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ANOTACE 

 
Hlavním úkolem mé diplomové práce bylo se zaměřit na snížení obsahu 

organických polutantů obsažených v kontaminované zemině  pomocí biologických metod. 

Dále bylo mým úkolem experimentálně zjistit, která z vybraných bakteriálních kultur má 

lepší biodegradační schopnosti pro odstranění organických polutantů z kontaminovaného 

vzorku. 

V teoretické části diplomové práce jsem se zaměřila na popis procesu biodegradace, 

rozdělení biodegradačních technologií, zmínila jsem firmy, jež se biodegradací zabývají a 

hlavní část teoretického oddílu tvoří popis a způsob využití vybraných mikroorganismů - 

Pseudomonas putida a Rhodococcus sp. a charakteristika organických polutantů, které byly 

odstraňovány – polyaromatické uhlovodíky, polychlorované bifenyly a nepolární 

extrahovatelné látky. 

Experimentální část byla zaměřena na stručný popis kontaminované lokality, 

průběh a charakter výzkumu a na výsledky laboratorní biodegradace organických 

polutantů. 

 

Klíčová slova: biodegradace, biologická degradace polutantů, Pseudomonas putida, 

Rhodococcus sp., organické polutanty, polyaromatické uhlovodíky, polychlorované 

bifenyly, nepolární extrahovatelné látky. 

 

SUMMARY 

The main objective of this thesis was to focus on the reduction of organic pollutants 

contained in contaminated soil in the environment by biological methods. Furthermore, it 

was my task to experimentally determine which of the selected bacterial cultures has a 

better ability to remove the biodegradation of organic pollutants from contaminated sites. 

In the theoretical part of the thesis I focused on describing the process of 

biodegradation, biodegradation technology division, I mentioned the companies that deal 

with biodegradation and the main section of the theoretical description and method of use 

of selected microorganisms - Pseudomonas putida and Rhodococcus sp. and 

characterization of organic pollutants, which were removed - polyaromatic hydrocarbons, 

polychlorinated biphenyls and nonpolar extractable substances. 



 

 

The experimental part was focused on a brief description of contaminated sites, 

course and nature of the research laboratory and the results of biodegradation of organic 

pollutants. 

 

Key words: biodegradation, biological degradation of pollutants, Pseudomonas putida, 

Rhodococcus sp., organic pollutants, polycyclic aromatic hydrocarbons, polychlorinated 

biphenyls, nonpolar extractable substances. 
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1 Úvod a cíl práce 

 

Jednou z hlavních složek životního prostředí na území České republiky je velké 

množství organických sloučenin. Sloučeniny organického typu mohou vznikat přírodní ale 

hlavně také antropogenní cestou. Největším organickým problémem pro životní prostředí 

jsou různé druhy uhlovodíků, modifikace ropných látek, pesticidů a jiných nebezpečných 

polutantů pro naši krajinu. Tyto látky přispívají ke znečišťování životního prostředí a v 80. 

letech 20. století dosáhla úroveň koncentrace organických sloučenin neuvěřitelných 

6 000 000 tun za rok.Vzhledem k tomu, že koncentrace těchto látek v našem životním 

prostředí neustále narůstá, navíc tyto látky mají toxické a genotoxické vlastnosti, stává se 

problematika ochrany a tvorby životního prostředí v posledních letech prioritním a 

nejsledovanějším úkolem lidské společnosti nejen v České republice, ale i po celém světě. 

Abychom ochránili naše životní prostředí před negativními účinky znečištění 

organickými sloučeninami je nedílnou součástí těchto priorit a úkolů především 

odstraňování ohnisek antropogenní kontaminace horninového prostředí, podzemních a 

průmyslových vod a ovzduší. Tyto velmi důležité procesy nazýváme sanace. 

Nejdůležitějším aktem v celém procesu sanace je výběr vhodné technologie. Ten 

dokáže zásadním způsobem ovlivnit nejen průběh ale také výsledky sanačního procesu. 

Obvykle je možné vybírat z několika vhodných variant pro dekontaminaci znečištěného 

prostředí. Nejčastěji jsou využívány sanační metody fyzikálně-chemického nebo 

biologického charakteru. A právě biologické metody přinášejí řadu výhod, kdy můžeme 

hovořit o širokém využití přírodních procesů, možnosti provedení technologií in-situ a 

do popředí vystupuje také fakt, že metody biodegradace jsou nejlevnějšími technologiemi 

pro odstraňování organických polutantů. Metody biologické degradace jsou navíc velmi 

šetrné k životnímu prostředí, protože využívají přirozených procesů rostlin a živočichů, 

které se dějí v prostředí kolem nás.  

Cílem mé diplomové práce je ověřit, zda bakteriální kultury, které jsem zvolila pro 

tento laboratorní výzkum, jsou vhodnými mikroorganismy pro biologickou degradaci 

organických polutantů obsažených ve vzorku kontaminované zeminy. Sledovanými 

kontaminanty jsou v mém případě velmi často diskutované látky – polyaromatické 
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uhlovodíky, nepolární extrahovatelné látky a polychlorované bifenyly. Hlavním cílem této 

práce bylo zjistit, v jaké míře jsou bakteriální kultury Pseudomonas putida a Rhodococcus 

sp. schopny snížit koncentraci jednotlivých kontaminantů.  

V teoretické části se pokusím co nejvíce přiblížit a charakterizovat proces 

biodegradace a její metody, ovlivňující faktory a lehce zmíním také společnosti, které se 

touto problematikou zabývají. 
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2 Proces biodegradace 

2.1 Princip  procesu biodegradace 

Biodegradace je technologie, která využívá biologických procesů k transformaci 

nežádoucích chemických sloučenin na látky méně nebezpečné. Je to tedy biologická 

metoda, při které dochází k odbourávání nebo rozkladu organických látek, pro které často 

používáme výraz polutanty. Na biologickém rozkladu polutantů se mohou podílet zejména 

mikroorganismy, hlodavci a také hmyz. Technologie biologické degradace uhlovodíků 

pomocí mikroorganismů je známá od roku 1895, kdy byl vědcem Miyoshi objeven růst 

kvasinek na parafínech. [1] 

Pomocí biodegradace můžeme odstraňovat nechtěné organické polutanty přírodního 

původu a především také látky původu antropogenního, to znamená látky, které se dostaly 

do prostředí lidskou činností. V rámci sjednocení jsou biologické znečišťující látky 

v Evropské unii definovány mezinárodní úmluvou jako ˝perzistentní polutanty˝, které 

splňují určitá kritéria. [1] 

Perzistentní organické polutanty označujeme zkratkou POP a jsou charakteristické 

tím, že vykazují pravděpodobný toxický vliv pro člověka a na životní prostředí, jsou 

perzistentní (trvanlivé, obtížně rozložitelné), akumulují se v potravním řetězci a jsou 

v prostředí přenášeny na větší vzdálenost. Perzistentní polutanty jsou ve většině případů 

špatně rozpustitelné ve vodě, ale dobře rozpustné v tucích a organických rozpouštědlech, 

jsou hydrofobní, a to je činí nebezpečnými. Mezi perzistentní polutanty s nejzávažnějšími 

toxickými účinky patří především polycyklické aromatické uhlovodíky (PAU), halogenové 

organické látky (chloralkany, chloralkeny), chlorované benzeny, pesticidy, především 

chlorované insekticidy (DDT, HCH, hexachlorbenzen, chlornan, aldrin, apod.), 

průmyslové chemikálie (polychlorované bifenyly nebo uhlovodíky) a některé nežádoucí 

vedlejší produkty chemických výrob (třeba dibenzo-p-dioxiny, bifenyly a fenoly). [2] 

Nebezpečnost perzistentních organických polutantů pro člověka a životní prostředí se 

hodnotí podle několika kritérií. Jedná se o vlastnosti POP, jako jsou: doba perzistence, 

tenze par, schopnost bioakumulace, toxicita (průzkum karcinogenních, mutagenních a 

teratogenních vlastností) a expozice (způsob jejich využití a objem produkce). [2] 
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Biodegradaci můžeme využívat pro čištění odpadních a podzemních vod, půdy, 

plynů a kalů. Bohužel biodegradace není řešením pro všechny typy znečištění našeho 

životního prostředí. Je limitována typem odstraňovaných polutantů. [1] 

2.2 Faktory ovlivňující biodegradaci 

Aby byl průběh biodegradace úspěšný, je potřeba, aby splňoval určité předpoklady 

[3]:  

- existence mikroorganismů s vhodným enzymatickým vybavením, 

- mikroorganismus se musí pohybovat ve stejném prostředí jako polymer, 

- organická látka, kterou chceme odstranit, musí být dostupná pro daný 

mikroorganismus, 

- zajištění vhodných fyziologických podmínek prostředí pro namnožení a aktivitu 

mikroorganismů (teplota, vlhkost, pH), 

- mikroorganismy by měly být schopny penetrace organické látky, nebo jejích frakcí 

přes membránu (vnitrobuněčné enzymy jsou nezbytné pro biodegradaci). 

Samotná biodegradace se skládá ze dvou procesů: depolymerace makromolekuly a 

mineralizace. V průběhu těchto dvou etap biodegradace aktivně působí dvě kategorie 

velmi důležitých enzymů – extracelulární a intracelulární. Celý proces biodegradace je 

ovlivňován nejen splněním určitých předpokladů, ale také limitujícími faktory. Faktorů, 

které se podílejí na průběhu biodegradace, je mnoho. Proto je velmi důležité je důkladně 

prozkoumat a zhodnotit. Tyto limitující vlastnosti procesu, prostředí a mikroorganismů je 

nutné posuzovat jako celek. Faktory, které ovlivňují průběh biodegradace, můžeme 

rozdělit do tří skupin: biologické, fyzikálně – chemické a jiné. [3] 

2.2.1 Biologické faktory 

2.2.1.1 Rychlost biodegradace 

Při výběru procesu biodegradace volíme druh sanace, která má nejrychlejší průběh. 

Rychlost průběhu biodegradace je velmi důležitým aspektem, protože při nízké rychlosti 

dochází k prodloužení sanačních pochodů a z toho jednoznačně vyplývá navýšení 

finančních nákladů. [4] 
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2.2.1.2 Vztahy mezi mikroorganismy 

Tento faktor má největší význam při synergii, kdy se na odstranění nebo transformaci 

polutantů podílejí dva nebo více druhů mikroorganismů, přičemž samostatně ani jeden 

z nich není schopen přeměnu organické látky uskutečnit. Synergické vztahy mezi 

mikroorganismy proces biodegradace podstatně urychlují. Velmi důležitým aspektem při 

využití synergie je vhodný výběr mikrobiotických kultur. V nesprávné kombinaci 

mikroorganismů může dojít k opačnému účinku, kdy dochází k predaci, která samozřejmě 

proces biodegradace naopak velmi zpomalí. [4] 

2.2.1.3 Schopnost degradovat polutant, schopnost adaptace a aklimatizace 

Důležitou podmínkou je koncentrace mikroorganismů v kontaminované půdě. Je 

potřeba, aby byl obsah biomasy na tolik vysoký, aby došlo k potřebnému snížení 

kontaminantů v půdě pod limit stanovený ve vyhlášce Ministerstva životního prostředí. 

Uměle připravené mikrobiální kultury musí být také schopny konkurovat přirozeně se 

vyskytujícím druhům, žijícím v kontaminovaném prostředí. [4] 

2.2.2 Fyzikálně – chemické faktory 

Mezi fyzikálně – chemické faktory, které ovlivňují průběh biodegradace řadíme 

především parametry okolního prostředí a přítomnost chemických látek, které by na 

sanované lokalitě mohly potlačovat, nebo úplně zastavit reprodukční a biodegradační 

schopnosti mikroorganismů. 

2.2.2.1 Živiny 

Mikrobiální degradace organických sloučenin si žádá dostatek nutrientů, neboli 

živin, které jsou nezbytným zdrojem uhlíku, energie, vitamínů a jiných živných prvků. 

Dostatečná koncentrace nutrientů napomáhá správnému průběhu biodegradace a také 

podporuje optimální biologický růst mikrobiálních kultur. Ve skutečnosti se jedná 

především o dodání dostatečného množství dusíkatých, fosforečných a draselných živin. 

Dynamika množení a odumírání buněk, požírání mikroorganismů mezi sebou predátory a 

parazity, vede za přirozených podmínek ke koloběhu látek v prostředí a vytváří rovnováhu 

směřující k cílené degradaci materiálu. [5] 
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2.2.2.2 Dostupnost kyslíku  

Biodegradace může probíhat dvěma způsoby, a to za přístupu kyslíku (aerobní 

biodegradace), nebo bez přístupu vzduchu (anaerobní biodegradace). Průběh aerobní 

biodegradace je mnohem rychlejší než biodegradace za nepřístupu vzduchu. Kyslík může 

být dodáván v několika různých formách: rozpuštěný ve vodě, ve formě vzduchu, čistého 

atomárního kyslíku, peroxidu vodíku, nebo ozonu.  

U anaerobní biodegradace dochází k pomalejším pochodům z důvodů pomalé 

adaptace mikroorganismů na prostředí bez kyslíku. [5] 

2.2.2.3 Teplota prostředí 

Teplota je jedním z nejdůležitějších faktorů. Má vliv na aktivitu mikroorganismů a 

tím je samozřejmě ovlivněna i rychlost biodegradace organických sloučenin v půdním 

prostředí. Většinou platí pravidlo, že rychlost biodegradace při vyšších teplotách roste. Při 

zvýšení teploty o 10 °C se rychlost procesu přeměny zdvojnásobí. [5] 

2.2.2.4 pH okolního prostředí 

Proces biodegradace a přeměna organických látek jsou hodnotou pH velice 

ovlivněny. Pokud se naše biologická kultura skládá z více druhů mikroorganismů, můžeme 

se pohybovat v širokém rozmezí pH hodnot. Ale v případě, že se jedná pouze o jeden druh 

mikroorganismu je rozpětí pH velmi malé. Většinou se proces biodegradace uskutečňuje 

kolem hodnot neutrálního pH 6,5 – 8,5. [5] 

2.2.2.5 Koncentrace kontaminantu 

Koncentrace kontaminantu nesmí být ani příliš vysoká, ani příliš nízká. Při vysoké 

koncentraci polutantů v kontaminované zemině hrozí mikroorganismům otrávení. Vysoká 

koncentrace je pro mikrobiální kulturu ve většině případů toxická. V tomto případě je pak 

vhodné použít více typů sanačních metod. Naopak při nízké koncentraci znečišťujících 

organických látek nedochází ke spuštění funkcí katabolických enzymů, které slouží 

k rozkladu a odbourávání polutantů. [4] 
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2.2.3 Jiné faktory 

Mezi jiné, nezařaditelné, faktory se řadí cena použitých sanací. Využití bakteriálních 

kultur je z celkového hlediska levnější metodou ve srovnání s chemickými nebo jinými 

fyzikálními metodami. Hlavním a nejdůležitějším faktorem je zvolení správné biologické 

metody. Platí zde obecné pravidlo, které říká: ˝že čím vyšší rychlost biodegradace, tím 

nižší konečná finanční částka˝. 

2.3 Firmy zabývající se biodegradací 

Biodegradační technologie se v České republice začaly rozvíjet po roce 1989. 

Zlomem v historii biodegradace byla první česká firma, která se zabývá odbouráváním 

uhlovodíkových polutantů už od roku 1992. Poté vznikaly další a další firmy, zabývající se 

problematikou dekontaminace znečištěného půdního a vodního prostředí. Náplní jejich 

práce nebylo jen odstraňování starých ekologických zátěží, ale také výroba přípravků, 

které by posloužily pro odbourávání látek, které vznikají ve výrobních odvětvích 

průmyslu. V kurzu jsou především látky typu ropných frakcí, tuky, cukry, živočišný nebo 

rostlinný odpad a látky, které vznikají při různých ekologických haváriích. 

2.3.1 Biodegradace s.r.o 

Firma Biodegradace s.r.o se sídlem v Ostravě byla založena v roce 1995. 

Specializace této firmy se směřuje především na biologické čištění kontaminovaných 

zemin. Nabídka vykonávaných služeb je mnohem širší. Zabývají se také odstraňováním 

odpadů, zajištěním nepřetržité havarijní služby a poskytováním konzultací v oboru 

dekontaminací. [6] 

Aktivita v oboru zpracování odpadů této biodegradační společnosti se pohybuje 

kolem desetitisíce tun odpadu za rok. Na obrázku 1 můžeme vidět záběr na postiženou 

lokalitu, kontaminovanou ropnými látkami, a obrázek 2 zobrazuje sondážní odběr vzorků 

v kontaminované lokalitě. Dále je třeba také zmínit několik stovek ekologických zakázek a 

projektů, které se naskytnou i mimo území České republiky, takže svou působnost rozšiřují 

i do zahraničí.  
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Obrázek 1 Ruční sběr uniklé ropné látky Obrázek 2 Mělká sondáž, odběr vzorků 

(Libavá, lokalita Kozlov) [7] (Libavá, lokalita Kozlov) [7] 

2.3.2 Sita CZ 

Společnost Sita CZ je členem mezinárodní průmyslové skupiny SUEZ 

ENVIRONNEMENT, což je společnost, která se zabývá službami v oblasti životního 

prostředí. Tato společnost působí na českém trhu především v odvětví odpadového 

hospodářství a mimo jiné se zabývá i biodegradacemi. Biodegradační technologie 

uplatňuje při dekontaminaci znečištěných zemin, betonů, sutí a ropných kalů z myček, a to 

na několika místech v České republice. Proces biodegradace probíhá na zabezpečených 

dekontaminačních plochách, kde dochází k úpravám fyzikálních, chemických a 

biologických podmínek prostředí. Poté může dojít k aplikaci biopreparátu a k vlastní 

dekontaminaci. Dekontaminované materiály, které nám vznikají, jsou pak využívány 

v závislosti na své kvalitě. [8] 

2.3.3 G-servis Praha spol. s.r.o. 

Firma G-servis Praha spol. s.r.o., jejíž logo můžeme pozorovat na obrázku 4, je 

společnost, nabízející služby ve formě konzultací, dodávek a realizace zakázek v oblastech 

geologických prací a sanací, úpravy vody a biotechnologií. Čištění kontaminovaných částí 

půdy a zemin, které jsou znečištěny biologicky rozložitelnými látkami, provádí metodou 

in-situ, přímo v místě kontaminace, nebo metodou ex-situ, v tomto případě dojde 

k odtěžení zeminy a jejímu odvezení na dekontaminační plochu. Tato společnost byla 

založena v roce 1993 a může se pyšnit zakázkami jak na území České republiky, tak i 

v zahraničí. Také je členem několika významných organizací, například České asociace 
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sanačních biotechnologů (ČASAB), České asociace konzultačních inženýrů (CACE), 

České společnost chemického inženýrství (ČSCHI) a jiné. [9] 

      

Obrázek 3 Sanační technika [10]  Obrázek 4 Logo společnosti G-servis Praha [9] 

2.3.4 Dekonta a.s. 

Společnost Dekonta a.s. se pohybuje v oblasti biologického čištění zemin od počátku svého 

vzniku v roce 1992. Hlavní sídlo firmy se nachází v Praze, ale její působnost je rozšířena 

prostřednictvím dceřiných firem i v zahraničí, a to v Rusku, Polsku, Rumunsku, Turecku a 

Slovensku. Je vybavena vysoce kvalitním technickým zařízením a také biologickým materiálem. 

Do pole své působnosti zahrnuje průzkum a dekontaminaci lokalit, likvidaci nebezpečných odpadů, 

ekologickou havarijní službu, konzultační a laboratorní služby, výzkum v oblasti 

environmentálních technologií, ekologickou demolici a terénní úpravy. [11] 

Firma Dekonta a.s. je známá svým rozsáhlým a moderním vybavením, kde můžeme zařadit 

komplexní technologické vybavení pro sanaci kontaminovaného prostředí fyzikálními, chemickými i 

biologickými metodami, 20 biodegradačních středisek, chemické, mikrobiologické a výzkumné 

laboratoře, vybavení pro terénní výzkum (odběrové zařízení, vrtné soupravy) a další jiné technické 

pomůcky, jež se zapříčiňují o vyčištění kontaminovaných lokalit, jako je tomu na obrázcích 5 a 6. 

[11] 
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Obrázky 5, 6 Dekontaminace znečištěných lokalit [12] 
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3 Metody biodegradace 

Biologické čištění kontaminovaných zemin je založeno na metabolických 

procesech specifických organismů, především bakterií a hub. Mikroorganismy schopné 

biodegradace využívají znečišťující organické látky jako zdroj uhlíku, živin a energie ke 

svému růstu a produkci. Před samotným zahájením biodegradačních procesů je potřeba 

dlouhého pozorování a průzkumu, protože důležitým kritériem správného a účinného 

průběhu biodegradace je zajištění optimálních podmínek pro mikrobiální kultury. 

Biodegradační technologie můžeme rozdělit na dvě velké skupiny: in-situ a ex-situ. 

V praxi se často setkáme s třetí možnou variantou procesu biodegradace, kdy dochází ke 

kombinování těchto technologií. Technologie a procesy, které se v tomto odvětví 

biodegradací objevují mají velice variabilní a přizpůsobivý průběh, který umožňuje 

rychlou a cílenou přeměnu negativních vlivů. Látky, které při použití těchto technologií 

vznikají, pak nejsou nebezpečné pro člověka ani životní prostředí. 

Při samotném čištění kontaminované půdy veškerý proces začíná v biochemické 

laboratoři, kde nejprve dochází k analýze půdní struktury a živin, které se v půdě 

nacházejí. Podle půdních podmínek dojde ke zvolení druhu mikrobiální kultury, vhodné 

pro odbourávání polutantů. Celkový proces biologického čištění zeminy je pod neustálou 

kontrolou a má přibližnou dobu trvání od tří do pěti měsíců. Získaná vyčištěná půda pak 

nesmí přesahovat limitní koncentrace látek a musí odpovídat požadavkům hygienizačních 

předpisů. Takto dekontaminovanou zeminu můžeme využít pro různé účely v zemědělství, 

zahradnictví, nebo jako podkladový materiál na skládkách či ve stavebnictví. [13] 

3.1 Biodegradace in-situ 

Proces biodegradace in-situ je založený na využití metabolických pochodů 

mikroorganismů, které vedou k transformaci, rozložení, nebo odstranění polutantů 

z poškozeného prostředí. Slovní spojení biodegradace in-situ můžeme převést do češtiny 

jako biodegradaci, která probíhá v místě kontaminace.  

Tyto technologie mají nejednu výhodu. Při použití těchto biotechnologických 

metod dochází k minimálnímu narušení životního prostředí v místě kontaminace, protože 

proces biodegradace se děje přímo v kontaminované zemině, takže není potřeba ji 

vytěžovat a narušovat tak strukturu horninového prostředí. S touto výhodou souvisí další 
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pozitivum, a to jsou nižší náklady, protože nedohází k odtěžení a převážení kontaminované 

zeminy na jiné místo dekontaminace. [14] 

Biologické metody in-situ mají samozřejmě i svá omezení. Je možné je použít 

pouze pro určité typy půd, navíc přírodní podmínky, především teplota, jsou velmi těžko 

kontrolovatelné. Dalším velkým přítěžím je fakt, že u těchto metod většinou nedochází 

k úplné dekontaminaci, takže je potřeba použít další dekontaminační metodu. [14] 

3.1.1 Bioventing 

Bioventing je metoda, kterou mohou být odstraňována organická znečištění při 

úniku ropných produktů, a to včetně benzinu, petroleje a nafty. Principem této technologie 

je využití vzduchu, který je vtlačován do nesaturované zóny (zóna nad hladinou podzemní 

vody) v horninovém prostředí. Vtlačovaný vzduch okysličuje kontaminované prostředí a 

vytváří tak optimální podmínky pro mikrobiální kulturu a průběh biodegradace. Injekční 

vrt může být použit nejen pro vhánění vzduchu, ale také pro vstřikování mikroorganismů. 

Obecné schéma biodegradační metody bioventing je znázorněno na obrázku 7. [16] 

 

Obrázek 7  Obecné schéma metody bioventing [15] 

Použití bioventingu je výhodné hned z několika hledisek. Tato technologie není 

ekonomicky příliš náročná a při průběhu této biologické metody není potřeba zastavovat 

provoz sanovaného objektu. Další velkou výhodou je jednoduchost a nenáročnost, která se 

vztahuje na instalaci zařízení a aktivaci procesu. [16] 
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3.1.2 Fytoremediace 

Fytoremediace je biodegradační technologie, která využívá rostliny, nebo 

mikroorganismy spolupracující s rostlinami, k fixaci, akumulaci nebo rozkladu 

nebezpečných organických nebo anorganických kontaminantů. Fytoremediační metody se 

využívají především v oblasti odstraňování těkavých a semitěkavých organických látek, 

těžkých kovů, radioaktivních izotopů a pesticidů z abiotických složek prostředí jako jsou 

sedimenty, půda a voda. Hlavním kritériem pro úspěšný průběh fytoremediačních metod je 

biologická přístupnost kontaminantů pro kořenový systém rostlin, a to zejména z hlediska 

rozpustnosti látky, propustnosti půdy a doby trvání kontaminace. Metody fytoremediace 

můžeme v závislosti na charakteru kontaminantu, jeho koncentrace a vlastnostech 

kontaminovaného prostředí rozdělit do čtyř podskupin: fytoextrakce, rhizofiltrace, 

fytodegradace a fytovolatilizace. [17] 

Tato fytoremediační technologie je výjimečná širokým spektrem výhod, proto se jí 

dostává velkého rozvoje. Proces fytoremediace má v odstraňování nebezpečných 

kontaminantů vysokou efektivitu, a to i přes snížení nákladů na biodegradačních 

procesech. Další velmi významné pozitivum spočívá v šetrném přístupu k životnímu 

prostředí, protože fytoremediace nevyužívá těžkou techniku pro odstraňování polutantů. 

Co se týče energie, tak využívá přírodní solární energii, a s tím samozřejmě souvisí 

podpora veřejné populace. Naopak nevýhodou této biodegradační metody je pomalejší 

průběh dekontaminace ve srovnání s jinými biologickými, fyzikálními nebo chemickými 

metodami. V současné době je znám malý počet rostlinných zástupců, které by se daly 

použít pro fytoremediaci. [18] 

Fytoremediace využívá rostlin, které jsou charakteristické rychlým růstem a 

příjmem kontaminantů v takové míře, aby se jejich pěstování vyplatilo v následném 

dekontaminačním procesu. Pěstování specifického druhu rostlinné biomasy se liší 

klimatickými podmínkami prostředí. Na území České republiky se pro tyto biodegradační 

účely pěstují zejména technické konopí, psineček obecný (těžké kovy), len, tolice vojtěška 

(chlorované organické sloučeniny), slunečnice a kukuřice. [17] 

3.1.3 Biofiltry 

Biofiltry jsou nádrže, jejichž výplň je tvořena kusovým materiálem a ten je zkrápěn 

mechanicky předčištěnou odpadní vodou. Technologie biofiltrů se nejčastěji využívá 
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v prostředí znečištěném biologicky odbouratelnými látkami a to už při velmi malých 

koncentracích, kdy však dochází k silnému zápachu. Vzhledem k nízkým nákladům, co se 

týče provozu biofiltrů, se stává tato technologie stále více používanou a to především 

v oblasti odstraňování těkavých organických látek i některých anorganických 

znečišťujících látek. [20] 

Principem biofiltrace (viz obrázek 8) je především biofilm, který vytvářejí vybrané 

mikrobiální kultury. Nejvhodnějšími mikroorganismy pro vytvoření biofilmu jsou hlavně 

bakterie, které tvoří převážnou část biofilmu, ale vyskytovat se zde mohou také nižší 

houby, prvoci a bezobratlí. Do biofiltru je nasáván znečištěný plyn, který prochází přes 

biofilm, kde dojde k přímému styku polutantů s bakteriální membránou a vstupu našeho 

polutantu do metabolismu mikroorganismu. Začleněním do metabolismu mikroorganismů 

dochází k rozkladu polutantů. Vzniklá energie je pak využita k syntéze buněčné hmoty a 

k rozmnožování mikrobiální kultury. [19] 

 

Obrázek 8 Schéma principu biofiltrů [21] 

Ve srovnání s ostatními dekontaminačními technologiemi jsou biofiltry velmi 

výhodně zvolenou metodou a to hned z několika důvodů: nejsou  náročné na obsluhu,  na 

spotřebu energie, při využívání tohoto procesu nám nevznikají žádné vedlejší odpadní 

produkty, je výhodná z pohledu velmi malých investičních a provozních nákladů, účinnost 

této technologie mnohdy dosahuje až 90% a navíc je vhodná pro odstraňování polutantů již 

při malých koncentracích. [20] 

3.1.4 Air sparging 

Air sparging je sanační metoda, probíhající v saturované i nesaturované zóně, která 

snižuje koncentraci těkavých a semitěkavých složek, obsažených v ropných produktech, 

pomocí vháněného vzduchu. Odstraňované polutanty jsou ve většině případů absorbovány 
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v půdě, nebo se již dostaly do podzemních vod. Proces air spargingu je modifikací 

ventingové technologie, která nachází uplatnění v biodegradacích metodami in-situ i ex-

situ. Pro dosažení vyšší účinnosti procesu se metoda air spargingu často využívá ve spojení 

s extrakcí půdních par. [22] 

Principem air spargingu, který si můžeme pro bližší představu prohlédnout na 

obrázku 9, je vhánění vzduchu do kolektoru až k nepropustnému podloží. Tam dochází ke 

hromadění vzduchových bublin, které vede ke vzniku jemné bublinové disperze. Polutanty 

se přichytí k povrchu vzduchových bublin a jsou vynášeny ke sběrnému výparnému 

systému. Ventingovým procesem dochází k odstranění kontaminantů z životního prostředí. 

Pro zvýšení efektivity se využívá tzv. síť air spargingových vrtů, čímž se jednoznačně 

zvyšuje účinnost procesu. [23] 

 

Obrázek 9 Schéma air spargingu [24] 

Výhody air spargingu spočívají v nižších ekonomických nákladech. 

K dekontaminaci prostředí dochází za nepřerušovaného provozu sanovaného objektu, 

strojní vybavení této technologie je snadno dostupné s velmi jednoduchou instalací a doba 

ošetřovaných prostor se při optimálních podmínkách pohybuje v době od 1 do 3 let. Hlavní 

nevýhodou air spargingu je několikanásobné omezení ze strany poškozeného prostředí. 

Jedná se především o propustnost horninového prostředí, vlhkost zeminy, koncentraci 

znečištění a teplotu půdního vzduchu. [22, 23] 

3.2 Biodegradace ex-situ 

Biodegradační postupy ex-situ jsou nejčastěji používány v případě znečištění 

zeminy ropou nebo ropnými produkty. Hlavním rozdílem mezi biodegradacemi způsobem 
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in-situ a ex-situ je především způsob provedení. Při zvolení metody ex-situ je potřeba před 

zahájením samotné biodegradace vytěžit kontaminovanou horninu a převézt ji na místo, 

které je opatřeno nepropustnou krytinou, kde budou lepší podmínky prostředí pro 

mikrobiální kulturu a tím i pro průběh procesu. Než dojde k nasazení mikroorganismů do 

kontaminované zeminy, je většinou horninový materiál podroben předúpravě, která opět 

zvyšuje účinnost procesu biodegradace.  

Největší výhodou provedení metodou ex-situ je mnohem kratší časové období 

odstranění polutantů z horninového prostředí, ve srovnání s metodami in-situ (přímo 

v místě kontaminace). Dalším důležitým pozitivem této metody je provedení sanace za 

kontrolovaných podmínek okolního prostředí. Je potřeba dodržovat optimální podmínky 

prostředí, především v rámci kombinace kyslíku, živin a vlhkosti, regulace teploty a pH. 

Z hlediska nevýhod jsou hlavním negativem metod ex-situ vyšší náklady na provedení. 

Jsou dány již zmíněným odtěžením horniny a převezením na místo dekontaminace, do toho 

je také zahrnuta následná mechanická a chemická úprava kontaminované zeminy. [23, 25] 

3.2.1 Land farming 

Tato metoda patří do řad nejčastěji používaných biodegradačních metod ex-situ, 

pro odstraňování znečištění půdy způsobené ropou nebo ropnými produkty. Metodu land 

farming můžeme označovat také termínem ,,metoda ex-situ záhonovým způsobem˝. 

Kontaminovaná zemina má totiž charakter záhonu (viz obrázek 10), poněvadž je 

zemědělsky obdělávána, hnojena, zavlažována, provzdušňována i například přehazována. 

Tento proces se děje na specializovaných plochách, které mohou být označovány jako 

˝biopole˝. Místo, na kterém dochází k dekontaminaci odtěžené zeminy, musí být podloženo 

nepropustným materiálem, aby nedocházelo k průsaku nebezpečných látek do podzemních 

vod. [3] 
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Obrázek 10 Biodegradace metodou land farming[26] 

Velmi důležitým aspektem z hlediska správného průběhu biodegradace, je dbát na 

správný poměr mikroorganismů vzhledem ke kontaminaci půdy. V případě, že se 

v kontaminované zemině vyskytuje malý počet mikroorganismů, je nezbytné dodat 

potřebné množství mikrobiální kultury umělou cestou. Stejně tak je tomu u kontaminace 

půdy, obsahuje-li zemina příliš mnoho polutantů, jejichž množství by mohlo být toxické 

pro mikroorganismy. Je potřeba kontaminovanou půdu namíchat s čistou zeminou tak, aby 

se snížila koncentrace polutantů na přijatelné množství pro čistící schopnosti 

mikroorganismů. [3, 25] 

3.2.2 Kompostování 

Kompostování je biologický proces, který je v našem případě kombinací 

bioremediace a samotného kompostování. Je to technologie, která využívá přirozených 

procesů, které se odehrávají i v přírodě, k přeměně biologicky rozložitelného materiálu na 

látky neškodné pro životní prostředí. Kontaminovaná zemina je na počátku procesu 

promíchána s pevným materiálem (sláma, dřevo, piliny apod.), obohacena zdrojem dusíku 

a fosforu, a pak je tato směs navršena do velkých kup. Celý proces probíhá za neustálé 

aerace a za zvýšených teplot, jejichž výše se odvíjí podle jednotlivých fází kompostování. 

Při procesu kompostování je neustále využíváno metabolických procesů mikroorganismů, 

které disponují širokým spektrem enzymových reakcí, jež jim umožňují přeměňovat složité 

organické polymery na látky jednodušší z hlediska získávání uhlíku. [27] 
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Obrázek 11 Kompostování kontaminované půdy [26] 

Aplikaci kompostování lze využít hlavně při čištění kontaminovaných zemin, jak 

můžeme pozorovat na obrázku 11, jejichž znečištění je způsobeno různými druhy 

pesticidů, ropnými uhlovodíky, těžkými kovy, polyaromatickými uhlovodíky, 

chlorovanými fenoly a dalšími organickými sloučeninami. Celkové množství kompostu, 

které ovlivňuje účinnost procesu biodegradace je velmi kolísavé, a to v závislosti o jaký 

druh kontaminantu se jedná a v jakém prostředí se proces odehrává. [3, 27] 

3.2.3 Biolože 

Biolože, často nazývané také ,,bed reaktor˝, z důvodu způsobu umístění 

kontaminované zeminy. Je totiž uložena do uzavřené vany, která je vybavena drenáží, jež 

slouží k odvádění nebezpečných výluhů, které mohou vznikat, a vede k následnému 

zpracování v bioreaktorech. Průběh této technologie se odehrává v uzavřených halách, 

které jsou opatřeny filtry. Filtry jsou využívány ve směru zachycování různých produktů, 

které vznikají při metabolických pochodech mikroorganismů. Vzniklé metabolické 

produkty mohou vykazovat toxické nebo těkavé vlastnosti. [3] 

Hlavním principem biodegradace kontaminované zeminy pomocí biolože je 

provzdušňování aeračním zařízením, které je tvořeno systémem trubek. V případě 

nedostatku živin během procesu je v záloze zavlažovací systém, který je umístěn nad 

vanou. Tento zavlažovací systém umožňuje dodání potřebných živin a také mikrobiální 

suspenze s odpovídající energetickou aktivitou. [5] 

3.2.4 Bioreaktory 

Použití bioreaktorů má velmi široké uplatnění. Využít tuto technologii můžeme při 

výrobě různých produktů v rámci fermentačních technologií, ale hlavně také v oboru 
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dekontaminačních procesů. Biodegradační metodu bioreaktorů můžeme uplatnit při 

odstraňování celé řady organických polutantů jako jsou ropné uhlovodíky, rozpouštědla, 

pesticidy, konzervační prostředky, odpady z petrochemického průmyslu apod. Technologie 

pro různá využití jsou si vzájemně mezi sebou podobné a to v tom, že se ve všech 

případech jedná o nádoby, kde se pospolu nachází kontaminovaná zemina, mikrobiální 

kultura a uhlíkový substrát, které společně tvoří suspenzi, jež je transformována na 

vznikající produkt. [4, 28] 

Principem bioreaktorů, který si můžeme prohlédnout na obrázku 12, je řízená 

biologická přeměna. Prvním krokem je úprava kontaminované půdy, a to využitím 

fyzikálních procesů, kdy dochází k odstraňování částí velké kusovitosti, kamenů a odpadů 

ze stavební činnosti. Následně dochází ke smíšení s vodou tak, aby bylo dosaženo 

optimální koncentrace, která je dána charakteristickými vlastnostmi polutantů, fyzikálních 

vlastností půd a také rychlostním průběhem biodegradace. Poté se vzniklá suspenze smíchá 

s optimálním množstvím živin a kyslíku. V závěru biodegradačního procesu dochází 

k odvodnění půdního kalu, při kterém se nejčastěji používají tlakové filtry, vakuové filtry, 

centrifuga nebo usazovací nádrž. Po celou dobu procesu je neustále kontrolována hodnota 

pH. [28] 

 

 

Obrázek 12 Schéma průtočného bioreaktoru [29] 

3.2.5 Bioskládky 

Bioskládky, neboli řízená biologická úprava, jsou velmi různorodou technologií 

v oblasti biodegradace. Protože se jedná o metodu ex-situ, tak pracujeme s vytěženou 
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kontaminovanou zeminou, do které se přidávají materiály, jež zlepšují půdní vlastnosti. 

Přidávat můžeme například slámu, piliny, dřevní hmotu apod. Takto namíchaný a 

připravený substrát se vrství na speciálně upravenou plochu, která je vybavena drenážním 

systémem. Drenážní systém se v bioskládkách nachází z důvodu vznikajících průsaků a 

nezbytného provzdušňování. [28] 

Technologie bioskládek je použitelná pro široké spektrum polutantů ze skupin 

nehalogenových organických těkavých látek a ropných uhlovodíků. S menší účinností se 

dají bioskládky aplikovat v případě rozkladu také u pesticidů a halogenových těkavých a 

semitěkavých látek. Po celou dobu procesů v bioskládkách probíhají měřitelné kontroly 

vlhkosti, tepla, živin, kyslíku a pH, aby byl průběh biodegradace co nejúčinnější. [4, 28] 

Nejznámější variantou bioskládek je tzv. EBIOX (viz obrázek 13). U této 

technologie je největším objevem zkrácení doby trvání biodegradace, omezení vzniku 

emisí a navíc menší nároky na plochu půdy. Během provozu této bioskládky je nutné 

dodržovat týdenní kontroly, které zahrnují sledování některých parametrů, a to hodnoty 

amoniaku, dusičnanů, fosforečnanů, rozpuštěného kyslíku a pH. 

 

 

Obrázek 13 Schéma technologie EBIOX [30] 
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4 Mikrobiální kultury v biodegradačních technologiích 

Některé mikroorganismy jsou schopné jako zdroj své výživy využívat cizorodé 

toxické látky a sloučeniny antropogenního původu. Jedná se o dvě skupiny látek. Zástupci 

první skupiny jsou látky využívané jako zdroj uhlíku a energie, jejichž velkou zásobárnu 

představují sloučeniny ropných produktů, fenolických látek a některých pesticidů. Druhou 

skupinu látek tvoří sloučeniny, které fungují jako zdroj dusíku a minerálních prvků, a to 

zejména kyanidy a sirné sloučeniny. Mikroorganismy vystupující v procesech 

biodegradace jsou využitelné k rozkladu nebo přeměně kontaminantů v oblastech 

znečištěné půdy, vody, sedimentů a kalů. [31] 

Principem technologie biologické degradace je rozklad přítomných uhlovodíků 

v kontaminované oblasti pomocí mikroorganismů. V současné době je popsáno přes 200 

druhů mikroorganismů, které jsou schopny modifikace uhlovodíků. Mezi nejznámější a 

nejčastěji využívané mikroorganismy schopné biodegradace jsou klasifikovány anaerobní 

bakterie (Desulfomonile, Clostridium), aerobní bakterie (Pseudomonas, Acinetobacter, 

Rhodococcus, Nocardia, Bacillus), sinice a méně často se můžeme setkat také 

s kvasinkami a plísněmi (Candida, Trichoderma, Penicillium, Aspergillus), nebo jejich 

metabolických produktů v podobě enzymů. Biodegradační procesy rozkladu biologických 

látek mohou probíhat dvěma způsoby: za přístupu kyslíku (aerobní procesy) a za 

nepřístupu kyslíku (anaerobní procesy). Aerobní způsob biodegradace je sice mladší, ale je 

pro mikrobiální kultury významnější z hlediska získávání energie, které je procesově 

rychlejší než u metody provedené bez přístupu kyslíku. Výsledkem těchto biodegradačních 

procesů jsou ˝ekologicky nezávadné sloučeniny˝, které nejsou toxické ani jiným způsobem 

nebezpečné pro životní prostředí. [3, 32] 

4.1 Pseudomonas putida 

Pseudomonas putida je aerobní bakterie, která byla oficiálně objevena v polovině 

roku 1900, může být také známá pod názvem Pseudomonas ovalis, Pseudomonas arvilla, 

Pseudomonas striata, Pseudomonas rugosa nebo například Pseudomonas convexa. 

Pseudomonas putida jednoznačně patří mezi aerobní, gramnegativní bakterie, které se 

navíc pohybují pomocí jednoho nebo více bičíků. Na obrázku 14 je zobrazena 

Pseudomonas putida s bičíky. Nutno zmínit, že gramnegativní bakterie jsou daleko častěji 

využívány v dekontaminačních technologiích životního prostředí, než bakterie 
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grampozitivního typu. Tento jev je dán větší odolností gramnegativních bakterií, z důvodu 

jiné, složitější stavby bakteriální buněčné stěny. Bakteriální rod Pseudomonas se vyznačuje 

tvarem rovných nebo mírně zakřivených tyčinek. Někteří jednotlivci mají klasický oválný 

tvar, jiní zástupci svým tvarem a velikostí vybočují z daných norem, tento jev se týká 

především některých jedinců patogenních bakterií. [34] 

 

Obrázek 14 Pseudomonas putida s bičíky [35] 

Optimální teplota pro růst buněk Pseudomonas putida je v rozmezí 25 až 30 °C, 

jsou to tedy mezofilní bakterie. Prostředí, ve kterém se bakterie vyskytují, je 

charakteristické neutrálním pH. Pseudomonas putida je významná vysokou odolností vůči 

okolnímu prostředí a polutantům obsaženým v něm. Tato vlastnost je zapříčiněná 

genetickým vybavením bakterií, stavbou buňky a výskytem bakterií ve společenství, které 

je postaveno na vysoké úrovni – biofilm. Bakterie druhu Pseudomonas putida jsou velmi 

přizpůsobivé a dokážou se adaptovat i v prostředí s nepříznivými podmínkami, navíc jsou 

rezistentní toxickým látkám a antibiotikům, což je důsledkem stavby vnější membrány, 

která je vybavena proteinovými kanálky. Díky své odolnosti a tím pádem i schopnosti 

degradovat velké množství znečišťujících látek z okolního prostředí, má dnes široké 

použití v zemědělství a různých odvětvích biotechnologií. Tento druh se vyskytuje 

především v půdě, ve vodě a také v rostlinách, kde vytváří symbiotický vztah na 

kořenovém systému. [33, 34] 

Protože je Pseudomonas putida významná svými enzymatickými reakcemi a 

uměním modifikace různorodých polutantů, je předním zástupcem mikroorganismů pro 

využití v biotechnologiích. Enzymové reakce jsou velmi výhodným nástrojem při výrobě 



Bc. Pšenicová Lenka: Snížení obsahu organických polutantů v kontaminované zemině 

 

23 

2012 

 

čistých a aktivních látek a při dosažení vysoké výtěžnosti produktů, a to bez vzniku 

vedlejších reakcí. Enzymové reakce jsou navíc také známé průběhem za velmi vysokých 

rychlostí. Vzhledem k umění modifikovat či odstraňovat organické látky, má Pseudomonas 

putida významnou roli také v technologiích biologické degradace, a to v prostředí 

kontaminovaných zemin, kalů, vody i vzduchu. Transformace nebo úplné odstranění 

uhlíkatých polutantů se týká především polychlorovaných bifenylů (celkem existuje 209 

chlorovaných derivátů bifenylu, tzv. kongenerů), polycyklických aromatických uhlovodíků 

(skládají se ze dvou a více kondenzovaných benzenových jader a jsou charakterizovány 

jako lipofilní látky, které se kumulují v životním prostředí), methylbenzenů (vznikají jako 

vedlejší produkty při spalování fosilních paliv a v petrochemickém průmyslu), n-alkanů, 

nitrovaných aromatických látek (látky nesoucí na aromatickém jádře skupinu NO2). 

Bakteriální kmen je ve většině případů izolován z kontaminovaného prostředí a je na něj 

kladeno několik důležitých požadavků: [33] 

- musí dlouhodobě vykazovat stabilitu klíčových vlastností, 

- nesmí být příliš ovlivňován kolísáním teplot, 

- musí být málo citlivý vzhledem k variabilitě koncentrace N a P, 

- musí mít vysokou biodegradační schopnost vůči sledovanému kontaminantu, 

- musí vykazovat schopnost adheze vůči půdním částicím, 

- nesmí být patogenní. 

 

Obrázek 15 Pseudomonas putida (Denis Kukle Microscopy) [36] 

 



Bc. Pšenicová Lenka: Snížení obsahu organických polutantů v kontaminované zemině 

 

24 

2012 

 

Pokud bakteriální kmen, který byl izolován z kontaminovaného prostředí, splňuje 

podmínky zajišťující optimální průběh biodegradace, biologická degradace postiženého 

místa může být spuštěna. Vědecké testy prokázaly, že Pseudomonas putida umí díky svým 

vlastnostem modifikovat všechny druhy alifatických aromatických uhlovodíků a jiné 

organické toxiny na látky pro životní prostředí neškodné – oxid uhličitý a vodu. [37] 

Kromě vysoké účinnosti Pseudomonas putida při biodegradacích je její působnost 

velmi rozšířena i při výzkumu patogenních zástupců Pseudomonas, především u druhu 

Pseudomonas aeruginosy, která způsobuje lidská smrtelná onemocnění. Jedním z hlavních 

onemocnění lidské společnosti je dědičná choroba nazývaná cystická fibróza. Tato nemoc 

postihuje převážně trávicí a dýchací soustavu. [34] 

4.2 Rhodococcus sp. 

Rhodococcus sp., jež je vyobrazený na obrázku 16, je aerobní grampozitivní 

bakterie, která se vyskytuje v širokém spektru prostředí, a setkat se s touto bakteriální 

kulturou můžeme ve vodě, půdě i v eukaryotické buňce. Tento druh má velkou schopnost 

transformovat širokou škálu nebezpečných látek. Umění schopnosti provedení 

katabolických a genetických procesů spočívá ve dvou pozitivech této bakteriální buňky, 

což jsou dlouhé chromozomy a přítomnost tří lineárních plasmidů. [39] 

 

Obrázek 16 Rhodococcus sp. [38] 

 

Z pohledu vědeckých experimentů je Rhodococcus sp. velmi žádaným bakteriálním 

druhem, poněvadž jeho rychlost růstu je relativně vysoká a navíc má jednoduchý vývojový 

cyklus. Častá aplikace Rhodococcu sp. je také při biokonverzi. To je biotechnologický 



Bc. Pšenicová Lenka: Snížení obsahu organických polutantů v kontaminované zemině 

 

25 

2012 

 

proces, ve kterém dochází použitím biologických pochodů k přeměně látek méně cenného 

výchozího materiálu na látky cennější. Příkladem biokonverze může být přeměna 

odpadních látek nebo modifikace z glycerolu na dihydroxyaceton, který se používá jako 

složka do samoopalovacích krémů. [40] 

 

Obrázek 17 Rhodococcus sp. [41] 

Rhodococcus sp. je bakteriální organismus, který má schopnost metabolizovat 

škodlivé znečišťující látky z životního prostředí. Ze širokého spektra látek, které umí 

biologicky degradovat jsou nečastější příčinou zamoření okolního prostředí právě toluen, 

naftalen, herbicidy a polychlorované bifenyly. Velké množství bakteriálních geonomových 

vlastností nám umožňuje pochopit genetické a molekulární pochody v oblasti biodegradace 

organických polutantů. [39] 
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5 Charakteristika stanovovaných organických látek v kontaminované 

zemině 

Staré ekologické zátěže, to je postupem času stále častěji slýchávané slovní spojení. 

Tento problém se týká bez výjimky všech abiotických složek prostředí. Znečištěná půda, 

horniny, voda a vzduch představují významný problém v ochraně životního prostředí. 

Staré ekologické zátěže jsou příčinou zdravotního rizika obyvatel v postižené oblasti, jsou 

zdrojem nebezpečí pro podzemní i povrchové vody, přírodní zdroje a v mnoha případech 

se můžeme setkat také s kontaminací prostředí, která dokonce brání dalšímu využití 

lokality.  

Během 20.století se do životního prostředí lidskou činností dostalo mnoho uměle 

vyrobených látek, které nám velkým způsobem posloužily. Časem se však ukázalo, že tyto 

látky vykazují ve většině případech toxicitu nejen pro člověka, ale také pro životní 

prostředí. Jsou to látky známé jako polyaromatické uhlovodíky, polychlorované bifenyly, 

různé druhy pesticidů, ropné deriváty, těžké kovy a jiné organické látky, které jsou podle 

Stockholmské úmluvy hromadně nazývány perzistentní organické polutanty (POPs). Tato 

úmluva byla sjednána v roce 2001 a jejím hlavním a největším úkolem je ochrana lidského 

zdraví a životního prostředí před škodlivými dopady POPs, neboli látkami vykazujícími 

toxické vlastnosti, schopnými dlouhodobě setrvávat v životním prostředí, se schopností se 

přenášet na velké vzdálenosti a kumulovat se v živých organismech. [42] 

Organické polutanty, které v životním prostředí působí toxicky, si můžeme rozdělit 

do dvou velkých skupin: volatilní (těkavé) organické látky a semivolatilní (semitěkavé) 

organické látky. 

5.1 Těkavé organické látky  

Hlavním znakem těkavých organických látek (VOC) je specifický počet halogenů 

obsažených v molekule. Podle koncentrace halogenů v molekule se pak odvíjí chování 

těkavých polutantů a také způsob dekontaminace. Podle množství halogenů v molekule 

můžeme těkavé organické látky rozdělit na halogenové TOL (bromoform, chloretan, 

chloroform, chlorbenzen, tetrachloretan apod.) a nehalogenové TOL (aceton, acrolein, 

sirouhlík, cyklohexan, etyléter, metanol, styren apod.). [43] 
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V životním prostředí se těkavé organické polutanty vyskytují ve čtyřech fázích:  

- plynná fáze – výskyt par v nesaturované zóně, 

- vodní fáze – organické látky jsou rozpuštěny v pórové vodě v saturované i 

v nesaturované oblasti, 

- tuhá fáze – adsorbování polutantů do půdních částic v saturované i 

v nesaturované zóně, 

- nemísitelná fáze – výskyt polutantů v bezvodé kapalině v nesaturované zóně. 

5.2 Semivolatilní organické látky  

Semivolatilní organické látky (SVOC) jsou definovány jako skupina organických 

sloučenin, které mají několik charakteristických rysů, jež jsou odolnost vůči různým 

degradačním procesům, malá rozpustnost ve vodě, lipofilní vlastnosti, jsou schopny 

bioakumulace a atmosférického transportu. Většina zástupců této kategorie se vyznačuje 

toxickými a genotoxickými vlastnostmi.  

Znečišťování prostředí semivolatilními organickými látkami, především 

organochlorovými sloučeninami, má nemalé důsledky a je také příčinou vyhynutí  několika 

biologických druhů. Zdrojem těchto látek v přírodě jsou lidské aktivity, a to především 

používání pesticidů, průmyslových chemikálií, využívání spalovacích procesů, průmyslové 

výroby, likvidace odpadů a jiných podobných činností, které se podílejí na poškozování 

životního prostředí. Nejvíce známé skupiny semivolatilních organických látek jsou 

halogenové SVOC (1,3-dichlorbenzen, 2,4-dichlorfenol, 1,2,4-trichlorbenzen), 

nehalogenové SVOC (benzidin, kyselina benzoová, dibenzofuran, dietylftalát, 

dimetylftalát), polyaromatické uhlovodíky (antracen, naftalen, fenantren, chrysen), 

polychlorované bifenyly a pesticidy (endrin, etion, chlornan, DDT, toxapen). Největší 

rozmach využitelnosti těchto látek nastal ve 20.století. Postupem času se ukázalo, že 

SVOC jsou látkami velmi nebezpečnými svou bioakumulací nejen pro člověka, ale také 

pro životní prostředí. Z těchto důvodů se dnes už semivolatilní organické látky nevyrábí,  

jsou postupně nahrazovány méně škodlivými substituenty a některé z druhů SVOC jsou 

dokonce zakázány. [43] 
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5.3 Polyaromatické uhlovodíky (PAU) 

Polyaromatické uhlovodíky jsou skupinou aromatických uhlovodíků, pro které jsou 

charakteristická minimálně dvě benzenová jádra. Jsou součástí pohonu motorových 

vozidel, benzinu a nafty, vyskytují se v lokálních topeništích, v cigaretovém kouři, jsou 

vypouštěny z průmyslových podniků (chemičky, hutě, elektrárny, teplárny), z čehož jasně 

vyplývá, že největším zdrojem výskytu polyaromatických uhlovodíků jsou nedokonalé 

spalovací procesy. Tyto látky jsou pro lidskou společnost a životní prostředí velmi 

nebezpečné, poněvadž se jedná o velmi stabilní sloučeniny, které navíc vykazují toxické a 

karcinogenní účinky. Ve výzkumných laboratorních pracích byly pozorovány negativní 

vlivy na kůži a krevní tvorbu, navíc jsou velmi škodlivé co se týče narušování funkčnosti 

dýchacího a imunitního systému, reprodukce a jiných biologických funkcí.  

Polyaromatické uhlovodíky jsou velmi obtížně rozložitelné látky. Biologická degradace 

PAU je vysoce ovlivněná těkavostí těchto sloučenin. Díky těkavosti se polyaromatické 

uhlovodíky zdržují v kontaminované zemině velmi krátký časový úsek, a proto může dojít 

k situaci, že mikrobiální kultura nestihne degradovat organické sloučeniny z postižené 

lokality včas. [44] 

Organické sloučeniny polyaromatických uhlovodíků jsou látky tuhého skupenství, 

většinou bezbarvé, a pokud jsou zbarvené, tak mají bílou nebo žlutou barvu. S jejich 

molekulovou hmotností se mění fyzikálně-chemické vlastnosti, například s vyšší 

molekulovou hmotností se zvyšuje bod tání, bod varu, lipofilita (usazování v tukových 

tkáních) a klesá rozpustnost ve vodě. Odstraňování PAU z kontaminované lokality nebo 

jejich rozklad nejsou stále zcela prozkoumány. [2] 

Polyaromatické uhlovodíky mohou být odstraňovány biologickou degradací za 

přístupu vzduchu (aerobně) nebo za nepřístupu vzduchu (anaerobně). Ve srovnání aerobní 

a anaerobní biologické degradace, můžeme stoprocentně tvrdit, že anaerobní biodegradace 

má pomalejší průběh procesu. U anaerobní biodegradace je nutností využít více 

mikrobiálních kultur najednou, aby byl proces biodegradace úspěšný. A protože zástupců 

mikrobiálních kultur, které mohou provozovat biodegradaci, není mnoho, nastávají 

komplikace a tím se délka samotného procesu prodlužuje. [4] 
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Obrázek 18 Anthracen [47] 

Organické sloučeniny polyaromatických uhlovodíků zahrnují pestrou škálu 

zástupců, které se navzájem mezi sebou liší strukturou, funkčními skupinami a například 

také komplexností struktury. Sloučeniny s kratším řetězcem a nižší molekulovou hmotností 

jsou lépe rozpustné a biologickou cestou lépe rozložitelné. Polyaromatické uhlovodíky 

s nízkou molekulovou hmotností jsou velmi dobře rozpustné ve vodě, až na výjimky 

některých zástupců, které jsou ve vodě rozpustné jen slabě (naftalen, fenantren, anthracen). 

Mezi nejvíce rozpustné PAU, na jejichž rozpustnosti se podílejí právě metabolity 

mikroorganismů, patří pyren a fluoranthen. Do poslední pomyslné skupiny patří zástupci 

PAU, které jsou téměř nerozpustné a zde řadíme perzistentní polyaromatické uhlovodíky 

chrysen a benzo(a)pyren. Benzo(a)pyren, jehož molekulový vzorec je vyobrazený na 

obrázku 19, je charakteristický svými velmi silnými karcinogenními účinky. Tato 

sloučenina slouží jako indikátor celkové kontaminace PAU, protože jeho zvýšená limitní 

koncentrace bývá doprovázena výskytem ostatních organických sloučenin PAU. Dalšími 

zástupci v řadách polyaromatických uhlovodíků mohou být sloučeniny benzo(b)fluoranten, 

benzo(a)antracen, benzo(g,h,i)perylen a další. [43, 45] 

 



Bc. Pšenicová Lenka: Snížení obsahu organických polutantů v kontaminované zemině 

 

30 

2012 

 

 

Obrázek 19 Benzo(a)pyren [46] 

Mikroorganismů, které dokážou degradovat uhlovodíky z kontaminovaného 

prostředí, je v současné době popsáno přes 200 druhů. Největší počet zástupců patří mezi 

bakterie, méně pak kvasinky, a také vláknité houby. Polycyklické aromatické uhlovodíky 

jsou štěpeny hlavně bakteriemi.  K biodegradaci PAU nám mohou posloužit i dřevokazné 

houby, které způsobují bílou hnilobu dřeva. Bohužel v současné době není znám kmen 

mikroorganismů, který by dokázal transformovat veškerou škálu uhlovodíků, přítomnou 

v kontaminované lokalitě. Z tohoto důvodu se pro biodegradaci využívají převážně 

mikrobiální společenstva, kdy dochází k procesu postupného štěpení, to znamená, že 

produkt jednoho mikrobiálního druhu je substrátem pro další mikrobiální kulturu. 

Z vědeckých výzkumů z různých částí světa vyplynulo, že nejvýznamnějším zástupcem 

mikroorganismů v biodegradaci uhlovodíků jsou jednoznačně bakterie rodu Pseudomonas 

a plísně a vláknité houby rodu Penicillium. [45] 

5.3.1 Polychlorované bifenyly (PCB) 

Polychlorované bifenyly (viz obrázek 20) jsou v životním prostředí velmi 

rozšířenou organickou sloučeninou a patří mezi nejzávažnější problémy kontaminace. Jsou 

to chlorderiváty dibenzenu, které představují skupinu 209 příbuzných kongenerů, které se 

mezi sebou liší chemickými vlastnostmi, fyzikálními vlastnostmi a hlavně počtem a 

polohou atomů chloru v molekule. Počet a poloha chloru v atomech ovlivňuje také stabilitu 

a biologickou působnost PCB v životním prostředí. [48] 
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Prvopočátky výroby polychlorovaných bifenylů začaly v roce 1929, kdy se objevily 

ve světě pod obchodními názvy Delor, Arochlor apod. Protože byly organické sloučeniny 

PCB charakteristické svými výbornými průmyslově využitelnými vlastnostmi, v roce 1930 

se začaly vyrábět ve velkém množství. Byly to sloučeniny tak žádané, že během třech 

desetiletí jich bylo vyprodukováno přes milion tun. V roce 1966 byly zjištěny negativní 

vlastnosti PCB a jejich výroba byla velmi omezena, v některých zemích úplně zakázána a 

dnes se již nevyrábí. V současnosti jsou nahrazeny sloučeninami, které nejsou tak škodlivé 

pro lidskou populaci a prostředí, ve kterém žijeme. Už se však nedalo zabránit jejich 

hojnému výskytu v životním prostředí. Díky své perzistenci jsou všudypřítomné kolem 

nás. [2] 

Vlastnosti polychlorovaných bifenylů jsou vynikající a sloužily k všestrannému 

využití. Jsou to organické sloučeniny kapalného skupenství, které mohou být bezbarvé 

nebo žluté barvy. Jejich bod varu se pohybuje v rozmezí 340 až 385°C, jsou nerozpustné 

ve vodě, ale dobře rozpustné v organických rozpouštědlech a tucích, nejsou hořlavé, 

nevodí elektrický proud, mají vysoký elektrický odpor a nepodléhají korozivním účinkům. 

Díky svým výborným vlastnostem nacházely PCB velké uplatnění v mnoha odvětvích 

výrobního průmyslu. Byly používány jako přísady do nátěrových hmot, tiskařských barev, 

rozpouštědel a změkčovadel, jsou součástí pesticidů, používají se do transformátorů a 

kondenzátorů. Uplatnění nacházely také v nábytkářském průmyslu při povrchové úpravě 

textilu a dekoracích interiérů a v průmyslu v podobě kapalných nehořlavých médií. PCB se 

také přidávaly do maziv, olejů a vosků, byly také součástí lepidel, tmelů a samozhášecích 

přísad. V současné době se však polychlorované bifenyly nevyrábějí a jsou nahrazovány 

jinými organickými sloučeninami. Používáním těchto nebezpečných organických 

sloučenin totiž docházelo k pronikání PCB do životního prostředí a ke kumulaci v něm. 

Největším zdrojem uvolňování PCB do prostředí jsou spalovny průmyslových a 

komunálních odpadů, dále dochází k neustálým procesům vypařování v rámci prostředků 

na konzervaci dřeva, barev a změkčovadel, únikům výparů z kondenzátorů, ze skládek 

odpadů apod. I přesto že výroba polychlorovaných bifenylů byla již zastavena, je nutností 

počítat s výskytem reziduí těchto organických sloučenin nejen ve vodním prostředí, půdě a 

ovzduší, ale také v potravních řetězcích. [2, 48, 49] 
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Obrázek 20 Polychlorované bifenyly [49] 

Výskyt polychlorovaných bifenylů v životním prostředí má neblahý vliv na živé 

organismy. V prostředí jsou to látky stálé, těžko odbouratelné, kumulují se v tělech 

organismů a navíc způsobují chronická onemocnění. PCB jsou do metabolismu organismů 

přijímány především dýchacími cestami a potravou, ale mohou se vstřebávat také přes 

kůži. Kumulací PCB v tukových tkáních se zvyšuje jejich nebezpečí, narušují totiž funkci 

imunitního systému a snižují koncentraci bílých krvinek. Způsobují rakovinu jater, 

poruchy sluchu a zraku, vedou ke zvýšenému výskytu maligních nádorů, kožních a 

alergických onemocnění a také negativně působí na nervovou soustavu. [48] 

Polychlorované bifenyly jsou organické sloučeniny, jež je velmi těžké odstranit 

z prostředí, ve kterém žijeme. K odbourávání těchto látek slouží některé fyzikální, 

chemické a biologické procesy, jako jsou fotolýza, spalování nebo extrakce. Velkým 

posunem v odstraňování PCB z životního prostředí je využívání mikrobiální degradace. 

Využitím některých druhů mikroorganismů je možné transformovat polychlorované 

bifenyly na méně hydrofobní produkty za aerobních i anaerobních podmínek. Schopnost 

degradovat PCB u mikroorganismů byla poprvé objevena u bakteriálního rodu 

Achromobacter a to v roce 1973 vědcem Ahmedem. Tento rok byl přelomem ve směru 

mikrobiální degradace PCB. Postupem času se zjistilo, že v přírodě se vyskytuje velké 

množství mikrobiálních druhů, které jsou schopny degradovat tento druh organických 

sloučenin. Mezi mikrobiální zástupce, jež jsou schopné degradovat polychlorované 

bifenyly, byly zařazeny bakterie rodu Acinetobacter, Alcaligenes, Bacillus, Pseudomonas a 

Streptococcus. Výzkumy ukázaly, že nejen bakterie jsou schopny transformovat PCB na 

neškodné látky. Touto vlastností se mohou pyšnit také některé mikroskopické houby, které 

k biodegradačním procesům využívají monooxygenázový systém. Procesu biodegradace 
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polychlorovaných bifenylů se mohou účastnit zástupci vláknitých hub Aspergillus niger a 

dřevokazné houby Phanerochaete chrysosporium. [45] 

5.3.2 Nepolární extrahovatelné látky (NEL) 

Nepolární extrahovatelné látky je pojem, pod kterým je zahrnuta širokospektrá 

skupina nepolárních uhlovodíků. Zdrojem těchto organických sloučenin jsou především 

ropné látky, uhlí a výrobky z něj, produkce rostlin a živočichů, které zapříčiňují znečištění 

vodního a půdního prostředí, a to již v malých koncentracích. Ropné látky, jež bývají 

definovány jako uhlovodíky a jejich směsi, bývají velkým problémem v oblasti 

kontaminace znečištění životního prostředí, a to zejména sloučeniny jako jsou benzin, 

benzen a jeho deriváty, motorová nafta, petrolej, topný a dehtový olej. Například vodní 

prostranství, která by nebyla kontaminována nepolárními extrahovatelnými látkami, se na 

území České republiky téměř nevyskytují. Znečištění NEL je velmi snadno 

identifikovatelné, poněvadž pro tyto organické sloučeniny je charakteristický silný zápach. 

[50] 

Sledování míry znečištění v ovzduší látkami NEL se týká pouze některých 

uhlovodíků, a to těch které mají zastoupení v ropných látkách. Co se týče ochrany vodních 

a půdních částí životního prostředí je tomu úplně jinak. Ropné látky, hodnoceny jako 

nepolární extrahovatelné látky, vyžadují zvláštní pozornost, a to především ty, jež jsou 

vysoce toxické už při malých koncentracích, jsou stabilní a dokážou se kumulovat v živých 

organismech. Tato skupina látek se do životního prostředí dostává hlavně při těžbě a 

přepravě nafty a jiných pohonných hmot, ale hlavní příčinou tohoto druhu znečištění je 

automobilová doprava a silný provoz. Nejhorší následky sebou nesou ekologické zátěže 

v podobě havárií ropných tankerů. [2] 

Nepolární extrahovatelné látky si můžeme rozdělit do dvou skupin: 

- látky původu petrogenního – NEL, jež pocházejí z ropných produktů, uhlí, 

ligninu, apod. 

- látky původu biogenního – NEL, které vznikají biologickou cestou. Do této 

skupiny patří metabolické produkty, vznikající při biogenních procesech, látky 

vyskytující se v rostlinách a látky vznikající působením půdních a vodních 

mikroorganismů. 
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Z tohoto rozdělení je patrné, že řada látek, které jsou začleněny do nepolárních 

extrahovatelných látek se v ropě vůbec nemusí vyskytovat. Naopak můžeme říct, že NEL 

se dají zpozorovat jak v ropných produktech, tak třeba i v odpadech, které vznikají při 

zpracování dřeva a rašeliny. Koncentrace NEL můžeme najít i v některých potravinách. 

Pro stanovení NEL v kontaminované složce prostředí se využívají různé typy metod, 

jejichž použití se liší podle toho, v jaké koncentraci se znečištění vyskytuje, jakým 

způsobem ke kontaminaci došlo apod. Hodnocení toxikologických vlastností nepolárních 

extrahovatelných látek je velmi složité a to z toho důvodu, že se většinou jedná o 

stanovování komplexních směsí organických látek. Dané vlastnosti NEL pak mohou být 

hodnoceny jednotlivě pro každého zástupce, nebo jejich společné působení ve směsi. Pro 

stanovení kontaminace je nám k dispozici široký výběr způsobů, jak toto znečištění 

analyzovat: gravimetrická metoda, ultrafialová spektrometrie, infračervená spektrometrie a 

například plynová chromatografie. [5, 51] 

Znečištění těmito látkami je nebezpečné nejen pro životní prostředí ale také pro 

lidský organismus a jeho zdravotní stav. Vdechování vzduchu, v němž se vyskytují ropné 

látky, způsobuje v malých koncentracích dráždivou reakci, bolest hlavy a nevolnost. Pokud 

se jedná o vdechování vzduchu s vyšší koncentrací ropných látek (10g/m
3
) může dojít až 

ke ztrátě vědomí a ochrnutí dýchacího centra. Organické znečištění tohoto druhu se 

v celkové míře projevuje biologickou dráždivostí, vyvolává vyrážky a záněty pokožky. Při 

úniku ropných látek do prostředí, kde se nachází jakákoli fauna a flóra, přežívají pouze 

rostliny, které mají nízkou citlivost na koncentraci uhlovodíků. [2] 
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6 Experimentální část 

6.1 Charakteristika vzorků 

Vzorky kontaminované zeminy byly odebrány z lokality, která se nachází na území 

fytotoxické plochy Merkur. Plocha Merkur se vyskytuje v oblasti severních Čech, jejichž 

životní prostředí bylo ještě donedávna poškozeno dlouholetou těžbou hnědého uhlí a 

škodlivými emisemi uhelných elektráren.  

Vzorek kontaminované zeminy, který byl předmětem mého zkoumání, je heterogenní 

směs převládajícího prachovito-písčitého jílovce, uhelné hmoty, uhelného jílovce, 

vypáleného jílu a sideritu. Minerální složení jednotlivých složek zkoumaného materiálu 

bylo v procentuálním zastoupení: sádrovec (0,68%), kaolinit (32,6%), mikroklin (18,4%), 

muskovit (5,7%), plagioklas (15,23%), křemen (27,4%), jak můžeme pozorovat na grafu 1. 

Mineralogický rozbor výzkumu byl uskutečněný v Institutu geologického inženýrství 

Vysoké školy báňské – Technické univerzity v Ostravě. 

 

 

Graf 1 Mineralogické složení vzorku 

 

6.2 Charakteristika místa odběru 

Místo, odkud byly odebrány vzorky pro tuto diplomovou práci, se nachází ve  

fytotoxické lokalitě Merkur, kterou můžeme vidět na obrázku 21. Tato lokalita je 
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významná zachováním pozoruhodného sledu geologických vrstev, a to především 

v podloží uhelné sloje. Soubor geologických vrstev proto můžeme nazvat jakýmsi 

svědectvím o geologii lokality. Proto byla tato lokalita také jedním z cílů provedeného 

výzkumu i návrhem pro realizaci geologického parku.  

Z každé vytipované vrstvy musely být odebrány vzorky pro zrnitostní, chemickou a 

mineralogickou analýzu s cílem upřesnit petrografickou charakteristiku a koncentraci 

jednotlivých škodlivin. Po průběhu několika biodegradačních procesů dekontaminace 

lokality zde probíhají rekultivační práce. 

 

Obrázek 21 Pohled na lokalitu Merkur [52] 

6.3 Postup laboratorních experimentů 

V experimentální části své diplomové práce jsem se zabývala ověřením možnosti 

aplikace technologií biodegradací určitých kontaminantů, které se vyskytovaly v postižené 

lokalitě – polyaromatické uhlovodíky, polychlorované bifenyly a nepolární extrahovatelné 

látky. K odstraňování těchto organických polutantů byly zvoleny dva druhy čistých 

bakteriálních kultur – Pseudomonas putida a Rhodococcus sp., které jsem získala v České 

sbírce mikroorganismů, jež působí při Přírodovědecké fakultě Masarykovy univerzity 

v Brně. Kultivace použitých mikroorganismů a výroba kultivačních roztoků byla 

realizována v laboratořích institutu environmentálního inženýrství Vysoké školy báňské – 

Technické univerzity v Ostravě. Aby bylo docíleno řádné kultivace a správného vývoje 
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bakteriální kultury, bylo potřeba zajistit a striktně dodržovat potřebné podmínky od 

udržování tepla, dostatku kyslíku až po správnou manipulaci se vzorkem v laboratoři. 

Laboratorní experiment, v podobě biologické degradace, probíhal po dobu čtyř týdnů. 

Jako bioreaktory mi posloužily 2 l skleněné kádinky. Do každé z nich jsem navážila 100 g 

vzorku. Pak jsem přidala 100 ml bakteriální kultury a 500 ml živného média. Pro 

bakteriální kulturu Pseudomonas putida bylo použito živné médium M1 a pro bakteriální 

kmen Rhodococcus sp. jsem použila tekuté médium M96. Složení obou médií je uvedeno 

v tabulce 1 a 2. Označené kádinky jsem umístila do digestoře. Jelikož je jednou 

z důležitých podmínek správného průběhu biodegradace při použití těchto druhů 

mikroorganismů přísun kyslíku, bylo zapotřebí vzorky provzdušňovat a kyslík dodávat. 

Aerace byla zajištěna pomocí akvarijních čerpadel. Nakonec byla každá kádinka utěsněna 

alpakovou fólií (viz obrázek 22).  

Tabulka 1 Tekuté médium M1 pro Pseudomonas putida 

Sloučeniny 

Množství potřebné pro přípravu 

média 

Beef extract Broth 10 g 

Pepton 10 g 

NaCl 5 g 

Destilovaná voda 1000 ml 

pH faktor upraven 0,2M NaOH z 6,5 na 7,2 

 

Tabulka 2 Tekuté médium M96 pro Rhodococcus sp. 

Sloučeniny 

Množství potřebné pro přípravu 

média 

Na2HPO4 2,44 g 

KH2PO4 1,52 g 

(NH4)2SO4 0,50 g 

MgSO4.7 H2O 0,20 g 

CaCl2.2 H2O 0,05 g 

Roztok stopových prvků 2 10 ml 
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Roztok vitamínů 2,5 ml 

Destilovaná voda 1000 ml 

pH faktor upraven na 6,9   

Sterilizace v autoklávu při 115 °C po dobu 15 min 

Roztok stopových prvků 2   

EDTA 0,5 g 

FeSO4.7 H2O 0,2 g 

Roztok stopových prvků 1 100 ml 

Destilovaná voda 900 ml 

Roztok vitanímů   

P-Aminobenzoat 1,0 mg 

Biotin 0,2 mg 

Nicotine Acid 2,0 mg 

Thiamin 1,0 mg 

Ca-Panthothenate 0,5 mg 

Pyridoxamin 5,0 mg 

Cyanocobalamin 2,0 mg 

Destilovaná voda 100 ml 

Roztok stopových prvků 1   

ZnSO4.7 H2O 0,1 g 

MnCl2.4 H2O 0,03 g 

H3BO4 0,3 g 

CoCl2.6 H2O 0,2 g 

CuCl2.2 H2O 0,01 g 

NiCl2.6 H2O 0,02 g 

Na2MoO4.2 H2O 0,03 g 

Destilovaná voda 1000 ml 
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Experiment trval 28 dní. Po tuto dobu bylo nezbytné dvakrát až třikrát týdně 

doplňovat vzorek destilovanou vodou na potřebný objem.  Po ukončení experimentu byly 

vzorky přefiltrovány, jak můžeme vidět na obrázcích 25 a 26, následně vysušeny a 

nakonec poslány k finálním chemickým analýzám do Výzkumného ústavu pro hnědé uhlí, 

a.s. Most.  

 

Obrázek 22 Kádinky utěsněné alobalovou fólií, umístěné v digestoři (autor Pšenicová Lenka) 

 

Po dobu třicetidenní biologické degradace docházelo v kádinkách k odpařování 

kapalné směsi. Proto bylo nezbytné dvakrát až třikrát týdně doplňovat vzorek destilovanou 

vodou na potřebný objem. Po ukončení experimentu byly vzorky přefiltrovány, jak 

můžeme vidět na obrázku 23 a 24, následně vysušeny a nakonec poslány k finálním 

chemickým analýzám do Výzkumného ústavu pro hnědé uhlí, a.s. Most.  



Bc. Pšenicová Lenka: Snížení obsahu organických polutantů v kontaminované zemině 

 

40 

2012 

 

 

Obrázek 23 Filtrace vzorků (autor Pšenicová Lenka) 

 

 

Obrázek 24 Filtrace vzorků (autor Pšenicová Lenka) 
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6.4 Výsledky bakteriální degradace 

Výsledky laboratorních analýz kontaminované zeminy po biologické degradaci 

čistými bakteriálními kulturami jsou uvedeny v jednotlivých tabulkách a následně 

znázorněny v grafech. Z těchto výsledků můžeme sledovat postupné odbourávání 

organických polutantů v závislosti na délce trvání biodegradace.  

6.4.1 Bakteriální degradace pomocí Pseudomonas putida 

V tabulce 1 jsou uvedeny výsledky vzorku, který byl podroben laboratorní 

biodegradaci s bakteriální kulturou Pseudomonas putida. 

Tabulka 3 Průběh odbourávání kontaminantů pomocí Pseudomonas putida 

Vzorek + PP     mg/kg suš. Vstup Týden  4 týdny 

NEL 139 93 57 

Acenaften 0,1 0,1 0,1 

Antracen 1,27 1,14 0,05 

Benzo(a)antracen 0,58 0,26 0,25 

Benzo(b)fluoranthen 0,46 0,11 0,05 

Benzo(k)fluoranthen 0,05 0,05 0,05 

Benzo(a)pyren 0,05 0,05 0,05 

Benzo(ghi)perylen 6,83 3,82 0,05 

Dibenzo(a,h)antracen 0,1 0,1 0,06 

Fenantren 4,01 2,97 0,4 

Fluoranthen 0,29 0,05 0,05 

Fluoren 5,9 4,37 0,8 

Chrysen 1,54 0,42 0,05 

Indeno(1,2,3-cd)pyren 0,05 0,05 0,05 

Naftalen 0,4 0,4 0,11 

Pyren 0,2 0,2 0,2 

 PAU 21,83 14,09 2,32 

PCB č. 28 0,01 0,01 0,01 

PCB č. 52 0,01 0,01 0,01 

PCB č. 101 0,01 0,01 0,01 

PCB č. 118 0,01 0,01 0,01 

PCB č. 138 0,01 0,01 0,01 

PCB č. 153 0,01 0,01 0,01 

PCB č. 180 0,01 0,01 0,01 

 7 kongenerů PCB 0,07 0,07 0,07 

 

Hodnoty v tabulce nám udávají množství biodegradovaných polutantů ve třech 

časových úsecích – na počátku pokusu, po jednom týdnu a na konci biodegradace (po 
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čtyřech týdnech). Z uvedených údajů můžeme usoudit, že biodegradace pomocí bakterií 

Pseudomonas putida byla úspěšná, jelikož docházelo k poklesu koncentrací jednotlivých 

polutantů.  

V další tabulce, tabulce 2, jsou zaznamenány procentuální hodnoty účinnosti 

odbourávání jednotlivých organických polutantů a také hodnoty koncentrace jednotlivých 

škodlivin v sušině vzorku. 

 

Tabulka 4 Účinnost odbourávání kontaminantů pomocí Pseudomonas putida 

Vzorek + PP NEL  PAU  7 kongenerů PCB 

 mg/kg suš. % mg/kg suš. % mg/kg suš. % 

Vstup 139 - 21,83 - 0,07 - 

Týden 93 33 14,09 35 0,07 0 

4 týdny 57 59 2,32 89 0,07 0 

 

Z tabulky 2 vyplývají si můžeme vyvodit závěry bakteriální biologické degradace 

pomocí Pseudomonas putida, jež jsou:  

- po týdnu degradace byla účinnost odstraňování NEL 33%, účinnost při odbourávání PAU 

byla 35%  a při snižování koncentrace PCB byla účinnost nulová, 

- po čtyřech týdnech účinnost odbourávání jednotlivých polutantů vzrostla; 59% účinnost u 

NEL, 89% účinnost u PAU a v případě PCB byla účinnost opět nulová. 

Jednotlivé hodnoty jsou znázorněny v následujících grafech 1 - 3, kde můžeme 

sledovat vývoj snižování koncentrace sušiny ve vzorku v jednotlivých časových meznících 

pro jednotlivé organické polutanty – nepolárně extrahovatelné látky (NEL), 

polyaromatické uhlovodíky (PAU) a polychlorované bifenyly (PCB). 
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Graf 2 Průběh odbourávání NEL pomocí Pseudomonas putida 

 

 

Graf 3 Průběh odbourávání PAU pomocí Pseudomonas putida 
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Graf 4 Průběh odbourávání PCB pomocí Pseudomonas putida 

 

V grafech 1, 2 a 3 můžeme sledovat postupný pokles koncentrace vybraných 

organických polutantů v kontaminované zemině. V grafech jsou znázorněny hodnoty pro 

nepolární extrahovatelné látky (NEL), pro součet 15 sledovaných polyaromatických 

uhlovodíků (Σ PAU) a hodnoty pro součet 7 kongenerů polychlorovaných bifenylů (Σ 

PCB).  

6.4.2 Bakteriální degradace pomocí Rhodococcus sp. 

V následující tabulce 3 jsou znázorněny hodnoty, které byly naměřeny při 

odbourávání organických polutantů pomocí čisté bakteriální kultury Rhodococcus sp.. 

Naměřené hodnoty udávají koncentrace jednotlivých kontaminantů v určitých časových 

úsecích – před začátkem biodegradace, po 1 týdnu biodegradačního procesu a na konci 

pokusu biodegradace, tedy po 4 týdnech. Pozorování odbourávání organických polutantů 

bylo opět zaměřeno na nepolární extrahovatelné látky (NEL), polyaromatické uhlovodíky 

(PAU) a polychlorované bifenyly (PCB). 
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Tabulka 5 Průběh odbourávání kontaminantů pomocí Rhodococcus sp. 

Vzorek + R      mg/kg suš. Vstup Týden  4 týdny 

NEL 139 94 12 

Acenaften 0,1 0,1 0,1 

Antracen 1,27 0,1 0,1 

Benzo(a)antracen 0,58 0,26 0,05 

Benzo(b)fluoranthen 0,46 0,05 0,05 

Benzo(k)fluoranthen 0,05 0,05 0,05 

Benzo(a)pyren 0,05 0,05 0,05 

Benzo(ghi)perylen 6,83 3,26 0,15 

Dibenzo(a,h)antracen 0,1 0,1 0,07 

Fenantren 4,01 1,7 0,51 

Fluoranthen 0,29 0,05 0,05 

Fluoren 5,9 1,41 0,8 

Chrysen 1,54 0,05 0,05 

Indeno(1,2,3-cd)pyren 0,05 0,05 0,05 

Naftalen 0,4 0,4 0,4 

Pyren 0,2 0,2 0,2 

 PAU 21,83 7,83 2,68 

PCB č. 28 0,01 0,01 0,01 

PCB č. 52 0,01 0,01 0,01 

PCB č. 101 0,01 0,01 0,01 

PCB č. 118 0,01 0,01 0,01 

PCB č. 138 0,01 0,01 0,01 

PCB č. 153 0,01 0,01 0,01 

PCB č. 180 0,01 0,01 0,01 

 7 kongenerů PCB 0,07 0,07 0,07 

 

V tabulce 4 jsou zaznamenány procentuální hodnoty účinnosti biodegradace 

jednotlivých organických polutantů a také hodnoty koncentrace jednotlivých škodlivin 

v sušině vzorku. 

 

Tabulka 6 Účinnost odbourávání kontaminantů pomocí Rhodococcus sp. 

Vzorek + R NEL  PAU  7 kongenerů PCB 

 mg/kg suš. % mg/kg suš. % mg/kg suš. % 

Vstup 139 - 21,83 - 0,07 - 

Týden 94 32 7,83 64 0,07 0 

4 týdny 12 91 2,68 88 0,07 0 
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Z tabulky 4 můžeme pozorovat, jak se s postupem přibývajících dnů trvání 

biodegradace zvyšuje procento účinnosti a působením bakterií Rhodococcus sp. se snižuje 

koncentrace jednotlivých kontaminantů v sušině vzorku. Z naměřených hodnot vyplývají 

tyto závěry:  

- po týdnu degradace byla účinnost odstraňování NEL 32%, účinnost při odbourávání PAU 

byla 64 %  a při snižování koncentrace PCB byla účinnost nulová, 

- po čtyřech týdnech účinnost odbourávání jednotlivých polutantů vzrostla; 91% účinnost u 

NEL, 84% účinnost u PAU a v případě PCB byla účinnost opět nulová. 

Zjištěné hodnoty jsou vyobrazeny v následujících grafech 4 - 6, kde můžeme sledovat 

vývoj snižování koncentrace sušiny ve vzorku v jednotlivých časových meznících pro 

vybrané organické polutanty. 

 

 

Graf 5 Průběh odbourávání NEL pomocí Rhodococcus sp. 
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Graf 6 Průběh odbourávání PAU pomocí Rhodococcus sp. 

 

 

Graf 7 Průběh odbourávání PCB pomocí Rhodococcus sp. 
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hodnoty pro nepolární extrahovatelné látky (NEL), pro součet 15 sledovaných 

polyaromatických uhlovodíků (Σ PAU) a hodnoty pro součet 7 kongenerů 

polychlorovaných bifenylů (Σ PCB). 
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7     Závěr  

Odbourávání znečišťujících látek ze životního prostředí je v dnešním světě velmi 

probíraným a zkoumaným tématem. Biodegradační procesy můžeme zařadit mezi metody, 

které jsou velmi hojně využívány v této problematice a ve většině případů jsou schopny 

problémy organického znečištění vyřešit. Aby došlo k aplikaci biodegradací v praxi, je 

potřeba rozmanitého šetření a laboratorních výzkumů různorodých aspektů. 

Cílem této diplomové práce bylo ověřit, zda je vhodné použít biologickou 

degradaci pro dekontaminaci zeminy. Bylo potřeba prozkoumat vhodnost bakteriálních 

kultur, které byly použity – Pseudomonas putida a Rhodococcus sp.. Vybrané 

mikroorganismy byly zvoleny pro svůj velký potenciál biodegradovat organické polutanty, 

které jsou škodlivé nejen pro lidské zdraví, ale také pro životní prostředí.  V laboratorních 

podmínkách byly odbourávány organické polutanty – polyaromatické uhlovodíky (PAU), 

nepolární extrahovatelné látky (NEL) a polychlorované bifenyly (PCB). Kontaminanty, 

jejichž odbourávání se sledovalo, byly obsaženy v kontaminované zemině, jejíž vzorky 

byly odebrány z fytotoxické plochy Merkur. 

Z laboratorní analýzy vzorků, které byly provedeny ve Výzkumném ústavu pro hnědé 

uhlí, a.s. Most, jsem vytvořila grafy 7 a 8, které znázorňují závislost snižování koncentrace 

organických polutantů na časovém průběhu biodegradace.  

 

 

Graf 8 Přehled účinnosti biodegradace po 1 týdnu 
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Z grafu 7 můžeme pozorovat účinnost biodegradace jednotlivých polutantů danou 

bakteriální kulturou po uplynutí jednoho týdne od začátku biodegradace. Je patrné, že 

největší účinnost odbourávání organických polutantů má bakteriální kultura Rhodococcus 

sp. v oblasti polyaromatických uhlovodíků. 

Na následujícím grafu 8 jsou vyneseny hodnoty účinnosti biodegradace na 

jednotlivých polutantů na konci biodegradačního období, tedy po čtyřech týdnech. 

 

 

Graf 9 Přehled účinnosti biodegradace po 4 týdnech 

 

Z dosažených výsledků vyplývá, že bakteriální degradace je velmi vhodnou 

metodou pro oblast dekontaminace znečištěných lokalit organickými látkami NEL a PAU. 

Můžeme pozorovat zvýšení účinnosti odbourávání, které je přímo úměrné období trvání 

biodegradace. Účinnost biodegradace po 4 týdnech působení bakteriální kultury 

Pseudomonas putida je 59% NEL a 89% PAU. Pomocí bakteriální kultury Rhodococcus 

sp. byla účinnost odbourávání téměř totožná pro NEL a PAU, kde je zaznamenána 91% 

účinnost odbourávání NEL a 88% účinnost odbourávání PAU. V oblastech znečištěnými 

škodlivinami PCB, v rozsahu námi sledovaných 7 kongenerů, se bakteriální kultury 

Pseudomonas putida a Rhodococcus sp. neosvědčily. Jejich proces odbourávání byl nulový 

po celou dobu biodegradace.  
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Nejvyšší účinnost v oblasti biodegradačních procesů, v rámci mého čtyřtýdenního 

pozorování, má bakteriální kultura Rhodococcus sp. při odbourávání nepolárních 

extrahovatelných látek (NEL). Při pohledu na graf 8 usuzuji, že pro odstraňování škodlivin 

ze vzorku zeminy, který jsem měla k dispozici, je dle mého úsudku, vhodnější bakteriální 

kultura Rhodococcus sp.. 
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