hodin byly tyto trámečky vyjmuty z forem a umístěny do vlhkého uloţení. 

Takto připravené betonové trámečky byly pouţity k testům biokoroze. 

 

Obrázek č. 13: Betonové trámečky před započetím pokusu 

 

Obrázek č. 14: Forma pro odlití betonových trámečků 
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6.2 Volba speciálních prostředí pro testování biokoroze betonových 

trámečků 

Pro sledování chemických a biologických vlivů na testované betonové trámečky 

v laboratorních podmínkách jsem zvolila 6 speciálních prostředí: 

 Destilovaná voda 

 Destilovaná voda s přidáním H2SO4  

 Destilovaná voda+Silvermanovo médium 9K s bakteriální kulturou Acidithiobacillus 

ferooxidans 

 Pitná voda+Silvermanovo médium 9K s bakteriální kulturou Acidithiobacillus 

ferooxidans 

 Pitná voda s přidáním H2SO4 

 Pitná voda 

6.2.1 Destilovaná voda 

Do 6 skleněných kádinek o objemu 3000 ml byly vloţeny vţdy tři kusy betonových trámečků. 

Po vloţení byla do kaţdé kádinky nalita destilovaná voda tak, aby hladina sahala nejméně 

2 cm nad úroveň trámečků. Kaţdá kádinka byla popsána, přikryta a utěsněna alobalovým 

víkem, aby nedošlo k ovlivnění výsledku pokusu okolním prostředím. Kádinky byly označeny 

velkým písmenem D a pořadovým číslem 1-6. 

6.2.2 Destilovaná voda s přidáním H2SO4 

Do 4 skleněných kádinek o objemu 3000 ml se vloţily vţdy tři kusy betonových trámečků. Po 

vloţení se do kaţdé kádinky nalila destilovaná voda s přídavkem H2SO4 5 mol/l tak, aby bylo 

docíleno pH okolo 4. V tomto případě bylo naměřeno pH 3,36, které je pro daný pokus 

dostačující. Hladina opět sahala 2 cm nad úroveň trámečků. Kádinky byly popsány, zakryty 

a utěsněny alobalovým víkem. Kádinky byly označeny, jako H2SO4 s pořadovým číslem 1-4. 
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6.2.3 Destilovaná voda+Silvermanovo médium 9K s bakteriální kulturou 

Acidithiobacillus ferooxidans 

Příprava Silvermanova média 9K 

Do 2 Erlenmayerových baněk se připravilo dle pokynů médium Silvermann 9K (viz. tabulka 

č. 6). Média byla dána ke sterilizaci do sterilizátoru. Po sterilizaci se slila dohromady 

a doplnila destilovanou vodou na objem 1000 ml. Pro naočkování bakterie Acidithiobacillus 

ferooxidans byla pouţita čistá kultura v liofolizované formě. Čistá kultura se vloţila do 0,5 l 

bujonu a proběhla kultivace po dobu 3 týdnů. Takto namnoţená kultura se přeočkovala do 

námi připraveného Silvermanova media 9K v mnoţství 0,3 l bakterií na 1,5 l námi 

připraveného média. Po přeočkování se médium ponechalo v klidu 2 - 3 týdny, aby kultura 

mohla vytvořit dostatečnou biomasu.  

Tabulka č. 6: Přísady Erlenmayerových baněk pro přípravu média Silvermann 9K 

  Přísada Mnoţství   Přísada Mnoţství 

→ (NH4)2SO4 2g → 1 N H2SO4 = 5 mol.l
-1

 2ml 

 Baňka č. 1 KCl 0,1g Baňka č. 2 FeSO4 . 7H2O 40g 

pH 1,8 – 2,0 K2HPO4 0,5g pH 1,8 – 2,0 Destilovaná voda 300ml 

  
MgSO4 . 

7H2O 
0,5g   

  Ca(NO3)2 0,01g   

  
Destilovaná 

voda 
700ml   

Do 5 skleněných kádinek o objemu 3000 ml se vloţily vţdy 3 kusy betonových trámečků. Po 

vloţení se do kaţdé kádinky nalilo Silvermanovo médium s kulturou Acidithiobacillus 

ferooxidans. Hladina dosahovala minimálně 2 cm nad úroveň trámečků a pH bylo neměřeno 

dle poţadavku 1,9. Kaţdá kádinky byla popsána, přikryta a utěsněna alobalovým víkem tak, 

aby se co nejvíce zabránilo ovlivnění výsledku pokusu vnějším prostředím. Kádinky byly 

popsány, jako Médium a označeny pořadovým číslem 1-5.  
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6.2.4 Pitná voda+Silvermanovo médium 9K s  bakteriální kulturou Acidithiobacillus 

ferooxidans 

Do 3 skleněných kádinek o objemu 3000 ml se vloţily vţdy 3 kusy betonových trámečků. Po 

vloţení se do kaţdé kádinky nalila pitná voda z místního vodovodu a přidalo se 

Sylvermanovo médium s kulturou Acidithiobacillus ferooxidans. Hladina dosahovala 

minimálně 2cm nad úroveň trámečků. Kaţdá kádinka byla popsána, přikryta a utěsněna 

alobalovým víkem tak, aby bylo zabráněno ovlivnění výsledku pokusu okolním prostředím. 

Kádinky byly popsány, jako voda+bak. a označeny pořadovým číslem 1-3. 

6.2.5 Pitná voda s přidáním H2SO4  

Do 1 kádinky o objemu 3000 ml se vloţily 3 kusy betonových trámečků. Po vloţení se do 

kádinky nalila pitná voda z místního vodovodu a přidala se  H2SO4, aby bylo dosaţeno pH 

kolem 4. v konkrétním případě bylo naměřeno pH 3,36 coţ bylo pro pokus zcela vyhovující. 

Hladina dosahovala nejméně 2 cm nad úroveň trámečků. Kádinka byla popsána, přikryta 

a utěsněna alobalovým víkem, aby nedošlo k ovlivnění výsledku pokusu okolním prostředím. 

Kádinka byla popsána, jako V+ H2SO4 a označena číslem 1. 

6.2.6 Pitná voda 

Do 1 kádinky o objemu 3000 ml se vloţily 3 kusy betonových trámečků. Po vloţení se do 

kádinky nalila pitná voda z místního vodovodu. Hladina vody dosahovala nejméně 2 cm nad 

úroveň trámečků. Kádinka byla popsána, přikryta a utěsněna alobalovým víkem, aby nedošlo 

k ovlivnění výsledku pokusu okolním prostředím. Kádinka byla popsána, velkým písmenem 

V a označena číslem 1. 

6.3  Vizuální hodnocení změn ve speciálních prostředích dne 16. 4. 2010 

Tyto vizuální zkoušky byly provedeny dne 16. 4. 2010. Změna se posuzovala u speciálního 

prostředí: 

 Na vzorcích betonových trámečků ponořených v nádobách s destilovanou vodou 

nebyly po uplynutí 1 týdne  pozorovány významné změny (viz. obrázek č. 15). 

 V nádobách s destilovanou vodou s přidáním H2SO4 nebyla po uplynutí 1 týdne 

pozorována ţádná významná změna na betonových trámečcích (viz. obrázek.č. 16) 
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 V nádobách s prostředím destilovaná voda+Silvermanovo médium 9K s bakteriální 

kulturou Acidithiobacillus ferooxidans (viz. obrázek. č. 17) došlo po uplynutí 1 týdne 

ke změnám: 

1. Výrazná změna barvy (zčernání) 

2. Vytvoření tenkého nazelenalého filmu na povrchu 

3. Tvorba usazeniny na dně nádoby 

4. Začínající tvorba škraloupu na hladině 

 V nádobách s prostředím pitná voda+Silvermanovo médium 9K s  bakteriální kulturou 

Acidithiobacillus ferooxidans (viz. obrázek. č. 18) došlo po uplynutí 1 týdne 

k výrazným změnám: 

1. Rezavění vlivem vysráţení ţeleza 

2. Tvorba usazenin na dně nádoby 

3. Začínající tvorba škraloupu na hladině 

 U vzorku trámečků v nádobě s pitnou vodou s přidáním H2SO4 došlo po uplynutí 

1 týdne ke změnám barvy vlivem vysráţení ţeleza (viz. obrázek č. 19). 

 

Obrázek č. 15: Vzorek v prostředí destilovaná voda po 1 týdnu loužení 
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Obrázek č. 16: Vzorek v prostředí destilovaná voda s přidáním H2SO4 po 1 týdnu loužení 

 

Obrázek. č. 17: Vzorek v prostředí destilovaná voda+Silvermanovo médium 9K s bakteriální 

kulturou Acidithiobacillus ferooxidans po 1 týdnu loužení 

 

Obrázek č. 18: Vzorek v prostředí pitná voda+Silvermanovo médium 9K s bakteriální kulturou 

Acidithiobacillus ferooxidans po 1 týdnu loužení 
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Obrázek č. 19: Vzorek v prostředí pitná voda s přidáním H2SO4 

6.4 Vizuální hodnocení změn ve speciálních prostředích dne 17. 6. 2010 

Tyto vizuální zkoušky byly provedeny dne 11. 6. 2010. Změna se posuzovala u speciálního 

prostředí: 

 Na vzorcích betonových trámečků ponořených v nádobách s destilovanou vodou byly 

po uplynutí následujících 2 měsíců pozorovány nepatrné dutinky vzniklé vymýváním 

CaO (viz. obrázek č. 20). 

 V nádobách s destilovanou vodou s přidáním H2SO4 byly po uplynutí následujících 2 

měsíců pozorovány patrné změny na betonových trámečcích (viz. obrázek č. 21) a to 

výkvěty rzi vlivem kyselého prostředí. 

 V nádobách s prostředím Destilovaná voda+Silvermanovo médium 9K s bakteriální 

kulturou Acidithiobacillus ferooxidans (viz. obrázek č. 22 ) došlo po uplynutí 

následujících 2 měsíců k výrazným změnám: 

1. Výrazná změna barvy (zčernání) 

2. Vytvoření tenkého rezavého filmu (vlivem vysráţení ţeleza) na povrchu trámečků 

3. Zvýšené mnoţství usazeniny na dně nádoby 

4. Začínající tvorba škraloupu na hladině 

 V nádobách s prostředím pitná voda+Silvermanovo médium 9K s  bakteriální kulturou 

Acidithiobacillus ferooxidans (viz. obrázek č. 23) došlo po uplynutí následujících 2 

měsíců k výrazným změnám: 
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4.  Pokročilé stádium rezavění trámečků vlivem vysráţení ţeleza 

5.  Zvýšené mnoţství usazeniny na dně nádoby 

6.  Tvorba škraloupu na hladině 

 U vzorku trámečků v nádobě s pitnou vodou s přidáním H2SO4 došlo po uplynutí 

následujících 2 měsíců k výraznějším změnám barvy vlivem vysráţení ţeleza (viz. 

obrázek č. 24). 

 

Obrázek č. 20: Vzorek v prostředí destilovaná voda 

 

Obrázek č. 21: Vzorek v prostředí destilovaná voda s přidáním H2SO4 
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Obrázek č. 22: Vzorek v prostředí destilovaná voda+Silvermanovo médium 9K s bakteriální 

kulturou Acidithiobacillus ferooxidans 

 

Obrázek č. 23: Vzorek v prostředí pitná voda+Silvermanovo médium 9K s bakteriální kulturou 

Acidithiobacillus ferooxidans 
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Obrázek č. 24: Vzorek v prostředí pitná voda s přidáním H2SO4 

6.5 Vizuální hodnocení změn ve speciálních prostředích dne 16. 3. 2011 

Tyto vizuální zkoušky byly provedeny dne 16.3 2011. Změna se posuzovala u speciálního 

prostředí: 

 Na vzorcích betonových trámečků ponořených v nádobách s destilovanou vodou byly 

po uplynutí následujících 11 měsíců pozorovány výrazné dutinky vzniklé vymýváním 

CaO (viz. obrázek č. 25 - 30). Dále došlo k nepatrnému odlamování částí materiálu na 

hranách trámečků. 

 V nádobách s destilovanou vodou s přidáním H2SO4 byly po uplynutí následujících 

11 měsíců pozorovány patrné změny na betonových trámečcích vlivem kyselého 

prostředí (viz. obrázek.č. 31 - 34) a to rozsáhlé výkvěty rzi soustředěných do tvarů 

v podobě skvrn. 

 V nádobách s prostředím Destilovaná voda+Silvermanovo médium 9K s bakteriální 

kulturou Acidithiobacillus ferooxidans (viz. obrázek č. 35-38). Po uplynutí 

následujících 11 měsíců došlo k umocnění všech doposud vzniklých změn. Došlo 

k výraznému nárustu usazeniny, která je tvořena pevným podílem narušeného 

betonového komponentu a biogenní sloţky. Mezi doposud vzniklé změny řadíme tyto: 
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1. Vytvoření tenkého rezavého filmu (vlivem vysráţení ţeleza) na povrchu trámečků 

2. Zvýšené mnoţství usazeniny na dně nádoby 

3. Začínající tvorba škraloupu na hladině 

 V nádobách s prostředím pitná voda+Silvermanovo médium 9K s  bakteriální kulturou 

Acidithiobacillus ferooxidans (viz. obrázek č. 39-42) došlo po uplynutí následujících 

11 měsíců k umocnění doposud vzniklých změn: 

1. Pokročilé stádium rezavění trámečků vlivem vysráţení ţeleza 

2. Zvýšené mnoţství usazeniny na dně nádoby 

3. Tvorba škraloupu na hladině 

 U vzorků trámečků v nádobě s pitnou vodou s přidáním H2SO4 (viz. obrázek č. 43, 44)  

došlo po uplynutí následujících 11 měsíců k výraznějším změnám barvy vlivem 

vysráţení ţeleza a k zvyšování usazeniny na dně nádoby vlivem odlupování pevného 

podílu narušeného betonového komponentu. 

 U vzorků trámečků v nádobě s pitnou vodou (viz. obrázek č. 44, 45) nedošlo 

k významným změnám po celou dobu trvání testu. 

 

Obrázek č. 25: Vzorky v prostředí destilovaná voda 
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Obrázek č. 26: Vzorek v prostředí destilovaná voda/nádoba č. 2 

 

Obrázek č. 27: Vzorek v prostředí destilovaná voda/nádoba č. 2 

 

Obrázek č. 28: Vzorek v prostředí destilovaná voda/nádoba č. 2 
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Obrázek č. 29: Vzorek v prostředí destilovaná voda/nádoba č. 5 

 

Obrázek č. 30: Vzorek v prostředí destilovaná voda/přehled vzorků z nádob č. 1, 2, 3, 4, 5, 6 
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Obrázek č. 31: Vzorky v prostředí destilovaná voda s přidáním H2SO4/přehled vzorků z nádob č. 1, 

2, 3, 4 

 

Obrázek č. 32: Vzorek v prostředí destilovaná voda s přidáním H2SO4/nádoba č. 1 

 

Obrázek č. 33: Vzorek v prostředí destilovaná voda s přidáním H2SO4/nádoba č. 2 



Andrea Váňová: Vliv mikroorganismů na beton a betonové směsi 

2011  47 

 

Obrázek č. 34: Vzorek v prostředí destilovaná voda s přidáním H2SO4/kus č. 1, 2, 3, 4 

 

Obrázek č. 35: Vzorky v prostředí destilovaná voda+Silvermanovo médium 9K s bakteriální 

kulturou Acidithiobacillus ferooxidas/přehled vzorků z nádob č. 1, 2, 3, 4, 5 

 

Obrázek č. 36: Vzorek v prostředí destilovaná voda+Silvermanovo médium 9K s bakteriální 

kulturou Acidithiobacillus ferooxidas/nádoba č. 1 
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Obrázek č. 37: Vzorek v prostředí destilovaná voda+Silvermanovo médium 9K s bakteriální 

kulturou Acidithiobacillus ferooxidas/nádoba č. 2 

 

 
Obrázek č. 38: Vzorek v prostředí destilovaná voda+Silvermanovo médium 9K s bakteriální 

kulturou Acidithiobacillus ferooxidas/kus č. 1, 2, 3, 4, 5 
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Obrázek č. 39: Vzorky v prostředí pitná voda+Silvermanovo médium 9K s bakteriální kulturou 

Acidithiobacillus ferooxidas/přehled vzorků č. 1, 2, 3   

 

Obrázek č. 40: Vzorek v prostředí pitná voda+Silvermanovo médium 9K s bakteriální kulturou 

Acidithiobacillus ferooxidas/nádoba č. 1 

 

Obrázek č. 41: Vzorek v prostředí pitná voda+Silvermanovo médium 9K s bakteriální kulturou 

Acidithiobacillus ferooxidas/nádoba č. 2 
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Obrázek č. 42: Vzorek v prostředí pitná voda+Silvermanovo médium 9K s bakteriální kulturou 

Acidithiobacillus ferooxidas/kus č. 1, 2, 3 

 

Obrázek č. 43: Speciální prostředí/pitná voda s H2SO4/nádoba č. 1 

 

Obrázek č. 44: Srovnání vzorků v prostředí pitná voda s přidáním H2SO4 a pitná voda 
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Obrázek č. 45: Vzorek v prostředí pitná voda 

6.5.1 Soubor filtračních papírů po přefiltrování speciálních prostředí při ukončení 

testu 

Na závěr pokusu se vybrané nádoby přefiltrovali a po vysušení zváţily (viz. tabulka č. 7) 

Největší mnoţství odpadu se vyskytlo ve speciálních prostředích:destilovaná 

voda + Silvermanovo médium 9K s bakteriální kulturou Acidithiobacillus ferooxidans (viz. 

obrázek č. 48) a v prostředí pitná voda+Silvermanovo médium 9K s bakteriální kulturou 

Acidithiobacillus ferooxidans (viz. obrázek č. 49) U ostatních speciálních prostředích došlo 

pouze k nepatrnému úbytku (viz. obrázek č. 46, 47). 
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Tabulka č. 7: Váhy filtrátů speciálních prostředí a přehled úbytku hmoty vlivem biokoroze. 

Prostředí Číslo nádoby Váha filtrátu (g) 
Váha filtr. 

papíru (g) 

Konečná váha 

po odečtení filtr. 

papíru (g) 

Destilovaná voda 

1 6,06 

5,6 

0,46 

2 5,81 0,21 

3 5,76 0,16 

4 5,7 0,1 

5 5,74 0,14 

Destilovaná voda 

s přidáním H2SO4 

1 5,72 0,12 

2 5,62 0,02 

3 5,72 0,12 

Medium 9K s 

Acidithiobacillus 

ferooxidans 

1 20,99 15,39 

2 17,88 12,28 

3 19,83 14,23 

4 18,35 12,75 

Pitná voda s kulturou 

Acidithiobacillus 

ferooxidans 

1 20 14,4 

2 12,51 6,91 

 

Obrázek č. 46: Filtrační papír/destilovaná voda nádoba č. 5 
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Obrázek č. 47: Filtrační papír/destilovaná voda s přidáním H2SO4 nádoba č. 3 

 

Obrázek č. 48: Filtrační papír/destilovaná voda+Silvermanovo médium 9K s bakteriální kulturou 

Acidithiobacillus ferooxidans/nádoba č. 2 

 

Obrázek č. 49: Filtrační papír/pitná voda+Silvermanovo médium 9K s bakteriální kulturou 

Acidithiobacillus ferooxidans/nádoba č. 2 

Z důvodu, ţe se v nádobách ponechaly přirozené podmínky, od započetí pokusu byly hodnoty 

pH po ukončení testování v hodnotách od pH 8 do pH 12. Daná pH byla naměřena i u 
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speciálních prostředí, kde byla přidávána H2SO4. Tento stav byl také podmíněn postupným 

doléváním destilované vody do všech vzorku při poklesu hladiny vlivem odpaření. 

Betonové trámečky při ukončení pokusu byly jednotlivě zváţeny a baleny do filtračních 

papírů. Takto připravené betonové vzorky trámečků byly specificky označeny (viz. tabulka 

č. 8-13) a převezeny na provedení pevnostních zkoušek v tahu ohybem dle normy 

ČSN EN 12390-5, v tlaku dle normy ČSN EN12390-4 (viz. obrázky č. 50, 51) a ke stanovení 

objemové hmotnosti. 

Tabulka č. 8: Specifikace testovaných trámečků v prostředí destilovaná voda+Silvermanovo 

medium 9K s bakterií Acidithiobacillus ferooxidans 

Nádoba 
Počet trámečků 

v kádince 
Váha trámečku (g) 

č.1 

1 595 

2 595 

3 620 

č.2 

1 610 

2 615 

3 615 

č.3 

1 595 

2 600 

3 610 

č.4 

1 610 

2 595 

3 605 
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Tabulka č. 9: Specifikace testovaných trámečků v prostředí destilované vody 

Nádoba 
Počet trámečků 

v kádince 
Váha trámečku (g) 

č.1 

1 600 

2 615 

3 605 

č.2 

1 595 

2 575 

3 590 

č.3 

1 600 

2 615 

3 595 

č.4 

1 585 

2 610 

3 605 

č.5 

1 615 

2 605 

3 610 

Tabulka č. 10: Specifikace testovaných trámečků v prostředí destilovaná voda s přidáním 

H2SO4 

Nádoba 
Počet trámečků 

v kádince 

Váha trámečku 

(g) 

č.1 

1 600 

2 590 

3 615 

č.2 

1 605 

2 605 

3 590 

č.3 

1 595 

2 605 

3 695 
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Tabulka č. 11: Specifikace testovaných trámečků v prostředí pitné vody+Silvermanovo 

medium 9K s bakterií Acidithiobacillus ferooxidans 

Nádoba 
Počet trámečků 

v kádince 
Váha trámečku (g) 

č.1 

1 585 

2 600 

3 605 

č.2 

1 600 

2 625 

3 620 

č.3 

1 595 

2 605 

3 695 

Tabulka č. 12: Specifikace testovaných trámečků v prostředí pitné vody s přidáním H2SO4 

Nádoba 
Počet kusů pouţitých 

k fyzikálním zkouškám 
Váha trámečku (g) 

1 1 600 

Tabulka č. 13: Specifikace testovaných trámečků v prostředí pitné vody 

Nádoba 
Počet kusů pouţitých 

k fyzikálním zkouškám 
Váha trámečku (g) 

1 1 605 

 

Obrázek č. 50: Ukázka pevnostních zkoušek v tahu ohybem 
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Obrázek č. 51: Ukázka pevnostních zkoušek v tahu ohybem 

6.6 Fyzikální zkoušky a vyhodnocení výsledků 

Po provedení zkoušek k zjištění objemové hmotnosti vzorků byly stanoveny průměrné 

hodnoty objemové hmotnosti (kg/m
3
) pro vţdy dvě vybrané nádoby s 3 vzorky betonových 

trámečků (viz. tabulka č. 14) pro kaţdé speciální prostředí. U prostředí pitná voda s přidáním 

H2SO4 a prostředí pitná voda byla pro toto testování vyuţita pouze vţdy jedna nádoba 

s jedním kusem betonového trámečku (viz. tabulka č. 14). Z porovnání výsledných 

průměrných hodnot objemových hmotností trámečků s hodnotou standartu (viz. tabulka č. 14) 

bylo zjištěno, ţe u všech testovaných vzorků došlo ke změně objemové hmotnosti vůči 

standartu (viz. graf č. 1). Nejvyšší rozdíl objemové hmotnosti (nad hodnotou standartu) od 

standartu byl naměřen u trámečků speciálního prostředí pitná voda. K nejmenšímu rozdílu 

objemových hmotností (pod hodnotou standartu), pak došlo u trámečků speciálního prostředí 

Voda s přidáním H2SO4 (nádoba č. 1)  
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Tabulka č 14.: Průměrné hodnoty objemové hmotnosti (kg/m
3
) 

Speciální 

prostředí/nádoba 

Označení 

v grafu 

Průměrné hodnoty 

objemové hmotnosti 

(kg/m
3
) 

Směrodatná 

odchylka 

Destilovaná voda/2 A 2104 21,52 

Destilovaná voda/5 B 2110 19,88 

Destilovaná voda 

s přidáním H2SO4/1 
C 2108 16,94 

Destilovaná voda 

s přidáním H2SO4/2 
D 2108 13,98 

Dest. voda + medium 9K s 

Acidithiobacillus 

ferooxidans/1 

E 2044 16,61 

Dest. voda + medium 9K s 

Acidithiobacillus 

ferooxidans/2 

F 2066 18,04 

Pitná voda s kulturou 

Acidithiobacillus 

ferooxidans/1 

G 2057 6,76 

Pitná voda s kulturou 

Acidithiobacillus 

ferooxidans/2 

H 2066 16,92 

Voda s přidáním H2SO4/1 CH 2041 - 

Pitná voda/1 I 2127 - 

Standart - 2084 - 
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Graf. č. 1: Porovnání průměrných hodnot objemové hmotnosti vzorků a standartu 

Po provedení pevnostních zkoušek v tlaku byly stanoveny průměrné hodnoty pevnosti v tlaku 

[MPa] pro vţdy dvě vybrané nádoby s 3 vzorky betonových trámečků (viz. tabulka č. 15) pro 

kaţdé speciální prostředí. U prostředí pitná voda s přidáním H2SO4 a prostředí pitná voda byla 

pro toto testování vyuţita pouze vţdy jedna nádoba s jedním kusem betonového trámečku 

(viz. tabulka č. 15). Z porovnání výsledných průměrných hodnot pevnosti v tlaku trámečků 

s hodnotou standartu (viz. tabulka č. 15) bylo zjištěno, ţe u všech testovaných vzorků došlo 

ke změně pevnosti v tlaku vůči standartu (viz. graf č. 2). Nejvyšší rozdíl pevnosti v tlaku od 

standartu byl naměřen u trámečku speciálního prostředí pitná voda. K nejmenšímu rozdílu 

pevnosti v tlaku, pak došlo u trámečku speciálního prostředí voda s přidáním H2SO4 (nádoba 

č. 1).   
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Tabulka č. 15: Průměrné hodnoty pevnosti v tlaku [MPa] 

Speciální 

prostředí/nádoba 

Označení 

v grafu 

Průměrné hodnoty 

pevnosti v tlaku [MPa] 

Směrodatná 

odchylka 

Destilovaná voda/2 A 78,57 8,93 

Destilovaná voda/5 B 74,64 8,68 

Destilovaná voda 

s přidáním H2SO4/1 
C 67,16 4,41 

Destilovaná voda 

s přidáním H2SO4/2 
D 71,68 10,88 

Dest. voda + medium 9K s 

Acidithiobacillus 

ferooxidans/1 

E 84,07 10,77 

Dest. voda + medium 9K s 

Acidithiobacillus 

ferooxidans/2 

F 84,09 12,80 

Pitná voda s kulturou 

Acidithiobacillus 

ferooxidans/1 

G 93,09 6,85 

Pitná voda s kulturou 

Acidithiobacillus 

ferooxidans/2 

H 98,43 3,50 

Voda s přidáním H2SO4/1 CH 100,62 3,425 

Pitná voda/1 I 60,90 4,84 

Standart - 104,04 - 
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Graf. č. 2: Porovnání průměrných hodnot pevnosti v tlaku [MPa] vzorků a standartu 

Po provedení pevnostních zkoušek v tahu ohybem byly stanoveny průměrné hodnoty v tahu 

ohybem [MPa] pro vţdy dvě vybrané nádoby s 3 vzorky betonových trámečků (viz. tabulka 

č. 16) pro kaţdé speciální prostředí. U prostředí pitná voda s přidáním H2SO4 a prostředí pitná 

voda byla pro toto testování vyuţita pouze vţdy jedna nádoba s jedním kusem betonového 

trámečku (viz. tabulka č. 16). Z porovnání výsledných průměrných hodnot v tahu ohybem 

trámečků s hodnotou standartu (viz. tabulka č. 16) bylo zjištěno, ţe u všech testovaných 

vzorků došlo ke změně tahu v ohybu vůči standartu (viz. graf č. 3). Nejvyšší rozdíl v tahu 

ohybem, od standartu byl naměřen u trámečku speciálního prostředí destilovaná voda 

s přidáním H2SO4 (nádoba č. 2). K nejmenšímu rozdílu v tahu ohybem, pak došlo u trámečků 

speciálního prostředí Dest. voda+medium 9K s Acidithiobacillus ferooxidans (nádoba č. 2). 
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Tabulka č. 16: Průměrné hodnoty v tahu ohybem [MPa] 

Speciální 

prostředí/nádoba 

Označení 

v grafu 

Průměrné hodnoty v tahu 

ohybem [MPa] 

Směrodatná 

odchylka 

Destilovaná voda/2 A 8,79 0,95 

Destilovaná voda/5 B 8,90 0,54 

Destilovaná voda 

s přidáním H2SO4/1 
C 8,67 0,23 

Destilovaná voda 

s přidáním H2SO4/2 
D 8,59 0,97 

Dest. voda + medium 9K s 

Acidithiobacillus 

ferooxidans/1 

E 15,25 0,27 

Dest. voda + medium 9K s 

Acidithiobacillus 

ferooxidans/2 

F 13,52 0,66 

Pitná voda s kulturou 

Acidithiobacillus 

ferooxidans/1 

G 14,15 1,95 

Pitná voda s kulturou 

Acidithiobacillus 

ferooxidans/2 

H 13,53 1,76 

Voda s přidáním H2SO4/1 CH 11,22 - 

Pitná voda/1 I 9,84 - 

Standart - 15,44 - 
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Graf. č. 3: Porovnání průměrných hodnot pevnosti v tahu ohybem [MPa] vzorků a standartu 
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7 ZÁVĚR 

V této diplomové práci jsem se zabývala problematikou biokoroze stavebních materiálů.  

Hlavní náplní byla problematika působení biodeteriogenů na stavební materiály. Zaměřila 

jsem se převáţně na mikroorganismy, atmosférické vlivy, identifikaci biodeteriogenů a jejich 

následnou likvidaci, případně prevenci proti jejich působení. U těchto biodeteriogenů jsem 

uvedla základní vlastnosti a jejich specifické působení v procesu degradace stavebních 

materiálů. Konkrétně zde byly popsány příčiny vzniku biokoroze a následné poškození 

materiálů, které můţe vést jak k povrchovému znehodnocení, tak i k závaţným strukturálním 

změnám. Z důvodu rozsáhlého vyuţití betonu a betonových směsí ve stavebnictví jsem 

vystavila tento materiál působení biokoroze ve speciálních prostředích. Náplní experimentální 

části této práce bylo tedy podrobit vzorky betonových trámečků působení speciálních 

prostředí po dobu 11 měsíců. Pro testy bylo pouţito 63 betonových trámečků, které byly 

rozděleny a uloţeny do 6 speciálních prostředí. Během procesu byla provedena vizuální 

kontrola pro zhodnocení průběhu biokoroze. Výsledkem první kontroly bylo zjištění, ţe, 

došlo ke změnám na povrchu vlivem prostředí. Následné 2 vizuální kontroly poukázaly na 

vzrůstající poškození povrchu betonových trámečků vlivem působení speciálních prostředí.  

Během celého procesu byly nejvýraznější změny pozorovány u trámečku v prostředí 

destilovaná voda+Silvermanovo médium 9K s bakteriální kulturou Acidithiobacillus 

ferooxidans a pitná voda+Silvermanovo médium 9K s bakteriální kulturou Acidithiobacillus 

ferooxidans. Po 11 měsících byl test ukončen a vybrané betonové trámečky byly testovány 

v pevnosti v tlaku, v tahu ohybem a byla u těchto vzorků měřena objemová hmotnost. U testů 

v pevnosti v tlaku, došlo k největším změnám vůči standartu u  trámečků v prostředí pitná 

voda a nejmenší rozdíl hodnot vůči standartu byl zjištěn u trámečků z prostředí pitná voda 

s přidáním H2SO4. U testů v tahu ohybem se projevily největší změny vůči standartu 

u trámečků v prostředí destilovaná voda s přidáním H2SO4 a nejmenší rozdíl hodnot vůči 

standartu byl zjištěn u trámečků v prostředí destilovaná voda+Silvermanovo médium 9K 

s bakteriální kulturou Acidithiobacillus ferooxidans. U prostředí pitná voda byla naměřena 

hodnota objemové hmotnosti trámečků nejvýše nad hodnotou standartu. U prostředí pitná 

voda s přidáním H2SO4 byla naopak naměřena nejniţší hodnota objemové hmotnosti trámečků 

pod úrovní standartu. Charakter výsledných hodnot poukazuje na úspěšnost testů biokoroze 

a naznačuje, ţe vystavení tohoto materiálu daným prostředím můţe způsobit jak vizuální, tak 
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závaţné pevnostní poškození. Na základě získaných informací doporučuji vyuţít vhodnou 

alternativu k ochraně betonu před biotickými vlivy.  
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