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Summary 

 The thesis is occupied by function of the process of bioremediation in situ in the 

Former State Enterprise OSTRAMO in Ostrava city. The dump of dangerous rubbish is 

here. This locality is known as with title „lagoon OSTRAMO“ among the public. The rock 

environment and the underground water are pollute by much amount of polutant here. The 

petroleum hydrocarbon and unpolar extract matters are in the rock environment. The 

realization of the corrective action for remove the old ecological strain are performed since 

2003. The remediation work are ongoing still here. In the thesis is evaluation of process of 

be under way bioremediation in situ on the lokality of the lagoon OSTRAMO. Is necessary 

lay accent on it, what influence have power of hydrogen on the speed of the biodegradation 

decomposition. 

 

Keywords: rock, lagoon, underground water, petroleum, remediation. ecological strain, 

power of hydrogen 

  

Abstrakt 

 Diplomová práce se zabývá fungováním procesu bioremediace in situ v bývalém 

areálu státního podniku OSTRAMO v Ostravě. Nachází se zde skládka nebezpečných 

odpadů a tato lokalita je mezi veřejnosti známa pod názvem „laguny OSTRAMO“. 

Horninové prostředí a podzemní vody jsou zde znečištěny velkým množstvím 

kontaminantů, ze kterých převažují ropné uhlovodíky a nepolární extrahovatelné látky. Od 

roku 2003 je prováděna realizace nápravných opatření vedoucí k odstranění staré 

ekologické zátěže. Sanační práce zde stále probíhají. V diplomové práci je zhodnocen 

proces probíhající bioremediace in situ na lokalitě laguny OSTRAMO. Je kladen důraz na 

to, jaký vliv má pH na rychlost biodegradačního rozkladu. 

 

Klíčová slova: hornina, laguna, podzemní voda, ropa, sanace, ekologická zátěž, pH 

(zkratka) 
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1 ÚVOD A CÍLE PRÁCE 

     Skládka nebezpečných odpadů z provozu regenerace minerálních olejů bývalého 

státního podniku OSTRAMO v Ostravě představuje jednu z největších starých 

ekologických zátěží, která se na území České republiky nalézá. V současnosti skládku 

spravuje s. p. DIAMO, odštěpený závod Odra. V Ostravě je tato skládka známá pod 

názvem laguny OSTRAMO.  

Laguny OSTRAMO se nachází v Moravskoslezském kraji, ve městě Ostrava, 

v průmyslové zóně městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky (příloha 1). Skládka 

vznikala postupně, od poloviny 20. století, ukládáním odpadu z rafinérské výroby. V roce 

1992 byla rafinérie privatizována a po povodni v roce 1997 již nebyla výroba obnovena. 

Dlouhá léta nikdo nejevil zájem o tuto velmi znečištěnou, mimo jiné v dnešní době 

i mediálně známou, lokalitu. Sice zde bylo provedeno několik geologických průzkumů a 

analýz rizik, ale jediné, čeho se dosáhlo, bylo vybudování podzemních těsnících stěn, aby 

se zabránilo dalšímu šíření kontaminace z lagun do horninového prostředí a podzemních 

vod. Další etapou zabezpečení skládky byla výstavba čistící stanice zaolejovaných vod 

čerpaných ze skládky, tzv. čistírny haldových vod.   

V roce 2003 byla ministerstvem životního prostředí schválena realizace nápravných 

opatření vedoucí k odstranění staré ekologické zátěže a mohlo se začít intenzivně pracovat 

na odstraňování skládky. Sanační práce zde stále probíhají. Je prováděno odtěžení odpadů 

v lagunách, sanace saturované zóny uvnitř podzemních těsnících stěn a sanace 

kontaminovaného okolí technologií promývání roztokem biotenzidu hydraulickou sanací a 

bioremediace in situ. Systém havarijních nápravných opatření je složen z několika částí: 

čerpaného horizontálního ochranného drénu, systému čerpání, přečišťování a zasakování 

vod, zasakovacích vrtů a monitorovacího systému (Matela, Žalčík 2010). Po dokončení 

veškerých sanačních prací by mělo dojít k vybudování lesoparku, který by měl sloužit 

rekreačním aktivitám místních obyvatel.  

 Cílem této diplomové práce je zhodnotit proces probíhající bioremediace in 

situ, prováděné firmou Aquatest a. s., na lokalitě laguny OSTRAMO a testy 

v laboratoři, firmy EPS s. r. o., ověřit vliv pH na rychlost biodegradačního rozkladu a 

z výsledků vyvodit závěry, které by vedly k optimalizaci probíhajícího procesu. 
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2 PŘÍRODNÍ PODMÍNKY  

2.1  Lokalizace 

      Ze severozápadu a západu je zájmová oblast ohraničena řekou Odrou. Území lagun 

OSTRAMO se nachází na jejím pravém břehu. Jihovýchodní a východní hranice je tvořena 

morfologickým terasovým stupněm a hydrogeologickým rozhranním mezi údolní terasou a 

hlavní terasou řeky Odry (Rapantová et al. 1999). Areál lagun, který je znázorněn na obr. 

1, sousedí severozápadně se seřaďovacím nádražím ČD a jižně se silniční komunikací 

Mariánskohorská, za kterou se nachází obytná zástavba sídliště Fifejdy s vysokou 

koncentrací obyvatel. Nejbližší obytné domy jsou vzdáleny cca 500 m. Severovýchodně na 

areál lagun navazuje areál bývalého podniku Trojek s.r.o. V blízkosti okraje laguny R3 se 

rozprostírá areál betonárky (Čechová 2007).  

Laguna R3

Laguna R2

Laguna R1

Laguna R0

 

 Obr. 1 – Situace zájmového území a okolních objektů (Matela, Žalčík 2009) 

 

Celková rozloha skládky odpadů činí cca 7 ha. V areálu jsou rozlišeny tři dílčí 

prostory, které jsou nazvány jako laguny R1 (tuhá a kašovitá fáze odpadu), R2 a R3 (tuhá, 

kašovitá a kapalná fáze odpadu). Průzkumem realizovaným v roce 1999 bylo zjištěno, že v 

prostoru mezi lagunou R1 a sousedním areálem se nachází navážkami překryté odpady. 

Tyto odpady jsou stejného původu jako náplň lagun a byly uloženy ze všech nejdříve. Pro 

tento prostor byl zaveden pracovní název laguna R0 (tuhý odpad) (Matela, Žalčík 2010).  
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2.2  Geomorfologie 

      Území Moravskoslezského kraje se vyznačuje velmi rozmanitým povrchem od 

rovin a nížinných pahorkatin až po hornatiny Hrubého Jeseníku a Moravskoslezských 

Beskyd. Území kraje spadá do tří geomorfologických provincií na severozápadě do 

provincie Česká vysočina a na jihovýchodě do provincie Západních Karpat. Malou severní 

část řadíme území k provincii Středoevropská nížina (Weissmannová et al. 2004). 

     Podle geomorfologického členění (Demek et al. 2006) leží zájmová oblast v: 

systému:  Alpsko – himalajský, 

subsystému:  Karpaty, 

provincii:   Západní Karpaty,  

subprovincii:   Vněkarpatské sníženiny,  

oblasti:  Severní Vněkarpatské sníženiny,  

celku:   Ostravská pánev, 

okrsku:  Ostravská niva.  

2.2.1  Geomorfologie širší oblasti  

     Ostravská pánev se rozprostírá v jihozápadní části Severních Vněkarpatských 

sníženin. Jedná se o rovinu a plochou pahorkatinu. Její celková rozloha činí 486 km
2
, 

střední nadmořská výška je 244 m n. m a střední sklon 1°38’.  Je tvořena třetihorními 

mořskými sedimenty a čtvrtohorními glaciálními, fluviálními a eolickými sedimenty 

různých mocností. Ostravskou pánev lze z hlediska geneze charakterizovat jako kvartérní 

akumulační sníženinu s rozsáhlými říčními terasami. Ve zdejším reliéfu jsou častým 

prvkem četné antropogenní tvary, haldy a poklesy (Demek et al. 2006). 

      Ostravská niva se rozprostírá v jihovýchodní části Ostravské pánve. Tento plochý 

až pokleslý reliéf je tvořen souvrstvím čtvrtohorních říčních nánosů (převážně 

písčitohlinité vrstvy holocenních nánosů a pleistocenní štěrkopísky). Jedná se o nižší 

stupeň holocenní údolní nivy s četnými haldami a násypy antropogenního původu. 

Ostravská niva zasahuje do třetího vegetačního stupně. Je jen málo zalesněna a převládají 

zde především lužní porosty (Demek et al. 2006). 
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2.2.2  Geomorfologie zájmové oblasti  

               Geomorfologie zájmového území je modelována řekou Odrou. Hlavní 

geomorfologické prvky (plochá údolní terasa a hlavní ostravská terasa) jsou od sebe 

odděleny strmým terasovým stupněm o výšce 15 - 20 metrů. Povrch hlavní terasy je mírně 

zvlněný a je ovlivněný zejména antropogenní činností (navážky) a městskou zástavbou. 

Přírodní reliéf je rovinný a je utvářen málo intenzívní hloubkovou a intenzivnější boční 

erozí řeky Odry a jejími drobnými přítoky, místy s mrtvými říčními či potočními rameny. 

Koryta Odry a Černého potoka byla napřímena a byly zde navršeny protipovodňové hráze. 

Černý potok protéká asi 400 m od lagun OSTRAMO. Na rozsáhlých plochách jsou 

navážky důlní hlušiny s povrchem zarovnaným v různých úrovních, místy s depresemi 

upravenými jako odkaliště, sedimentační jímky nebo úložiště provozních odpadů. 

(Rapantová et al. 2004).  

      Severně od seřaďovacího nádraží (Ostrava-Mariánské Hory) byly od konce 

minulého století vršeny dvě kuželové haldy (228 - 230 m n. m.). Dnes jsou tyto haldy z 

větší části snesené a zarovnané. V západní části snesených hald bylo zřízeno odkaliště 

provozních vod Koksovny J. Šverma, ve východní části skládka kalů z ČOV Přívoz – 

Dolní Pole a skládka vápenných kalů z výroby fenolového vápna. Významným prvkem 

zdejšího antropogenního reliéfu jsou i násypy tratě a nádraží ČD a Mariánskohorské ulice 

(Rapantová et al. 1999). 

2.3  Klimatologie 

Území Ostravy spadá podle klasifikace dle Quitta do mírně teplé klimatické oblasti 

MT 10 (příloha 2), která je charakterizována dlouhým teplým a mírně suchým létem a 

krátkou mírně teplou a velmi suchou zimou s krátkým trváním sněhové pokrývky. Jaro a 

podzim jsou krátké s mírně teplým charakterem počasí (Květoň, Voženílek 2011). 

V tabulce 1 jsou uvedeny základní klimatické charakteristiky klimatické oblasti MT 10. 

Po většinu roku v regionu převládá vliv vzduchových hmot mírných šířek, ale 

krátkodobě se právě díky morfologii projevuje i vliv chladných arktických hmot od severu 

nebo vliv teplejších vzduchových hmot z jižních směrů. Kromě přírodních vlivů je 

v regionu významným „klimatotvorným“ činitelem člověk. Zejména v Ostravě dochází, ve 

srovnání s okolím, ke zvyšování teploty, snížení absolutní i relativní vlhkosti, snížení počtu 
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dní se sněžením a dní se sněhovou pokrývkou, zvýšení znečištění přizemní vrstvy 

atmosféry, včetně vzniku krátkodobých smogových situací, aj. To je způsobeno především 

vysokou koncentrací průmyslu, hustou zástavbou a specifickými podmínkami Ostravské 

pánve, která je nejvlhčí nížinnou oblastí České republiky (Weissmannová et al. 2004).   

Klimatické charakteristiky MT 10 

Počet letních dnů (tmax > 25 °C) 40 – 50 

Počet dnů s průměrnou teplotou 10 ºC a více 140 – 160 

Počet mrazových dnů (tmin < -0,1 °C) 110 – 130 

Počet ledových dnů (tmax < -0,1 °C)  30 – 40 

Průměrný počet dnů se srážkami 1 mm a více 100 – 120 

Průměrná teplota v lednu (ºC) -2 až -3  

Průměrná teplota v červenci (ºC) 17 – 18  

Počet dnů se sněhovou pokrývkou 50 – 60 

Počet dnů zamračených  120 – 150 

Počet dnů jasných  40 – 50 
 

Tabulka 1 – Charakteristika oblasti MT 10 (Květoň, Voženílek 2011) 

 

Z pozorování klimatologické stanice Českého hydrometeorologického ústavu 

v Mošnově (260 m n. m.) za období 2001 – 2011 vyplývá, že průměrná roční teplota 

vzduchu činí přibližně 9 °C (tabulka 2) a průměrné roční srážkové úhrny (graf 1) se 

pohybují okolo 700 mm za rok (data poskytnuta ČHMÚ). 

 

Tabulka 2 – Průměrné teploty v  C°  za období let 2001 - 2011 (data poskytnuta ČHMÚ stanice 

Mošnov) 

Měsíc 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 průměr 

2001 -0,7 1,0 4,2 7,8 14,6 15,1 19,1 19,3 12,1 11,9 2,7 -3,4 8,6 

2002 -0,4 4,3 5,2 8,5 16,5 17,4 19,9 19,2 12,5 7,4 6,5 -4,4 9,4 

2003 -2,6 -4,2 3,3 8,0 16,2 20,7 19,8 20,4 14,4 6,4 6,1 0,9 9,1 

2004 -3,4 0,5 3,4 9,8 13,0 16,6 18,5 19,4 14,0 10,9 4,4 1,0 9,0 

2005 0,1 -3,1 1,2 9,7 14,2 17,0 19,6 16,9 14,5 9,3 2,7 -1,1 8,4 

2006 -6,5 -3,1 0,5 9,7 13,9 18,3 22,4 17,1 16,1 11,2 6,7 3,3 9,1 

2007 3,7 2,9 5,7 10,4 15,6 19,2 20,0 19,2 12,5 8,0 2,1 -0,4 9,9 

2008 1,9 2,9 4,0 9,0 13,9 18,3 18,6 18,5 13,5 10,1 6,2 1,7 9,9 

2009 -2,9 -0,2 3,6 12,4 14,7 16,4 20,3 19,5 15,6 8,3 6,6 0,2 9,5 

2010 -5,7 -1,0 4,1 9,2 12,7 17,8 20,9 18,6 12,8 6,6 6,9 -4,0 8,2 

2011 -0,6 -2,1 4,4 11,7 14,1 18,4 17,8 19,5 15,2 8,6 2,5 2,3 9,3 

průměr -1,6 -0,2 3,6 9,7 14,5 17,7 19,7 18,9 13,9 9,0 4,9 -0,4 9,1 
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Graf 1 – Měsíční úhrny srážek v mm (data poskytnuta ČHMÚ stanice Mošnov) 

2.4 Hydrologie 

Moravskoslezský kraj náleží k povodí horního toku Odry (úmoří Baltského moře). 

Odra pramení v Oderských vrších pod Fidlovým kopcem, v podcelku Nízkého Jeseníku, 

v nadmořské výšce 632 m n. m. Oblast povodí Odry odvodňuje 7 217 km
2
 a je nejmenší 

oblastí povodí na území České republiky. Městem Ostrava protékají čtyři řeky – Odra, 

Opava, Ostravice a Lučina. Opava, největší levostranný přítok horního toku Odry na území 

České republiky, se vlévá do Odry u Třebovic, pravostranná Ostravice u Landeku a Lučina 

ústí do Ostravice v centru města (u výstavního a obchodního areálu Černá louka). Ostrava 

se tedy nalézá na hydrografickém uzlu říční sítě horního toku Odry (Brosch 2005). 

Podle hydrologického členění na vodohospodářské mapě ČSSR 1: 50 000 (list 15-

43 Ostrava), náleží zájmové území do povodí 2-02-04 Odra od Opavy po Ostravici:  

- dílčí povodí 2-02-04-001 - Odra od Opavy po Ludgeřovický potok (pouze její 

pravobřežní část) cca 9,9 km
2
 

- dílčí povodí 2-02-04-003 - Odra nad Ostravicí (pouze její pravobřežní část) cca 2,1 km
2
.  

Nejblíže k zájmovému území jsou hydrologické charakteristiky sledovány na 

vodočetné stanici v Ostravě-Svinově. Režimní měření hladiny podzemní vody na síti 

pozorovacích vrtů ČHMÚ probíhá pouze v údolní nivě, na hlavní terase nejsou k dispozici 

žádné údaje o režimu hladiny podzemních vod (Rapantová et al. 2004). 
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2.5 Geologie a hydrogeologie 

2.5.1  Geologie širší oblasti  

Území Moravskoslezského kraje je charakteristické tím, že se zde stýkají dvě 

odlišné jednotky a to Český masiv a Vnější Západní Karpaty (příloha 3). Soustava 

Vněkarpatských sníženin odděluje Vnější Západní Karpaty od Českého masivu 

(Weissmannová et al. 2004). Z hlediska regionální geologie je na území Ostravy Český 

masiv zastoupen svou severovýchodní částí, tzv. moravskoslezskou oblastí (internet 1).  

Český masiv je zbytkem rozsáhlého variského (hercynského) horstva, které bylo 

vyvrásněno v době od středního devonu do svrchního karbonu. Dle teorie deskové 

tektoniky byla příčinou vzniku horstva kolize staré pevniny Gondwany a Laurussie 

(Chlupáč et al. 2011). Český masiv je možno charakterizovat jako heterogenní celek, 

složený ze čtyř samostatných regionálních celků (moldanubikum, bohemikum, 

saxothuringikum a moravskoslezská oblast) (internet 1). 

Moravskoslezská oblast reprezentuje východní část Českého masivu, kde k ní 

patří brunovistulikum, moravikum a silesikum. Moravskoslezská oblast je tvořena 

transgresivním devonem a na něj navazujícím spodním karbonem, na němž spočívají 

sedimenty svrchního (uhlonosného) karbonu (Chlupáč et al. 2011). Svrchnokarbonské 

sedimenty jsou překryty neogenními sedimenty vněkarpatské předhlubně a vněkarpatskými 

příkrovy a na povrch vycházejí zcela ojediněle (Čurda et al., 1992). 

Ostravské souvrství spočívá na zpevněných karbonských sedimentech, které 

obsahují sloje černého uhlí. Uhelné sloje odrážejí období tektonického klidu a zarůstání 

dna pánve rašeliništní a uhlotvornou vegetací (stromovité plavuně a přesličky). Ostravské 

souvrství o maximální mocnosti až 3200 m náleží spodnímu namuru a je charakterizováno 

velkým počtem slojí (až 500) malé mocnosti a vysoké kvality. Z hlediska proměnlivosti 

facií je ostravské souvrství zřejmě nejpestřejší sedimentární jednotkou Českého masivu. V 

cyklech se zde střídají mořské, přechodné a velmi různorodé kontinentální facie. Základní 

cykly ostravského souvrství jsou tvořeny opakovaným sledem hrubozrnných bazálních 

pískovců (resp. slepenců), prachovců, uhelných slojí a jílovců. Stratigraficky se ostravské 

souvrství dělí na 5 členů: vrstvy petřkovické, hrušovské, porubské a vrstvy sloje Prokop 

(Chlupáč et al. 2011). 
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Většina území Ostravy se však nachází v Karpatské soustavě. Ta je zde zastoupena 

vněkarpatskými příkrovy, které jsou budovány slezskou a podslezskou  jednotkou (internet 

1). Karpatská soustava je celek, který je mnohem mladší než Český masiv. Byla 

zformována teprve procesy alpínského vrásnění. Hlavní roli zde sehrála srážka africké 

desky s deskou Evropskou. Průběh horstev alpínského vrásnění lze pozorovat od Pyrenejí, 

přes Alpy a Karpaty dále k východu až k Himalájím. Na naše území zasahuje jen malý 

úsek vnější části Západních Karpat, který tvoří příkrovy mezozoických a terciérních 

hornin, tj. tzv. flyšové Karpaty. Ty byly na východní okraj Českého masivu nasunuty od J 

a JV hlavně až během mladšího terciéru až miocénu (před 15 – 25 mil. lety). V karpatské 

části našeho území rozlišujeme 3 hlavní části a to: Flyšové pásmo, Karpatskou předhlubeň 

a Vídeňskou pánev (Chlupáč et al. 2011). 

Slezská jednotka je příkrovem přesunutým na jednotku podslezskou a také na 

neogén vněkarpatské předhlubně. Její stratigrafické rozpětí sahá od svrchní jury do 

oligocénu (Čurda et al., 1992). Ve slezské jednotce mají svrchnojurské sedimenty dvojí 

vývoj. Mělkovodnímu vývoji náleží paleontologicky významný štramberský vápenec. 

Hlubokovodnější pánevní vývoj nejvyšší jury slezské jednotky představují tzv. spodní 

těšínské vrstvy. V godulském vývoji slezské jednotky pokračuje sedimentace spodních 

těšínských vrstev. Typické jsou světlé těšínské vápence (internet 2). 

Výše uvedené geologické jednotky jsou pokryté geneticky různorodými 

miocenními a kvartérními sedimenty. Nejstarší miocénní sedimenty vznikaly již ve 

spodním miocénu, kdy se do území nasunula ve starší mladoštýrské fázi podslezská 

jednotka. V předhlubni, která leží čelem vznikajících příkrovů, probíhala sedimentace 

spodního bádenu (Čurda et al., 1992). Sedimentace spodního bádenu začala ukládáním 

bazálních klastik (slepence, pískovce, písky a štěrky) a nebyla synchronní. Proměnlivost 

složení ukládajících se písků a štěrků zapříčinila různé označení např. tzv. ostravský detrit 

(Chlupáč et al. 2011).  

Z hlediska kvartérní geologie patří Ostravsko k nejkomplikovanějším územím 

našeho státu. Kvartér Ostravska je charakteristický přítomností glaciálních sedimentů. 

Kontinentální ledovec pronikl na naše území pouze dvakrát a to v období elsterského a 

sálského zalednění (obr. 2) (internet 3). 
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1 – hranice největšího sálského zalednění 2 – souvkové hlíny 3 – glacilakustrinní jíly avarvity           

4 – glacilakustrinní písky 5 – horniny skalního podkladu 

Obr. 2 – Rozsah zalednění na severní Moravě a ve Slezsku (Chlupáč et al. 2011) 

 

Sedimenty, jejichž vznik je vázán na akumulační činnost kontinentálního ledovce 

se člení na tři genetické typy a to na sedimenty glacigenní (vzniklé přímým působením 

ledovce), glacilakustrinní (sedimenty ledovcových jezer) a glaciofluviální (ukládané vodou 

vytékající z ledovce). Na území Ostravska jsou kromě pleistocenních sedimentů 

kontinentálního zalednění zastoupeny i sedimenty fluviální, eolické a organické (Macoun 

et al. 1965).  

Z holocenních sedimentů mají na Ostravsku největší význam fluviální sedimenty, 

které vyplňují údolní nivy vodních toků. Tyto sedimenty jsou tvořeny písčitými štěrky a 

povodňovými písčitými hlínami popř. hlinitými písky. Přechodným genetickým typem 

mezi říčními a svahovými sedimenty jsou uloženiny fluviodeluviální vyplňující většinou 

bezvodá mělká údolí. Okraje údolí pak bývají lemovány deluviálními sedimenty (Čurda et 

al., 1992).  
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2.5.2  Geologie a hydrogeologie zájmové oblasti  

Zájmové území se rozprostírá v blízkosti severozápadního okraje spodnobádenské 

předhlubně vnějších Karpat při jejím denudačním styku se spodním karbonem jesenického 

bloku Českého masívu. V některých vrtech v severovýchodní části byly v podloží kvartéru 

zjištěny horniny svrchního karbonu (Rapantová et al. 2004). V následujícím textu bude 

popsána geologie a hydrogeologie zájmového území od svrchního karbonu (obr. 3). 

2.5.2.1 Svrchní karbon 

 Sedimenty bazálního (počevního) izolátoru na severu zájmové oblasti vykliňují na 

paleoreliéfu svrchního karbonu, který je reprezentován paralickými, cyklickými sedimenty. 

Tyto sedimenty náleží do spodní části petřkovických vrstev ostravského souvrství.  Jsou 

zde zastoupeny sekvence zejména nevápnitých pískovců, prachovců a jílovců, které jsou 

silně zvětralé. Z hlediska hydrogeologického se jedná o horniny s puklinovou propustností 

a koeficienty filtrace v řádech hluboko pod úrovní propustných hornin (<1·10
-8

 m·s
-1

) 

(Rapantová et al. 1999).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 3 – Geologické a hydrogeologické schéma (Rapantová et al. 2004) 
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2.5.2.2 Svrchní miocén v pelitické facii (spodní báden) 

Podloží kvartérních kolektorů tvoří v zájmovém území pelity spodního bádenu, 

které jsou pro podzemní vodu kvartéru nepropustné. Vystupuje zde nejvyšší část 

jednotvárného souvrství zpevněných vápnitých jílů až jílovců. Ty místy obsahují laminy až 

první decimetry mocné vložky prachového písku. Pelity, které se ve starší literatuře 

označují jako "ostravský tégl" nebo "šlír", jsou pro nadložní propustné horniny kvartéru 

počevním izolátorem. Miocénní vápnité jíly bývají zvětralé, a to do hloubky 0,5 - 2,0 m. 

Jsou částečně odvápněné, se záteky limonitu, skvrnami a šmouhami. V případě silného 

odvápnění jsou tyto jíly plastické až rozbřídavé (Rapantová et al. 2004).  

Z hlediska geomechanického je pelitická facie spodního bádenu typická tím, že 

vzhledem k nízkému stupni diageneze je značně plastická. Proto deformace z poddolování 

neporušují disjunktivně vlastní horniny (minimalizace vzniku hydraulicky aktivních 

zlomů) a izolační funkce zůstává také neporušena i přes intenzívní dobývací práce 

v podložním produktivním svrchním karbonu (Rapantová et al. 2004). 

2.5.2.3 Kvartér 

      Na území ostravské kvartérní pánve jsou dva významné zvodněné systémy (obr. 4): 

a) fluviální sedimenty hlavní terasy řeky Odry, 

b) fluviální sedimenty údolní terasy. Na řece Odře mezi městskými částmi 

Výškovice a Hrušov je v hydraulické spojitosti s údolní terasou ještě starší 

hlouběji uložená terasa v tzv. přehloubeném korytu (Rapantová et al. 1999). 

 

Obr. 4 – Schematické znázornění geologické situace v nivě řeky Odry (Rapantová et al. 2004) 
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Štěrky a písky přehloubeného koryta řeky Odry 

Přehloubené koryto neboli paleoúdolí je označení pro údolí vyplněné 

předelsterskými (resp. elsterskými) sedimenty. V předelsterských přehloubených korytech 

začíná sedimentace na bázi štěrků, případně písčitých štěrků, nad kterými jsou uloženy 

písky, místy s vložkami jílu a jílovitého písku (Macoun et al. 1965). 

Povrch pelitů z období bádenu byl v nejstarším pleistocénu rozčleněn sítí údolí, 

zahloubených do původního parovinného reliéfu (60 až 80 m hluboko). Tato stará údolní 

síť byla vyplněna fluviálními (resp. fluviolakustrinními) sedimenty. Než začalo halštrovské 

zalednění, byly tyto fluviolakustrinní sedimenty sneseny na úroveň původního peneplénu, 

proto se zachovaly jen v údolních depresích. Mocnost štěrků se pohybuje v hodnotách 1m 

až 46 m a mocnost písků v hodnotách 0,3 m až 46 m (Rapantová et al. 1999). 

Režim podzemní vody údolní terasy a přehloubeného koryta na pravém břehu Odry 

byl až cca do roku 1910 určován především množstvím infiltrace ze srážek a v příbřežní 

zóně občasnou infiltrací říční vody při zvýšených vodních stavech v Odře. Od roku 1912 je 

ovlivněn čerpáním z jímacího území Nová Ves. Po zahájení odběrů podzemní vody kolem 

10.000 m
3
/den došlo v oblasti přiléhající k jímacímu území k poklesu dynamické hladiny 

pod úroveň hladiny Odry. Tím vznikly podmínky pro trvalou infiltraci říční vody z Odry, 

tj. pro vznik tzv. indukovaných zdrojů podzemní vody (Rapantová et al. 2004). Odběr 

podzemní vody v jímacím území Nová Ves se provádí tedy nejen z údolní terasy, ale i ze 

sedimentů přehloubeného koryta (Rapantová et al. 1999). 

 

Štěrky a písky údolní terasy řeky Odry 

Údolní terasa řeky Odry má pravidelnou stavbu a je vyvinuta po obou stranách 

toku. (Macoun a kol., 1965). Štěrky a písky údolní terasy jsou převážně hlinitopísčité 

(středně a hrubě zrnité). Mocnost štěrků údolní terasy kolísá v průměru od 2,5 m do 8,5 m 

(Rapantová et al. 2004). V profilech 123 vrtů, prováděných v pravobřežní údolní nivě řeky 

Odry, se vyskytuje v nadloží písků (výjimečně i přímo v nadloží štěrků) poloha jílů. Podle 

těchto informací lze usuzovat, že jde o pokračování jezerní sedimentace po ukončení 

přínosu písčitého materiálu po krátkém období denudace. Celková mocnost jílu se 

pohybuje od 0,2 m až výjimečně do 9 m (Rapantová et al. 1999).  
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Podzemní voda do údolní terasy přetéká z hlavní terasy. Přetok svahovými 

uloženinami do údolní terasy probíhá se značným hydraulickým gradientem. Vydatnost 

přetoku podzemních vod není velká vlivem malé průtočné plochy (malá zvodněná mocnost 

na terasovém stupni) (Rapantová et al. 2004). Údolní terasa Odry, její podzemní vody, 

včetně vody hlubšího přehloubeného koryta nejsou znečištěny od vstupu do území města, 

avšak od jímacího území Nová Ves (směrem na sever asi 2 km) je údolní terasa, hlíny a 

navážky kontaminovány úniky surovin a produktů anilínové a dehtové chemie 

z BorsodChem MCHZ s.r.o. (dříve Moravské chemické závody). Střední část údolní terasy 

je kontaminována masivními úniky pohonných hmot z železničního depa Ostrava hlavní 

nádraží a jižní okraj terasy znečišťují úniky použitých olejů, mazadel a různých emulzí 

z bývalé rafinerie OSTRAMO (tzv. lagun) (Rapantová et al. 1999). 

 

Štěrky a písky hlavní terasy řeky Odry 

 V údolí řeky Odry označujeme jako hlavní terasu (ostravskou terasu) plošně 

nejrozsáhlejší terasu, která stratigraficky spadá do období mezi halštrovským a sálským 

zaledněním (Macoun et al. 1965). Hlavní terasa se skládá ze dvou různě starých 

akumulačních stupňů. Nižší a zároveň starší akumulační stupeň nazýváme tzv. spodní 

akumulací hlavní terasy. Byla uložena na konci elsterského (mindelského) glaciálu a na 

počátku holsteinského (mindel-risského) interglaciálu. Vyšší a mladší akumulační stupeň 

tzv. svrchní akumulace hlavní terasy, se ukládala na počátku saalského (risského) 

glaciálu (Rapantová et al. 1999). 

 Spodní akumulace hlavní terasy je tvořena převážně štěrky a štěrkopísky, které 

leží převážně na vápnitých jílech mladšího miocénu. Průměr zrna štěrků je 0,05 – 0,07 m 

(Macoun et al. 1965). Infiltrací srážkových vod vzniká ve štěrcích hlavní terasy proud 

podzemní vody, který na denudačním ukončení hlavní terasy přetéká skrytě svahovými 

uloženinami do štěrků údolní terasy. Tento přetok je hlavním zdrojem zvodnění údolní 

terasy. Pro účely zásobování vodou je podzemní voda ze spodní akumulace jímána jen na 

okraji obce Stará Bělá (Rapantová et al. 1999).  

Charakteristickým znakem svrchní akumulace hlavní terasy je podstatně hrubší 

zrno štěrků, jejichž valouny dosahují 0,2 m v průměru (Macoun et al. 1965). Rovněž 

svrchní akumulace hlavní terasy má na území Ostravy ve svém podloží převážně vápenité 
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jíly mladšího miocénu. Ze štěrků a štěrkopísků svrchní akumulace je pozemní voda pro 

vodárenské zásobování jímána na území obce Stará Bělá a na rozhraní městských čtvrtí 

Výškovice, Hrabůvka a Zábřeh (Rapantová et al. 1999). 

2.5.2.4 Hlíny 

Hlíny tvoří nadloží štěrků teras a jsou nejvyšším členem sledu čtvrtohorních 

sedimentů. Jsou to převážně žlutavé až žlutošedé písčité hlíny, resp. prachově písčité hlíny, 

které místy přecházejí do jemných písčitých jílů. Často mají charakter sprašových hlín, 

které zčásti bývají přeplaveny (Rapantová et al. 2004). Sprašové hlíny jsou plošně 

nejrozšířenějšími eolickým sedimenty. Jsou to většinou druhotně odvápněné spraše 

žlutohnědých odstínů. Stratigraficky mohou odpovídat kterémukoli středopleistocennímu 

nebo mladopleistocennímu pokryvu (Macoun et al. 1965). 

Do štěrků údolní terasy jsou lokálně zahloubena mrtvá ramena. Některá z těchto 

ramen jsou překryta povodňovými hlínami, jiná se naopak zařezávají i do nich. Jsou tedy 

zčásti starší, zčásti mladší než povodňové hlíny. Jejich výplň tvoří většinou humózní, různě 

prachově i jemně písčité hlíny. Vzácněji je vyplňují písčité jíly nebo jílovité jemnozrnné 

písky, v některých případech v centrálních částech i pruhy rašeliny. Štěrky hlavní terasy 

jsou kryty převážně sprašovými hlínami, které dosahují mocnosti až 7 m. Hlíny 

v zájmovém území pravobřežní nivy Odry byly zjištěny celkem v 970 vrtech. Rozložení 

mocnosti hlín je patrno z grafu 2 (Rapantová et al. 2004).   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Graf 2 – Rozložení mocnosti hlín (Rapantová et al. 2004) 
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2.5.2.5 Navážky 

Nejenom geologické a hydrogeologické, ale i geomorfologické, klimatické a 

hydrologické poměry zájmového území jsou silně ovlivněny činností člověka. 

Antropogenní ovlivnění je způsobeno zejména vytvořením různě mocných vrstev navážek 

většinou z hlušinového materiálu ostravských dolů. Hlušinový materiál je převážně tvořen 

svrchnokarbonskými pískovci, prachovci a jílovci (s určitým podílem uhelné frakce). 

Tímto materiálem byly vyplňovány původní morfologické deprese a poklesové kotliny, 

které vznikaly v důsledku důlní činnosti. Dále byl používán na stavbu protipovodňových 

hrází, na násypy místních komunikací apod. Na rozsáhlých plochách jsou navážky s 

povrchem zarovnaným v různých úrovních, místy s depresemi upravenými jako odkaliště, 

sedimentační jímky nebo jako úložiště různých provozních odpadů. Menší část navážek 

pak tvoří stavební odpad (cihly, základový kámen, dlažební kostky, beton) nebo případně 

štětový materiál (Rapantová et al. 2004).  

 Mocnost navážek je různá, od několika decimetrů do 8 až 10 m. Největší mocnost 

je pak zvláště v místech poklesů povrchu v důsledku poddolování. Výjimečně přesahuje 

mocnost 20 m. Rozložení mocností navážek ve vrtech je vyjádřeno v grafu 3 (Rapantová et 

al. 2004). 

 

Graf 3 – Rozložení mocnosti navážek (Rapantová et al. 2004) 
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Navážky jsou z hlediska hydrogeologického velmi významné, protože mění 

přirozené rozložení původního kvartérního pokryvu terasy. Zapříčiňují plošnou i vertikální 

různorodost hydraulických parametrů a jsou v čase silně nestabilní. Pokud na bázi navážek 

zůstaly zachovány hlíny, resp. jíly, můžeme se setkat s tzv. zavěšenou zvodní.  Horniny 

navážek jsou již silně zvětralé. Voda v navážkách oxiduje pyrit, a proto je v ní obsaženo 

vysoké množství síranů a místy i se silně kyselou reakcí a vysokou mineralizací 

(Rapantová et al. 2004). 

Navážky svoji zrnitostí a minimálním nebo žádným pokryvem hlín umožňují 

prakticky okamžitou infiltraci, hypodermický odtok nebo akumulaci a následný podzemní 

výpar převážné části kapalných srážek. V údolní terase jsou podložím navážek náplavové 

hlíny. Jedná se o polopropustné zeminy, které umožňují rychlejší či pomalejší vertikální 

průsak vody z navážek do podložní terasy. Právě z těchto důvodů ve většině těles navážek 

je zvodněna jen málo mocná poloha navážek při jejich bázi (tj. zavěšená zvodeň). Někdy 

bývají navážky i bez akumulace podzemní vody. Výjimkou jsou tělesa navážek se stálou 

infiltrací říční vody na pravém břehu řeky Odry. K infiltraci vody z Černého potoka do 

navážek nedochází, poněvadž hladina vody v Černém potoce je níže než báze navážek 

(Rapantová et al. 1999). 
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3 BIODEGRADACE A BIOREMEDIACE 

 Biodegradací označujeme rozklad organických kontaminantů. Biodegradace může 

být uskutečňována mikroorganismy, rostlinami i živočichy. Nejčastější je však aplikace 

aktivních mikroorganismů. Je využíváno jejich obrovské genetické diverzity a metabolické 

adaptability k transformaci kontaminantů na méně škodlivé nebo neškodné produkty, které 

se přirozeně začlení do základních biogeochemických cyklů (Horák 2006). 

  Kontaminující látky lze považovat za zdroj živin pro mikroorganismy, označujeme 

je také jako růstový substrát. Biodegradace organických sloučenin představuje sérii 

biologických degradačních postupů (tzv. degradační dráhu), v jejímž průběhu dochází 

k oxidaci původní sloučeniny. Úplná biodegradace představuje oxidaci původní organické 

sloučeniny na CO2, tím poskytuje energii pro růst a dělení buněk. Degradace organické 

sloučeniny může probíhat za aerobních i anaerobních podmínek (Novotný 2005). 

 Degradační kapacita prostředí (tzv. carrying capacity) je definována jako 

maximální úroveň mikrobní aktivity v daných podmínkách prostředí. Biodegradace odpadů 

je v podstatě velmi stará technologie, ale až teprve v posledních desetiletích se moderní 

společnost pokusila aplikovat biodegradační schopnosti přírodních procesů ve velkém 

měřítku s cílem zlepšit kvalitu znečistěného životního prostředí (Novotný 2005). 

 Bioremediace označuje použití biodegradačních procesů k odstranění nebo 

detoxifikaci polutantů, které ohrožují zdraví obyvatelstva nebo fungování ekosystému. 

Bioremediace se začala rozvíjet v 80. letech 20. století a dosáhla všeobecného uznání 

v souvislosti s velkými ekologickými haváriemi, jakými byly například únik ropy při 

ztroskotání tankeru Exxon Valdes u břehů Aljašky nebo negativní důsledky války 

v Perském zálivu na životní prostředí. Na vývoji biotechnologií se v současné době 

intenzivně pracuje (Novotný 2005). Bioremediace se používá pro dekontaminaci půd, kalů 

nebo podzemní vody, které jsou kontaminovány látkami různého chemického složení. 

Různými testy byla ověřena i možnost dekontaminace výbušných látek na bázi 

trinitrotoluenu. Účinnost bioremediace je ovlivněna biologickým rozkladem a toxicitou 

přítomných polutantů. Na základě těchto parametrů jsou organické polutanty rozdělovány 

do čtyř skupin: 
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a) Rozložitelné a bez toxických účinků – bioremediace je pro tento druh polutantu 

velmi účinná. 

b) Rozložitelné a toxické – polutanty jsou toxické při určité koncentraci, proto je 

proces bioremediace účinný až po snížení koncentrace zředěním. Do této skupiny 

jsou řazeny např. pentachlorfenoly (PCP) a nitrofenoly. 

c) Nerozložitelné a toxické – tyto složky se neměly dostat do životního prostředí. 

d) Nerozložitelné a bez toxických účinků – nejsou významné vzhledem k naší 

problematice (Raclavská 1998). 

Aerobně je biologicky rozložitelné velké množství běžně se vyskytujících polutantů 

a to např. monoaromatické uhlovodíky, n-alkany, alkeny, alkiny, isoalkany, alicyklické a 

alifatické uhlovodíky, většina halogenderivátů ropných uhlovodíků, organické kyseliny, 

fenoly, různá organická rozpouštědla, některá syntetická barviva a množství dalších látek 

(Hanuš et al. 2006). 

Na rozdíl od bioremediace rozeznáváme ještě tzv. přirozenou atenuaci (natural 

attenuation), což je přirozená úroveň biodegradace kontaminantu, která probíhá bez 

jakékoli vnější stimulace či působení (bez zásahu člověka). S využitím monitorovacích 

technik je možné průběžně sledovat dynamiku poklesu koncentrace kontaminantů 

(přirozeně kontrolovaná atenuace) (Horák 2006).  

3.1 Technologie bioremediace  

Volba sanační metody závisí zejména na fyzikálně chemických vlastnostech 

kontaminantu, jeho biodegradabilitě a na vlastnostech horninového prostředí (Horák 2006). 

Bioremediace může být použita k řešení určitého environmentálního problému mnoha 

různými způsoby. Podle místa sanace rozlišujeme dva základní typy bioremediace a to: 

§ Bioremediace ex situ – tato sanační technika se provádí na povrchu terénu, 

zpravidla mimo kontaminovanou lokalitu. Mezi hlavní metody patří technologie 

extrakční, skládkování, spalování a další technologie, které se využívají při 

odstraňování odpadů (Horák 2006). 
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§ Bioremediace in situ – velkou výhodou je, že kontaminovanou zeminu není třeba 

odtěžit a přemístit na místo dekontaminace. Anebo není nutné, nákladně pumpovat 

znečištěnou vodu do vzdáleného zařízení, kde probíhá její čištění (Novotný 2005).  

Jestliže v půdě nejsou přítomny vhodné biodegradující mikroorganismy nebo 

jestliže přítomné mikrobní populace nejsou dostatečné, je možné vnést exogenní 

mikroorganismy posilující existující populace. Tomuto procesu říkáme bioaugmentace. 

Vnášené mikroorganismy mohou být přirozené mikroorganismy, jejichž schopnost 

biodegradace daného cílového polutantu byla zlepšena. Vnášení exogenních, především 

geneticky modifikovaných mikroorganismů (GMM) musí být prováděno v souladu 

s existující legislativou (Novotný 2005).  

3.1.1  Technologie bioremediace ex situ  

 Princip sanačních technik ex situ spočívá v odstranění primárních zdrojů 

kontaminace (např. podzemních nádrží na pohonné hmoty) a sekundárních zdrojů, např. 

selektivním odtěžením znečištěné zeminy a jejím transportem na povolené dekontaminační 

zařízení, kde se provádí aktivní sanace za řízených podmínek. V průběhu procesu je nutné 

udržovat dostatečnou vlhkost a koncentraci kyslíku a živin (Horák 2006). Pro dokreslení 

budou uvedeny tří metody bioremediace ex situ: 

§ Nadzemní bioreaktory – jsou používány k dekontaminaci znečistěné vody (např. 

průmyslové tekuté odpady, kontaminovaná podzemní voda), k odstranění par 

polutantů (vzduch z továrenských provozů) a k dekontaminaci pevných frakci 

v kašovitých směsích (vytěžená půda, kal, sedimenty). V bioreaktorech mohou být 

používány mikroorganismy v suspenzi, ve formě biofirmu nebo v kombinaci 

obojího. Ve srovnání s ostatními bioremediačními postupy mohou být bioreaktory 

velmi dobře řízeny a procesy v nich probíhající jsou přesně matematicky 

modelovány (Novotný 2005). 

§ Kompostování – je kontrolovatelný biologický proces, při kterém jsou 

biodegradabilní složky přeměněny činností mikroorganismů na neškodné produkty. 

Ke kontaminovanému materiálu je přidáván velký objem degradovatelné organické 

hmoty (sláma, štěpky dřeva, kůra apod.) a kypřící činidla. Kompostování je 

uskutečňováno za zvýšené teploty tzn. 50 – 55 ºC. Teplo vzniká činností 
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mikroorganismů během rozkladu organických polutantů. Je třeba zajistit vhodný 

poměr uhlíku, dusíku a zajistit vhodné aerobní podmínky (Raclavská 1998). 

§ Landfarming (zemědělské obdělávaní) – kontaminovaná půda, kal nebo sediment 

je rozprostřen na poli a obděláván víceméně obdobným způsobem jako zemědělská 

půda (kypření, hnojení, obr. 5). Tento způsob je nenákladný a přitom relativně 

účinný, avšak může být použit pouze pro snadno biodegradovatelné látky, protože 

jinak existuje značné nebezpečí sekundární kontaminace prostředí. Je třeba zabránit 

loužení a prosakování toxických látek do zdrojů podzemní vody a nedopustit 

kontaminaci okolní půdy (Novotný 2005). 

 

Obr. 5 – Zemědělské obdělávání (Landfarming) (Raclavská 1998) 

 

Výhody sanační techniky ex situ: 

§ Proces sanace je dobře kontrolovatelný a je ho možno jednoduše modelovat. 

§ Poněvadž se jedná o kontrolovatelný proces, je možné lépe upravovat limitující 

faktory a tím celý proces urychlit.  

§ Jedná se o velmi účinnou technologii, kterou dosáhneme odstranění polutantů. 

§ Použitím technologie ex situ je dosaženo homogenního ošetření celého objemu 

kontaminovaného materiálu (Hanuš et al. 2006). 
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Nevýhody sanační techniky ex situ: 

§ Relativně vysoké náklady na vytěžení zeminy resp. čerpání vody, jejich přemístění 

a provoz technologie. 

§ Je nutný radikální zásah do životního prostředí. 

§ Metoda je citlivá na sorpční kapacitu a propustnost zemin, kdy dostupnost 

znečištění výrazně klesá s růstem sorpční kapacity a poklesem propustnosti při 

dotaci inokula. 

§ Nutnost manipulace s velkými objemy zemin nebo podzemních vod (Horák 2006). 

3.1.2  Technologie bioremediace in situ  

 Tato sanační technika se provádí přímo v horninovém prostředí. Metoda in situ se 

jednoznačně volí v případech, kdy je znečištění lokalizováno na zastavěných plochách 

(např. v podloží budov, letištních ploch, dálnic nebo nacházející se ve velkých hloubkách, 

kdy je použití metody ex situ technicky nemožné). V závislosti na typu znečištění se 

optimalizují aerobní a anaerobní podmínky a je prováděna buď dotace alochtonních 

mikroorganismů, nebo stimulace autochtonních mikroorganismů (Horák 2006). 

 Až od roku 1970 se v literatuře objevovaly pouze informace o tom, že podzemní 

voda neobsahuje mikroorganismy. Předpokládalo se, že voda, která projde půdou 

(infiltruje) ztrácí mikroorganismy, což způsobuje sterilitu podzemních vod. Tato teorie 

byla vyvrácena teprve v roce 1973. K dalšímu ověření došlo při hlubokém vrtání v oblasti 

Jižní Karoliny, kde byly mikroorganismy identifikovány i v hloubce 250 m. Tento objev 

byl počátek ověřování možné existence mikrobiálních rozkladů organických látek i 

v podzemních vodách (Raclavská 1998). 

Bioremediace in situ je metoda, která se používá na kontaminovaných lokalitách, kde 

nejsou v dostatečném množství dostupné látky k udržení adekvátní degradační populace. 

Na těchto lokalitách je proto vybudován systém, který vede ke stimulaci přirozeně se 

vyskytujících mikroorganismů. Je nutné poskytnout následující látky: kyslík, nitráty, 

nutrienty (dusík, fosfáty) a další substance (zdroje energie - uhlík), které urychlují růst a 

biodegradační aktivitu mikroorganismů ve vodném prostředí (Sotolářová, Kamas 2009). 
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Jak již bylo výše řečeno, většina bioremediačních procesů in situ zahrnuje stimulaci 

přítomných mikrobních populací tak, že se stávají metabolicky aktivní a degradují 

přítomné polutanty. Technologií používanou pro dekontaminaci in situ je vzdušná extrakce 

tzv. bioventing (soil vapor extraction). Je to poměrně nová technologie, kterou se 

stimuluje přírodní proces biodegradace zaváděním kyslíku pro půdní mikroorganismy. 

Jedná se o masivní vhánění kyslíku, většinou v podobě vzduchu, do vadosní zóny 

v kontaminovaných lokalitách. Při bioventing je využíváno pomalé rychlosti proudění 

vzduchu. Kyslík je dodáván přímou injektáží do místa kontaminace (Raclavská 1998). 

 Mikroorganismy, které jsou zde přítomné, se díky kyslíku výrazně rozmnoží, 

neboť využívají přítomných zdrojů uhlíku, jimiž jsou velmi často ropné uhlovodíky. Cílem 

je dosáhnout maximální oxidace polutantů, aniž bychom odstranili kontaminanty 

vyfoukáním do vzduchu (Novotný 2005). 

 Vzduch můžeme prohánět vadosní zónou buď probubláváním skrze aerační studny, 

nebo vakuovou extrakcí (systém nasávacích a odsávacích větracích studní). 

V nepropustných vrstvách, jako je jíl, bioventing nelze použít, neboť vzduch se není 

schopen pohybovat tímto prostředím dostatečnou rychlostí, a proto mikrobní populace trpí 

lokálním nedostatkem kyslíku. Pokud limitujícím prvkem pro růst mikroorganismů je 

dusík, je možné jej dodat do kontaminované vadosní zóny v podobě plynného čpavku, 

spolu se vzduchem (Novotný 2005). 

 Kromě bioventingu hovoříme i o tzv. air spargingu (vzdušná tlaková extrakce). 

Tato metoda má význam při sanaci podzemních i povrchových vod (Horák 2006). Tato 

technologie byla poprvé použita v praxi v roce 1991. Principem je vhánění kyslíku pod 

tlakem do saturované zóny (pod úroveň zóny půdy nasycené vodou). Jinak řečeno stlačený 

vzduch je injektován pod hladinu podzemní vody, což umožní odstranění kontaminace 

z podzemní vody (Raclavská 1998). 

Injektovaný vzduch nahrazuje vodu a dočasně vytváří póry naplněné vzduchem.  

Výsledkem je, že stoupá místní hladina kyslíku a dochází ke zvýšení rychlosti 

biodegradace. Důsledkem však také je volatilizace těkavých složek a jejich záchyt vrtem, 

jímž unikají plynné frakce (Novotný 2005).  
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V závislosti na tlaku rozlišujeme nízkotlakové probublávaní (perličkování) a 

vysokotlakové probublávání (tryskování), kdy se vhání do zvodně stlačený vzduch         

cca 2MPa (Horák 2006). 

 

Výhody sanační techniky in situ: 

§ Významnou výhodou oproti sanační technice ex situ je nižší cena, neboť odpadá 

nákladná manipulace s kontaminovanou zeminou nebo nákladné odčerpávaní 

podzemní vody. 

§ Tuto metodu lze použít pro čištění kontaminovaných spodních vod.  

§ Tato metoda vychází z přirozeného procesu, kdy je využíváno vlastní mikrobní 

populace, a proto je pro životní prostředí akceptovatelnější (Raclavská 1998). 

 

Nevýhody sanační techniky in situ: 

§ Nedostatečná kontrola procesu vlivem nehomogenity prostředí (např. propustnost 

hornin). 

§ Problematické stanovení režimu a množství dávkování látek. 

§ Nízká účinnost zvláště biodegradačních procesů díky nízkým teplotám podzemních 

vod (pod cca 10 °C). 

§ Výsledky sanace obvykle nedosahují rovnoměrného rozdělení stanovených 

koncentračních limitů ve zvolené sanované oblasti. 

§ Oproti sanační technice ex situ je časově náročnější (Hanuš et al. 2006). 
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3.2 Faktory prostředí ovlivňující biodegradaci 

 Přežívání a mikrobní aktivita mikroorganismů je limitována celou řadou faktorů. 

Velmi důležité je množství přítomné organické hmoty. Ta slouží mikroorganismům jako 

primární zdroj uhlíku. Povrchová vrstva půdy obsahuje relativně velké množství různých 

organických látek, a proto v nich nacházíme velké množství mikroorganismů. Naproti 

tomu podpovrchové oblasti jsou typické obvykle mnohem nižším obsahem a chudším 

spektrem organických látek (Novotný 2005). 

 V povrchových vrstvách půdy jsou obsaženy bakterie v množství 10
6
 až 109 

na g 

zeminy a 10
4
 až 106 houbových organismů. Tyto počty v hlubších vrstvách půdy, jako jsou 

hluboká vadosní zóna či oblast podzemní vody, jsou minimálně o dva řády nižší. Z těchto 

důvodů platí, že biodegradace v povrchových vrstvách půdy je zpravidla aerobní a 

relativně rychlá. Biodegradace ve vadosní zóně bývá také aerobní, ale je potřeba určité 

doby pro adaptaci mikroorganismů, aby se vytvořila určitá biodegradační kapacita. 

Biodegradace v hluboké zóně podzemní vody je velmi pomalá díky malému počtu 

degradujících mikroorganismů a nedostatku kyslíku (Novotný 2005). 

 Granulometrické složení zemin velmi často ovlivňuje distribuci mikroorganismů. 

U písčitých zemin migrují mikroorganismy snadněji než v zeminách s vyšším obsahem 

jílové složky, kde velikost pórů omezuje možnost migrace bakterií. Z toho vyplývá, že 

zeminy, které mají vyšší obsah jílových částic, jsou většinou charakterizovány velmi 

nízkou bakteriální populací (Raclavská 1998). 

 Dalšími faktory ovlivňujícími proces biodegradace jsou chemické a fyzikální 

vlastnosti prostředí jako např.: půdní typ, oxidačně redukční podmínky, dostupnost živin, 

teplota, vlhkost a míra provzdušnění půdy, pH, salinita, hydraulická vodivost zvodněné 

vrstvy, umístění kontaminantů pod povrchem, aj. (Raclavská 1998). 

Mikrobní aktivita a rychlost degradace, rovněž závisí na některých faktorech 

týkajících se struktury a fyzikálně – chemických vlastností kontaminující látky. Hlavní 

vliv má zejména genetický potenciál mikrobního společenství, biodostupnost 

kontaminujících látek, chemická struktura kontaminujících látek a jejich toxicita (inhibiční 

vliv kontaminujících látek na buněčný metabolismus) (Novotný 2005). 
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4 SYSTÉM BIODEGRADACE NA LOKALITĚ OSTRAMO 

Horninové prostředí na lokalitě je znečištěno ropnými látkami. Kontaminace byla 

detekována ve formě sorbované na matrici zeminy, rozpuštěné formě i ve formě volné fáze 

ropných látek na hladině podzemní vody. K sanaci zájmového území je využit celý 

komplex sanačních technologií (Sotolářová, Kamas 2009). 

 Pro dočištění lokality a zvýšení efektivity realizované sanace navážek a štěrkové 

terasy je prováděna bioremediace in situ s podporou air spargingu. Tato zvolená 

technologie je založena na synergetickém účinku air spargingu, sanačního čerpání, 

promývání zemin s aplikací povrchově aktivní látky a ve stimulaci autochtonních 

bakteriálních kmenů. Hlavním úkolem používané technologie je maximální využití na 

lokalitě přítomných degradujících mikroorganismů v horninovém prostředí a podzemní 

vodě s případnou dotací alochtonních mikroorganismů. Pro zdárný průběh bioremediační 

činnosti je nutné vytvořit a udržovat na lokalitě optimální podmínky (Matela, Žalčík 2010).  

Na počátku října roku 2009 byla zahájena příprava bakteriálního inokula 

v aplikačním centru na lagunách OSTRAMO. Poté byl spuštěn proces promývání navážek, 

zásak bakteriálního inokula a živin do horninového prostředí a air sparging sanace navážek 

a štěrkové terasy v prostoru mezi lagunou R3 (obr. 6) a betonárkou (Matela, Žalčík 2010). 

Tento systém je na lokalitě stále prováděn. V zimních měsících je vždy zastaven proces 

množení a zásak bakteriálního inokula z důvodů nepříznivých klimatických podmínek. Po 

nástupu teplejšího jarního počasí je tento proces obnoven. 

 

Obr. 6 – Pohled na lagunu R3 (foto autora). 
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4.1 Bioremediace in situ 

Bioremediace in situ je realizována dle schválené technologie AQ02EPS, ta 

používá vybrané, velmi účinné kmeny s podporou air spargingu a povrchově aktivních 

látek. Inokulum pro přípravu vlastních kultur je připravováno v předem definovaných 

podmínkách a s využitím bioreaktorů v aplikačním centru (Matela, Žalčík 2010). 

Hlavním cílem bioremediace je degradace kontaminantů na netoxické formy. 

K dosažení tohoto cíle je třeba zajistit vhodné podmínky, aby docházelo ke stimulaci a 

růstu degradujících mikroorganismů. Mikroorganismy využívají kontaminanty jako zdroj 

uhlíku a energie. Zajištění vhodných podmínek je pro mikroorganismy rozhodující. Je 

nutné zabezpečit vhodné: 

§ pH, 

§ koncentrace nutrientů (zejména N a P), 

§ zdroj uhlíku a energie pro mikroorganismy, tj. dostupnost polutantu, 

§ vlhkost prostředí, 

§ optimální teplota, aj (Sotolářová, Kamas 2009).  

Kromě zajištění vhodných podmínek pro správný a efektivní průběh bioremediace, je 

nutné brát ohled také na několik faktorů, které mohou negativně ovlivnit celý proces. 

Těmito faktory jsou: 

§ vznik toxických meziproduktů během biodegradace, 

§ přítomnost látek potlačujících růst a metabolickou aktivitu degradujících 

mikroorganismů, 

§ biodostupnosti kontaminantů mikroorganismům (Sotolářová, Kamas 2009). 

4.1.1  Air sparging 

Na lokalitě je proces bioremediace in situ podpořen tzv. air spargingem. Zvyšování 

koncentrace kyslíku v kontaminované zóně se dosahuje zaváděním vzduchu 

prostřednictvím injekčních studní přímo pod hladinu podzemní vody. Vyšší koncentrace 

kyslíku zrychlují biodegradaci organických kontaminantů (Sotolářová, Kamas 2009).  
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Pod tlakem vháněný vzduch zvyšuje teplotu horninového prostředí o 2 – 5 °C, díky 

čemuž dochází k navození vhodných ustálených fyzikálních podmínek pro proces 

biodegradace během celého roku. Při air sparingu, jak již bylo řečeno, se stlačený vzduch 

vhání pod hladinu podzemní vody, vzduch proniká pórovým prostředím a stoupá k hladině 

podzemní vody (obr. 7). Vlivem disperze se tvoří provzdušněný kužel (jeho šířka u 

hladiny podzemní vody určuje dosah vlivu air spargingového vrtu). S rostoucí hloubkou 

obecně roste dosah vlivu vrtu, ale zároveň výrazně stoupají energetické nároky na provoz 

(nutnost vyššího tlaku vzduchu) (Sotolářová, Kamas 2009). 

Při vtlačování vzduchu se v blízkosti vrtu zvedá hladina podzemní vody. Kolísání hladin 

při periodickém vtláčení vzduchu vyvolává proudění podzemní vody, to má pozitivní vliv 

na intenzivnější rozpouštění polutantů v podzemní vodě a jejich následný přechod do 

plynné fáze (Sotolářová, Kamas 2009). 

Obr. 7 – Princip fungování air spargingu (Sotolářová, Kamas 2009) 

4.1.2  Promývání zemin s aplikací povrchově aktivní látky 

Z důvodů zrychlení celého bioremediačního procesu je prováděno promývání zemin 

s aplikací povrchově aktivní látky (PAL). Principem promývání zemin je převedení 

kontaminantu z tuhé fáze do vodné fáze, tzn. uvolnění sorpce kontaminantu z matrice 

zeminy do podzemních vod, pomocí PAL (Sotolářová, Kamas 2009). Extrakční medium je 

do kontaminovaného prostředí injektováno pomocí zasakovacích vrtů (Raclavská 1998).  
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Nejčastějším extrakčním činidlem je voda. Na většině kontaminovaných území však 

samotná voda, jako extrakční činidlo, použitelná není. Jestliže by totiž kontaminace byla 

vodou odstranitelná, potom by se tak již s největší pravděpodobností stalo v důsledku 

kontaktu s podzemní vodou nebo srážkovými vodami. Pokud k odstranění kontaminace 

nedojde, je použito slabých vodných roztoků s povrchově aktivními látkami. Promýváním 

zemin dochází k nastartování biodegradačního procesu, poněvadž při pevné sorpci 

polutantu na horninové prostředí není pro mikroorganismy dostupný (Sotolářová, Kamas 

2009). Princip fungování PAL (tenzidu) je znázorněn na obr. 8.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 8 – Princip fungování povrchově aktivní látky (Sotolářová, Kamas 2011) 

 

Na základě dlouhodobého testování byl na lokalitě zvolen průmyslový tenzid REO -

801 (obchodní název REOCLEAN). Tento výrobek dosáhl jeden z nejlepších výsledků 

v testech a přihlíželo se i k jeho cenové dostupnosti. Z provedených testů ekotoxicky (na 

rybách - Poecilia reticulata, perloočkách - Daphnia magna a na řasách - Scenedesmus 

subspicatus) a biodegrability vyplynulo že, testovaný přípravek REO-801 je velmi šetrný 

k  vybraným a testovaným degradujícím bakteriálním kmenům (Sotolářová, Kamas 2009).  
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4.2 Pilotní testy 

4.2.1  Laboratorní testy 

Na konci roku 2004 bylo izolováno několik mikrobních kmenů ze vzorků 

odebraných na lokalitě laguny OSTRAMO. Pro další experimenty byly vybrány kmeny 

disponující významnou biodegradační aktivitou vůči RU a to kmeny bakterií označené 

pracovními názvy OLAG-1, OASP-3 a OS-21 (Sotolářová, Minařík 2007b). 

Kmen označený jako OLAG-1 byl určen jako Pseudomonas fluorescens a byl 

izolován ze vzorku z laguny R3. Jedná se o pravidelné kolonie, které jsou zbarveny žlutě, 

jsou lesklé, kulaté, o průměru 1 až 3 mm (Sotolářová, Kamas 2011). 

Kmen Pseudomonas putida byl označen pracovním názvem OASP-3. Byl izolován 

na lokalitě OSTRAMO z vody z vrtu ASP-3. Kolonie mají bílo-žlutavou barvu, jsou kulaté 

lesklé a drobounké do 1 mm (Sotolářová, Kamas 2011). 

OS-21 je kmen nazývaný jako Pseudomonas veronii. Jedná se o kolonie bílé barvy, 

převažuje kulatý tvar, na povrchu jsou lesklé a hladké. Velikost kolonií se pohybuje okolo 

3 mm. Byly izolovány ze zeminy z vrtu S-21 (Sotolářová, Kamas 2011). 

K laboratorním testům bylo využito výše zmíněných kmenů izolovaných ze vzorků 

na lokalitě, ale taky kvasinka Yarrowia lipolytica z vlastní sbírky laboratoře. U 

jednotlivých mikrobních populací byla sledována charakteristika růstu na pozadí různých 

podmínek vnějšího prostředí (pH, teplota, koncentrace SO4
2-). Na základě kultivačních 

testů byly stanovovány koncentrace heterotrofních a degradujících mikroorganismů. Byla 

měřena i respirační aktivita (Sotolářová, Minařík 2007b). 

Laboratorní testy prokázaly poměrně značnou toleranci mikroorganismů (MO) 

k základním fyzikálně-chemickým podmínkám prostředí. Pro mikrobiální aktivitu jsou 

nepříznivé extrémní hodnoty pH (tj. menší než 5 nebo větší než 10). Optimální pH pro 

mikrobiální aktivitu se pohybuje při hodnotách okolo neutrálního pH (v rozmezí 6 až 8) 

(Sotolářová, Minařík 2007b). 

Mikrobiální aktivitu ovlivňuje také teplota. Rychlost biodegradace se zpomalí 

s klesající teplotou. Důležitou informací vyplývající z testu bylo zjištění, že u žádného 

z testovaných mikroorganismů není růst zcela zastaven při teplotě 15 °C. Byla prokázána 
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vysoká tolerance vůči vysokým koncentracím SO4
2-

, které jsou pro podzemní vody na 

lokalitě typické 
(Sotolářová, Minařík 2007b). 

Mikroorganismy vyžadují pro svůj růst nutrienty zejména dusík a fosfor, dále pak 

draslík, síru, hořčík, vápník, mangan, železo, zinek a měď (ty jen ve stopovém množství). 

Jestliže nejsou nutrienty k dispozici v dostatečném množství, tak se mikrobiální aktivita 

zastaví. V kontaminovaném prostředí je nejčastější nedostatek dusíku a fosforu. Proto jsou 

právě tyto živiny přidávány do bioremediačního systému uměle (Sotolářová, Kamas 2009).  

V rámci doprůzkumu na lokalitě byly odebrány vzorky zemin, které byly využity 

k realizaci dlouhodobého laboratorního testu. Ten měl simulovat průběh 

bioremediačních prací. Vzorky zemin byly umístěny do 2 speciálních boxů (samostatně 

štěrky a navážky). Před samotným umístěním zemin do boxu byly zeminy zkontaminovány 

ropnou fází a následně důkladně promíchány a po uložení do boxu hutněny. Do zemin byly 

pravidelně aplikovány bakteriální kmeny (inokulum), surfaktant (reoclean), nutrienty a 

kyslík. Testy byly zahájeny v březnu roku 2005 a ukončeny v únoru 2006. Z výsledků 

dlouhodobých laboratorních testů vyplynulo, že při teplotě 20 – 25 °C, dotaci kyslíku, 

nutrietů byla degradační rychlost 28 – 45 mg/kg za den. Po bioaugmentaci bakteriálními 

kmeny dosahovala degradační rychlost cca 256 mg/kg za den. Po ukončení aktivní dotace 

inokula se biodegradační rychlost snížila na 50 mg/kg za den (Sotolářová, Minařík 2007b). 

4.2.2  Terénní testy 

 Poněvadž byly prováděny pouze laboratorní testy, bylo nutno provést také terénní 

testy, aby bylo ověřeno fungování systému přímo na lokalitě. Hydraulické zkoušky 

v rámci terénních testů se skládaly z vrtného průzkumu a následné instalace výstroje, 

vzorkovacích prací, laboratorních analýz a hydrodynamických zkoušek (Beránek 2007). 

Cílem terénních testů bylo ověřit technologii bioremediace in situ, vhodnost preparátů, 

otestovat vybrané MO, stanovit optimální rozsah sanačních objektů a postupu prací 

(Sotolářová, Minařík 2007a).  

 V roce 2007 byly na lokalitě vyhloubeny 4 airspargingové vrty.  Vrty sloužily 

k dotaci kyslíku, surfaktantu, mikroorganismů i nutrientů do zvodně. Dále byla na lokalitě 

provedena trojice úrovňových čerpacích vrtů a pro monitoring byly provedeny 4 

víceúrovňové pozorovací objekty (Sotolářová, Minařík 2007a).  
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V průběhu vrtných prací byla na lokalitě prokázána značná heterogenita 

geologického prostředí, která spočívá zejména v plošné nestálosti mocností až 

diskontinuitě náplavových hlín a v rozdílné hloubce uložení báze i rozdílné mocnosti 

štěrků. Tyto faktory mají zásadní vliv na hydraulické poměry v zájmovém území 

(komunikace mezi podzemní vodou navážkové a podložní štěrkové zvodně a vytváření 

preferenčních cest proudění podzemní vody) (Beránek 2007). 

V rámci terénního pilotního testu byl do horninového prostředí aplikován vzdušný 

kyslík, roztok surfaktantu (REO 801), nutriety (NP-sol, síran amonný) a inokulum 

(mikrobní kmeny). V rámci monitoringu parametrů byl měřen obsah půdního vzduchu (O2, 

CO2, CH4), biodegradační rychlost rozkladu, koncentrace heterotrofních a degradujících 

MO a teplota, pH, O2, Eh, vodivost a koncentrace NEL a PAL v podzemních vodách 

(Sotolářová, Minařík 2007a). Z provedených terénních testů vyplynula některá fakta a 

doporučení, která jsou shrnuta v následujících odrážkách. 

§ Při aplikaci O2 do horninového prostředí se jeho koncentrace v navážkách a ve 

svrchní části štěrkové terasy výrazně zvýšila. Kyslík ve spodní části štěrkové terasy 

vykazoval pomalejší nárůst. Z důvodů velké různorodosti horninového prostředí 

bude nutné saturovat obě zvodně kyslíkem odděleně. (Sotolářová, Minařík 2007a).  

§ Po přerušení aktivního vzduchování došlo k poklesu půdního vzduchu pod 4 obj. % 

(koncentrace nutná pro aerobní degradaci) až za cca 3,5 hod. Z toho plyne, že 

horninové prostředí nemusí být saturováno kyslíkem kontinuálně (Sotolářová, 

Minařík 2007a). 

§ Před aplikací surfaktantu nebyla na hladině podzemní vody zaznamenána volná 

fáze RU, avšak po jeho dodání došlo k výskytu RU zejména na hladině p. v. 

navážkového kolektoru (Sotolářová, Minařík 2007a). 

§ Bioaugmentace lokality bakteriálními kmeny působí velmi pozitivně. Dochází 

k masivnímu nárůstu bakteriální mikroflóry (Sotolářová, Minařík 2007a). 

Z celkových výsledků realizovaných pilotních testů vyplynulo, že pokud dojde na 

lokalitě OSTRAMO k odstranění veškerých limitací, tak bioremediační procesy mohou 

sehrát významnou roli v odbourávání kontaminace zájmového území. Je zřejmé, že proces 

bioremediace společně s aplikací surfaktantu vede ke snižování kontaminace ropnými 

látkami (Sotolářová, Minařík 2007b). 
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4.3 Aplikační centrum 

           Aplikační centrum (obr. 9) slouží pro přípravu aplikačních roztoků. Pro napouštění 

bioreaktorů a pro další využití je do aplikačního centra přiváděna čerpaná a přečištěná 

voda z dekontaminační stanice. V nádržích a bioreaktorech jsou připravovány roztoky 

obohacené o povrchově aktivní látky, nutriety a bakteriální inokulum. Následně jsou 

roztoky zasakovány do zasakovacích a aplikačních objektů sanace (Matela, Žalčík 2010).  

 

Obr. 9 – Aplikační centrum (foto autora) 

 

Součástí aplikačního centra je také hlavní technologický rozvaděč RM-D, který 

slouží pro napojení jednotlivých zařízení aplikačního centra a pro napojení veškerých 

sanačních zařízení na ploše sanace vně PTS. Součástí rozvaděče je také systém MaR, 

který je komunikačním kabelem propojen s řídicím systémem dekontaminační stanice 

(DS). Díky tomuto systému má obsluha na DS informace o provozních stavech a 

případných poruchách. V aplikačním centru a přilehlých prostorech jsou k dispozici: 

§ Aplikační nádrže – plastové míchací nádrže o objem 1 a 5 m3
 pro přípravu 

vodného roztoku povrchově aktivních látek a roztoku živin vč. plastových 

zásobníků (Matela 2010).  

§ Aplikační čerpadlo LOWARA SHO 32-160/40, přečerpávací čerpadlo 

LOWARA CO 350/07 a přenosné sudové čerpadlo (Matela 2010). 

§ Bioreaktory – jedná se o plastové nádrže o objemu 1 m3
 (PN-1), 5 m

3
 (PN-2) a 

2x20 m
3
 (PN-3 a PN-4) a ocelové nádrže válcového tvaru o objemu 20 m3

 (B6) a 
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50 m
3 

(B5).  Z toho vyplývá, že je v těchto bioreaktorech možné připravit celkem 

116 m
3
 biopreparátu (Matela 2010). 

§ Dmychadla po biosparging (3 kusy) – jsou zdrojem tlakového vzduchu pro air 

sparging podzemní vody. Dmychadla jsou umístěna v ocelových protihlukových 

boxech a jsou umístěna na lokalitě v místech prováděného air spargingu na 

panelové ploše. Z jednotlivých dmychadel je provedeno vyústění tlakového 

vzduchu pomocí ocelového rozdělovače s rozdělením vzduchu na dvě základní 

větve s uzavíracími klapkami a následným rozbočením do hlavních spargingových 

vedení. Na hlavní spargingové vedení jsou napojeny jednotlivé spargingové vrty, 

které jsou osazeny regulačním kulovým ventilem se vstupem pro případné přímé 

dávkování (Matela 2010).  

Některá z výše uvedených zařízení jsou umístěna v jednom ze dvou ocelových 

objektů Bodega Typ D o rozměrech 3,6 x 6,1 x 2,5 m. V prvním objektu probíhá příprava a 

aplikace bakteriálního inokula a v druhém příprava a aplikace živných roztoků a 

biotenzidu. K uskladňování materiálu je používáno ještě dalšího objektu (Matela 2010). 

4.3.1  Příprava inokula v aplikačním centru  

 Množení bakteriálního inokula probíhá ve dvou fázích. První fáze se uskutečňuje ve 

specializované laboratoří a při druhé fázi dochází k množení bakterií přímo na lokalitě 

v aplikačním centru. V laboratoři jsou kmeny bakterií, které byly izolované na lokalitě 

(OLAG-1, OASP-3 a OS-21), postupně množeny z 0,005 m
3
 reakční baňky na 0,02, 0,1 a 

0,5 m
3
. Takto připravený roztok je z laboratoře dovezen na lokalitu do prostoru přípravy a 

aplikace inokula AC a převeden do bioreaktoru PN-1 a PN-2, kde probíhá další množení. 

Jakmile je roztok v bioreaktorech PN-1 a PN-2 připraven, je z bioreaktoru PN-2 

přečerpáno 80% objemu do bioreaktoru PN-3 (příp. PN-4 nebo B6), kde je zahájeno další 

množení. Postupně dochází k namnožení inokula ve všech bioreaktorech (Matela 2010). 

 Po celou dobu množení bakteriálního inokula musí být všechny bioreaktory trvale 

provzdušňovány, aby nedošlo ke spotřebování veškerého kyslíku bakteriemi a k jejich 

úhynu. Až bude biologický roztok připraven ve všech reaktorech, muže dojít k aplikaci do 

horninového prostředí. Proto, aby celý proces přípravy inokula dobře fungoval, je nutné 

správné dávkování živin (nutrientů). Na lokalitě je aplikován: 
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§ NP-sol – jedná se o kapalné vícesložkové hnojivo, které je především zdrojem 

fosforu. Je to čirá bezbarvá kapalinu, která je nehořlavá a ve vodě velmi dobře 

rozpustná. (Sotolářová, Kamas 2009). Je skladován v AC nebo na dekontaminační 

stanici v kanystrech (1 m
3
) a jeho potřeba činní až 6 m

3
 za rok (Matela 2010). 

§ Síran amonný (NH4)2SO4 – je anorganická sůl (bílá, nehořlavá, bez zápachu, 

případně slabý neurčitý zápach), která je zdrojem amoniakálního dusíku. Obsahuje 

21 % dusíku ve formě amonného kationtu a 24 % síry ve formě síranového aniontu. 

Snižuje pH půdy. Má lokálně dráždící účinky na sliznici a na pokožku. (Sotolářová, 

Kamas 2009). Je přivážen na paletě, pytlovaný po 25 kg a skladován v AC. Je ho 

spotřebováno asi 6 000 kg za rok (Matela 2010). 

§ Tekutý zdroj NH4
+
 (C-zdroj) – jako C-zdroj, který je nutný pro správný růst 

mikroorganismů (k správnému fungování procesu), je používána volná fáze RU. Je 

skladován v 50 l barelech v aplikačním centru (Matela 2010). 

§ REO 801 (obchodní název REOCLEAN) – jeho chemický název je KOH. Je 

dodáván z důvodu lepší dostupnosti C-zdroje pro bakteriální populace (Sotolářová, 

Minařík 2007a). Je skladován v AC a na dekontaminační stanici v plastových 

kanystrech (0,05 m
3
). Jeho spotřeba činí až 4 m

3
 za rok (Matela 2010). 

Veškeré informace o nadávkovaných živinách, ale také o množství zasakovaných 

medií jsou obsluhou bioreaktoru zapisovány do provozních formulářů a do provozní 

knihy umístěné v AC. Do těchto formulářů jsou také zapisovány hodnoty získané 

z monitoringu. V bioreaktorech je sledována teplota, konduktivita, Eh, pH a koncentrace 

rozpuštěného kyslíku (Matela, Žalčík 2010).   

4.4 Aplikace medií a monitoring 

Kapalná media jsou aplikována formou injektáže aplikačními a spargingovými 

sondami a zasakovacími drény i vrty a do kontaminovaného prostoru se začerpávají 

tlakově (příp. gravitačně). Přímá aplikace probíhá v jednotlivých cyklech (tzn., že aplikace 

neprobíhá do všech aplikačních objektů najednou). Do štěrkové terasy je vyhloubeno 184 

aplikačních a spargingových sond (SR 1 až SR 184) a do navážek 48 (SRN 1 až SRN 48) 

(Matela 2010).  
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Obr. 10 – Aplikační a spargingová sonda SRN 8 (foto autora) 

 

Vzdušný kyslík je periodicky vháněn do horninového prostředí dmychadlem 

aplikačními air sparingovými vrty z důvodu nastolení aerobních podmínek nutných pro 

rychlou biodegradaci. Množství kyslíku potřebné pro aerobní procesy v podzemní vodě je 

min. 1 – 2 g/m
3
 (v půdním vzduchu na 4 obj. %) (Sotolářová, Minařík 2007a). Celkové 

množství kyslíku je monitorováno a na základě výsledků monitoringu je upraven režim 

dávkování vzduchu do vrtů (Sotolářová, Kamas 2009).  

Pro monitoring bioremediačních procesů v půdním vzduchu bylo vyhloubeno 19 

respiračních vrtů. Respirační sondy slouží ke sledování koncentrace těkavých ropných 

uhlovodíků, kyslíku, oxidu uhličitého a metanu v půdním vzduchu (Matela, Žalčík 2010).  

Systém monitoringu je navržen tak, aby jeho prováděním bylo získáno dostatečné 

množství dat. Frekvence monitoringu podzemních vod na výstupním monitorovacím 

profilu zajišťuje podchycení změn v okrajových podmínkách. V rámci režimního 

monitoringu je na jednotlivých objektech sledována: 

§ úroveň hladiny podzemní vody, 

§ přítomnost volné fáze RU, 

§ hodnoty vybraných fyzikálně-chemických parametrů podzemní vody, 

§ koncentrace rozpuštěných obsahů kontaminantů v podzemní vodě (Matela 2010). 
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V rámci sanačního monitoringu je kromě výše zmíněných parametrů sledováno 

ještě množství čerpaných a zasakovaných vod, úroveň hladiny podzemních vod v okolí 

zasakování a kvalita zasakovaných vod (Matela 2010). 

Pro měření hladin podzemní vody jsou používány elektrokontaktní optoakustické 

hladinoměry a pravidelné měření je prováděno 1x týdně až 1x měsíčně. Pro měření 

fyzikálně-chemických parametrů (T, pH, Eh, vodivost) jsou využívány terénní laboratorní 

přístroje opatřené příslušnými čidly. Pro měření množství čerpaných a zasakovaných 

podzemních vod jsou používány příslušné vodoměry, jejich odečty jsou prováděny denně. 

Přítomnost a mocnost volné fáze RU je pozorována opticky (Matela 2010).  

Systematický odběr a analýza vzorků jsou prováděny v předem daném rozsahu a 

četnostech (1x týdně až 1x za půl roku). Vzorky podzemní vody jsou odebírány dynamicky 

nebo staticky. Pro dynamické odběry podzemní vody jsou používány vzorkovací čerpadla 

a vzorkovací hadičky. Odběrové sady jsou poháněné vzorkovacími bateriemi příslušných 

kapacit a napětí. Každý objekt má po celou dobu monitoringu své čerpadlo. Dle předem 

daných plánů jsou odebírány sestavy analýz A1
, B

2
, D

3
, E

4
 nebo F

5
. Po odběru jsou vzorky 

umístěny v chladničce a po ukončení všech odběrů jsou předány dodavateli laboratorních 

prací a transportovány ke zpracování (Matela 2010).    

                                                           

1
 Analýza A – zahrnuje stanovení NEL, PAL-A, Al, Be, Cd, Crcelk., Fe, NH3+NH4

+
, SO4

2-
 ve vodě; 

2
 Analýza B – zahrnuje stanovení pH, vodivosti, RL, NL, CHSKCr, Cl

-
, PO4

3-
, NO2

-
, NO3

-
, Ca, Mg, Na, K

+
, 

CN-volných, sulfidů; PCB, Cl alifátů, BTEX, FEN, As, Ba, B, Co, CrVI
, Cu, Hg, Mn, Mo, Ni, Pb, Sb, Se, Tl, 

V, Zn ve vodě; 

3
 Analýza D – zahrnuje stanovení NO2

-
, NO3

-
, NH4

+
, O2, Pcelk. ve vodě; 

4
 Analýza E – zahrnuje stanovení mikrobiologické analýzy ve vodě; 

5
 Analýza F – zahrnuje stanovení NEL a PAL-A ve vodě (Matela, Žalčík 2010). 
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5 METODIKA PRÁCE 

5.1 Odběr vzorků na lokalitě OSTRAMO 

Na lokalitě byly odebrány vzorky zemin a podzemní vody v prostorech sanace, kde 

probíhá proces bioremediace in situ. Pokud má být laboratorní analýza úspěšná, musí se 

začít kvalitním odběrem vzorků v terénu. Výsledek laboratorní zkoušky může být jen tak 

dobrý, jak dobře dokážeme vzorek odebrat. Při odběru vzorku půdy pak toto pravidlo platí 

dvojnásob. Odebrané vzorky sloužily v laboratoři ke stanovení koncentrace heterotrofních 

a degradujících mikroorganismů, stanovení respirační aktivity a určení množství nutrientů.  

5.1.1  Odběr vzorků zemin 

 Na lokalitě v prostorách kolejiště ČD byly odebrány pomocí vrtného zařízení dva 

vzorky zemin (obr. 11), které byly označeny pracovními názvy OZ-1 a OZ-2. Při 

odebírání obou vzorků byl proveden vrt do hloubky cca 4 m. Z provedených vrtů byly 

zjištěny vizuálním zhodnocením následující informace o petrografickém složení: 

OZ-1 

0 – 0,2 m  makadam, 

0,2 – 0,4 m rezavý písek s úlomky  

makadamu, 

0,4 – 0,6 m škvárový štěrk, 

0,6 – 1,8 m   štěrk s úlomky cihel, 

1,8 – 2,0 m černý hlinitý zvodněný  

štěrk s fází s úlomky uhlí, 

2,0 – 2,5 m  šedý kamenitý jíl s úlomky  

sedimentů, 

2,5 – 3,6 m  zeleno šedý a rezavě  

žíhaný jíl, 

3,6 – 3,8 m  písčitý jíl s náteky fáze, 

3,8 – 4,0 m  šedý zvodněný písek  

s fází. 

OZ-2 

0 – 0,2 m  makadam, 

0,2 – 0,4 m rezavý písek s úlomky  

makadamu, 

0,4 – 0,6 m škvárový štěrk, 

0,6 – 1,5 m   štěrk s úlomky cihel, 

1,5 – 2,5 m černý hlinitý zvodněný  

štěrk s fází a úlomky uhlí a  

jílovce, 

2,5 – 4,0 m  zeleno šedý a rezavě  

žíhaný jíl. 
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 Ve vzorku OZ-1 byly dohromady smíchány kontaminované navážky a to z hloubky 

1,8 – 3 m a písčité jíly a písek s fází z hloubky 3,6 – 4 m. Před hloubením druhého vrtu 

byla jádrovka očištěna a omyta reocleanem a vodou, aby nedošlo ke kontaminaci a 

ovlivnění druhého vzorku. Vzorek OZ-2 pocházel z hloubky 1,5 – 2 m. Z obou vzorků 

byly odstraněny velké úlomky a jednotlivé vzorky byly důkladně promíchány a přeneseny 

do PE sáčků. Vzorky byly transportovány v chladicí brašně s vychlazenými vložkami a 

v laboratoři uchovávány v chladničce při teplotě 2 – 5 °C.  

5.1.2  Odběr vzorků podzemní vody 

Vzorky podzemní vody byly odebrány (obr. 12) z vrchní části kolektoru 

z monitorovacích objektů (AT-202, AT-209, AT-211, S-4 a NV-9), které jsou různě 

vzdáleny od aplikačních air sparingových sond. Vzorkování probíhalo v aerované zóně 

výskytu kontaminace. Laboratorní vzorky byly odebírány po ustálení fyzikálně-

chemických parametrů čerpadlem gigant nebo odběrným válcem do sterilních skleněných 

lahví. Podzemní voda byla odebírána z hloubky cca 0,5 – 1 m pod hladinou.  

Měření fyzikálně - chemických parametrů probíhalo při odběru vzorků po ustálení 

parametrů a byla měřena teplota podzemní vody, dále pH, Eh, vodivost a množství 

rozpuštěného kyslíku. Vzorky byly transportovány v chladicí brašně s vychlazenými 

vložkami. V laboratoři byly uchovány v chladničce při teplotě 2 – 5 °C a následující den 

po odběru ihned zpracovávány.  

Obr. 11 – Odebrané vzorky zeminy (foto 

autora) 

Obr. 12 – Odběr vzorků podzemní vody (foto 

autora) 
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5.2 Zpracování vzorků v laboratoři 

Při zpracovávání a vyhodnocování veškerých níže uvedených testů je důležité se 

řídit příslušnými normami, a to např. ČSN EN ISO 6887-1 (56 0102) - mikrobiologie 

potravin a krmiv, ČSN ISO 7218 (56 0103) - mikrobiologie poživatin a krmiv, ČSN ISO 

8199 (75 7810) - jakost vod.  

5.2.1  Stanovení kultivovatelných heterotrofních mikroorganismů 

Nejprve je nutné si připravit specifickou kultivační půdu. Jako kultivační 

prostředí se používá Plate Count Agar (PCA). Dehydratovaná hotová půda PCA (11,75 g) 

je navážena do destilované vody (500 ml) a zahřívána ve vodní lázni do úplného 

rozpuštění. Konečná hodnota pH by měla být 7,0 ± 0,2. Pokud tomu tak není, pH se upraví 

pomocí hydroxidu sodného, případně draselného nebo roztokem kyseliny chlorovodíkové, 

případně sírové. Médium se sterilizuje v autoklávu při 121 °C po dobu 15 minut. Po 

ochlazení na 45 – 50 °C se rozlije do sterilních Petriho misek a nechá se ztuhnout.  

Před vlastní rozborem je nutné vzorek vody dokonale promíchat silným 

protřepáním, aby se dosáhlo stejnoměrného rozptýlení mikroorganismů. Podle 

očekávaného obsahu bakterií je nutno připravit příslušná zředění. Pro desetinásobné 

zředění je přenesen 1 ml vzorku vody do zkumavky s 9 ml sterilního fyziologického 

roztoku (8,5 g NaCl + 1 000 ml destilované vody) a důkladně se promíchá na třepačce 

(ředění 10-1). 1 ml takto připraveného vzorku se přenese do další zkumavky 

s fyziologickým roztokem. Opakováním tohoto postupu se připraví ředící řada. Stupeň 

ředění je třeba volit tak, aby výsledný počet kolonií na jedné plotně byl 15 až 300. 

V případě stanovení v zemině je naváženo 10 g vzorku do sterilní Erlenmeyrovy 

baňky. Přidá se 100 ml roztoku  Na4P2O7 o koncentraci 0,2%.  Baňka je protřepávána na 

třepačce po dobu 30 minut a poté se nechá obsah 5 minut ustát. 1 ml výchozí suspenze se 

přenese do 9 ml fyziologického roztoku. Další postup je obdobný jako u vzorků vod.  

Na specifickou kultivační půdu je odpipetováno 0,2 ml vzorku a pomocí sterilní 

skleněné tyčinky dokonale rozetřeno po povrchu (obr. 13). Po zaschnutí při laboratorní 

teplotě se misky umístí do inkubátoru s teplotou 20 – 25 °C na 48 hodin. Misky musí být 

vyhodnocovány hned po inkubaci. Není-li to možné, mohou být uchovány nejdéle 24 h 
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v chladničce. Vyberou se inkubované plotny obsahující méně než 300 kolonií a na každé 

z nich se spočítají všechny kolonie (obr. 14). Z počtu kolonií se stanoví počet 

mikroorganismů v ml nebo g vzorku.  

Obr. 13 – Vzorek roztírán skleněnou 

tyčinkou na specifické kultivační půdě 

(foto autora) 

Obr. 14 – Stanovení kolonií heterotrofních 

mikroorganismů (foto autora)

 

Počet heterotrofních mikroorganismů přítomných ve vzorku vody se vypočítá 

jako vážený průměr ze dvou po sobě následujících ředění dle vzorce: 

5
)1.0( 21 0( dnn

C
N v  

kde je: 

Nv     počet heterotrofních mikroorganismů ve vzorku v KTJ/ml (kolonie tvořící jednotka), 

ΣC     součet kolonií ze všech ploten zvolených k výpočtu ze dvou po sobě následujících ředění,  

přičemž nejméně jedna z ploten obsahuje 15 kolonií, 

n1     počet ploten zvolených k výpočtu z prvního vybraného ředění,      

n2        počet ploten zvolených k výpočtu z druhého vybraného ředění, 

d           ředící faktor odpovídající prvnímu ředění, které bylo vybráno k výpočtu (např. 10-1
). 
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Počet heterotrofních mikroorganismů přítomných ve vzorku zeminy se pak 

vypočítá podle vzorce:  

1005
)1.0( 21 0( s

z
mdnn

C
N  

kde je: 

Nz         počet heterotrofních mikroorganismů ve vzorku v KTJ/g sušiny, 

ms      hmotnost suchého vzorku v g. 

 

Pro výpočet hmotnosti suchého vzorku (ms) je nutno stanovit jeho sušinu. Prázdná 

odpařovací miska se nejméně 30 minut vysušuje v sušárně. Po ochlazení v exsikátoru na 

laboratorní teplotu se zváží. Podle očekávaného obsahu vody se do misky odváží 

přiměřené množství vzorku tak, aby získaná sušina měla hmotnost nejméně 0,5 g. Miska se 

vzorkem se suší v sušárně (při 105 °C) do konstantní hmotnosti (obvykle přes noc). Po 

ochlazení v exsikátoru na laboratorní teplotu se odpařovací miska s vysušeným obsahem 

zváží. Hmotnostní podíl sušiny se pak vypočte dle vzorce: 

100
)(

)(

01

02

(

(

mm

mm
w  

kde je: 

w      hmotnostní podíl sušiny vzorku v %, 

m0       hmotnost prázdné misky v g, 

m1       hmotnost misky se vzorkem v g, 

m2       hmotnost misky se vzorkem vysušeným v sušárně v g. 

 

  Hmotnost suchého vzorku se pak vypočítá podle vzorce:  

w
m

m v
s

m

100
 

kde je: 

mv          hmotnost vlhkého vzorku v g, 
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5.2.2  Stanovení kultivovatelných degradujících mikroorganismů 

 Jako u předchozího stanovení je nutné si připravit vhodnou kultivační půdu. Jako 

kultivační prostředí se používá agar M-63. Jednotlivé složky (6,8 g KH2PO4, 1g 

(NH4)2SO4, 0,1g MgSO4 (MgSO4 . 7 H2O)) se postupně rozpustí v 500 ml destilované 

vodě. Pomocí KOH se upraví pH na hodnotu 7. K roztoku se přidá 7,5 g bakteriologického 

agaru a pro urychlení rozpouštění se zahřívá ve vodní lázni. Médium se sterilizuje 

v autoklávu při 121 °C po dobu 20 minut. Po ochlazení na 45 – 50 °C se rozlije do 

sterilních Petriho misek a nechá ztuhnout.  

 Postup pří rozboru a vyhodnocení vzorku je totožný s postupem, který je uveden 

v kapitole 5.2.1. Před aplikací 0,2 ml vzorku je nutné navíc na Petriho misku s agarem 

rozetřít skleněnou tyčinkou 0,1 ml vybraného uhlíkatého zdroje, který slouží jako jediný 

zdroj uhlíku a energie. Jednotlivé metody se také od sebe liší dobou inkubace, která u 

stanovení kultivovatelných degradujících mikroorganismů probíhá po dobu 8 – 10 dnů.  

Během práce je u obou kultivačních metod nutno dodržovat přísně sterilní 

podmínky, zvláště je-li používáno několikanásobné ředění, neboť kontaminace ze vzduchu 

nebo nesterilních pomůcek by mohla způsobit zkreslení výsledků.  

5.2.3  Stanovení respirační aktivity 

Do sterilní láhve se odměří 100 ml vzorku vody nebo se přenese homogenní vzorek 

zeminy v množství, které odpovídá přibližně 100 g sušiny vzorku. Sušina se stanoví podle 

již výše uvedeného vzorce. V případě, že se stanovuje respirační aktivita vod, není 

potřebná další úprava vzorku. U zemin se upraví vlhkost přídavkem asi 10 ml sterilní 

destilované vody. Do láhve se vloží zkumavka s 20 ml roztoku hydroxidu sodného o 

koncentraci 1 mol.l
-1

 (obr. 15). Láhev se uzavře a kultivace probíhá ve tmě po dobu 1 

týdne při pokojové teplotě.  

Základem pro určení množství vyprodukovaného CO2 je acidimetrická titrace 

roztoku NaOH (obr. 16). Do titrační baňky se odměří 5 ml roztoku NaOH o koncentraci 1 

mol.l
-1. Objem se doplní destilovanou vodou na 100 ml. Přidají se 2 kapky fenolftaleinu a 

za stálého míchání se titruje odměrným roztokem HCl proti bílé podložce až do odbarvení 

indikátoru. Po ukončení kultivace se odebere 5 ml roztoku ze zkumavky v kultivační láhvi. 
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Objem se doplní destilovanou vodou na 100 ml a při titraci se postupuje výše uvedeným 

způsobem.  

Obr. 15 – Láhev se zkumavkou          

(foto autora) 

Obr. 16 – Titrace roztokem HCl                  

(foto autora)

 

Hmotnost oxidu uhličitého se vypočte podle vzorce: 

m(CO2)  =  c(HCl) · (VHCl poč. - VHCl koneč.) · 44 · 10
-3

                                            

kde je: 

m(CO2)     hmotnost oxidu uhličitého vyprodukovaného za celou dobu kultivace v g, 

c(HCl)          látková koncentrace odměrného roztoku kyseliny chlorovodíkové v mol·l
-1

, 

VHCl poč.     objem odměrného roztoku kyseliny chlorovodíkové spotřebovaný při titraci   

roztoku hydroxidu sodného o koncentraci 1 mol·l-1
 v ml,                  

VHCl koneč.       objem odměrného roztoku kyseliny chlorovodíkové spotřebovaný při titraci  

roztoku hydroxidu sodného s uhličitanem po ukončení kultivace v ml. 
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Průměrná produkce oxidu uhličitého pro vzorek vody se vypočte podle vzorce: 

n
COvv

 104 )m(CO
)(

4

2
2

m
 

kde je: 

vv(CO2)        průměrná produkce CO2 v mg · l
-1 

· 24 h
-1

, 

n                   doba kultivace ve dnech. 

 

Průměrná produkce oxidu uhličitého pro vzorek zeminy se vypočte podle vzorce: 

s

z
mn

COv
 104 )m(CO

)(
6

2
2

 

kde je: 

vz(CO2)        průměrná produkce CO2 v mg · kg
-1

 sušiny · 24 h
-1

, 

ms             hmotnost suchého vzorku v g. 

 

Veškeré laboratorní pomůcky, které přijdou do kontaktu se vzorkem, musí být 

sterilní a během práce se vzorkem je nutné dodržovat sterilní podmínky, aby nedošlo ke 

zkreslení výsledků.  

5.2.4  Stanovení nutrientů 

5.2.4.1  Stanovení fosforečnanů 

 U vzorku vody, jejichž pH je v rozmezí hodnot 0 až 10, lze přistoupit ihned 

k vlastnímu stanovení. U vod nesplňujících tuto podmínku je nutné před stanovení vzorek 

vody upravit přidáním roztoku kyseliny sírové. Do zkumavky se odpipetuje 5 ml vzorku 

vody, přidá se 5 kapek činidla P-1A (činidlo je součástí reagenčního testu Spectroquant® 

firmy Merck) a rozmíchá se. Poté se přidá 1 mikrolžička činidla P-2A (toto činidlo je také 

součástí sady). Zkumavka se uzavře a protřepává tak dlouho, dokud nedojde k plnému 

rozpuštění činidla. Potom se nechá 5 minut ustát. Ke slepému stanovení se použije 5 ml 

destilované vody. 
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Koncentrace PO4
3-

 se změří na spektrofotometru při vlnové délce 690 nm v kyvetě 

optické dráhy 0,01 m. Hmotnostní koncentrace PO4
3-

 v mg·l-1
 se odečte přímo na displeji 

spektrofotometru. Pokud je koncentrace vyšší než rozsah kalibrační křivky, je třeba vzorek 

naředit a provést analýzu znovu. 

5.2.4.2  Stanovení anonných iontů 

 U vzorku vody, jejichž pH je v rozmezí hodnot 4 až 13, lze přistoupit ihned 

k vlastnímu stanovení. U vod které tohoto pH nedosahují je nutné před stanovení vzorek 

vody upravit. Do zkumavky se odpipetuje 5 ml vzorku vody, přidá se 0,6 ml činidla    

NH4-1B (činidlo je součástí reagenčního testu Spectroquant® firmy Merck) a rozmíchá se. 

Poté se přidá 1 mikrolžička činidla NH4-2B (toto činidlo je součástí sady) (obr. 17). 

Zkumavka se uzavře a protřepává tak dlouho, dokud nedojde k plnému rozpuštění činidla. 

Potom se nechá 5 minut ustát. Nakonec se ještě přidají 4 kapky činidla NH4-3B (toto 

činidlo je také součástí sady). Zkumavku opět protřepeme a necháme 5 min odstát.  Ke 

slepému stanovení je používáno 5 ml destilované vody.  

Koncentrace NH4
+
 se změří na spektrofotometru při vlnové délce 690 nm v kyvetě 

optické dráhy 0,01 m (obr. 18). Hmotnostní koncentrace NH4
+
 v mg·l-1

 se odečte přímo na 

displeji spektrofotometru. Pokud je koncentrace vyšší než rozsah kalibrační křivky, je třeba 

vzorek naředit a provést analýzu znovu. 

Obr. 17 – Mikrolžička a činidlo NH4-2B 

(foto autora) 

Obr. 18 – Spektrofotometr                  

(foto autora) 
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6 ZHODNOCENÍ BIOREMEDIACE IN SITU NA LOKALITĚ 

 OSTRAMO 

6.1 Vyhodnocení parametrů podzemní vody 

 V monitorovacích objektech je na lokalitě pravidelně měřena hladina podzemní 

vody, dále pak fyzikálně-chemické parametry podzemní vody (T, pH, Eh, konduktivita, 

množství rozpuštěného O2). V laboratoři je pak vyhodnocováno množství nutrientů (živin), 

celkové množství heterotrofních a degradujících mikroorganismů a je sledována respirační 

aktivita. Z důvodů velkého množství monitorovacích objektů a z toho vyplývajícího 

velkého množství dat byly zvoleny 4 monitorovací objekty ve štěrkové terase a 3 

v navážkách. Na vybraných objektech bude sledován vývoj pH, počet heterotrofních a 

degradujících mikroorganismů, respirační aktivita a množství nutrientů za rok 2011. 

6.1.1  Hodnoty pH 

 Na lokalitě mají podzemní vody hodnoty pH velmi rozmanité. Kyselé prostředí je 

důsledkem výskytu solanek. Dochází zde k čerpání podzemní vody, která je po 

technologické úpravě zasakována zpět do horninového prostředí. Během technologické 

úpravy je nutné upravit pH vody tak, aby nedocházelo k rozpouštění iontů, které způsobuje 

nárůst koncentrace Fe, Al, apod. Z toho důvodu dochází ke změně podmínek na lokalitě a 

výkyvům pH během roku. Hodnoty pH jsou také ovlivňovány zasakováním inokula, 

surfaktantu a živin do horninového prostředí (Matela, Žalčík 2011a). Nestálost tohoto 

fyzikálně-chemického parametru negativně ovlivňuje průběh procesu bioremediace in situ. 

Z tabulky 3 je možné vyčíst, jakých hodnot pH je na lokalitě dosahováno. 

pH 

  18.1. 

2011 

15.2. 

2011 

15.3. 

2011 

12.4. 

2011 

17.5. 

2011 

14.6. 

2011 

19.7. 

2011 

16.8. 

2011 

13.9. 

2011 

18.10. 

2011 

15.11. 

2011 

13.12. 

2011 

št
ěr

ky
 

AT-204 7,3 7,3 7,1 7,9 7,6 7,5 6,8 7,6 7,7 7,1 7,1 7,1 

AT-209 6,7 6,2 6,4 6,3 6,5 6,2 6,4 6,6 6,4 6,4 6,3 5,3 

AT-211 6,0 5,7 4,0 5,5 4,4 4,6 4,4 4,6 5,4 4,8 5,6 5,3 

DPV-2A 7,1 7,3 7,1 7,1 7,3 7,5 7,2 7,5 7,3 7,4 7,3 7,1 

na
vá

žk
y
 

DPV-1B 7,2 7,3 6,9 7,2 7,8 7,6 7,2 7,4 7,4 7,4 7,1 6,7 

NV-1 7,6 7 6,9 7,7 7,5 7,3 7,3 7,3 7,1 7,2 7,2 6,9 

NV-13 6,9 6,1 7,1 6,7 6,9 7,1 7,3 7,0 7,0 7,1 7,1 6,4 
 

Tabulka 3 – Naměřené hodnoty pH v podzemní vodě (data poskytnuta firmou Aquatest) 
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Graf 4 – Hodnoty pH v podzemní vodě štěrkové terasy (data poskytnuta firmou Aquatest) 

 

Z grafu 5 je zjevné že ve sledovaném období se v navážkách hodnoty pH 

pohybovaly v rozmezí 6 – 8. Obdobně tomu bylo i ve štěrkové terase (graf 4). Tyto 

hodnoty pH jsou dle laboratorních testů akceptovatelné pro přítomné mikroorganismy. 

Výjimkou však byly ve štěrkové terase monitorovací objekty AT-209 a AT-211, pro které 

bylo charakteristické mírně kyselé až kyselé prostředí. 

 

Graf 5 – Hodnoty pH v podzemní vodě navážek (data poskytnuta firmou Aquatest) 
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6.1.2  Množství heterotrofních a degradujících mikoorganismů 

Koncentrace heterotrofních mikroorganismů vyjadřuje počet všech 

mikroorganismů, které využívají ve svém metabolickém cyklu jako zdroj uhlíku 

organickou hmotu. Za degradující mikroorganismy pak považujeme takové 

mikroorganismy (MO), které jako zdroj uhlíku a energie využívají samotné znečištění (tzn. 

ropné uhlovodíky) (Matela, Žalčík 2011b). Množství přítomných MO je ovlivněno mnoha 

faktory např. množstvím O2, teplotou, pH, aj. Jejich sumární počty vystihují tabulky 4 a 5. 
 

 

 

Tabulka 4 – Množství heterotrofních MO (data poskytnuta firmou Aquatest) 

 

Tabulka 5 – Množství degradujících MO (data poskytnuta firmou Aquatest) 

Heterotrofní mikroorganismy [KTJ·ml-1
] 

 18.1. 

2011 

15.2. 

2011 

15.3. 

2011 

12.4. 

2011 

17.5. 

2011 

14.6. 

2011 

19.7. 

2011 

16.8. 

2011 

13.9. 

2011 

18.10. 

2011 

15.11. 

2011 

13.12. 

2011 

št
ěr

ky
 

AT-204 
1,9E 

+05 

6,0E 

+02 

3,8E 

+03 

1,0E 

+04 

3,5E 

+04 

1,9E 

+05 

1,2E 

+03 

4,7E 

+05 

8,5E 

+04 

2,1E 

+04 

6,0E 

+03 

8,0E 

+03 

AT-209 
1,5E 

+05 

2,0E 

+02 

2,0E 

+02 

6,5E 

+02 

1,5E 

+04 

2,2E 

+05 

1,2E 

+04 

9,5E 

+05 

7,3E 

+03 

7,5E 

+03 

5,5E 

+02 

4,3E 

+03 

AT-211 
3,5E 

+04 

7,6E 

+03 

9,2E 

+03 

1,5E 

+03 

3,0E 

+03 

2,0E 

+04 

1,0E 

+04 

1,4E 

+03 

4,5E 

+04 

5,6E 

+04 

2,1E 

+04 

5,2E 

+03 

DPV-2A 
1,9E 

+04 

1,5E 

+03 

4,2E 

+04 

2,2E 

+04 

6,0E 

+04 

3,3E 

+05 

1,4E 

+04 

8,0E 

+05 

7,4E 

+04 

1,4E 

+04 

3,1E 

+04 

1,3E 

+04 

na
vá

žk
y 

DPV-1B 
4,8E 

+04 

6,1E 

+04 

8,5E 

+02 

5,5E 

+03 

3,5E 

+04 

8,4E 

+04 

1,4E 

+04 

7,9E 

+05 

3,7E 

+05 

7,1E 

+04 

3,1E 

+04 

1,4E 

+04 

NV-1 
2,9E 

+04 

1,9E 

+03 

1,5E 

+02 

8,0E 

+02 

1,2E 

+03 

7,9E 

+05 

1,9E 

+03 

9,2E 

+04 

1,1E 

+03 

4,6E 

+04 

6,0E 

+04 

5,7E 

+04 

NV-13 
1,5E 

+04 

1,5E 

+03 

6,5E 

+02 

5,5E 

+02 

1,9E 

+04 

8,0E 

+04 

3,1E 

+04 

1,1E 

+06 

5,0E 

+04 

9,5E 

+04 

6,5E 

+04 

3,6E 

+04 

Degradující mikroorganismy [KTJ·ml-1
] 

  18.1. 

2011 

15.2. 

2011 

15.3. 

2011 

12.4. 

2011 

17.5. 

2011 

14.6. 

2011 

19.7. 

2011 

16.8. 

2011 

13.9. 

2011 

18.10. 

2011 

15.11. 

2011 

13.12. 

2011 

št
ěr

ky
 

AT-204 
1,3E 

+04 

1,5E 

+02 

4,5E 

+02 

4,5E 

+02 

5,0E 

+03 

9,0E 

+04 

3,0E 

+02 

5,5E 

+02 

7,0E 

+02 

1,0E 

+03 

6,0E 

+03 

5,5E 

+03 

AT-209 
1,9E 

+04 

5,0E 

+01 

5,0E 

+01 

2,5E 

+02 

4,5E 

+02 

5,0E 

+04 

1,0E 

+03 

1,0E 

+02 

5,0E 

+02 

5,0E 

+02 

3,5E 

+03 

2,0E 

+03 

AT-211 
1,1E 

+04 

6,0E 

+02 

1,3E 

+03 

9,0E 

+02 

2,0E 

+03 

1,0E 

+04 

1,0E 

+03 

2,5E 

+02 

7,4E 

+03 

3,5E 

+04 

2,5E 

+03 

8,5E 

+03 

DPV-2A 
1,0E 

+04 

3,1E 

+03 

1,3E 

+04 

6,5E 

+03 

1,5E 

+04 

1,0E 

+04 

2,0E 

+03 

3,2E 

+03 

4,9E 

+04 

2,5E 

+03 

4,0E 

+03 

1,1E 

+03 

na
vá

žk
y 

DPV-1B 
4,8E 

+04 

8,5E 

+02 

5,0E 

+02 

2,5E 

+02 

1,8E 

+03 

5,0E 

+03 

2,0E 

+03 

3,5E 

+02 

3,8E 

+04 

4,5E 

+03 

7,5E 

+03 

1,0E 

+03 

NV-1 
1,5E 

+04 

1,0E 

+02 

5,0E 

+01 

2,0E 

+03 

2,0E 

+02 

7,7E 

+04 

1,7E 

+02 

5,7E 

+03 

9,5E 

+02 

4,2E 

+04 

3,0E 

+04 

1,0E 

+04 

NV-13 
2,8E 

+03 

4,5E 

+02 

1,0E 

+02 

2,5E 

+02 

5,0E 

+03 

5,0E 

+04 

1,0E 

+03 

5,0E 

+02 

1,0E 

+02 

7,5E 

+04 

2,5E 

+03 

3,0E 

+03 
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Graf 6 – Množství heterotrofních MO ve štěrkové terase (data poskytnuta firmou Aquatest) 

 

 

Graf 7 – Množství degradujících MO ve štěrkové terase (data poskytnuta firmou Aquatest) 

 

 

V zimním období sledovaného roku, vlivem klimatických podmínek (pokles teploty 

podzemní vody) a díky tomu že v tomto období nedocházelo k dotování mikroorganismů 

formou inokula, došlo na lokalitě k rapidnímu snížení množství mikroorganismů, a to u 

heterotrofních i degradujících MO o jeden až dva řády ve štěrkové terase i v navážkách.  
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Příchodem teplejších dnů a z důvodu začátku aplikace bakteriálního inokula (duben 

2011) množství heterotrofních i degradujících mikroorganismů rostlo. V červenci došlo na 

lokalitě k odcizení ventilů na zasakovacím zařízení, z tohoto důvodu nebylo možné 

provádět vzduchování (air sparging), a proto v tomto období došlo k poklesu koncentrace 

heterotrofních i degradujících mikroorganismů a zpomalení celého procesu bioremediace. 

Po odstranění výše uvedených komplikací se množství heterotrofních i degradujících MO 

pomalu zvyšovalo. Nástupem chladného počasí a ukončením aplikace inokula (začátek 

listopadu) dochází znovu k poklesu MO. 

Ve štěrkové terase i v navážkách se nejvyšší koncentrace heterotrofních MO 

pohybovaly v řádech 10
5
 až 106

 KTJ·ml
-1. U degradujících MO byly hodnoty o jeden až 

dva řády nižší (tzn. 104
 KTJ·ml

-1
). Jak můžeme vyčíst z grafů 6, 7, 8 a 9, tak je vývoj počtu 

heterotrofních a degradujících MO ve sledovaném období kontinuálnější ve štěrkové terase 

oproti navážkám.  

Je nutno také zdůraznit, že aktivní dotací inokula do horninového prostředí se 

nezvyšuje pouze počet MO, ale dochází ke vnášení „genetické“ informace autochtonním 

bakteriím, které se přirozeně v horninovém prostředí vyskytují, a tím pádem dojde 

k vylepšení jejich schopností degradovat přítomné znečištění (Matela, Žalčík 2010).  

 

 

Graf 8 – Množství heterotrofních MO v navážkách (data poskytnuta firmou Aquatest) 
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Graf 9 – Množství degradujících MO v navážkách (data poskytnuta firmou Aquatest) 

 

6.1.3  Rychlost biodegradačního rozkladu 

Respirační testy vyjadřují fyziologickou aktivitu a stav mikroorganismů na lokalitě. 

Hodnoty respirační aktivity jsou znázorněny v tabulce 6.  

Respirační aktivita [CO2 mg·l-1
·den

-1
] 

  18.1. 

2011 

15.2. 

2011 

15.3. 

2011 

12.4. 

2011 

17.5. 

2011 

14.6. 

2011 

19.7. 

2011 

16.8. 

2011 

13.9. 

2011 

18.10. 

2011 

15.11. 

2011 

13.12. 

2011 

št
ěr

ky
 

AT-204 29 42 45 45 51 59 39 15 47 40 28 28 

AT-209 29 45 60 42 44 42 22 40 44 38 38 28 

AT-211 27 12 13 21 29 32 12 20 17 22 19 19 

DPV-2A 31 50 52 53 51 48 18 44 54 50 35 44 

na
vá

žk
y
 

DPV-1B 32 25 18 13 17 25 25 25 36 37 43 51 

NV-1 25 33 57 52 51 42 22 22 44 32 21 42 

NV-13 33 22 27 35 37 48 18 30 27 32 24 33 
 

Tabulka 6 – Naměřené hodnoty respirační aktivity (data poskytnuta firmou Aquatest) 
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Graf 10 – Hodnoty respirační aktivity v podzemní vodě štěrkové terasy (data poskytnuta 

firmou Aquatest) 

 

Z grafu 10 můžeme vyčíst, že ve štěrkové terase byla v roce 2011 udržována 

produkce CO2 v širokém rozpětí. Velikost respirační aktivity se odvíjela od množství 

mikroorganismů a od jejich schopnosti přizpůsobit se podmínkám na lokalitě. 

Maximálních průměrných hodnot respirační aktivity bylo dosaženo v měsíci červnu a září. 

V průběhu celého roku byla nejvyšší rychlost biodegradačního rozkladu ve štěrkové terase 

sledována na monitorovacím objektu DPV-2A. Naopak nejmenší hodnoty respirační 

aktivity byly v průběhu celého roku naměřeny v monitorovacím objektu AT-211. V tomto 

monitorovacím objektu nepřesáhla koncentrace CO2 35 mg·l-1·den-1
.  

Navážky vykazovaly podobný trend vývoje respirační aktivity jako štěrková terasa 

(graf 11). V navážkovém kolektoru byla nejvyšší rychlost biodegradačního rozkladu 

naměřena v monitorovacím objektu NV-1 a to 57 mg CO2  l
-1·den-1

. 
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Graf 11 – Respirační aktivita v podzemní vodě navážek (data poskytnuta firmou Aquatest) 

6.1.4  Množství nutrientů - živin 

Z laboratorních testů vyplynulo, že optimální hmotnostní poměr N a P je 1:1. 

Během bioremediace in situ je nutné nalézt vhodný kompromis mezi optimálními 

koncentracemi a technicky a legislativně možnými koncentracemi v prostředí. Z výše 

uvedených limitů a podmínek byla určena jako minimální koncentrace 1 mg·l
-1

 amonných 

iontů a pro celkový fosfor také 1 mg·l
-1

 (Matela, Žalčík 2010). Proto je na lokalitě 

v podzemních vodách monitorována koncentrace nutričních prvků N a P. Tabulky 7 a 8 

shrnují výsledky monitoringu amonných iontů a celkového fosforu ve sledovaném období.  

NH4
+
 (mg·l-1

) 

  18.1. 

2011 

15.2. 

2011 

15.3. 

2011 

12.4. 

2011 

17.5. 

2011 

14.6. 

2011 

19.7. 

2011 

16.8. 

2011 

13.9. 

2011 

18.10. 

2011 

15.11. 

2011 

13.12. 

2011 

št
ěr

ky
 

AT-204 2,30 2,10 1,70 1,10 0,97 <0,05 2,70 0,30 5,40 1,30 0,97 0,79 

AT-209 5,70 6,30 5,00 4,10 4,50 3,80 3,70 4,10 4,00 4,00 4,30 3,70 

AT-211 8,30 9,10 7,30 6,20 6,50 5,90 6,80 6,40 5,00 3,40 2,80 3,50 

DPV-2A 1,40 1,50 1,40 1,30 2,70 4,50 33,00 2,50 2,20 2,60 2,00 3,10 

na
vá

žk
y DPV-1B 0,59 0,56 0,68 0,77 3,30 0,32 1,10 0,20 0,40 1,10 0,99 1,40 

NV-1 0,93 0,90 1,00 0,73 0,70 0,11 0,20 0,90 0,50 0,72 2,10 1,40 

NV-13 1,30 0,89 0,89 0,72 14,00 8,40 2,70 3,60 2,20 3,50 2,20 0,17 
 

Tabulka 7 – Množství NH4
+
 v podzemní vodě (data poskytnuta firmou Aquatest) 
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Pcelk. (mg·l-1
) 

 18.1. 

2011 

15.2. 

2011 

15.3. 

2011 

12.4. 

2011 

17.5. 

2011 

14.6. 

2011 

19.7. 

2011 

16.8. 

2011 

13.9. 

2011 

18.10. 

2011 

15.11. 

2011 

13.12. 

2011 

št
ěr

ky
 

AT-204 2,30 0,60 0,30 9,90 24,00 0,30 0,55 0,06 0,95 0,50 0,45 0,35 

AT-209 0,75 0,34 0,26 0,22 0,46 3,40 0,30 0,11 4,20 0,30 0,20 0,35 

AT-211 0,23 0,46 0,85 0,52 0,64 0,80 0,55 0,09 2,70 0,50 0,90 0,40 

DPV-2A 0,28 1,80 0,75 1,10 4,60 1,50 2,30 0,64 2,70 0,75 0,65 1,20 

na
vá

žk
y DPV-1B 0,24 0,38 0,30 0,70 0,65 0,55 0,95 8,30 1,50 1,50 0,80 4,80 

NV-1 0,59 0,52 0,85 0,50 0,56 0,70 0,75 1,30 0,90 0,90 6,70 0,80 

NV-13 0,44 0,30 0,40 0,18 1,40 1,30 0,65 0,51 0,80 0,80 0,50 0,45 
 

Tabulka 8 – Množství Pcelk. v podzemní vodě (data poskytnuta firmou Aquatest) 

 

 

Graf 12 – Množství NH4
+
 v podzemní vodě štěrkové terasy (data poskytnuta firmou Aquatest) 
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Graf 13 – Množství NH4
+
 v podzemní vodě navážek (data poskytnuta firmou Aquatest) 

 

V podzemní vodě štěrkové terasy se průměrná koncentrace amonných iontů 

pohybovala nejčastěji v  rozmezí 0,05 – 9,00 mg·l
-1

 (graf 12). Abnormálně vysoké 

koncentrace NH4 byly naměřeny v monitorovacím objektu DPV-2A v červenci 2011 a to 

33 mg·l
-1

.  

Porovnáním grafů 12 a 13 dojdeme k závěru že, v navážkách průměrně koncentrace 

amonných iontů byly nižší než ve štěrkové terase. Tento jev je způsobený tím, že navážky 

jsou heterogennějším prostředím. 

Fosfor se ve štěrkovém kolektoru vyskytoval v průměrných hodnotách 0,18 - 5,0 

mg·l
-1

 (graf 14). Vysoké koncentrace fosforu oproti průměru byly detekovány 

v monitorovacím objektu AT-204 v měsíci květnu (24 mg·l
-1

).   

V podzemní vodě navážek, jak je znázorněno v grafu 15, byly koncentrace fosforu 

nižší oproti štěrkové terase, stejně tak jako tomu bylo i u amonných iontů. 
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Graf 14 – Množství Pcelk. v podzemní vodě štěrkové terasy (data poskytnuta firmou Aquatest) 

 

 

Graf 15 – Množství Pcelk. v podzemní vodě navážek (data poskytnuta firmou Aquatest) 
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6.2 Vyhodnocení laboratorních testů vzorků zemin 

 Na lokalitě byly 13. března 2012 odebrány vzorky zemin OZ-1 a OZ-2 (obr. 19) 

v prostorách kolejiště ČD (viz kap. 5.1.1) a laboratorně pak bylo stanovováno množství 

heterotrofních a degradujících mikroorganismů, respirační aktivita a množství nutrientů 

(amonné ionty a fosforečnany). Naměřené hodnoty jsou shrnuty v tabulce 9. 

 
Heterotrofní MO 

[KTJ·ml-1] 
Degradující MO 

[KTJ·ml-1] 
ra 

[mg·l-1·den-1
] 

NH4
* 

[mg·l-1
] 

PO4
3- 

[mg·l-1
] 

OZ-1 9,4E+03 1,4E+03 58 0,201 0,296 

OZ-2 5,3E+03 5,3E+03 51 0,266 0,239 
 

Tabulka 9 – Data vzorků zemin stanovena v laboratoři firmy EPS 

 

 Z výše uvedených hodnot vyplývá, že množství heterotrofních MO je poměrně 

nízké v porovnání s degradujícími MO. Celkové počty MO se pohybovaly v řádu 10
3
. Sice 

je zachováno pravidlo, že počet heterotrofních MO je vždy vyšší nebo případně roven 

množství degradujících MO, ale vzhledem k tomu, že se jedná o zeminy, by se počet 

heterotrofních MO očekával vyšší. Nízký počet heterotrofních mikroorganismu může být 

způsoben nepříznivými klimatickými podmínkami (začátek jara).  

Hodnoty respirační aktivity jsou poměrně vysoké, což svědčí o tom, že jsou 

v zeminách dobré podmínky pro rozvoj mikroorganismů a k degradaci polutantu dochází 

rychleji než v podzemních vodách. V zeminách byly naměřeny nízké hodnoty amonných 

iontů i fosforečnanů. 

 

Obr. 19 – Vzorky zemin OZ-1 a OZ-2 (foto autora) 
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 Z důvodu nízkého množství nutrientů (živin) zjištěných v zeminách by bylo 

žádoucí, aby do prostoru kolejiště ČD byl proveden zásak živin. Pro zvýšení efektivity 

probíhajících procesů by bylo vhodné v kolejišti ČD provádět air sparging, který by vedl 

ke zvýšení množství O2 a na základě tohoto by došlo k nárůstu množství heterotrofních a 

degradujících mikroorganismů a zvýšení rychlosti biodegradačního rozkladu. 

6.3 Vyhodnocení laboratorních testů vzorků podzemní vody 

19. března 2012 byly na lokalitě odebrány vzorky podzemní vody z monitorovacích 

objektů AT-202, AT-209, AT-211, S-4 a NV-9 (viz kap. 5.1.2). Laboratorně pak bylo u 

těchto vzorků stanovováno množství heterotrofních a degradujících organismů, respirační 

aktivita a množství nutrientů (amonné ionty a fosforečnany) a také došlo ke změření pH. 

Naměřené hodnoty jsou přehledně shrnuty v tabulce 10.  

 pH 
Heterotrofní MO 

[KTJ·ml-1] 
Degradující MO 

[KTJ·ml-1] 
ra 

[mg·l-1·den-1
] 

NH4
*
 PO4

3-
 

AT-202 7,3 3,0E+04 6,5E+02 34 0,082 <0,20 

AT-209 4,3 6,0E+02 5,0E+02 22 1,890 <0,20 

AT-211 3,8 5,5E+02 5,0E+02 27 0,759 <0,20 

S-4 6,5 1,1E+05 2,7E+03 45 0,127 <0,20 

NV-9 7,4 1,5E+04 3,3E+03 57 <0,06 0,208 
 

Tabulka 10 – Data vzorků podzemní vody stanovena v laboratoři firmy EPS 

  

 Monitorovací objekty AT-202, AT-209 a AT-211 jsou vyhloubeny ve štěrkové terase a 

monitorovací objekt NV-9 je vyhlouben v navážkovém kolektoru. Tyto monitorovací objekty se 

nacházejí v místech, kde probíhá proces bioremediace in situ s podporou air spargingu. 

Monitorovací objekt S-4 se nalézá ve štěrkové terase ochranného horizontálního drénu mimo 

oblast, kde je prováděna bioremediace in situ. 

 Z naměřených hodnot je patrné že, množství heterotrofních mikroorganismů se 

pohybovalo v širokém rozpětí (102
 až 10

5
), počty degradujících mikroorganismů byly 

detekovány v rozmezí 102
 až 103

. V monitorovacích objektech S-4 a NV-9 byly naměřeny 

vysoké hodnoty respirační aktivity, naproti tomu v monitorovacích objektech AT-209 a 

AT-211 byla rychlost biodegradačního rozkladu nízká.  
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Nízká biodegradační rychlost v monitorovacích objektech AT-209 a AT-211 je 

způsobena více faktory. Jedním z důvodu je nestálost hodnoty pH v těchto objektech. 

V monitorovacím objektu AT-211 je znečištění horninového prostředí ropnými uhlovodíky 

nižší a i tento faktor přispívá k snížení biodegradační rychlosti.   

Z tabulky 10 je možně vypozorovat určitou závislost, která byla také potvrzena ve 

většině případů i při porovnávání hodnot za rok 2011 a to, že nízké hodnoty amonných 

iontů znamenají zvýšenou hodnotu respirační aktivity. Nelze říci, že množství amonných 

iontů je určujícím faktorem pro velikost respirační aktivity (má však svůj určující podíl). 

Jedná se o velmi složitý proces kdy je nutně odstranit veškeré limitující faktory, které 

nepříznivě ovlivňují celý proces bioremediace in situ (zajistit konstantní pH, dostatečné 

množství O2, aj.). 

6.4 Úprava pH a testy respirační aktivity 

U výše uvedených vzorků podzemní vody odebraných na lokalitě bylo v laboratoři 

firmy EPS změřeno také pH. Kyselé prostředí, které dle laboratorních testů není vhodným 

prostředím pro heterotrofní i degradující mikroorganismy, bylo detekováno 

v monitorovacích objektech AT-211 (pH 3,8) a AT-209 (pH 4,3). Právě proto byly vzorky 

z těchto dvou monitorovacích objektů podrobeny podrobnějším testům. U jednotlivých 

vzorků byly provedeny testy respirační aktivity ve třech variantách a to: 

a) byla respirační aktivita měřena v 100 ml vzorku, 

b) respirační aktivita byla měřena v 90 ml vzorku, do kterého bylo přidáno 10 ml inokula 

+ nutrienty (0,075 g NP-solu + 0,075 g síranu amonného), 

c) u vzorku bylo pH upraveno na hodnotu 7 (obr. 20), k testu bylo použito 90 ml vzorku 

s upraveným pH a do něj bylo přidáno 10 ml inokula + nutrienty (0,075 g NP-solu + 

0,075 g síranu amonného). 

Testy respirační aktivity se po týdnu na stejných vzorcích opakovaly, tzn., že do 

láhve se vzorkem se vložila nová zkumavka s 20 ml roztoku hydroxidu sodného. Lahev se 

znovu uzavřela a kultivace probíhá další týden. Naměřené hodnoty respirační aktivity 

z obou dvou týdnů experimentu jsou patrné z tabulky 11 a 12. 
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Obr. 20 – Vzorek upravený na pH 7 (foto autora) 

 

 
pH 

ra1 

[mg·l-1·den-1
] 

ra2 

[mg·l-1·den-1
] 

AT-211 (a) 3,8 27 11 

AT-211 (b) 3,8 32 15 

AT-211 (c) 7,0 30 24 
 

 
pH 

ra1 

[mg·l-1·den-1
] 

ra2 

[mg·l-1·den-1
] 

AT - 209 (a) 4,3 22 9 

AT - 209 (b) 4,3 38 13 

AT - 209 (c) 7,0 34 24 
 

Tabulka 11 – Respirační aktivita ve vrtu 

AT-211 

Tabulka 12 – Respirační aktivita ve vrtu 

AT-209 

 

 

Graf 16 – Respirační aktivita naměřena ve vzorcích 29. 3. 2012 (ra1) 
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Graf 17 – Respirační aktivita naměřena ve vzorcích 3. 4. 2012 (ra2) 

 

Z provedených testů respirační aktivity bylo zjištěno jaký vliv má úprava hodnoty 

pH na rychlost biodegradačního rozkladu. Z grafu 16 lze vyčíst, že změna hodnoty pH 

neměla po týdnu experimentu výrazný vliv na rychlost biodegradačního rozkladu v 

porovnání se vzorkem, kde se pH neupravovalo. Aplikace nutrientů a inokula se pozitivně 

projevila u obou vzorků, výrazněji pak ve vzorku z monitorovacího objektu AT-209.  

Po druhém týdnu probíhajícího testu klesla respirační aktivita v obou vzorcích 

podzemních vod. Pokles respirační aktivity mohl být způsoben poklesem koncentrace 

nutrientů ve vzorku a také spotřebováním uhlíku, který je nutný pro růst mikroorganismů. 

Po druhém týdnu je z grafu 17 patrný u obou vzorků vliv změny pH, kdy ve vzorcích s 

upraveným pH na hodnotu 7 byla respirační aktivita výrazně vyšší než u vzorků 

neupravených.  
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7 ZÁVĚR 

Lokalita laguny OSTRAMO je typická dlouhodobým výskytem kontaminace, 

převážně ropných uhlovodíků, která přispěla k rozvoji autochtonních mikroorganismů 

schopných degradovat přítomné znečištění, tzn. využít ho ve svém metabolismu jako zdroj 

energie. I před samotným zahájením aktivních sanačních prací zde probíhaly atenuační 

procesy, které postupně snižovaly koncentrace polutantů. Nicméně, vlivem inhibic a 

limitací prostředí byly tyto procesy velmi pomalé a bez aktivního zásahu by došlo 

k odbourávání kontaminantů v řádu stovek let.  

Pokud by nedošlo, kolem lagun, k postavení podzemních těsnících stěn a nedošlo 

k provádění sanačních prací, tak by s největší pravděpodobností v budoucnu hrozilo velké 

nebezpečí. Odtok znečištěných podzemních vod od lokality směrem do údolní nivy by 

znamenal vysoké ohrožení vody v řece Odře a v Černém potoce. Mohlo by také dojít ke 

znečištění zdroje podzemní vody Nová Ves. 

Proces bioremediace in situ s podporou air spargingu, který je prováděný na lokalitě 

bezpochyby významnou měrou přispívá k odstranění kontaminace ropných látek 

z horninového prostředí a podzemních vod. Na základě provedených respiračních testů je 

možné srovnat vliv úpravy pH vody a aplikace nutrientů a inokula na rychlost 

biodegradačního rozkladu.  

Na základě naměřených a vyhodnocovaných hodnot lze konstatovat, že po aplikaci 

inokula došlo ke zvýšení rychlosti biodegradačního rozkladu. Ideálním prostředím pro 

heterotrofní i degradující mikroorganismy je hodnota pH, která se pohybuje v neutrální 

oblasti. Z provedených testů však vyplývá, že mikroorganismy jsou schopny se přizpůsobit 

i kyselejšímu pH. Nepříznivě však na společenství mikroorganismů působí výrazné 

výkyvy hodnot pH. Mikroorganismům dlouho trvá, než se přizpůsobí změně podmínek, a 

když už se částečně adaptují, tak dojde k další změně.  

Krásným příkladem pro potvrzení výše zmíněné teorie je vyhodnocování výsledků 

monitoringu za rok 2011 na monitorovacím objektu AT-211. Z grafu 4 je patrné, že 

v tomto monitorovacím objektu docházelo k výrazným výkyvům hodnot pH. Množství 

heterotrofních a degradujících mikroorganismů nebylo malé (graf 6 a 7), ale přesto byla 
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rychlost biodegradačního rozkladu ze všech porovnávaných monitorovacích objektů 

nejnižší (graf 10). 

Doporučení, které plyne z výše uvedených informací a které by mělo vést 

k optimalizaci systému bioremediace in situ, je, že na lokalitě laguny OSTRAMO je velmi 

důležité udržovat stabilní hodnoty pH. Pokud tomu tak není, dochází k výraznému snížení 

biodegradační rychlosti a k větší neekonomičnosti probíhajícího procesu bioremediace in 

situ.  

Poněvadž byly na lokalitě naměřeny nízké hodnoty nutrientů, je nutné v celé 

zájmové oblasti provést zásak živin do horninového prostředí. Proces bioremediace in situ 

s podporou air spargingu je nutné stále podrobně monitorovat a snažit se na lokalitě laguny 

OSTRAMO vytvořit vhodné podmínky pro rozvoj heterotrofních a degradujících 

mikroorganismů a dosáhnout odstranění přítomného znečištění.   
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