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Anotace 

Diplomová práce se zabývá problematikou sanačních metod. Zaměřuje se především na 

metodu ex situ, která je aplikovaná na dekontaminační ploše skládky CELIO, a.s., a sice 

pomocí speciální metody bioremediace za využití mikroorganismů, kteří dokáží snížit až 

vyčistit kontaminovaný odpad. V této diplomové práci je vyhodnoceno a posouzeno 

snížení obsahu ropných látek, využitím metody bioremediace ex situ na jmenované skládce 

a na základě zjištěných výsledků jsou navrženy možnosti dalšího využití této přeměněné 

zeminy. 
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Summary: 

This diploma work deals with the problem of the methods of decontamination. It is focused 

primarily on the ex situ method which is applied to the decontamination area of the CELIO 

a.s. waste site. A special method of bioremediation is applied there, using micro-organisms 

that can decrease or clear the contaminated waste. The diploma work deals in particular 

with the evaluation and assessment of the decrease in oil substances after the application of 

this bioremediation method ex situ at the CELIO waste site. The possible further use of this 

transformed soil has been suggested on the basis of the proven results.  
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Seznam zkratek: 

PAHs   - polycyklické aromatické uhlovodíky 

PCBs  - polychlorované bifenyly 

BTEX  - benzen, toluen, ethylbenzen, xyleny 

VOC (TOL) - těkavé organické látky 

CO2  - oxid uhličitý 

TCE  - trichloretylen 

PCE  - perchlorethylen 

C10-C40 - uhlovodíky obsahující 10 až 40 uhlíkových atomů v molekule 
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1 ÚVOD A CÍL DIPLOMOVÉ PRÁCE 

V současné době je velmi aktuální otázka likvidace ekologické zátěže jako 

vedlejšího nežádoucího „produktu“ podnikatelských aktivit v současnosti, ale také 

hospodářských aktivit z minulosti, tj. z doby, kdy bylo jednoznačně upřednostňováno 

hledisko extenzivního hospodářského růstu bez ohledu na externality a ekologické dopady 

na životní prostředí. Příroda se snaží sama o nápravu přeměny škodlivých látek, ale ve 

většině případů to sama nezvládá, proto je zapotřebí ji pomoci. 

Jedním z mnoha způsobů, jak je možné se s ekologickou zátěží vypořádat, zachovat 

a podporovat kvalitu životního prostředí pro budoucí generace, je aplikace a rozvoj 

sanačních technologií. Vždy je ale zapotřebí zvolit druh sanace podle typu znečištění 

a dané lokality, protože je to činnost finančně a ekonomicky velmi náročná. Jedna z metod 

biosanací je bioremediace, což je typ biodegradace za použití mikroorganismů. Předložená 

diplomová práce se zabývá možnostmi sanačních prací, které se používají k čištění 

kontaminovaných zemin. Pozornost je věnována především na metodu ex situ, která je 

právě aplikována na dekontaminační ploše CELIO, a.s. 

Cílem této diplomové práce je vyhodnotit a posoudit snížení obsahu ropných látek 

v kontaminovaném odpadu za použití bioremediace metodou ex situ na dekontaminační 

ploše skládky CELIO, a.s., ověřit, zda dojde ke změně nebezpečných vlastností vůči 

původnímu složení, vyhodnocení těchto měření a nastínění možnosti dalšího využití 

přeměněné zeminy k dalšímu užívání. 
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2 SOUČASNÝ STAV ŘEŠENÉ PROBLEMATIKY 

Předložená diplomová práce blíže upřesňuje metody sloužící k sanačním pracím, 

vysvětluje rovněž možnosti biodegradace a snížení, až vyčištění, kontaminovaných zemin 

od nebezpečných látek převážně ropných uhlovodíků, PAHs, PCBs, BTEX, EOX 

a extrahovatelných kovů. 

2.1 Sanační technologie 

Existuje celá řada sanačních technologií, které se dnes v praxi používají. Jedná se 

v podstatě o zásah, při kterém dochází k přeměně znečišťujících látek obsažených v půdě, 

v podzemní vodě, v povrchové vodě a vzduchu na látky, které nejsou nebezpečné 

životnímu prostředí nebo nezpůsobují poškození zdraví lidí. Na každý druh znečištění je 

zapotřebí užít jiný postup dekontaminace.  

Sanační technologie se rozdělují na aktivní, při jejichž použití dochází 

k odstraňování znečištění, pasivní, kde se znečištění imobilizuje a v poslední řadě 

monitorovanou přirozenou atenuaci, což je přirozený pokles obsahu škodlivých látek 

ředěním, fytosanací, odpařováním, oxidací, redukcí, sorpcí na horninovou matrici 

a biosorpcí. [1] Sanace kontaminovaných částí lokalit je prováděna technologiemi, které 

využívají různé technologie za pomoci biologických preparátů, nebo technologie založené 

na fyzikálních a chemických metodách. Mezi typy sanačních technologií nepoužívající 

biologické preparáty patří venting, termické metody, hydraulické metody, pračky zemin, 

těsnící a sanační stěny. [2] 

Nejdřív přichází na řadu sanace primárního zdroje, což vede k zamezení dalšího 

šíření znečištění do horninového prostředí a také k odstranění maximálního množství 

kontaminovaných zemin, především v nesaturované zóně. Po dosažení stabilizace 

kontaminace následně dochází k sanaci sekundárního zdroje znečištění. Mezi hlavní složky 

horninového prostředí, které jsou dekontaminovány, patří především nezpevněné 

sedimenty (zeminy), podzemní a povrchové vody a emise unikající do atmosféry. Speciální 

složkou jsou pak antropogenní sedimenty, což jsou sedimenty vzniklé lidskou činností. 

Příkladem mohou být kaly v sedimentačních nádržích. [1] 
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2.2  Základní metody biodegradací 

Biodegradace je biologické snížení celistvosti chemických sloučenin. Organické 

sloučeniny jsou biodegradovány a rozloženy za vzniku anorganických sloučenin uhlíku, 

síry, fosforu, dusíku a jiných prvků obsažených v původní kontaminované škodlivé 

organické látce, a následně uvolněny do prostředí. Mineralizace je úplná biodegradace 

toxické organické látky, která se v kontaminovaném prostředí za přítomnosti 

mikroorganismů s metabolickou aktivitou rozkládá na základní organické látky. Jedná se 

především o mikrobiální degradaci, na které se podílí různé komunity hub a bakterií, které 

přímo rozkládají a přeměňují tyto organické látky. K správně provedené degradaci je třeba 

splnit celou řadu podmínek. [1]  

Při vlastní biodegradaci musí být organismus schopen produkovat vhodné enzymy 

potřebné k dekontaminaci určitých organických látek, navíc musí být zároveň také obsažen 

v kontaminovaném prostředí. Osvědčilo se upravit fyziologické podmínky tak, aby bylo 

umožněno rychlejší množení samotných mikroorganismů. [2]  

Mezi hlavní faktory, které mají významný vliv na rychlost, ale i na vlastní účinnost 

biodegradace, patří: [3] 

• teplota prostředí, protože při nízkých teplotách je množení bakterií velmi 

pomalé až může zcela ustat, 

• hodnota pH, 

• koncentrace fosforu a dusíku, 

• vliv difuse a sorpce degradované látky, 

• přítomnost kyslíku v prostředí, tedy aerobní podmínky, 

• koncentrace kontaminovaných organických látek. 

Rovněž je nutné počítat s časovým obdobím, než vlastně začne působit vliv 

mikroorganismů v kontaminovaném prostředí, protože během této doby zdánlivě 

nedochází k žádným viditelným změnám. [4] Délka tohoto období se může lišit, ale 

nejčastěji trvá tři až šest měsíců. Toto období se označuje termínem přizpůsobení tzv. Lag 

fáze [5]. 

Mikroorganismy mohou uskutečňovat vlastní biodegradaci několika způsoby:  

• nerostou, ale přesto metabolizují kontaminovaný substrát,  
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• rostou na jiném substrátu a využívají ho jako zdroj energie a uhlíku a díky 

tomu pak metabolizují, 

• přímo rostou na kontaminovaném substrátu, kde využívají uhlík a energii ke 

svému rozmnožování. [3] 

Bioremediace jsou v podstatě všechny procesy spojené s využitím bakterií 

a mikroorganismů pro přeměnu organických látek. Jedná se většinou o cílené použití 

určitého druhu na kontaminovanou látku, což následně vede k ozdravení kontaminovaného 

prostředí. [1] Při tomto ději v podstatě dochází k přeměně chemických sloučenin na látky 

méně nebezpečné a netoxické, tedy na vodu a oxid uhličitý (CO2).  

Touto metodou lze vyčistit například odpadní vody, podzemní vody, půdy, kaly 

a plyny. [2] Je samozřejmé, že tato metoda se nedá použít v každé situaci, protože je 

časově poměrně dosti náročná. Na druhé straně je však zároveň velmi šetrná k životnímu 

prostředí a relativně levná ve srovnání s některými dalšími technologiemi [4]. 

Vlastní postup přeměny kontaminovaných látek je následující. Nejdříve se realizuje 

monitoring kontaminovaného prostředí a zjistí se, jaká sanační metoda se jeví jako 

nejvhodnější, a to především z ekologického a finančního hlediska. V podstatě lze použít 

biodegradaci in situ, která je realizovaná v místě kontaminace, nebo dochází k celkovému 

odtěžení kontaminovaného prostředí a jeho převezení na plochu k tomu určenou, kde následně 

dochází k biodegradaci ex situ. [4], [5] 

Jedním z typů biodegradace je bioremediace, která se dále rozděluje na fertilizaci 

a seeding. Fertilizace v podstatě spočívá především v urychlení již probíhajících pomalých 

biodegradačních procesů, které jsou uskutečňovány pomocí přirozeně se vyskytující 

mikroflóry. Nejčastěji však spočívá ve stimulaci růstu vhodných degradátorů a sice 

přídavkem zdrojů, především dusíku a fosforu, popřípadě různých růstových faktorů či 

induktorů specifických enzymů. [1], [3]Seeding je obohacení kontaminovaného prostředí 

mikroorganismy [2]. Spolu s těmito mikroorganismy pak mohou, ale, nemusí, být 

aplikovány rovněž potřebné živiny. Bioremediace uskutečňovaná metodou seeding je 

většinou prováděna s mikroorganismy, které byly izolovány přímo z přirozeného prostředí. 

V procesu bioremediace tzv. seedingu zatím nejsou ještě zcela využívány geneticky 

modifikované mikroorganismy, i když v laboratorních podmínkách jsou již tyto 
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mikroorganismy konstruovány a využívány pro studium degradačních procesů a konstrukci 

degradačních drah. [6], [7] 

2.2.1 Biodegradace in situ  

Biodegradaci in situ (Obrázek č. 1) lze aplikovat tehdy, jestliže se určí jako 

nejvhodnější z několika níže uvedených hledisek [1]:  

• druh a intenzita znečištění, 

• konkrétní geologické, hydrogeologické a technické podmínky, 

• vznik znečištění, rozsah a časový vývoj znečištění, 

• možnost návaznosti několika technik současně, 

• ekonomické a finanční možnosti, 

• sanační limity a požadavky na rychlost snížení kontaminace. 

 
Obrázek 1: Biodegradace  in situ (www.ate-cr.cz) 

Biodegradace in situ se provádí přímo v místě horninového prostředí, kde již není 

možné aplikovat jiný typ sanačních metod. Jedná se například o plochy podloží budov, 
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dálnic, obecně plochy různých velikostí ve velkých hloubkách zasažených kontaminanty 

[2], [4], [7] 

Před použitím přímé biodegradace dochází zpravidla nejdříve k izolaci 

kontaminovaných látek za pomocí několika následujících způsobů [1], [3]: 

• chemického srážení změnou hodnoty pH prostředí a elektrochemického 

potenciálu, 

• solidifikací (stabilizací vhodnými přísadami, které sníží možnost vyluhování 

nebezpečných prvků a sloučenin z matrice) a stabilizací zemin, 

• pomocí těsnících materiálů (umělohmotné fólie a gumotextilie, podzemní stěny 

z cihel a kamení, jílocementové a bentonitové směsi, které se aplikují injektáží). 

Aplikace metody in situ usnadňuje především odstraňování kontaminace 

v těžko přístupných místech a její účinnost závisí hlavně na:  

• zvýšené propustnosti hornin (pomocí pneumatického štěpení), 

• zvýšení rozpustnosti kontaminantů (zahříváním vody a horninového prostředí, 

mikrovlnným ohřevem, použitím povrchově aktivních látek), 

• zvýšením aktivní plochy sanačních prvků (usměrněné vrtání), 

• zvýšením extrahovatelnosti (využití rostlin a chemických přípravků). 

Hlavními parametry biodegradace je především typ znečišťující látky, koncentrace 

znečištění, teplota, obsah kyslíku, popřípadě methanu, a koncentrace dostupných živin. [1], 

[3] Pro získání nejlepších výsledků biodegradace in situ jsou regulovány různé parametry, 

především rozmístění vrtů na celé ploše dekontaminace, režim čerpání a vtláčení aplikace do 

podloží [5], [8]. 

Existuje několik technologií, které se používají k odstranění kontaminace. V dnešní 

době jsou praktikovány především metody zaorávání, infiltrace obohacených vod a plynů, 

odsávání a vtláčení vzdušného kyslíku případně hydrogeologické metody. [1] Sanační 

techniky in situ však mají kromě svých výhod také své nevýhody jako např.[2], [9]: 

• problematické množství dávkování látek, 

• nedostatečná kontrola procesu, 

• nízká účinnost díky nízkým teplotám u spodních vod, 

• nerovnoměrné rozdělení koncentračních limitů, 
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• závislost na směru a proudění spodní vody, 

• vliv propustnosti hornin, 

• rozdílná nákladovost prací,  

• kvalita sanačních prací. 

2.2.2 Biodegradace ex situ 

Biodegradace ex situ je odstranění primárních a sekundárních zdrojů kontaminace, při 

kterém dochází k odtěžení znečištěné zeminy a jejím odvozem na povolené dekontaminační 

zařízení, kde proběhne následná dekontaminace za řízených podmínek [1], [4], [10]. 

Dělí se na následující metody:  

• on situ - jedná se o sanační čištění a čerpání v dekontaminační stanici umístěné 

na povrchu kontaminovaného území,  

• off situ - čištění ve speciálních zařízeních vzdálených od kontaminovaného území, 

• kombinované – část je vyčištěna na místě a část se odtěží a následně odveze na 

speciálně upravené plochy sloužící k těmto účelům. [11] 

Biodegradace ex situ se používá hlavně při odtěžení kontaminované látky, převážně 

zemin a kalů a převezení na dekontaminační plochy, kontejnery, mobilní buňky, nádrže 

k tomu určené. Důležitým aspektem je, že dekontaminační plochy musí být schváleny jako 

zařízení pro nakládání s nebezpečným odpadem. [3], [5] 

Například při biodegradaci kalů je hlavním cílem snížení tuhých složek v odpadních 

vodách. Tento proces probíhá v nádržích, jímkách nebo kontejnerech. Během čištění kalů se 

nejprve odstraní větší mechanické části, následně se kal promíchá ve zděném kalojemu 

s vodou, vznikne kašovitá zemina, která se posléze odvodní. Tato zemina je následně 

odvezena na dekontaminační plochu a voda se dále čistí v čistírnách odpadních vod. Vzniklý 

druhotný odpad se zpracovává a vzniklé plyny se monitorují. [2], [3]  

Zeminy s nízkou soudružností, jako jsou například štěrky a písky, je nutné 

v některých případech nejprve vyprat v mobilních jednotkách, kde dochází k obohacení 

inokulum, a pak teprve přichází na řadu mechanická separace a přidání vhodných 

chemických extrakcí. Teprve po těchto úpravách se mohou umístit na konkrétní, k tomuto 

účelu určenou dekontaminační plochu. [1], [10], [12] 
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Je však zapotřebí, aby takováto kontaminovaná zemina byla nejprve před uložením 

homogenizována, promíchána a popřípadě také zvlhčena na potřebnou vlhkost. Pokud je 

přítomno více jílu, je možné přidat štěpku nebo případně i jinou dřevní hmotu k odlehčení 

takto uložené zeminy. V průběhu uložení je možné přidat také živiny. [4], [13] 

Vlastní degradace se uskutečňuje na dekontaminačních plochách opatřených 

nepropustnou vrstvou s drenážemi pro odvádění přebytečné vody do nádrží, které slouží 

pro opakované zkrápění této plochy. Kontaminovaná zemina se rozmístí, následně prohrne 

a nakypří. Mocnost vrstvení je přibližně kolem jednoho metru, může být však být i vyšší, 

ale v tom případě je nutné být ji kombinovat se vzdušnou extrakcí nebo metodami 

kompostování. [1], [14] 

Kypřením kontaminované zeminy dochází především k potřebné aeraci zeminy 

a tím i k stimulaci biodegradačních procesů, které jsou řízeny regulací hodnoty pH 

prostředí, teploty, vlhka a také potřebných živin. [2] Aerace může být realizována pomocí 

tzv. ventování, kdy se do zeminy pouští vzduch přes trubkový systém pomocí dmychadel 

a vývěv. Při tomto způsobu aerace zeminou protéká v trubkovém systému voda obohacená 

o živiny, mikroorganismy. [6], [10], [15]  

Metoda bioremediace je zejména vhodná pro ropné látky, zvláště skupiny těkavých 

organických látek (VOC, Volatile Organic Compounds). Její výhoda je především 

spatřována v relativně vysoké rychlosti vlastní biodegradace, dále v možnosti přímé 

kontroly účinnosti procesu, zvýšení bonity vyčištěných zemin, řízení regulace hodnoty pH, 

vlhkosti, teploty, podílu potřebných živin, koncentrace kontaminantů a v neposlední řadě 

také použitých mikroorganismů. [1], [4] Nevýhodou využití metody ex situ vůči in situ je 

především nutnost manipulovat relativně s poměrně velkým objemem zemin. [2] 

2.3 Vybrané skupiny kontaminantů v půdách 

Kontaminanty lze rozdělit podle jejich fyzikálněchemických vlastností a taky dle 

původu vzniku. Jedna ze skupin jsou anorganické látky. V půdách jde převážně o těžké 

kovy a amoniak. Další skupinou jsou organické látky obtížně těkavé, např. polycyklické 

aromatické uhlovodíky (PAHs), polychromované bifenyly (PCBs). Do této kategorie dále 

patří ostatní ropné uhlovodíky, jako je motorová nafta a topné oleje. Poslední skupinou 

jsou těkavé organické látky (VOC). Tato skupina je nejvíce obsáhlá a zahrnuje nižší alkany 
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a alkeny, chlorované alifatické uhlovodíky a skupina BTEX, kam náleží benzen, toluen, 

etylbenzen, xyleny. [1], [17] 

Těžké kovy nejvíce zamořují zeminu na kalových polích při chemické úpravě kovů. 

Lze je najít i ve vojenských areálech a cvičištích a také na skládkách průmyslového 

a komunálního odpadu. K nejvíce škodlivým a rozšířeným anorganickým látkám patří 

arsen, chrom, měď, nikl, olovo, rtuť, selen a také zinek. Kovy často vytvářejí komplexy 

s půdní hmotou. Mobilita těchto kovů v půdě je závislá na hodnotě pH a rozpustnosti kovu 

ve vodě. [1], [3], [14], [18], [19] 

Amoniak a jeho ionty jsou převážně produktem rostlinných a živočišných zbytků, 

které jsou ve velkém množství obsaženy v hnoji. Jejich výhodou je, že je lze dobře 

rozpouštět na amonné ionty a OH- [20]. 

Kyanidy vytvářejí v půdě komplexy s kovy (železo, olovo, rtuť), které jsou méně 

stabilní a jsou převážně rozpustné a díky této vlastnosti se dají rozkládat [21]. 

Těkavé organické látky (VOC) jsou látky, které snadněji přecházejí ze sloučenin 

z vodné fáze do plynné. Jde o látky halogenované, anebo nehalogenované. K jejich sanaci 

se převážně používají fyzikální metody. Jedná se především o aromatické uhlovodíky 

a taky chlorovaná rozpouštědla, která se značí zkratkami TCE a PCE. Patří sem skupina 

látek benzínové frakce a též naftalen. Všechny tyto látky se v kontaminovaném prostředí 

vyskytují ve čtyřech fázích, a to jak v plynné, pevné, vodní, tak i volné fázi. Často také 

pronikají do podloží, kde se usazují a mohou proniknout i do spodní vody. [22], [23]  

Mezi organické látky obtížně těkavé patří především ropné uhlovodíky, které se 

dělí na dvě větve, a to polychlorované bifenyly (PCBs) a dále polycyklické aromatické 

uhlovodíky (PAHs) [24]. Polychlorované bifenyly jsou velmi málo rozpustné ve vodě, ale 

dobře rozpustné v tucích a uhlovodících. U těchto látek je velmi obtížná dekontaminace 

pomocí mikroorganismů pro jejich vysokou toxicitu. Látky PAHs jsou obsaženy převážně 

v těžkých ropných frakcích a v kontaminovaných minerálních olejích. Nejvíce nebezpečný 

uhlovodík vykazující karcinogenní účinky je benzo[a]pyren. [25], [26] 
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3 DEKONTAMINAČNÍ PLOCHA CELIO, A.S. 

V této kapitole bude upřesněna vstupní kontaminace zemin, které byly přivezeny na 

dekontaminační plochu CELIO, a.s. Také bude pojednáno samotné umístění skládky 

a plocha určená k dekontaminaci, popis technologických zařízení, která jsou zapotřebí, 

a též potřebné živiny a mikroorganismy k navození bioremediace.  

Skládka CELIO, a.s. se nachází mezi městy Most a Litvínov, na území bývalého 

dolu Ležáky (Obrázek č. 2). Biodegradační plocha na skládce CELIO, a.s. je upravená 

plocha k dekontaminaci nebezpečných látek, která byla uvedena do provozu v srpnu roku 

2003 a spadá do kategorie 5.1 dle zákona č.76/2002 Sb. [29] Celé zařízení je umístěno na 

vodohospodářsky zabezpečené ploše rekultivované skládky ostatního odpadu. 

 
Obrázek 2: Skládka CELIO, a.s. letecký snímek (www.mapy.cz) 
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Na dekontaminační plochu skládky CELIO, a.s, byl v období od dne 30. 9. 2010 do 

31. 5. 2011 navážen odpad katalogového čísla 19 08 13 Kaly z jiných odpadních vod 

obsahující nebezpečné látky v množství 377,33 t. Ve větším množství (3 066,77 t) byl dále 

navážen odpad pod katalogovým číslem 17 05 03 Kamení a zeminy obsahující nebezpečné 

látky.  

Tyto kontaminované zeminy vznikly především ze starých ekologických zátěží 

a různých demoličních prací, které byly prosáklé především ropnými látkami a jejich 

deriváty. Původ těchto kontaminací pocházel převážně z následujících firem: Unipetrol 

RPA, Unipetrol Doprava, Česká rafinérská, ALFA systém a SITA CZ – Actherm. Celý 

odpad byl klasifikován dle vyhlášky č. 381/2001 Sb. [27] Katalogu odpadu kategorií „N“, 

jako nebezpečný odpad. 

Vstupní dokumentace, základní popisy odpadů, seznam původců předmětných 

odpadů a vstupní laboratorní analýzy jsou uloženy na skládce CELIO, a.s., přičemž 

samotnou bioremediaci realizuje společnost EPS, s.r.o. [28] 

3.1 Charakteristika plochy skládky nebezpečného odpadu  

Dekontaminační plocha na skládce CELIO, a.s. (Obrázek č. 3), je tvořena 

z několika vrstev. Povrch byl upraven hrubým vyspádováním, následně vyrovnán vrstvou 

z jemného odpadu o mocnosti 200 až 500 mm. 

Další vrstva je tvořena minerálním těsněním, které je položeno na bentonitové 

matraci LINTOBET COMBISEAL nad kterou je umístěna těsnící fólie o síle 2 mm 

a geotextilie 400 g/m2. Další částí je drenážní vrstva kameniva o tloušťce 30 cm a zrnitosti 

160 - 230 mm. Tato vrstva je ukončena v obvodovém drenážním příkopu, ve kterém 

průsakové vody vyúsťují do sběrné kontrolní jímky s přepadem do systému čištění 

odpadních vod ze skládky  CELIO, a.s. Předposlední vrstva je štěrkopísková o tloušťce 

10 cm a zrnitosti do 16 mm. 
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Obrázek 3: skládka CELIO, a.s. biodegradační plocha [28] 

Celá plocha je zpevněná dřevěnými pražci (Obrázek č. 4). Na tuto zpevněnou 

plochu již lze navážet kontaminovanou zeminu a kaly. Biodegradační plocha má rozlohu 

12 600 m2 a její kapacita je až 37 800 m3. [28] 

 
Obrázek 4: Zpevněná dekontaminační plocha na skládce CELIO, a.s. 
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3.2 Technická příprava 

K degradaci zeminy, kamení a kalů je zapotřebí různé technické vybavení k samotné 

činnosti, ale i k provádění monitoringu. Mezi základní technologické vybavení patří: 

• zásobník na vodu, 

• mobilní aplikační jehly, 

• aplikační sondy a mobilní respirační sondy, 

• aplikační rozvody, 

• čerpadla, 

• bioreaktor, 

• dmychadlo, 

• prázdné zásobníky pro míchání roztoků. 

Zásobník na vodu (Obrázek č. 5), o objemu cca 30 m3, jehož voda se využívá 

k míchání inokula a dále, převážně v letních měsících, k zavlažování, aby byla zajištěna 

dostatečná vlhkost pro nepřetržitý proces bioremediace a zabráněno prašnosti zeminy. 

Mobilní aplikační jehly jsou využívány pro potřeby aplikace, na tlakovou injektáž 

bakteriálního roztoku, živin a vody. Aplikační jehla se využívá k aplikaci kapalných médií, 

s výjimkou zvlhčování odpadu (voda je aplikována povrchovým rozstřikem), a její četnost 

je dána pokyny technologa a rychlostí přípravy bakteriálního inokula. 

 
Obrázek 5: Zásobník na vodu na dekontaminační ploše společnosti EPS, s.r.o.  



Vrzák P.: Vyhodnocení účinnosti biodegradace kontaminovaných zemin ex situ v CELIO, a.s. 

2012  14 

Aplikační sondy, v počtu dvaceti kusů, jsou rozmístěny na dekontaminační ploše pro 

tento konkrétní biodegradovaný odpad. Jsou pravidelně rozděleny v sektoru Z1 a sektoru Z2 

(tyto sektory se vyčlenily na dekontaminační ploše po navážce kontaminovaných kalů 

a zeminy a budou v další části diplomové práce blíže popsány). Sondy musí být předvrtány 

pomocí elektrické ruční vrtné soupravy MAKITA. Mají průměr 40 mm a u paty sondy 

perforaci.  

Aplikační rozvody (Obrázek č. 6) na dekontaminační ploše jsou vyrobeny z plastu, 

který lépe odolává povětrnostním podmínkám a je též vhodnější pro přepravu. Rozvody jsou 

instalovány po celé ploše sektoru Z1 a sektoru Z2 a jsou přivedeny od technologie (nádrže, 

čerpadla). Rozvody jsou ukončeny aplikační koncovkou, která umožňuje připojení 

dmychadla pro přísun vzduchu a připojení čerpadla k bioreaktoru, kterým se provádí vlastní 

doprava inokula a živin do biodegradovaných odpadů uložených na dekontaminační ploše. 

Respirační sondy jsou předvrtané a opatřené obdobně jako sondy aplikační, ale mají 

poloviční průměr a perforaci v délce 1,0 m od paty sondy. Sondy jsou mobilní, aby je bylo 

možno přemisťovat v rámci své prostorové dispozice v souvislosti s kypřením 

a přehrnováním zeminy. Respiračními sondami se následně sleduje koncentrace kyslíku 

a oxidu uhličitého. Odběrový ventil tuto funkci umožňuje. 

 
Obrázek 6: Aplikační rozvody na dekontaminační ploše společnosti EPS, s.r.o. 

Velkoobjemové dmychadlo (Obrázek č. 7) slouží k rozvedení vzduchu a současně 

připraveného inokula. Na lokalitě bylo používáno mobilní čerpadlo typu FS45TL, které 
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sloužilo ke správnému dodávání  aplikačních roztoků do rozvodů, ale hlavně na zkrápění 

technickou vodou. 

 
Obrázek 7:Velkoobjemové dmychadlo na dekontaminační ploše společnosti EPS, s.r.o. 

Mobilní airliftový 4 m3 bioreaktor (Obrázek č. 8) je nádrž, ve které se připravuje 

inokulum a kde se mikroorganismy množí na požadované množství a kvalitu. [30] 

Inokulum, které je přivezeno z laboratoře společnosti EPS, s.r.o. je vhodné k biodegradaci 

odpadů navezených na dekontaminační plochu společnosti CELIO, a.s.  

 
Obrázek 8: Bioreaktory na dekontaminační ploše společnosti EPS, s.r.o. 
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Vytvoření inokula v potřebném množství vyžaduje několik týdnů v prvotní části 

po zimní přestávce, později je tento proces urychlen v řádech několika dnů, v závislosti 

na počasí, protože zima mikroorganismům nesvědčí. Barva hotového inokula je bělejší 

a trochu zapáchá. (Obrázek č. 9) K množení biopreparátu je zapotřebí dodat fosfor 

v podobě NP-SOL v množství 0,75 kg/m3 inokula, dále dusík ve formě síranu 

amonného v množství 0,75 kg/m3 a následně uhlík jehož zdrojem je vyjetý olej 

v množství 1 l/m3 inokula. 

 
Obrázek 9: Inokulum v bioreaktoru 

Prázdné zásobníky na vodu, inokulum a na přípravu požadovaných roztoků živin 

slouží k vrchnímu zkrápění. 

Všechna uvedená zařízení jsou nezbytnou součástí funkční bioremediace, při které 

se využívá mikroorganismů a potřebných živin na dekontaminaci odpadů. 

3.3 Aplikovaná média 

Pro správné fungování bioremediace bylo použito určené dávkování inokula 

technologií EPS-INOK, které obsahuje specifické mikroorganismy Goronia terrae, 

Variovorax paradoxus, Pseudomonas fluorescens a byla použita technologie EPS-PAL, 

síran amonný a přípravek REO 801. [28] 

Technologie EPS-PAL slouží ke zvýšení rozpustnosti hydrofobních 

organických látek a využívá přídavku vybrané povrchově aktivní látky. Tato látka 

ovlivňuje fyzikálně-chemické vlastnosti horninového prostředí tím, že zvyšuje mobilitu 

kontaminantů a jejich rozpustnost. Hydrofobní část molekuly je orientována k nepolární 

látce a hydrofilní část k vodnímu prostředí. Následně vzniká adsorpční polymolekulární 
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vrstva, prostorové uspořádání vzniklé látky je micela a v důsledku toho dochází 

k rozpouštění hydrofobních organických látek.  

Další důležitou částí nastartování procesu bioremediace je použití technologie 

EPS-INOK, která využívá aktivity konkrétních degradujících alochtonních 

(vnesených) mikroorganismů ke konverzi kontaminujících látek vedoucích k úplné 

mineralizaci kontaminantů na anorganické látky tj. v přírodě se běžně vyskytující oxid 

uhličitý a vodu. Technologie využívá vybrané a již otestované, bezpečné mikrobiální 

kmeny, které jsou schopny využívat sanované kontaminanty jako jediný zdroj uhlíku 

a energie pro svůj růst. [28]  

Tyto vybrané mikroorganismy jsou pomnoženy a následně jako inokulum (tedy 

„INOK“) aplikovány do kontaminovaného odpadu. Vhodné typy degradujících 

mikroorganismů byly během realizovaných sanačních prací aplikovány především za 

účelem inokulace kontaminovaného materiálu (Variovarax paradoxus, Gordonia tarrae, 

Pseudomonas putida, Ralstonia eutropha). Tyto bakterie nevyvolávají onemocnění u lidí 

a zvířat dle kritérií WHO (World Health Organization) a je možné je použít všechny 

současně pro dosažení optimálních výsledků dekontaminace. [31], [32] Mikroorganismy 

jsou schopné růstu v prostředí obsahujícím živiny dusík a fosfor. Mají rovněž sníženou 

citlivost ke změnám hodnoty pH prostředí a teplotě. Využívají přítomné znečištění (ropné 

látky) jako zdroj uhlíku a energie a rozkládají přítomné znečištění při úplné aerobní 

degradaci až na CO2 a H2O. [33]  

Bakterie Gordonia terrae CCM 2633 (Obrázek č. 10) má schopnost vytvářet 

nepravidelné kolonie tyčinkovitých útvarů červené pigmentace, její kolonie se často 

shlukují do trsů o velikosti převážně do 1 mm a jsou nepohyblivé. Pro její schopnost 

přeměňovat a využívat pro sebe C-zdroje, naftu, letecký petrolej, olej, ropu, naftalen, fenol, 

toluen je její využití velmi vhodné k biodegradaci. [34] 
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Obrázek 10: Elektronová mikrofotografie kmene Gordonia terrae v živné půdě  

(http://cid.oxfordjournals.org) 

Další typ bakterie je Variovorax paradoxus, (Obrázek č. 11), která je vhodná pro 

biodegradaci. Tato bakterie má převážně nepravidelné nažloutlé kolonie, tvořící nepatrné 

krátké tyčky, které řetízkují. Má schopnost využívat C-zdroje, fenol, naftalen, toluen, ropu, 

olej, letecký petrolej a naftu. [35] 

  

Obrázek 11: Variovorax paradoxus [28] 

Dalším zástupcem bakterií mající schopnost přeměny ropných a dalších látek je 

Pseudomonas putida 1K (Obrázek č. 12). Má rovné tyčky v nepravidelných shlucích, 

navíc pohyblivé, které vytvářejí bělavé kolonie. [32, 36], [36] 
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Obrázek 12: Pseudomonas putida (www.miller-mccune.com) 

Bakterii Ralstonia eutropha (Obrázek č. 13), lze nalézt nejen v půdě, ale také ve 

vodě. Má velký potenciál pro využití v bioremediace, je schopna rozkládat značné 

množství chlorovaných aromatických sloučenin a chemicky příbuzných látek. 

Mikroorganismy využívají anorganické sloučeniny především jako zdroj energie. 

K metabolismu v aerobním heterotrofním mohou využít jak vodík, tak oxid uhličitý 

a organické látky pro další vývoj a oxidaci vodíku jako jediný zdroj energie. Má 

schopnosti k degradaci také herbicidů jako například 2,4dichlorfenoxyacetátovou 

kyselinou. [10, 37], [37] 

 
Obrázek 13: Ralstonia eutropha (www.ecobiomaterial.com) 
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Látky zajišťující účinnost bakterií: 

• Nutrienty, 

• povrchově aktivní látky, 

• vzdušný kyslík. 

Nutrienty jsou vyživovací látky, které mikrobakterie potřebují ke svému životu 

(především dusík a fosfor), dále uhlíkaté sloučeniny jako zdroj energie. 

Kontaminovaná zemina v řadě případů obsahuje velké množství mastnoty obsažené 

v ropných produktech, která brání žádoucí aktivaci s bakteriemi. K odstranění tohoto 

problému je zapotřebí aplikovat povrchově aktivní látky (pro bioremediace se používá 

prostředek REO 801). V důsledku působení povrchově aktivních látek se zajistí reakce 

bakterií obsažených ve vodních roztocích s kontaminovanou zeminou. [28] 

Dostatečný přísun kyslíku je nezbytný pro život baktérií, pro správné a rychlé 

množení. Vzdušný kyslík se vhání pomocí dmychadla do aplikačních sond. Bakterie jsou 

alochtonní a jejich množení a rychlost působení je závislá na dostatečném přísunu kyslíku. 

Aby bylo dosaženo efektivního působení, používá se vháněný vzduch dmychadlem do 

aplikačních sond a následně k bakteriím. [38] 
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4 PLATNÁ LEGISLATIVA  

Kontaminované zeminy a kaly jsou dle zákona o odpadech č.185/2001 Sb. (a jeho 

následných novel, poslední č. 154/2010 Sb. platná od 1. 7. 2010) nebezpečné látky [39]. 

Zacházení s těmito látkami na dekontaminačních plochách je dále upraveno vyhláškou 

Ministerstva životního prostředí a Ministerstva zdravotnictví č.376/2001 Sb. Hodnocení 

nebezpečných vlastností odpadů (a její novelou) [40] a vyhláškou Ministerstva životního 

prostředí č.381/2001 Sb. Katalog odpadů [27], č. 383/2001 Sb. O podrobnostech nakládání 

s odpady [41], č. 294/2005 Sb. o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich 

využívání na povrchu terénu, novelizace vyhlášky č. 383/2001 Sb. č. 61/2010 Sb. mění 

i vyhlášku č. 294/2005 Sb. Jedná se o úpravu kritérií ukládání a využití odpadu na povrchu 

terénu, mechanicky – biologická kritéria. Novelizace nabývá celkové účinnosti od 1. dubna 

2012. [42] Dle novelizace zákona č. 185/2001 Sb. č. 154/2010 Sb. se mění vyhláška 

376/2001 Sb. (novela č. 205/2004 Sb.), která určuje klasifikaci níže uvedených vlastností 

látek: 

� H1 Výbušnost (odpady mohou explodovat vlivem tepla). 

� Oxidační schopnost:  

• pevné odpady (mohou způsobit požár nebo zvýšit riziko jeho vzniku, přijdou-li 

do styku s hořlavým materiálem), 

• kapalné odpady  (za určitých podmínek se spontánně vznítí), 

• odpady, které se stávají výbušnými (po smíchání s hořlavými materiály), 

• odpady – organické peroxidy (jsou hořlavé sami bez kontaktu s jiným 

materiálem). 

� H3 - A Vysoká hořlavost:  

• pevných látek nebo kapalin (při kontaktu se vzduchem a teplotě cca 20 °C se 

samostatně vznítí),  

• pevných odpadů (při zapálení krátkodobým stykem se zdrojem zapálení a po 

odstranění tohoto zdroje dále hoří plamenem), 

• pevných látek nebo kapalin (při kontaktu s vodou uvolňují vysoce hořlavé 

nebezpečné plyny). 

� H3 - B Hořlavost (je forma kapalin s bodem vzplanutí od 21 °C do 55 °C). 
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� H4 Dráždivost (obsahují dráždivé látky a přípravky, které nejsou žíravé, ale 

mohou vyvolat zanícení pokožky). 

� H5 Škodlivost zdraví (látky a přípravky škodlivé zdraví, které mohou po 

vdechnutí, požití nebo proniknutí kůží způsobit lehké poškození zdraví). 

� H6 Toxicita (toxické látky nebo přípravky při jejichž vdechnutí, požití nebo 

proniknutí kůží dojde k vážnému, akutnímu nebo chronickému poškození zdraví, 

případně i smrti). 

� H7 Karcinogenita (karcinogenní látky nebo přípravky, které po vdechnutí, požití 

nebo proniknutí kůží způsobují  onemocnění rakovinou).  

� H8 Žíravost (žíravé látky nebo přípravky, které mohou při krátkém, prodlouženém 

nebo opakovaném styku s pokožkou nebo sliznicí vyvolat její poškození). 

� H9 Infekčnost (mikroorganismy nebo jejich toxiny u kterých je předpokládáno, že 

způsobují onemocnění člověka nebo jiných živých organismů). 

� H10 Teratogenita (teratogenní látky nebo přípravky toxické pro reprodukci, 

mohoucí vyvolat nebo zvýšit četnost výskytu nedědičných funkčních poškození). 

� H11 Mutagenita (mutagenní látky nebo přípravky, které mohou po vdechnutí, 

požití nebo proniknutí kůží vyvolat vznik dědičných genetických vad). 

� H12 Schopnost uvolňovat vysoce toxické a toxické plyny ve styku s vodou nebo 

kyselinami (ve styku s vodou nebo s kyselinami nebo se vzduchem uvolňují více 

toxického plynu). 

� H 13 Senzibilita (jsou látky a přípravky schopné při vdechnutí nebo při průniku 

kůží vyvolat přecitlivělost a mají nepříznivé účinky). 

� H 14 Ekotoxicita (látky představující akutní nebo pozdní nebezpečí pro jednu nebo 

více složek životního prostředí). 

� H15 Schopnost uvolňovat nebezpečné látky do životního prostředí při nebo po 

jejich odstranění (mohou různým způsobem uvolňovat nebo vést při svém 

odstranění ke vzniku škodlivých látek, které negativně působí na životní prostředí a 

zdraví lidí) [7], [39], [40] 
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5 EXPERIMENTÁLNÍ ČÁST 

Diplomová práce je zaměřena na ověření poznatků teoretické části bioremediace 

v ex situ na skládce CELIO, a.s. Tato skládka je významná v ústeckém regionu. Cílem této 

práce bylo zjistit, zda pomocí bioremediace lze dekontaminovat a tím snížit obsah 

zamořené zeminy ropnými látkami a tuto zeminu dále využít pro jiné účely. Dále bylo 

cílem ověřit, zda dojde ke změně nebezpečných vlastností vůči původnímu složení. 

(příloha č. 1 a č. 2) 

5.1 Charakteristika odběrového místa 

V období od března do srpna 2011, společně se zástupcem společnosti EPS, a.s. 

byly odebrány kontrolní vzorky a realizováno kontrolní měření na dekontaminační ploše. 

Vzorky odpadů jsem pravidelně odebíral (v měsíčních intervalech) a následně byly 

odeslány do laboratoře společnosti EPS, s.r.o. a v návaznosti na laboratoří zjištěné hodnoty 

byl proces bioredemiace průběžně korigován. Výstupy laboratoře a poznatky z řízeného 

procesu bieroemadice byly při realizaci této praktické části diplomové práce plně využity.  

Odpad byl navážen postupně a rozdělen do dvou sektorů přibližné velikosti 

a mocnosti, pro lepší přehled byly tyto sektory označeny Z1 a Z2. Vše probíhalo v období 

od 30. 9. 2010 do 30. 4. 2011. Tyto sektory obsahovaly přibližně stejný obsah zemin 

promíchaný s kaly. Struktura zavážených zemin pro jednotlivé sektory je uvedena 

v Tabulce č. 1. Sektor Z1 byl zavážen jako první. 

Tabulka č. 1: Struktura zavážených zemin sektor Z1 a Z2 [28] 

Množství 
t 

Původ Datum přivezení odpadu 

Sektor Z1 

200,28 SITA - Actherm 30. 09. 2010 

4,30 Unipetrol RPA 30. 11. 2010 

7,84 Energetika 30. 11. 2010 

3,60 Unipetrol RPA 31. 12. 2010 

11,34 Havárie ČD Mělník 31. 12. 2010 

69,50 Tankoviště kolej 50 31. 01. 2011 

0,14 DP Most a Litvínova 31. 01. 2011 
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Pokračování Tabulky č. 1:  

Množství 
t 

Původ Datum přivezení odpadu 

Sektor Z1 

0,54 
316,78 

6,24 
14,88 
0,05 

1 000 

Hasičská zbrojnice Lom 
Kolej 98 
Tankoviště kolej 50 
AGRO – OXO 
Herkul, a.s. 
Alfa systém 

31. 01. 2011 
31. 01. 2011 
28. 02. 2011 
31. 03. 2011 
30. 04. 2011 
30. 04. 2011 

Celkem: 1 637,79 

Množství 
t 

Původ Datum přivezení odpadu 

Sektor Z2 

167,50 
4,27 
200 
5,28 

406,88 
12 

SITA – Actherm 
SITA – Actherm 
Kolej 98 
CELIO a.s. 
Alfa systém. 
AGRO - OXO 

31. 12. 2010 
31. 12. 2010 
31. 01. 2011 
30. 04. 2011 
30. 04. 2011 
30. 05. 2011 

0,56 Havárie ČD 30. 05. 2011 
951,59 Kolej 70 31. 05. 2011 
52,26 Synthost Kralupy 31. 05. 2011 
0,71 Marius Perdersen 31. 05. 2011 
5,26 SCES-Group 31. 05. 2011 

Celkem: 1 806,31 

Jak je zřejmé po prostudování tabulky, jednalo se o odpad menších a větších 

rozměrů. Kontaminovaný odpad byl na dekontaminační plochu skládky CELIO, a.s. dovezen 

pomocí nákladních aut, kde byl postupně vysypán. V těchto sektorech se do konce 

února 2011 vršily různě vysoké kopce kontaminovaných materiálů (Obrázek č. 14). Teprve 

od konce února a začátku března roku 2011 došlo ke kompletnímu zarovnání a terénní 

úpravě navezených materiálů do sektoru Z1, aby byly vhodné pro začátek bioremediačních 

prací, při maximální výšce cca 1,5 až 2 m, které mají stejné nebezpečné vlastnosti.  

Stejným způsobem byl následně upraven i sektor Z2. Vzhledem k tomu, aby bylo 

možné na sektorech Z1 a Z2 správné rozložení aplikačních jehel a rozvodů, bylo nutné 

nejprve vytvořit „Plán rozmístění“, aby se biologický preparát pomocí aplikačních jehel 

spolehlivě zapravil do celého objemu biodegradovaných odpadů. Následně aplikační jehly 

byly propojeny aplikačními rozvody z plastových rour. Tyto rozvody byly rozděleny do tří 

samostatných větví pro snadnější regulaci dodávaného inokula. Potrubní rozvody 
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jednotlivých větví vycházely z rozdělovače a každá větev měla pro dokonalou regulaci 

vzduchu a inokula svůj kulový ventil. Rozdělovač byl připojen alternativně na rozvod 

vzduchu z dmychadla nebo k čerpadlu k dodání inokula z bioreaktoru.  

 
Obrázek 14 : Přivezený odpad na dekontaminační plochu skládky CELIO, a.s. 

5.2 Metodika odběru a úpravy vzorků 

V průběhu bioremediačních procesů bylo zapotřebí odebírat kontrolní vzorky 

odpadů, které byly zasílané do laboratoří společnosti EPS s.r.o. a dle jejich laboratorního 

zjištění pak byla upravovaná dávka inokula a množství živin. Odběr jsem prováděl po 

proškolení v provádění odběru množství a kvality vzorkování sám pod kontrolou 

technologa firmy EPS, s.r.o. Ing. Kuliče (Obrázek č. 15).  

 
Obrázek 15: Odběr kontrolních vzorků 
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Odběr vzorků byl realizován dle Plánu vzorkování, který byl předem připraven, tak 

aby byla obsažena celá plocha sektoru Z1 a sektoru Z2 (Obrázek č. 16).  

 

Obrázek 16: Sektory vzorkování a měření Z1 a Z2 [28] 

V každém sektoru byly odebrány čtyři kusy dílčích vzorků pomocí ruční vrtné 

soupravy EIJKELKAMP (Holandsko). Následně byly tyto dílčí vzorky homogenizovány, 

smíšeny v mísící porcelánové míse a díky kvartování byl zmenšen jejich objem na tři 

kilogramy. Takto upravený reprezentativní vzorek byl označen podle sektoru, kde byl 

odebrán, uložen do termoboxu a převezen do laboratoře k provedení laboratorních analýz. 

Závěrečné vzorkování bylo uskutečněno 30. 6. 2011. Postupně bylo odebráno ze 

sektoru Z1 a sektoru Z2 osm dílčích vzorků po čtyřech z každého sektoru. Vzorek byl 

následně rozdělen na R1 a R2 pro stanovení limitů dle vyhlášky č. 294/2005 Sb. vzorek byl 

odeslán do akreditované laboratoře ALS Czech Republic v Praze.  
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Dále byl proveden odběr vzorku zeminy k analýze na posouzení obsahu uhlovodíků 

řady C10-C40, který byl zaslán do laboratoře společnosti EPS, s.r.o. Během měsíců března 

až května 2011 byly přivezeny na dekontaminační plochu skládky CELIO, a.s. další části 

kontaminovaných odpadů, které byly přidány k sektorům Z1 a Z2. Po navezení byly 

odpady opět dotvarovány do potřebného tvaru a umístěny aplikační sondy včetně 

aplikačního rozvodu od rozdělovače pro dodání inokula s roztoky živin, a též na dodání 

vzdušného kyslíku. Následně byla provedena aplikace biopreparátů a živin do navezených 

odpadů v sektorech Z1 a Z2 postřikem po povrchu.  

5.3 Metodika analýzy a hodnocení výsledků 

Na dekontaminační ploše na skládce CELIO, a.s. se měřila koncentrace plynů 

v prvním měsíci zavedení procesu bioremediace třikrát, později vždy byla realizována dvě 

měření v měsíci. Samotné měření oxidu uhličitého a kyslíku bylo realizováno celkem šesti 

sondami respiračních plynů a měření proběhlo přístrojem Anagas 98.  

Uhlovodíky C10-C40 charakterizují stav znečištění kontaminovaných odpadů. Pro 

stanovení C10-C40 byla použita metoda plynové chromatografie pomocí plynového 

chromatografu značky VARIAN. Na základě výsledků laboratoře EPS, s.r.o. pak bylo 

doporučeno dávkování koncentrací PO4
3- a NH4

+.  

Výsledky laboratoře prokázaly koncentrace degradujících mikroorganismů a jejich 

respiračních testů aktivity. Bylo připraveno inokulum mikroorganismů sloužící 

k dekontaminaci ropných látek obsažených v zemině, které bylo aplikováno rozvody do 

vnitřku kontaminované zeminy sektoru Z1 a Z2. Navíc oba sektory byly z vnějšku 

pokropeny připraveným inokulem a též potřebnými živinami obsahující i přípravek 

REO 801, aby se mohly v co možná nejkratší době rozvíjet alochtonní heterotrofní 

mikroorganismy.  

Pro správný průběh bioremediace je třeba vždy dodržet podmínky, které je 

zapotřebí monitorovat. Je důležité sledovat vlhkost (v případě nedostatku vody je 

prováděno pravidelné zkrápění), množství dostupných živin pro mikroorganismy a celkové 

množství degradujících organismů. Dalším faktorem, který je nutné sledovat v zemině, 

jsou aktivní respirační podmínky, tedy obsah kyslíku a oxidu uhličitého a koncentraci 

uhlovodíků C10-C40.  
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V diplomové práci jsou výsledky získané z laboratoře EPS, s.r.o. vyhodnoceny 

a graficky zpracovány pomocí Microsoft Office Excel, všechny testy v laboratořích byly 

provedeny v souladu s přílohami vyhlášky Ministerstva životního prostředí č. 294/2005 Sb. 

a č. 383/2001 Sb. [42], [43] 
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6 VÝSLEDKY A DISKUSE 

Na začátku procesu bioremediace ex situ pro jeho rychlejší proces nastartování bylo 

aplikováno větší množství látek (dodávek inokula, vzduchu, živin, povrchově aktivních 

látek v přípravku REO 801 a dostatečné množství vody) také proto, aby se zkrátilo klidové 

období, kdy dochází k rozvoji většího množství mikroorganismů.  

V technologickém zařízení v bioreaktorech (Obrázek č. 17) bylo připraveno 

inokulum, které se pravidelně aplikovalo do kontaminovaných odpadů.  

 
Obrázek 17: Technologické zařízení společnosti EPS, s.r.o. na skládce CELIO, a.s. 

Pro případ zvýšené potřeby většího množství inokula se k jeho aktivaci využívaly 

dva bioreaktory z celkového množství pěti kusů. Zbylé bioreaktory se po vypláchnutí 

využily jako zásobníky technologické vody. 

První měření proběhlo dne 3. 3. 2011 a poslední bylo realizováno dne 18. 8. 2011. 

Na začátku měření se nejprve zjistilo, na základě výsledků respiračního měření přístrojem 

Anagas 98, že odpad obsahuje málo kyslíku k tomu, aby mohlo dojít ke správnému 

fungování bioremediace, a proto je nutné intenzivně provzdušňovat za pomoci vháněného 

vzdušného kyslíku pomocí dmychadla. Pokud by nedošlo k většímu provzdušnění inokula, 

proces dekontaminace by se výrazně zpomalil, až zastavil.  
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Hodnoty naměřeného oxidu uhličitého byly na začátku měření výrazně vysoké. 

Během procesu bioremediace hodnoty klesaly vlivem rozmnožení mikroorganismů. Ty 

postupně spotřebovávaly základní zdroj uhlíku C10-C40 a díky dobře fungující bioremediaci 

došlo dle předpokladu k nárůstu kyslíku. Vývoj koncentrace kyslíku a oxidu uhličitého 

v průběhu bioremediace je graficky znázorněn na Obrázku č. 18.  

 
Obrázek 18: Vývoj koncentrace O2 a CO2 během bioremediace 

Z grafu je velmi dobře patrné, jak postupně přibývá obsah kyslíku a naopak díky 

bioremediaci dochází ke spotřebování C-zdroje znečištění. Snižuje se aktivita 

mikroorganismů a ubývá oxidu uhličitého. Měření prokázalo, že největší změny nastaly 

hlavně koncem dubna a začátkem května, kdy se nejvýrazněji zvýšily hodnoty obsahu 

kyslíku a naopak došlo k snížení obsahu oxidu uhličitého díky rozvoji mikroorganismů 

a plnému rozvinutí bioremediace.  

Důležitým parametrem správného rozvoje alochtonních heterotrofních 

a degradujících mikroorganismů je především nutriční základ, tedy dostatek dusíku 

a fosforu. Tyto prvky byly dodány hlavně prostřednictvím hnojiv a postupně během 

procesu bioremediace byl jejich obsah dle potřeby upravován. Zejména biogenní prvek 

fosfor byl dodáván formou hnojiva NP-SOL. Amonné ionty byly dodány pomocí síranu 

amonného. Měření probíhalo jednou měsíčně a postupně od prvního měření, které 
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proběhlo dne 17. 3. 2011 až do posledního měření dne 4. 8. 2011 ukázalo nárůst hodnot 

koncentrací nutrietů (Obrázek č. 19).  

 
Obrázek 19: Vývoj koncentrace biogenních prvků od března 2011 do srpna 2011 

Hned první měření prokázalo, že je zapotřebí dodat dostatečné množství živin, aby 

proces biodegradace proběhl správně a dostatečně rychle. Z tohoto důvodu byly dodány 

dostatečné živiny k rozvoji heterotrofních a degradujících organismů. Při dalším měření se 

zjistilo, že předpoklad rozvoje mikroorganismů neodpovídá množství dodávaných živin. 

Proto se přidalo další množství NP-SOL (fosfor) a síranu amonného (dusík). Kontrolní 

měření dne 9. 6. 2011 už bylo dle představ dostatečného přísunu živných látek a množství 

se dále nenavyšovalo. Díky dobře fungující bioremediace u dalšího měření dne 7. 7. 2011 

došlo ještě ke stoupání hodnot NH4. Hodnoty PO4 už zůstaly zhruba na stejných 

hodnotách. Před posledním měření uskutečněným dne 4. 8. 2011 bylo ubráno množství 

dodávaných živin, ale přesto díky správnému chodu bioremediace nedošlo ke snížení 

hodnot a nedošlo ani nadále k jejich navýšení. 

Přehled hodnot, které jsem zjistil měřením, ukazuje skokové nárůsty hodnot NH4 ve 

třech měsících a to od května do července. V březnu a dubnu se mikroorganismy začínaly 

rozvíjet pomalu částečně i díky zimě, od května začala jejich větší aktivita, a tím i nárůst 
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hodnot stoupat. Hodnoty PO4 byly v březnu a dubnu pozvolně narůstající, skok nastal opět 

v květnu, ale následně po zbylé měsíce byla měření zhruba na stejné úrovni.  

Vzorky zeminy ze sektoru Z1 a sektoru Z2 byly posílány do laboratoře společnosti 

EPS, s.r.o., kde byly navozeny optimální podmínky, jako je stálá teplota, vysoká 

koncentrace kyslíku, dostatečná vlhkost, na základě laboratorních zjištění heterotrofních 

mikroorganismů pro rozvoj i degradujících mikroorganismů. Na základě výsledků bylo 

doporučeno správné dávkování pro optimální chod bioremediace. V laboratořích 

společnosti EPS, s.r.o. se také zjišťovala koncentrace C10-C40 a testy aktivity 

mikroorganismů. Výsledky těchto testů jsou graficky vyhodnoceny na Obrázku č. 20  

 
Obrázek 20: Chronologický počet heterotrofních a degradujících mikroorganismů 

Vzorky zeminy odebrané na zjištění heterotrofních a degradujících mikroorganismů 

17. 3. 2011 podle laboratorních výsledků společnosti EPS, s.r.o. ukázaly, že v sektoru Z1 

a Z2 převládali heterotrofní mikroorganismy. Bylo to způsobeno díky většímu množství 

kalů z čistírny odpadních vod, degradující organismy se začínali teprve rozvíjet. Měření 
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14. 4. 2011 ukázala stálou převahu heterotrofních mikroorganismů, ale jejich nárůst byl jen 

pozvolný, zatím co degradující mikroorganismy se naplno rozvíjeli a jejich nárůst byl 

značný. Další měření 12. 5. 2011 ukázalo skoro stejný nárůst obou typů mikroorganismů, 

s tím, že heterotrofní mikroorganismů bylo nepatrně více v obou sektorech Z1 a Z2. Změna 

nastala při měření 9. 6. 2011, kdy dochází k většímu nárůstu heterotrofních mikroorganismů, 

které se dostali až na hodnoty 32 000 000 KTJ/kg.sušiny (toto značení je zkratka pro 

kolonie tvořící jednotky na laboratorní misce), zatím co degradující mikroorganismy nemají 

takový nárůst a jejich hodnoty jsou poloviční. Měření 7. 7. 2011 bylo vrcholem pro 

heterotrofní i degradující mikroorganismy. Heterotrofní mikroorganismy v obou sektorech 

vykázali už jen nepatrný nárůst, naproti tomu degradující měli strmý vzestup a hodnoty obou 

mikroorganismů se skoro vyrovnaly. Po tomto měření až k poslednímu měření 4. 8. 2011 

dochází k rapidnímu poklesu obou typů mikroorganismů díky spotřebování zdrojů znečištění 

C10-C40, které potřebují ke svému životu a postupně vymírají.  

Graf (Obrázek č. 21) ukazuje aktivitu mikroorganismů. Bylo zjištěno, že s rozvojem 

degradujících mikroorganismů dochází také k nárůstu rychlosti biodegradace a aktivita 

mikroorganismů dosahuje hodnot přesahujících 80 mg CO2/kg sušiny na den, což jsou mezní 

hodnoty měření, které byly dříve naměřeny a zaznamenány při jiných biodegradačních 

pracích.  

 
Obrázek 21: Testy respirační aktivity 



Vrzák P.: Vyhodnocení účinnosti biodegradace kontaminovaných zemin ex situ v CELIO, a.s. 

2012  34 

Tyto hodnoty byly zvýšené nejspíš díky kalům, které byly součástí smíšené zeminy 

sektorů Z1 a Z2. Koncentrace organického znečištění C10-C40 v sektorech Z1 a Z2 se od 

prvního odběru, který přesahoval u vzorku Z1 odebraného 17. 3. 2011 až hodnoty 

2 000 mg/kg sušiny, (hodnoty dle Tabulky č. 10.1 vyhlášky č. 294/2005 Sb., kde se udává 

limitních hodnot 300 mg/kg sušiny), což je přesažení limitů více než šestkrát, až 

k poslednímu odběru 4. 8. 2011 se změnilo na hodnotu kolem 100 mg/kg sušiny a tím byla 

prokázána správná účinnost bioremediace. 

Do deponovaného odpadu bylo na začátku aplikováno inokulum živých 

organismů sloužící k rozkladu organických látek a k vyčištění kontaminovaných zemin 

od ropných látek. Muselo tedy dojít k monitorování tohoto inokula a odebrané vzorky 

byly převáženy do laboratoře firmy EPS, s.r.o. k analýzám. Po skončení návozu odpadů 

a jejich dotvarování došlo k rozvoji degradujících mikroorganismů díky kalům, ve 

kterých bylo dostatečné množství heterotrofních mikroorganismů pro správné 

nastartování procesu bioremediace. Obsahy těchto heterotrofních mikroorganismů byly 

řádově 104 KTJ/g.sušiny. 

Během několika měsíců a měření se potvrdilo, že dochází i k nárůstu degradujících 

organismů díky dodávání inokula, živin a dostatečného přísunu vzdušného kyslíku, až 

k jejich přibližnému srovnání a na konci měření 4. 8. 2011 dokonce k převládnutí 

degradujících mikroorganismů nad heterotrofními. Celkově se zjistilo, že koncentrace 

heterotrofních mikroorganismů se během degradace zvýšila až o celé dva řády, 

u degradujících to bylo ještě o jeden řád výše. Důsledkem čehož je snížení 

kontaminovaných ropných látek a mikroorganismy nemají nadále potřebnou energii ke 

svému životu a hynou, což dokazuje, že proces bioremediace zdárně proběhl a končí. 

Respirační testy aktivity mikroorganismů potvrdily rychlost rozvoje mikroorganismů 

a správnou cestu bioremediace. 

Správnost postupu je dokumentována i průběhem grafu uvedeného na Obrázku č. 22. 

Koncentrace C10-C40, nejprve na začátku měření 17. 3. 2011 byly velmi vysoké hodnoty 

znečištění, po zahájení procesu biomeridiace dodáním mikroorganismů ve formě inokula 

a dodáním živin a dostatečného přísunu vzdušného kyslíku došlo při dalším měření 

k poklesu naměřených hodnot. Po ubrání množství živin a množství mikroorganismů se 

ustálilo na mezi funkčnosti biodegradačního procesu. U dalšího měření se zjistilo, že 
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koncentrace znečištění opět mírně stoupla i vzhledem k chladnému počasí, které způsobilo, 

že se mikrobakterie hůře množily.  

 
Obrázek 22: Vývoj koncentrace C10-C40 

Z toho důvodu bylo přidáno inokulum a více živin a pomocí dmychadla se pouštělo 

větší množství vzdušného kyslíku. Požadovaný efekt se dostavil a další měření bylo 

v souladu se správným dějem bioremediace. Ubývalo zamoření a hodnoty naměřené 

dovolily ubrat další přidávání živin a inokula. Proces přeměny pracoval v tomto stádiu 

téměř samostatně a chýlil se ke konci. Objem znečištění již dosahoval minimálních hodnot 

a po posledním měření byl tento proces zcela ukončen.  

Odpad, který byl umístěn na dekontaminační plochu a rozdělen do sektorů Z1 

a Z2, vykazoval určitý stupeň znečištění zvláště v prvních měsících měření. Konečné 
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měření určitých nebezpečných látek a prvků (Tabulka č. 2) a (Tabulka č. 3) nikl, chrom, 

olovo, kadmium, arsen, rtuť, ostatní hodnoty EOX, PAHs, PCBs, suma BTEX a C10-C40 

frakce byly začátkem bioremediace na hranici limitů nebo i přesahovaly tyto limity dle 

vyhlášky č. 294/2005 Sb. Zde jsou uváděny hodnoty na konci měření, které ukazují na 

snížení obsahu nebezpečných látek a prvků a splňují limity dle přílohy č. 10 vyhlášky 

č. 294/2005 Sb. dle akreditované laboratoře ADL Czech Republic Praha (příloha 1 

a příloha 2). 

Tabulka č. 2:Výsledný rozbor zemin po skončení bioremediace dle Tabulky 10.1 vyhlášky č. 294/2005 Sb. 

Parametr 
Výsledek 13. 7. 2011 

mg/kg sušina 
Limit (max.) Hodnocení 

Extrahovatelné organické halogeny (EOX) ≤1 1 Vyhovuje 

Arsen (As) 5,5 10 Vyhovuje 

Kadmium (Cd) <0,4 1 Vyhovuje 

Chrom (Cr) 54 200 Vyhovuje 

Rtuť (Hg) <0,2 0,8 Vyhovuje 

Nikl (Ni) 29 80 Vyhovuje 

Olovo (Pb) 5,2 100 Vyhovuje 

Vanad (V) 38,6 180 Vyhovuje 

Suma BTEX <0,17 0,4 Vyhovuje 

Suma 12 PAHs (odpad) <0,120 6 Vyhovuje 

Suma 7 PCBs <0,140 0,2 Vyhovuje 

C10-C40 frakce 51 300 Vyhovuje 

 

Tabulka 3: Výsledný rozbor zemin po skončení bioremediace dle Tabulky 10.2 vyhlášky č. 294/2005 Sb. 

Matrice Odpad - výluh vyhodnocení vyhodnocení 
Parametr Vyhodnocení testů I. II. 
Akutní toxicita na akvarijních rybách 
Poecilia reticulata 

Průměrná mortalita 0 
% 

vyhovuje vyhovuje 

Akutní toxicita na perloočkách 
Deaphnia magna 

Průměrná imobilizace 
0 % 

vyhovuje vyhovuje 

Test na sladkovodních řasách 
Průměrná inhibice 5,6 
% 

vyhovuje vyhovuje 

Test na semenech vyšších rostlin Sinapis 
alba 

Průměrná stimulace 
15,9 % 

vyhovuje vyhovuje 
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7 ZÁVĚR 

Na dekontaminační ploše skládky CELIO, a.s. byl sledován a vyhodnocen 

navezený kontaminovaný nebezpečný odpad. Cílem této diplomové práce bylo dokázat 

snížení koncentrace látek ropného charakteru, až po vyhovující hodnoty a tedy odstranění 

nebezpečných vlastností za pomoci bioremediačních prací, s tím aby byly splněny limity 

Tabulky č. 10.1 a Tabulky č. 10.2 vyhlášky č. 294/2005 Sb. a odpad změnil hodnotu 

nebezpečných vlastností „N“ na „O“.  

Na dekontaminační ploše probíhala remediace od března 2011 do srpna 2011. 

Ke snížení koncentrace ropných látek byla užita Technologie EPS-INOK od 

společnosti EPS, s.r.o. Tato technologie se využívala k biodegradaci organicky 

znečištěného odpadu a rozkládala ropné látky na jednodušší látky, až na oxid uhličitý 

a vodu. K uvolnění adsorbovaného znečištění se využilo Technologie EPS-Pal. Během 

bioremediačních prací se zabezpečovala dostatečná vlhkost, přísun inokula, živin 

a dostatečného přísunu vzduchu.  

V průběhu prací byla provedena kontrolní měření respiračních plynů, koncentrace 

mikroorganismů a jejich aktivity, také byla provedena měření základních nutrietů a odběry 

vzorků odpadu. Na základě těchto měření byl proces remediace postupně upravován tak, 

aby optimálně probíhal. Poslední vzorek odběru, odebraný dne 30. 6. 2011, byl 

reprezentativním vzorkem ze sektorů Z1 a Z2 odpadů katalogového čísla 170503 

a 190813, který byl dále rozdělen na vzorky R1 a R2 následně byl převezen k analýze do 

akreditované laboratoře ALS Czech Republic v Praze.  

U vzorků byl proveden rozbor dle Tabulky č. 10.1 a 10.2 vyhlášky č.294/2005 Sb. 

Z výsledků této analýzy vyplývá (příloha č. 1 a č. 2), že odpad po bioremediaci splňuje 

podmínky vyhlášky č.294/2005 Sb. a je možné ho použít na povrchu terénu. Nebezpečné 

vlastnosti se změnily z označení „N“ a překvalifikovalo se zařazení odpadů na „O“ pod 

katalogovým číslem 170504 a 190814. 

Proces bioremediace, a tedy snížení až vyčištění kontaminovaného odpadu ropnými 

látkami, proběhl úspěšně a výsledný odpad lze využít nejen na povrch skládky, ale i na 

jakoukoliv rekultivaci i mimo zařízení skládky CELIO, a.s. 
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Vyčištěná zemina z kvalifikací „O“ se využívá ve stavebnictví k zpětnému zásypu 

výkopů, k vyrovnávání děr a rýh. Na rekultivace smíchané s kaly z čistírny odpadních vod 

(vyhnilý kal z vyhnívací nádrže zhuštěný klasifikace „O“) jako hnojivo k výsadbě stromů 

a keřů, dále k zakončovacím terénním úpravám zvlášť po důlní a lomové činnosti. 

Příkladem může být Slatenická výsypka, jezero Matylda po starém dolu Vrbenský, 

Hipodrom Most a terénní zakončovací úpravy jezera Most (po dole Ležáky Most).  

Bioremediaci by bylo možné urychlit řádově o několik týdnů, pokud by sektory Z1 

a Z2 byly zakryty pomocí vzdušné igelitové plachty, která by zajišťovala stabilně vyšší 

teplotu. Případně by bylo možné použít na zakrytí slámu, pod kterou by proces 

bioremediace mohl probíhat rychleji a především by se tímto prodloužila funkčnost 

bioremediačních prací. Proces bioremediace, který se použil na dekontaminační ploše 

skládky CELIO, a.s. se začal rozbíhat koncem dubna až začátkem května. Při zakrytí 

sektorů Z1 a Z2 by se jistě posunul začátek celého procesu. 
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