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Anotace 

Cílem práce je ověřit metodu bioloužení toxických kovů a dalších odpadů z těžby. Lokality 

starých environmentálních zátěží, především odkališť, úložišť popílku a úpravnících kalů 

jsou vyznaným zdrojem kontaminace životního prostředí v důsledku průmyslové činnosti. 

Cílem práce je ověřit účinnost bakteriálních kmenů Cupriavidus metallidurans a 

Cupriavidus oxalaticus v procesu bioloužení, který vede k uvolnění toxických kovů 

z kontaminovaných sedimentů a tím ke zvýšení jejich mobility v prostředí s výhledem na 

praktické aplikace v biotechnologických procesech. Experimenty, které probíhaly 28 dní 

při laboratorní teplotě 25°C prokázaly významné schopnosti kmene uvolnit arsen, aktivita 

kmenů zredukovala obsah arsenu ve vzorcích přibližně o 97 %. Výsledky prokazují vysoký 

potenciál bakterií C. metallidurans a C.oxalaticus.  

Klíčová slova: odkaliště; bioloužení; Cupriavidus metallidurans; Cupriavidus oxalaticus 

 

  



Summary 

Purpose of this thesis is a verification of bioleaching toxic metals and other waste from 

mining. Localities like an old environmental drains, especially sludge lagoons, disposal site 

of fly ash and sludges, are significant sources of contamination environment, result of 

industrial activity. Aim of this thesis is a verification of effectiveness orders Cupriavidus 

metallidurans and Cupriavidus oxalaticus in bioleaching, which releases toxic metals from 

contaminate sediments, this process increases their mobility in surroundings. Prospect for 

practical application in biotechnological processes. Experiments, which were progressing 

for 28 days at room temperature 25°C, demonstrated significant abilities orders unfix 

arsenic, orders activity reduced arsenic amount in samples approximately about 97%. 

Results prove high potential bakterium C. metallidurans and C. oxalaticus.  

Keywords: sludge lagoon; bioleaching; Cupriavidus metallidurans; Cupriavidus 
oxalaticus 
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Seznam zkratek 

CCM    Czech Collection of Microorganisms (Česká sbírka mikroorganismů) 

MTCC Microbial Type Culture Collection & Gene Bank (Sbírka typových 

mikrobiálních kultur a genová banka) 

DNA    Deoxyribonukleová kyselina (Deoxyribonucleic acid) 

rRNA   Ribozomální ribonukleová kyselina (Ribosomal ribonucleic acid) 

RND proteiny  Resistance nodulation division



Bc. Renáta Hlavňová: Využití bakteriálního kmene Cupriavidus ke snižování 
environmentálních rizik ze starých ekologických zátěží 

 

2014 1 
 

1. Úvod a cíl práce 

Práce seznamuje čtenáře s problematikou ekologických zátěží, jak starých tak nově 

vzniknutých. Rizikových lokalit je hodně a i když probíhají jejich sanace a rekultivace, 

stále jsou negativní složkou pro životní prostředí. Tato environmentálně riziková území s  

obsahem kontaminujícího odpadu šíří do okolí nebezpečné a často toxické látky. Postižená 

je zejména půda v okolí a podzemní i povrchové vody; nebezpečné polutanty se 

prostřednictvím biologické aktivity dostávají do potravinového řetězce a snižují kvalitu 

potravin. 

Zaměření práce je spjato s problematikou odkališť, snaží se přiblížit původ odpadu 

deponovaného v těchto úložištích a upozornit na možná rizika. V teoretické části práce 

jsou uvedena vybraná odkaliště ze Slovenské i České republiky a jsou popsány 

biotechnologické metody týkající se biodegradačních technik vhodných pro eliminaci 

kontaminantů z rizikových lokalit. Biotechnologické procesy využívající k odstranění 

polutantů především mikroorganismy, ale i fytoremediační techniky, pro které jsou 

specifické vyšší rostliny, jsou významnou alternativou k fyzikálně-chemickým metodám. 

V praxi mnohdy dochází ke kombinaci těchto metod, a to z důvodu urychlení 

bioremediačních procesů i snížení nákladů na dekontaminaci. 

Pro praktickou část byly zvoleny bakterie Cupriavidus metallidurans a C. oxalaticus. 

Kmeny jsou známy vysokou schopností rezistence vůči těžkým kovům, které jsou 

obsažené odkališti. Charakteristika přiblížuje jejich schopnost degradovat těžké kovy. Byla 

zkoumána schopnost redukovat množství arsenu ve vzorcích ze slovenského odkaliště 

Slovinky. Výsledky prokázaly vysoký potenciál pro jejich využití k snižování arsenu 

v rizikových sedimentech a to díky jejich schopnosti tolerovat vysoké koncentrace těžkých 

kovů, vynikající adaptaci a vysokému bioloužícímu potenciálu. 
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2. Antropogenní vlivy těžby rud 

Antropogenní činností lidstva vzniká velké množství odpadů, které se ukládají na 

skládky odpadu, odkaliště a další úložiště, které se stávají ekologickou zátěží. Vzhledem 

k tomu, že množství odpadu přibývá, přibývá také i environmentálně rizikových míst v 

přírodě. Některé vyžadují okamžitý zásah, jiné dokážou pojmout ještě další množství 

odpadu [11]. V současné době se půda stává trvalým rezervoárem odpadních látek 

z různých antropogenních činností a je třeba si uvědomit, že kontaminanty ze 

znehodnocené půdy k organismům pronikají prostřednictvím potravinového řetězce [6]. 

Problémem, týkající se řady krajin, je odpad uložený v odkalištích, která slouží k 

jeho trvalému odložení. Jedná se o místa určená k uložení tekutého odpadu a kalů. 

Rizikovým faktorem je u nich především toxicita jednotlivých látek a prvků obsažených 

v odkališti [5]. Dochází k výluhu těžkých kovů, odpařování nebo průsakům, které 

znehodnocují okolní prostředí [4]. Majoritní množství na odkalištích tvoří důlní vody, jenž 

mohou mít meteorologický nebo podzemní původ. Při styku a interakci s pevným důlním 

odpadem mění své chemicko-fyzikální vlastnosti; k interakci dochází přímo v místě těžby 

nebo v průběhu úpravy surovin. Využitá nebo nechtěná voda se stává důlním odpadem, 

užitková voda slouží k snížení prašnosti během úpravnických procesů nebo se využívá 

v jiných průmyslových procesech. Nechtěná voda vzniká odčerpáváním z povrchových 

lomů a podzemní těžby [7]. 

2.1 Významná odkaliště na území Slovenské republiky 

Na území Slovenska se nachází více než 29 odkališť a kalových polí, z nichž 

minimálně 5 je označených jako pravděpodobná environmentální zátěž, přibližně 14 je 

ohodnocených jako environmentální zátěž a na 9 lokalitách byla zahájena, probíhá nebo už 

byla provedena sanace [8]. 

2.1.1 Pezinok – Rudné baně 

Geologickou stavbu v místě odkaliště tvoří hrubé, balvanité a proluviální štěrky. 

Jejich mocnost je přibližně 4 m. Hydrogeologickým průzkumem bylo zjištěno, že podloží 

odkaliště je tvořeno proluviálními a fluviálními sedimenty, tyto sedimenty tvoří podloží 

sedimentům v odkališti a jsou ve spojitosti s povrchovou vodou Hrubého potoka [9]. 
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Odkaliště Rudné baně se nachází v blízkosti obce Pezinok, obec je zasažená 

environmentální zátěží. Hornickou činnost vykonával státní podnik Rudné baně Pezinok, 

od roku 2004 byl správcem státní podnik Rudné baně, š.p. Banská Bystrica. Odkaliště bylo 

vybudováno v oblasti starých rudných dolů a starých báňských děl a je hodnoceno jako 

environmentální zátěž s vysokou prioritou. Na odkališti je pravděpodobně uloženo více jak 

10 000 tun arsenu a několik tisíc tun antimonu. Největší problém je založení odkaliště bez 

těsnící vrstvy v propustných proluviálních štěrcích.  Ke kontaminaci došlo šířením do 

povrchových a podzemních vod toxickými a těkavými látkami. Odkaliště je klasifikováno 

jako riziko těkavých a toxických látek pro obyvatelstvo. Odvalový materiál obsahuje 

vysoké procento antimonu a arsenu, které kontaminují dnové sedimenty potoků. 

Nejzávažnějším problémem odkaliště je obsah těžkých kovů. Samotné odkaliště nemá 

vybudovaný monitorovací systém, tudíž se nijak speciálně nemonitoruje [9]. 

 

 

Obrázek 1. Severní část odkaliště Rudné baně [13]. 
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2.1.2 Partizánska Ľupča – odkaliště Magurka 

Geologické podloží tvoří granitoidy ďumbierskeho typu, níže položená důlní díla se 

nadcházejí v oblasti tvořené granitoidy prašivského typu. Místa, kde ústí opuštěné šachty, 

jsou zavalená a pokrytá vegetací. Vytékající důlní vody jsou nevýznamné, jejich obsah se 

pohybuje kolem 0,5 l a jsou nejčastěji rozptýlené v půdě. Úložiště je umístněno nad místní 

bází odvodňování podzemních vod. Nebyla zjištěna žádná přirozená ochrana, tudíž 

ohrožení podzemní vody je vysoké [10]. 

 

 

 

 

 

Pravděpodobná doba vzniku odkaliště je uváděná na přelomu roku 1926. Odkaliště 

Magurka je situováno u obce Partizánska Ľupča a zasahuje do národního parku Nízké 

Tatry a obec je zasažena environmentální zátěží. V současné době je provoz odkaliště 

ukončen, také proběhla sanace a rekultivace. V polovině 19. století bylo odkaliště Magurka 

pravděpodobně největším ložiskem antimonu v Evropě. Kromě antimonu se zde těžilo také 

zlato a stříbro. Bohužel, kromě znečištění antimonem se v lokalitě objevuje i kontaminace 

arsenem. Hodnoty antimonu a arsenu byly překračovány dlouhodobě, ovšem ukončení 

provozu zapříčinila ztrátovost dolů, avšak nepomohla ani modernizace a jejich úpravy.  

Obrázek 2. Pohled na zahrnuté a zarostlé odkaliště Magurka po rekultivaci [12]. 



Bc. Renáta Hlavňová: Využití bakteriálního kmene Cupriavidus ke snižování 
environmentálních rizik ze starých ekologických zátěží 

 

2014 5 
 

Za environmentální zátěž jsou považovány výtoky ze šachet a některé větší haldy, 

v současnosti není objekt monitorován [10]. 

2.1.3 Medzibrod – Na bani 

Odkaliště vzniklo v důsledku hornické činnosti u zasažené obce Medzibrod. 

Drobné důsledky, šachty nebo haldy, se nacházejí i v širším okolí provozovny. Těžilo se 

zde zlato a antimon, ten nejvíc těžil v roce 1938 – 1944. V roce 1935 vznikla flotační 

úpravna a byla v provozu 15 let. V současné době je mimo provoz [14]. 

Geologickým průzkumem bylo potvrzeno, že podloží odkaliště tvoří převážně 

ortoruly a migmatity, které se vyznačují puklinovou propustností. Propustnost je 

zvýrazněná v přípovrchové zóně rozpojení hornin, hladina podzemní vody je tedy převážně 

volná. Slabou nebo žádnou puklinovou propustností se vyznačují vápence a slínovce. 

Z uvedených údajů lze mluvit o dobré přirozené ochraně, ohrožení podzemní vody je tedy 

nízké [14]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 3. Výtok důlních vod zespod zavalené šachty Murgaš nad odkalištěm [15]. 
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Environmentální zátěž tvoří především bývalé odkaliště v oblasti, v jehož území se 

v současnosti nachází rybník. V oblasti se nacházení staré haldy obsahující vysoké 

koncentrace arsenu, antimonu a také šachty, ze kterých vytéká důlní voda s vysokým 

obsahem těchto prvků. (např. v podzemní i průsakové důlní vodě vytékající ze šachty 

Murgaš a také v její okolí byla opakovaně zjištěná vysoká koncentrace arsenu a antimonu. 

Nejvyšší koncentrace byly zjištěny v důlní vodě okrové barvy vytékající přibližně 100 m 

nad odkalištěm pod šachtou Murgaš.) Průsakové důlní vody mají sice nižší koncentrace, 

avšak pořád se jedná o nadlimitní hodnoty. Obsah arsenu a antimonu byl zjištěn i 

v povrchové vodě pod odkalištěm (Borovský potok) a v zemině odkaliště dokonce 

koncentrace vysoce překračovala limitní hodnoty. Z uvedených údajů lze rybník hodnotit 

jako velmi problematický ekosystém. (Rybník byl založen rybáři přímo v místě odkaliště a 

protéká ním Borovský potok.) Vysokému riziku odpovídají sledované koncentrace arsenu 

a antimonu, jejichž hodnoty při ústí výtoku z rybníka jsou mnohem vyšší než na jeho  

vtoku [14]. 

2.1.4 Lazisko – odkaliště Liptovská Dúbrava 

Odkaliště je situováno v okrese Liptovský Mikuláš. Majoritně je zasažená obec 

Lazisko (90%), zasahuje také hranici obce Dúbrava (10%), není tedy vyloučeno, že 

environmentální zátěž může zasáhnout obec Dúbrava i přímo. Dúbrava byla hlavním 

producentem antimonu v Československu. Kromě antimonu se zde těžilo zlato, stříbro a 

měď. Těžba byla ukončená v roce 1993, po její ukončení zbyly tři odkaliště, které se staly 

rizikovou environmentální zátěží. V současnosti zde proběhla rekultivace, avšak pořád se 

předpokládá, že odkaliště jsou zátěží [36]. 

 Podloží ložiska tvoří granity – granodiority prašivského typu. Odkaliště se nachází 

v dolině Paludžanky, která je vyplněna kvartérními glacifluviálnymi balvanovitými 

písčitými štěrky. Ve vyšších polohách jsou morénové sedimenty. Ložisko je orientováno 

nad bází odvodnění podzemní vody, která je doplňována pouze srážkami. Pomocí 

gravitačního odtoku důlních vod ze šachet dochází k odvodnění. Odkaliště jsou na jedné 

straně v těsné blízkosti potoka. Neexistuje tak žádná přirozená ochrana, tzn., že podzemní 

voda je velmi ohrožená [36]. 
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Průzkum zjistil dlouhodobé a výrazné překročení limitů prvků antimon a arsen 

v sedimentech, podzemní i povrchové vodě. V minulosti byla prokázaná kontaminace 

vodních zdrojů Dubravského skupinového vodovodu. 

 Na ploše environmentálního rizika proběhla rekultivace, které probíhala 

v nesouvislých etapách. Už v roce 1993 byly některé haldy a odkaliště překryté hlušinou a 

zeminou. V roce 2000 byl aplikován biokompost a následně byly plochy odkališť 

zatravněné. Nyní jsou odkaliště zahumusované, zarovnané a zatravněné. Bohužel, i teď 

jsou místy pořád vysoké nadlimitní hodnoty arsenu a antimonu v povrchových a 

podzemních vodách [36]. 

 

Obrázek 4. Pohled na jedno ze tří zrekultivovaných odkališť u obce Lazisko [37]. 
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toxické prvky poměrně pevně vázané a tvoří stabilní sloučeniny, tzn. lze je považovat za 

geochemicky stabilní. Koncentrace prvků ve výluhu nepřesáhly limitní koncentrace 

stanovené ve směrnici a regulativech. Výstupy geochemické analýzy jsou vhodným 

podkladem pro inovativní sanační metody a geochemická stabilita ukazuje, že je možné 

tyto sedimenty zařadit do kategorie B (ne nebezpečný odpad) [2]. 

 

2.2 Odkaliště na území České republiky 

V České republice se nachází přes 30 odkališť, na které se odkládají nebezpečné 

odpady z chemického, hutnického nebo úpravnického odvětví. Řada odkališť, které 

vznikly před desítkami let, nemá vybudované drenážní vrstvy a nepropustné bariéry. 

Absence těchto prvků znamená silný a nebezpečný zásah do přírody, neboť dochází 

k průsakům do podzemních vod a povrchových vodních toků, obsahy toxických polutantů 

pak způsobují často nenávratné škody [77]. 

 

Obrázek 6. Odkaliště Slovinky v roce 2010 [60]. 
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2.2.1 Odkaliště Mydlovary 

Na území obce Mydlovary se nacházejí odkaliště o rozloze cca 56 ha. Nakládaný 

odpad pochází z úpravny uranových rud (alkalické a kyselé loužení [58]), jejichž provoz 

byl zahájen v roce 1962 a trval do listopadu roku 1991, po oficiálním ukončení provozu 

MAPE, akronym MAgnezium PErchlorát, Mydlovary byla zavedena náhradní výroba až 

do roku 1994 [57].  

Už v roce 1986 se začala řešit problematika sanování areálu a příslušných odkališť. 

Část areálu chemické úpravny byla navržena k lesotechnické rekultivaci. Jako velký 

problém se projevily odkališťní vody, které po ukončení provozu narůstaly, ty byly 

důvodem vybudování čistírny drenážních vod. Odkaliště Mydlovary jsou 

environmentálním rizikem především kvůli vysoké radioaktivitě (roční efektivní dávka cca 

200 mikroSV), prašnosti a průsakům toxických prvků do okolního prostředí a vodních 

toků. V odkalištích byly prokázany chemické látky po spontánně probíhajících loužících 

procesech s vysokým podílem SO4
2-, NH4

+, Na, Mg, Ca, Mn, Al a Be [58]. Cílem sanace 

je začlenit odkaliště do krajiny, snížit sílu radiace a omezit kontaminaci podzemních  

vod [57]. 

Obrázek 7. Letecký snímek odkaliště v Mydlovarech [59]. 
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Podloží sedimentů je tvořeno biotickými a biotit-sillimantickými pararulami 

moldanubika. Na jihozápadě jsou křídové sedimenty; v prostoru ze severu na východ je 

sedimentace reprezentována mydlovarským souvrstvím miocénního stáří. V některých 

místech je geologický profil doplněn lignitovými navážkami z bývalého dolu. Při těžbě 

lignitu došlo k snížení hladiny podzemní vody. Kolektorem podzemní vody jsou 

nevytěžené zbytky uhelných slojí. 

2.2.2 Odkaliště Chvaletice 

Odkaliště leží u obce Chvaletice v okrese Pardubice a skládá se ze dvou částí. 

Ložisko, kde probíhala těžba, je vulkanicko-sedimentární, vzniklo v mořském prostředí, 

horniny byly postižené kontaktní i regionální metamorfózou. Okolí je tvořeno 

jemnozrnnými dvojslídnými granity chvaletického masivu. Sedimenty jsou 

svrchnokřídové, nepravidelně se vyskytující v místě lokality v denudačních zbytcích [61].  

V Chvaleticích probíhala povrchová těžba manganové a železné rudy, po jejich 

vytěžení se zde začala těžit pyritová břidlice. V 60. letech 20. století těžba dosáhla vrcholu 

Obrázek 8. Popílkové odkaliště Chvaletice [63]. 
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a vznikl lom dlouhý cca 700 m a široký 2 km. Tento lom byl následně spolu se třemi 

odkalištěmi v celkové ploše 35 ha [61] využíván k deponaci především flotačních kalů a 

odpadních vod z úpravnických procesů [62]. Z bývalé úpravny manganové rudy vznikly 

haldy vytěžených rud, po ukončení těžby začal být těžební prostor využívaný jako úložiště 

popílku z nedaleké elektrárny Chvaletice. Nyní je lokalita celá zavezená popílkem[61] a je 

na ní uloženo pře 26 mil. tun flotačního odpadu [62]. 

2.2.3 Odkaliště Plzeň – Božkov 

Území náleží do České Vysočiny, konkrétně Touškovské kotliny. Na území se 

nacházejí kvartérní sedimenty, jejichž podkladem jsou vulkanity, prachovce a droby, část 

je také tvořena proterozoickými vápenci [64]. 

Odkaliště leží u obce Božkov na území České Vysočiny a bylo vybudováno za 

účelem ukládání odpadu vytvořeného společností vyrábějící teplo a elektrickou energii 

Plzeňská teplárenská. Rozloha zájmového území je 21 ha, od roku 1983 byl zde ukládán 

popílek a struska až do roku 1999. Odhaduje se, že v odkališti je uloženo cca 700 000 tun 

popílku. Činnost odkaliště byla definitivně ukončena v roce 2001 [64].  

Obrázek 9. Úložiště popílku na odkališti Plzeň - Božkov [65]. 
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Projekt rekultivace je zpracováván od roku 1999. Popílek ze zpracování fosilního 

paliva obsahuje řadu těžkých kovů, které se průsakem mohou rozšířit do okolního prostředí 

a především negativně ovlivnit půdu a podzemní vodu. Analýzy podzemních vod 

v blízkosti odkaliště potvrdily nadlimitní hodnoty těžkých kovů pro pitnou vodu. 

Probíhající rekultivace jsou technicko-biologického charakteru, technická rekultivace 

spočívá v přípravě rekultivačního materiálu tvořeného teplárenským popílkem, odpadní 

zeminou a kalem z čistírny odpadních vod. Na této vrstvě, která po promíchání tvoří 

vhodný substrát pro rostliny, dochází k zatravnění a vysazení stromů a keřů. Kompletní 

rekultivace by měla být ukončena v roce 2018 [64]. 

2.2.4 Odkaliště Třískolupy 

Odkaliště leží v Mostecké pánvi, která je narušená zejména důlní činností 

(hnědouhelné lomy). Podloží je tvořeno především jílovitými a písčitými sedimenty se 

slojemi hnědého uhlí, mateční substráty půd jsou převážně křídové sedimenty. Pokryvy 

jsou sprašové hlíny, štěrkopískové terasy zahliněné spraší [66].  

 

Obrázek 10. Letecký snímek odkaliště Třiskolupy [67]. 
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Odkaliště patří k elektrárně Počerady, která započala svou činnost v roce 1970 a 

doposud je v provozu. Odkaliště využívá plochu bývalého lomu cca 2 km od elektrárny 

Počerady a je pod techniko-bezpečnostním dohledem. Na odkaliště je povolené 

nepravidelně naplavovat hydrosměsi strusky a popílku do maximální výšky 253,20 m.n.m. 

V současné době však elektrárna využívá techniky suchého odběru popílku, který už není 

deponován na odkaliště, ale zpracovává se na materiál vhodný pro asanaci, rekultivaci a 

také jako materiál pro tvarové úpravy reliéfu [66].  
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3. Biotechnologické metody odstraňování toxických kovů z prostředí 

Biotechnologické postupy jsou obecně vnímány jako interakce mezi organismem a 

okolím. Široké spektrum dostupných technologií a mikroorganismů nám dává možnosti 

denně experimentovat a hledat nejvhodnější cesty v eliminaci polutantů z prostředí. 

Mikroorganismus může být aplikován jako živá kultura, organická hmota usmrcená 

extrémní teplotou nebo pěstovaná na živné půdě s upravenými nutričními požadavky [19]. 

Existují také různé typy předpravy, technologie umožňují celý proces řídit a selektovat dle 

kontaktních podmínek (změna pH, úprava vlhkosti, teploty, předúprava biosorbentu). 

Řízením podmínek se ovlivňuje rychlost procesu, selektivita a množství akumulovaného 

těžkého kovu. Metabolický aparát mikroorganismů má specifické schopnosti a vlastnosti, 

které jsou schopné vázat těžké kovy, proces akumulace závisí na metabolizmu 

mikroorganismu, chemickém stavu kovu, fyzikálně-chemických vlastnostech kovu a také 

na dalších faktorech prostředí (poměr a množství živin, teplota, pH aj.). Biotechnologické 

postupy využívají nejčastěji bakterie, mikromycety, řasy a kvasinky [16, 17, 19]. Výzkumy 

byly prováděny např. na bakteriích Shewanella algae [21], Escherichia coli [22], 

Pseudomonas aeroginosa [23],  mikromycetách Penicillium simplicissimum [26], 

Aspergilus niger [76] nebo Rhizopus arrhizus [19], řasy Dunaliella sp. [19] a sinice Nostoc 

calcicola  [24] nebo Nostoc linckia [20]. 

K eliminaci environmentálních rizik se využívají tyto biotechnologické metody: 

bioakumulace, biosorpce, biovolatizace, bioprecipitace, biostimulace, bioaugmentace nebo 

fytoremediace. Podrobněji jsou tyto postupy popsané v podkapitolách [19, 30]. 

Mezi biodegradační metody se zařaďuje více postupů se společným cílem, 

kompletně odstranit, nebo alespoň eliminovat environmentální zátěže v prostředí. 

Biodegradace probíhá ex situ nebo in situ [16, 17, 18, 19]. 

3.1 Bioakumulace  

Akumulační proces je definován jako schopnost mikroorganismu vázat kovy nebo 

ostatní toxické látky. Bioakumulace může probíhat intracelulárně nebo extracelulárně a 

také i současně s biosorpcí. Jedná se o relativně pomalý proces, který je závislý na mnoha 

faktorech [17, 19], jako je nutriční deficit, teplota, vlhkost, stáří buněk,  pH. Toxický 

účinek kovu v tomto případě může být inhibitorem bioakumulace [19]. 
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Intracelulární akumulace je akumulace polutantů uvnitř buňky a může probíhat více 

způsoby. Procesu se účastní taky specifické transportní systémy, které selektivně 

akumulují stopové prvky [19]. Když se kov vysráží uvnitř buňky, vysráží se často 

v podobě intracelulárních granulek [17];  jedná se např. o těžké kovy jako kadmium, měď, 

rtuť, zinek, arsen a další. Intracelulární akumulace jsou schopny bakterie, mikromycety i 

řasy [19]. 

Extracelulární akumulaci rozumíme mimobuněčnou akumulaci probíhající na 

povrchu buněk, nebo na metabolických produktech mikroorganismů a předchází jí vznik 

organokovových komplexů [17]. Některé druhy mikroorganismů vylučují do prostředí 

polymerní sloučeniny, které jsou schopny tvořit s těžkým kovem organokovový komplex. 

Pojem pasivní akumulace je synonymem pro extracelulární akumulaci. Důvodem je 

absence mikrobiální aktivity, není potřebná k proběhnutí, i bez ní dochází k zvýšení 

produkce organického materiálu v prostředí s obsahem těžkých kovů. Celý proces je 

ovlivněn elektrostatickým přitahováním kladně nabitých komplexů a kovů se záporně 

nabitými místy na povrchu buňky, také je ovlivněn složením buněčné stěny 

mikroorganismu a prostředím [16, 17, 19] 

Vhodným příkladem využití bakterií pro bioakumulaci je studie, která poukazuje na 

zvýšenou tvorbu extracelulárních polysacharidů, které měly vliv na extracelulární 

bioakumulace. Použity byly tři bakteriální kmeny Pseudomonas aeroginosa, Micrococcus 

sp. a Ochrobacterium sp.. Studie demonstrovala, že vliv teploty, pH, koncentrace kovu, 

množství extracelulárních polysacharidů a také různá délka inkubační doby mají vliv na 

bioakumulaci. Největší akumulační potenciál za vhodných podmínek má Pseudomonas 

aeroginosa, odstranila až 94,3% Cr6+, Micrococcus sp. odstranil 35,5% Cr6+ a 

Ochrobacterium sp. pouze 20,8% Cr6+ [38]. 

Příkladem toho, že bioakumulace nejsou schopny pouze bakterie, je studie, ve které 

se procesu účastnila sinice Nostoc linckia. U ní se tolerance vůči těžkým kovům (zinek a 

kadmium) projevila tvorbou nerozpustného granulového sedimentu a těžký kov byl 

akumulován na povrchu buněk [20].  
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3.2 Biosorpce 

Biosorpce je proces, během kterého dochází k vazbě těžkých kovů na povrch 

buňky. Biosorpce, na rozdíl od bioakumulace, není závislá na buněčném metabolismu. 

V průběhu biosorpce dochází k interakci mezi kovem a buněční stěnou mikroorganismu. 

Každý organismus má jinou buněčnou stěnu, která je z  majoritní části je tvořená proteiny 

(glykoproteiny), lipidy (lignin, kutin, suberin) a polysacharidy (pektiny, celulózy, 

hemicelulózy), minoritně jsou v ní zastoupeny anorganické látky. Biosorpční mechanismus 

je ovlivněn především složením buněčné stěny biomasy, prostorovým uspořádáním 

biomolekul a zastoupením povrchových funkčních skupin [19].  

Biosorpce je rychlý proces a také ve většině případů i vratný. Není zde nevyhnutná 

přítomnost specifických živin, sorbentem je biomasa. Biosorpce je dle sil, které vážou kov 

k buněčné stěně, rozdělená na tři principy (fyzikální adsorpce, chemisorpce, iontová 

výměna) [19]. 

Za základní sorpční mechanismus je považována iontová výměna. Dochází 

k výměně iontů z absorbentu za ionty z roztoku. Mechanismem výměny je přitahování 

kovových iontů, přitahovány jsou kationty komplexů k aniontům buněčné stěny, nebo 

cytoplazmatické membráně. V průběhu jednoduché iontové výměny je zachycen jeden 

z iontů elektrolytu, proces probíhá na povrchu iontových mřížek hydroxidů a 

nerozpustných solí. Iontová výměnná adsorpce funguje tak, že vázaný iont se do roztoku 

dostává z vnějších částí z povrchu tuhé organické hmoty. Výměna probíhá na povrchu 

biomasy, kde jsou využity iontové vlastnosti polysacharidů obsažených v buněčné  

stěně [19]. 

Za poměrně nízkých teplot probíhá fyzikální adsorpce na povrchu organické hmoty. 

Fyzikální adsorpce je založena výhradně na povrchových silách, zejména van der 

Waalsovych a během procesu záleží na vhodných podmínkách, především na velikosti 

pórů absorbentu. Někdy může být adsorpce vícevrstvá, tvoří více vrstev. Fyzikální 

adsorpce je nevratná [19].  

Tvorba chemických vazeb mezi absorbentem a absorbátem je proces nazývaný 

chemisorpce. Aktivní centra jsou místa na absorbátu, celý proces je vázán pouze na tyto 

místa. Na rozdíl od fyzikální adsorpce se zde může tvořit jen jedna vrstva molekul 
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pro zisk biomasy. Biomasa byla opětovně uložená v inkubační třepačce a následně 

centrifugována. Poté byla organická hmota omyta destilovanou vodou, osušena a 

rozdrcena. Takto před upravenou biomasou dosáhla procentuální příjem kovu až 71,7%. 

Optimální hodnota pH byla 4 a teplota 60°C. Následně byla biomasa podrobená desorpci 

za pomoci 5M NaOH a výsledky prokázaly až 81% odstranění kovu z organické hmoty. 

Nasáklá biomasa může být desorbována a opětovně využita, což demonstruje velký 

biosorpční potenciál kmene Bacillus subtilis [33]. 

3.3 Bioprecipitace  

V principu se jedná o vysrážení kovu ve formě málo rozpustné sloučeniny bez 

přímého kontaktu kovu s mikroorganismem [19]. Výchozí sloučenina je organokovový 

komplex, oxid kovu nebo sulfid. Metabolismus mikroorganismu může ovlivňovat průběh 

bioprecipitace, stejně jak přítomnost konkrétní sloučeniny obsažené v roztoku. K průběhu 

nebo k ulehčení precipitace mikroorganismus produkuje různé enzymy a specifické 

sloučeniny, produkci těchto látek lze chápat jako obranu proti toxicitě těžkého  

kovu [17, 19].  

K bioprecipitačním procesům patří vznik organokovových komplexů, který má 

návaznost na vylučovací schopnost buňky mikroorganismu. Do prostředí se vylučují 

polymerní sloučeniny, které s kovy vytvářejí organokovové komplexy [17]. Jiným 

rozšířeným procesem je redukce kovů, které podstatou je přechod kovu na nižší oxidační 

stupeň. Těžké kovy jsou pomocí mikroorganismu odstraňovány za pomocí snížení 

valenčního stavu. Fyzikálně-chemická interakce mezi kovem a buněčným povrchem je 

nezávislá na metabolismu biomasy. K bioprecipitačním procesů patří taktéž i syntetizace 

oxidačních činidel, kde buňky mikroorganismu jsou schopny syntetizovat oxidační činidla. 

Pomocí tohoto procesu se kov vysráží a je-li to možné, případně dostupně, následně se 

odstraní z okolí [17, 19].  

3.4 Biovolatizace  

Biovolatizace je proces během kterého vznikají těkavé sloučeniny. Polutant je 

z buněk mikroorganismu odváděn v plynném skupenství. Biovolatizace může probíhat 

dvěma způsoby, formou metylace nebo mikrobiální redukce [19].  
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Biometylace je jedním ze způsobů, kterým lze eliminovat environmentální zatížení 

přírody těžkými kovy. Přednostně jsou využívány bakterie a mikromycety. Mechanismus 

reakce byl popsán poprvé na arsenu za přítomnosti mikroorganismu Scopulariopsis 

brevicaulis, avšak je nutno říci, že není omezen pouze na mikromycety. V současné době 

probíhají experimenty na bakteriích, experimenty dosud probíhají pouze v laboratorních 

podmínkách. V praxi je méně aplikovatelná z důvodu problematického zachycení těkavé 

látky [19]. 

Principem mikrobiální redukce je snižování valence těžkého kovu. Redukce může 

být částečná, kdy dojde pouze k přechodu na nižší valenční stav nebo může být úplná, kde 

ve výsledku vznikne elementární kov. Nejvíc informací je z mikrobiální redukce rtuti. 

Z roztoku do buněčné stěny je transportována dvojmocná rtuť, která je v buněčné stěně 

redukována na elementární rtuť, jenž je pak následně odstraněna odpařením [19].  

3.5 Biodegradační metody 

Biodegradační metody se zakládají na biologickém odstraňovaní environmentální 

zátěže ze životního prostředí. Pro biodegradační účely je nutno stanovit různorodost a 

genetickou diverzitu metabolismu organismu. Biodegradační techniky využívají 

mikroorganismy (mikrobiální biodegradace), nebo rostliny (fytoremediace). Mikrobiální 

biodegradace transformuje kontaminanty na neškodné látky nebo méně škodlivé; takto 

upravené látky jsou opětovně začleňovány do biochemických cyklů [19]. Celý proces 

biodegradace lze zaznamenat vztahem „substrát (polutant) ↔ mikrobiální složka ↔ 

prostředí“[19, 27]. 

Biodegradace může probíhat in situ nebo ex situ [19]. V procesu in situ je 

mikrobiální kultura aplikovaná přímo v místě kontaminace, v ex situ procesu je kmen 

aplikován mimo původní místo a převezen do laboratoře [28]. Kontaminovaná matrice je 

očištěna a přemístěna do laboratorních podmínek. V případech kdy převoz předchází 

očištění, jedná se o techniku off site, případně on site [19].  

V současné době je důraz kladen na využívání aerobních mikroorganismů, 

důvodem je ekonomický aspekt. Aplikace anaerobních mikroorganismů je technicky 

náročnější, čímž dochází k zvyšování finančních nákladů, jak na kultivaci, tak i na 

přizpůsobení podmínek během aplikace. Základní podmínkou biodegradací je však 
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biologická dostupnost polutantu. Pokud není kontaminant pro mikroorganismus biologicky 

dostupný, nemůže proces biodegradace začít, ani proběhnout [19, 27]. 

Známou metodou in situ je biostimulace. Princip spočívá v stimulaci přirozené 

mikroflóry pomocí úpravy růstových podmínek. Může být přizpůsobeno pH matrice, 

ovlivňuje se i přidání aditiv zvyšujících schopnost degradace, které při nedostatku, tento 

proces stagnují, nebo se zcela zastaví. Dalším možným faktorem, kterým lze ovlivnit celý 

proces, je zabezpečení přísunu nutričních živin jako dusík a fosfor. Biostimulace je celkem 

levná metoda, avšak i velmi pomalá a těžce kontrolovatelná, proto se v praxi často 

nevyužívá [19]. Příkladem z praxe je aplikace bílé plísně Trametes versicolor v kombinaci 

s podporou rodu Brevundimonas, která byla použita k degradaci uhlovodíků pomocí 

biostimulace. Experiment trval 200 dní, během kterých se zlepšila kvalita kontaminované 

půdy, zlepšení bylo potvrzeno ekotoxickými testy na organismu Eisenia foetida [29]. 

Jinou z řady metod in situ je seeding (bioaugmentace). Funguje na principu 

zvyšování degradačního potenciálu inokulací vhodné mikrobiální kultury zvolené na 

základě důkladnému rozboru kontaminované plochy. Bioaugmentace je aplikována tehdy, 

když se v přírodě vyskytují organismy, které nejsou samy schopny degradace polutantu 

nebo v případě, že se jich na dané ploše nenachází dostatečné množství. Podmínkou 

úspěchu je adaptabilnost mikroorganismu na určité podmínky a genetická stabilita 

prostředí [19, 27]. 

K nejznámějším metodám ex situ patří landfarming. Při aplikaci se klade důraz na 

zamezení průsaků kontaminantu mimo plochu, kde degradace probíhá. Kontaminovaná 

půda je provzdušňována přehazováním. Během procesu se sleduje vlhkost a teplota a 

zabezpečuje se koncentrace živin. Landfarming je často aplikován spolu s bioaugmentací, 

pokud v půdě není dostatek mikroorganismů, jsou uměle dodávány, v kombinaci 

s biostimulací jsou dodávány živiny a upravované podmínky [19]. 

Fytoremediace je další metodou vhodnou ke snižování environmentálních rizik. Je 

vhodné ji aplikovat na povrchové znečistění kovy nebo organickými látkami. V praxi se 

tato technologie využívá jako doplňková k tradičním bioremediačním metodám založeným 

na použití mikroorganismů [30]. Fytoremediační techniky jsou vhodné pro odstranění 

znečištění těžkých kovů z půdy, nebo vody. Samotný proces zahrnuje základní procesy 
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fytostabilizace, fytoextrakce, rizofiltrace a fytovolatilizace [31]. Fytostabilizace je 

aplikovaná na silně kontaminované půdy a extrahuje kovy za použití rostlin. Doba 

působení je však zdlouhavá, proto je výhodné vypěstovat na zasažené půdě rostliny od 

semen. Rozvíjející se kořenový systém má možnost lepší aklimatizace a je schopný 

absorbovat a akumulovat kontaminant v závislosti na růstu a adaptaci na podmínky 

znečištění. Rostliny v interakci s půdními bakteriemi [34] podporují několik probíhajících 

procesů (akumulace a precipitace kovů v kořenové zóně, adsorpce kovů na povrchu kořenů 

a následné změny v půdě důsledkem kovu) [30]. V praxi se k extrakci kovů uplatnily 

rostliny Thlaspi, Urtica, Chenopodium [32]. Interakce mezi rostlinou a bakteriemi byla 

zkoumána u mnoha kovů. V laboratorních podmínkách se osvědčila např. bakterie 

Enterobacter cloacae, která doprovázela rostlinu Brassica napus (řepka) během 

fytoremediace arsenu. Pseudomonas putida byla použita společně s Vigna radiata (fazole) 

k fytoremediaci kadmia a olova. Další bakterií, se kterou probíhaly pokusy, je 

Pseudomonas fluorescens, spolu  s Helianthus annuus (slunečnice) byly použity k extrakci 

arsenu. K eliminaci zinku, mědi, olova a kadmia byla použita tříkombinace bakterií, 

Azotobacter chroococcum, Bacillus megaterium, Bacillus mucilaginosus, spolu s rostlinou 

Brassica juncea (indická hořčice) [35]. 
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4. Experimentální část práce 

Experimentální část byla provedena v laboratoři Vysoké školy báňské – Technické 

univerzity Ostrava, filtrované vzorky byly zasílány na testování, které proběhlo v Státním 

geologickém ústavu Dionýza Štúra v Bratislavě. Testovány byly vzorky technozemě 

z lokality Slovinky. K bioloužení byly využity typové bakteriální kmeny Cupriavidus 

metallidurans CCM 7663 a Cupriavidus oxalaticus CCM 7669, získané z České sbírky 

mikroorganismů (CCM). Výsledky ukázaly, že pomocí těchto bakterií lze efektivně 

extrahovat arsen z kontaminované půdy.   

4.1 Laboratorní materiál a přístrojové vybavení 

Laboratorní a spotřební materiál: 

• sterilní Petriho misky 

• sterilní Erlenmeyerovy baňky 

• sterilní odměrné válce 

• sterilní bakteriologické zkumavky 

• sterilní jednorázové pipety – 10 ml 

• automatická mikropipeta 

• stojan na nálevky, alobal, kahan, nálevky, graduovaná širokohrdlá plastová střička, 

pipetovací nástavce  

• lžička, pinzeta, bakteriologická klička, špičky na automatickou pipetu, kovové 

víčka, nádobka na odběr vzorků (vše sterilní) 

• bakteriální kultura – 10 ml (Cupriavidus metallidurans, Cupriavidus oxalaticus) 

• živné médium – 90 ml (tryptone soya broth, tryptone soya agar) 

• filtr – 2K-M  

Přístrojové vybavení: 

• analytické přesné váhy, výrobce Denver instrument, typ Denver MAXX SI-234A 

• parní sterilizátor, výrobce BMT Medical Technology s.r.o, typ Sterilab®, objem 

komory 25 l 

• laboratorní inkubátor, výrobce BMT Medical Technology s.r.o, typ Incucell® 

• horkovzdušný sterilizátor, výrobce BMT Medical Technology s.r.o, typ Stericell® 

• zařízení na úpravu vody pro technologické a laboratorní účely, výrobce  

AQUAL – Miroslav Šustr, typ AQUAL® 29 a typ AQUAL® ultrapur 
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• vodní lázeň, výrobce GFL® Gesellschaft für Labortechnik mbH, GER, typ 

(s cirkulací 1012 nebo bez cirkulace 1002) 

• mikropipeta, výrobce Thermo scientific, U.S.A., typ Finnpipette® F-3 

• dávkovací pipeta, výrobce Eppendorf Czech & Slovakia s.r.o, typ Multipette® plus 

• chladnička SNAIGÉ soft line 

4.2 Kultivační média 

Bakteriální kultury jsou uchovávány na lyofilizovaných želatinových discích. Pro 

oživení a kultivaci byla zvolena nutriční média tryptone soya agar (oživení), tryptone soya 

broth (kultivace). 

Použitá média: 

Soyabean Casein Digest Medium (tryptone soya broth) 500 g 

• popis: Obecně použitelné médium pro kultivaci nutričně náročných i nenáročných 

mikroorganismů a pro kontrolu sterility. 

• výrobce: HiMedia Laboratories Pvt. Ltd., Indie  

• složení: enzymatický hydrolyzát kaseinu 17,0 g/l, sójový pepton 3,0 g/l, chlorid 

sodný 5,0 g/l, hydrogenfosforečnan (di)draselný 2,5 g/l, dextrosa 2,5 g/l  

• pH (při 25°C): 7,3 ± 0,2 

• příprava: 30,0 g přípravku se rozpustí v 1000 ml destilované vody a zahřívá do 

úplného rozpuštění. Roztok se sterilizuje v autoklávu při 121°C po dobu 15 minut. 

Po ochlazení se uchovává na temném a suchém místě (nejlépe pod 25°C).  

Soyabean Casein Digest Agar (tryptone soya agar) 500g 

• popis: Obecně použitelné médium pro kultivaci nutričně náročných i nenáročných 

mikroorganismů a pro kontrolu limitů u nesterilních materiálů. 

• výrobce: HiMedia Laboratories Pvt. Ltd., Indie 

• složení: enzymatický hydrolyzát kaseinu 15,0 g/l, sójový pepton 5,0 g/l, chlorid 

sodný 5,0, agar 15,0 g/l 

• pH (při 25°C): 7,3 ± 0,2 

• příprava: 40,0 g přípravku se rozpustí v 1000 ml destilované vody a zahřívá do 

úplného rozpuštění. Roztok se sterilizuje v autoklávu při 121°C po dobu 15 minut. 

Tekutý roztok se nadávkuje do Petriho misek a nechá se ztuhnout v pevné médium. 
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4.3 Charakteristika bakteriálního kmene Cupriavidus 

Bakterie kmene Cupriavidus jsou kosmopolitní, gramnegativní bičíkaté tyčinky 

[39, 42], chemoheterotrofní až chemolititrofní, s oxidačním typem metabolismu, 

produkující katalázy a oxidázy a se schopností redukovat dusičnany na dusitany. Mají 

pozoruhodnou schopnost rezistence vůči mědi. Druhy se vyskytují v půdě a v klinických 

vzorcích pacientů [41]. Z ekologického hlediska jsou velmi důležitou skupinou  

bakterií [39].  

Bakterie kmene Cupriavidus byly izolovány z různých extrémních prostředí, např. 

také z vulkánu na Filipínách [42], což jen přízvukuje jejich kosmopolitní výskyt s vysokou 

schopností adaptace [39]. V rámci studie bylo izolováno deset bakteriálních kmenů 

z hloubky od 0 do 25 m. Odběry probíhaly ve dvou místech, na východní a západní straně 

vulkánu Mt. Pinatubo. Po období dešťů byl podklad při odběru bahenitý. Izoláty byly 

striktně aerobní gramnegativní nesporulující tyčinky s peritrichálními bičíky. Izolované 

kmeny byly chemolitoautotrofní, donorem elektronu je H2 a CO2 jako zdroj uhlíku. 

Z vulkánu byly kmeny, které fylogenetická analýza zařadila ke kmenům C. basileusis, C. 

taiwanensis a Ralstonia sp.. Dále byly izolovány dva nové kmeny, pro které se navrhuje 

název C. pinatubonensis a C. laharis. Z vulkánu byly izolovány také kmeny C. 

metallidurans a C. oxalaticus [42]. 

Výsledky DNA – DNA hybridizace, hodnocení fenotypových charakteristik a také 

sekvence genu 16S rRNA prokázaly shodnost rodu Wautersia  s rodem Cupriavidus. Na 

základě mezinárodního kodexu nomenklatury bakterií bylo rozhodnuto, že název 

Cupriavidus má přednost před názvem Wautersia, a že všichni ostatní členové rodu 

Wautersia budou užívat název Cupriavidus. Současně došlo k přeřazení rodu Ralstonia 

také pod název Cupriavidus. Během jednoho roku došlo k dvěma změnám v názvech 

z Ralstonia na Wautersia a dále na Cupriavidus. Dále bylo zjištěno, že různé kmeny 

dosahují podobnosti na úrovni sekvenci genu 16S rRNA až 99,7% [41].  

Bakterie rezistentní k těžkým kovům byly podrobeny polyfázové charakterizaci, 

analýze 16S rDNA, DNA – DNA hybridizaci, biochemickým testům, analýze mastných 

kyselin a buněčných proteinů. Zjistilo se, že za schopnost rezistence jsou zodpovědné 

plasmidy pMOL30 a pMOL28. Odolnost vůči těžkým kovům nabízí perspektivní využití 

rodu Cupriavidus (Ralstonia, Wautersia) v bioremediačních procesech. Všechny kmeny 
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rodu Cupriavidus rostou při teplotách 20 – 37 °C a mají prokázanou schopnost asimilovat 

D-glukonát, adipát a L-malát. Kmeny byly schopny výroby indolu z tryptofanu, tvorba 

kyselin z glukózy však nebyla pozorována. Enzymatická aktivita byla zjištěna u všech 

kmenů, zkoumány byly alkalické fostafázy, asterázy, esterázy lipázy [43].  

4.3.1 Cupriavidus metallidurans 

Cupriavidus metallidurans (synonymum: Ralstonia metallidurans, Wautersia 

metallidurans [41, 46], Ralstonia eutropha, Alcaligenes eutrophus [47]) byl poprvé 

izolován v roce 1976 v Belgii, z kalu s obsahem zinku v dekontaminační nádrži s obsahem 

toxických kovů [47].  

Buňky jsou gramnegativní, nesporulující a mají tyčinkovitý tvar [47]. Kmen se 

vyskytuje kosmopolitně [39], má mezofilní [46], fakultativně chemolitoautotrofní 

metabolismus [45]. Buňky jsou krátké pohyblivé tyčinky, které se vyskytují ve dvojicích 

nebo v krátkých řetězcích tvořících na agarových plotnách kruhovité kolonie s hladkým 

nebo mírně vroubkovaným okrajem. Kolonie jsou lehce průhledné. Optimální teplota pro 

růst je 20 – 37 °C; pod 4°C nebo nad 41°C není detekován žádný růst [43]. 

 

               

 

 

 

 

 

 

 

 

          

       Obrázek 12. Model bakterie Cupriavidus metallidurans (Ralstonia eutropha) [48]. 

C. metallidurans lze nalézt v prostředí, které je kontaminováno těžkými 

a toxickými kovy. Kmen je schopen zpracovávat vysoké koncentrace mnoha kovů 
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paralelně, je schopen se skvěle přizpůsobit vysokým koncentracím kovů v okolním 

prostředí. Kmen dokáže růst i za přítomnosti vysokých koncentrací jednoho nebo více 

kovů [45]. Mají vysokou schopnost přizpůsobit se na neustále se měnicí fyzikálně-

chemické podmínky. Hojně se vyskytuje v kontaminovaných půdách a sedimentech 

obsažených v lokalitách postižených hutnickou, důlní a také chemickou činností [39]. 

Bakterie jsou schopny přežít i velmi vysoké koncentrace toxických kovů [41, 43]. 

Výsledky experimentů a analýzy genomu kmene prokázaly dobrou toleranci vůči iontům 

těžkých kovů (Ni2 +, Cd2 +, Cr3 +, Ag+, Pb2 +, Mg2 +, Fe2 +, Cu2 +) [39]. Vzhledem k tomu, že 

se kmen C. metallidurans vyznačuje vysokou odolností vůči kovům, byl také použit 

k testování biodostupnosti v půdách s vysokým obsahem olova v blízkosti silnic [44]. 

Bakterie jsou tolerantní vůči antibiotikům a široké škále organického i 

anorganického znečištění. Tolerance se opírá o adaptační mechanismy, kterými je kmen 

vybaven. C. metallidurans má k dispozici množství kompatibilních plasmidů a 

megaplasmidů. Transkryptomická analýza plasmidů odhalila regulaci genu, který kóduje 

všechny známé bílkoviny potřebné k rezistenci vůči těžkým kovům a také některé nové 

proteiny a membránové proteiny. Výborné adaptační vlastnosti zabezpečuje přítomnost 

plasmidů a transpozonů. Ochrana buněk C. metallidurans zahrnuje regulační mechanismy 

na různých úrovních, které jsou schopny reagovat na přítomnost těžkých kovů [39].  

Cupriavidus metallidurans získal zájem veřejnosti jako modelový organismu pro 

biotechnologické účely i pro schopnost degradovat těžké kovy a také xenobiotika. Jeho 

odolnost je založena především na kovovém odporu determinantů, které obsahují geny 

kódující RND proteiny. Proteinové komplexy zabezpečující transport toxických kovových 

kationů ven z periplazmy. (RND proteiny fungují na principu peristaltického čerpadla a 

zabezpečují precipitaci polutantu z cytoplazmatické membrány do periplazmy a vně.) RND 

proteiny jsou pravděpodobně produktem duplikace genu v průběhu evoluce kmene [46].  

Bakterie C. metallidurans mohou být použity při vývoji nových potenciálních 

biotechnologických procesů v minerálních biotechnologiích, v získávání potenciálních 

kovů, nebo dekontaminaci průmyslových lokalit znečištěných toxickými kovy [39], nebo 

xenobiotiky [46].  

Kmen našel praktické uplatnění také v biomineralizaci nanočástic zlata, ke kterým 

pravděpodobně dochází pomocí regulované genové exprese. Bakterie jsou schopny 
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redukovat Au3+ na Au0. Bakterie vytvoří na povrchu zlatonosných zrn biofilm, kde se 

hromadí Au3+ z roztoku, následná buněčná akumulace je spojená s tvorbou komplexů 

Au – S. Spuštěním obranných mechanismů vůči iontům Au1+ dochází k redukci na Au0 a 

tím dochází k detoxikaci. Objevem této dráhy byla prokázaná úloha bakterie C. 

metallidurans v biogeochemických cyklech vzácných a drahých kovů v přírodě, uvedené 

poznatky lze využít ke studiu a zefektivnění těžby zlata a v průběhu 

biohydrometalurgických procesů [68]. 

První případ lidské invazivní infekce vyvolané kmenem C. metallidurans byl 

popsán v roce 2010. Jednalo se o nozokomialní septikemii u 74 letého muže. Po 

mnohočetých onemocněních byl pacient opětovně hospitalizován s potížemi v dutině 

břišní. Byly odebraný vzorky, ze kterých byl izolován bakteriální kmen Cupriavidus 

metallidurans. Pravděpodobným zdrojem infekce byla ileostomie nebo jiný invazivní 

lékařský výkon, kterých pacient absolvoval vysoké množství. Tato studie jako první 

odhaluje patogenní potenciál bakterie, doposud žádné jiné případy nebyly  

publikovány [40]. 

4.3.2 Cupriavidus oxalaticus 

Cupriavidus oxalaticus (synonymum: Ralstonia oxalatica, Wautersia oxalatica 

[41], Alcaligenes eutrophus, Ralstonia eutropha [49], Pseudomonas oxalaticus [55]) je 

gramnegativní nesporulující aerobní bakterie. Buňky mají tvar krátkých tyčinek, pohyb 

zabezpečuje jeden sub-polární bičík. Na agarových plotnách tvoří kulaté, matné a mírně 

srostlé kolonie [56], které mají smetanově bílou barvu. Optimální pro růst je pH 6,6 a 

teplota 25 – 30°C. Bakterie využívají organické kyseliny jako zdroj uhlíku, jsou schopny 

redukovat dusičnany na dusitany. Kmen Cupriavidus oxalaticus byl poprvé izolován z kalu 

kontaminovaného těžkými kovy [56]. Dále byl kmen izolován také z trávicího traktu žížaly 

v Indii [50]. Bakterie jsou přizpůsobeny pro biotopy s vysokým znečištěním kovy [56]. 

C. oxalaticus je půdní bakterie, metabolismus je chemolitoautotrofní, přísně 

respirační a denitrifikační. Anaerobní růst je možný pouze za přítomnosti dusičnanů. Jako 

zdroj uhlíku využívá vysokou škálu substrátů. [56]. Nachází se v půdě, nebo 

sladkovodních biotopech. V nepřítomnosti organických kyselin využívá jako zdroj energie 

vodík [51]. C. oxalaticus patří mezi oxalotrofní bakterie, tudíž využívají oxalát jako zdroj 
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uhlíku a energie. Kmen je také označován jako „všestranný“, protože umí metabolizovat i 

jiné substráty, zejména v případě absence oxalátů [52]. 

Bakterie C. oxalaticus lze také nalézt v půdách, nebo v sedimentech s vysokým 

obsahem těžkých kovů. Kmen má vysokou schopnost adaptace na prostředí s vysokými 

koncentracemi těžkých kovů, neboť je geneticky variabilní [56]. Bakterie jsou rezistentní 

vůči toxickým kovům, rezistenci zabezpečují dva endogenní megaplasmidy pMOL28 a 

pMOL30. Během degradace dochází k oddělení kovu od vnějšího prostředí 

prostřednictvím biologického srážení a následné akumulaci těžkého kovu [54]. Kmen má 

vysokou schopnost bioakumulace, dokáže v podobě granulek intracelulárně akumulovat do 

biomasy velké množství kyseliny poly-b-hydroxymaselné (tato kyselina je biologicky 

odbouratelným polyesterem) [53].  

Tento kmen se ukázal jako perspektivní pro využití   bioremediačních technikách 

v budoucnosti. Bakterie jsou předmětem výzkumu různých vědeckých odvětví např. 

geochemie, mikrobiální ekologie nebo molekulární biologie a biotechnologie. Bakterie 

nalézají potenciální využití při degradaci polutantů z odpadních vod, ošetřovaní ekologicky 

rizikových půd a uplatnit se mohu také při kombinovaném znečištění prostředí těžkými 

kovy a organickými xenobiotiky [54].  

Pro náš experiment byly použity bakteriální kmeny z České sbírky mikroorganismů 

v Brně: Cupriavidus metallidurans CCM 7663 a Cupriavidus oxalaticus CCM 7669. 

Oživení proběhlo standardním způsobem dle metodiky České sbírky mikroorganismů (viz. 

Příloha 1). Pro oživení kmenů bylo použito medium tryptone soya agar a pro kultivaci 

tryptone soya broth. Vypěstované kultury při laboratorní teplotě byly pomocí sterilní 

bakteriální kličky přeneseny do tekutého média. Vyrostlá kultura v tryptone soya broth 

byla použita k bioloužení technozemě z lokality Slovinky.  
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4.4 Odběr vzorků 

Odběry vzorků proběhly uprostřed a na okraji odkaliště. Každý vzorek byl odebrán 

z pěti míst. Vzorek 1 a 2 byly odebrány uprostřed odkaliště z hloubky 0 – 10 cm a 20 – 30 

cm. Vzorky 3 a 4 pochází z okrajové části v blízkosti vysoké trávy a břízového porostu z 

hloubky 0 – 10 cm a 20 – 30 cm. Vzorek 5 pocházející z hloubky 0 – 2 cm byl odebrán pod 

mechovým porostem. Vzorky byly zpracovány v laboratoři, prošly homogenizací 

kvartováním, následně sítováním přes síto s otvory velikosti 2 mm. Takto upravené vzorky 

byly uchovány při teplotě 4 °C [4]. 

 

 

 

 

 

Obrázek 13. Bakteriální kmeny z České sbírky mikroorganismů. 
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4.5 Bioloužení sediment

Experimenty bioloužení byl

báňské – Technické univerzity Ostrava.

analytických váhách po 

pětkrát, páté opakování bylo

kulturu mikroorganismů

živné médium v množství 

uzavřena a označena číslem dle místa odb

Bioloužící proces probíhal stacionárn

při teplotě 25°C (obr 10)

Po 28 dnech byly vzorky 

papírem (obr. 15). Pomocí gravita

vyseparovala pevná fáze 

do Erlenmeyerovych baně

která ulpěla na filtračním papíru

uzávěrem a popisem.  

Obrázek 14. Statická kultivace bioloužených vzork

 

Renáta Hlavňová: Využití bakteriálního kmene Cupriavidus
environmentálních rizik ze starých ekologických zátě

sedimentů 

bioloužení byly provedeny v mikrobiologické laborato

Technické univerzity Ostrava. Vzorky technozemě 

 1 g s přesností na čtyři desetinná místa. Každý

ní bylo provedeno pro kontrolní vzorek (kontrolní vzorek ne

kulturu mikroorganismů). Do připravených baněk bylo pomoci sterilní pipety

množství 90 ml a bakteriálního kmene 10 ml. Každá

č číslem dle místa odběru v písmenné řadě (A 

Bioloužící proces probíhal stacionárně po dobu 4 týdnů na temném míst

10).  

byly vzorky zfiltrovány. Do stojanu byly zasazen

omocí gravitační filtrace s využitím filtračního papíru 2K

fáze od kapalné. Kapalná fáze s uvolněným arsenem

Erlenmeyerovych baněk a následně byly přeneseny do plastového kelímku

čním papíru (obr. 16) byla uložena do plastového sá

Statická kultivace bioloužených vzorků sedimentů z lokality Slovinky.
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mikrobiologické laboratoři Vysoké školy 

 byly rozváženy na 

Každý vzorek byl navážen 

ontrolní vzorek neobsahuje 

moci sterilní pipety přidáno 

ho kmene 10 ml. Každá baňka byla sterilně 

ř ě (A – D, E – kontrola). 

ů na temném místě 

zeny nálevky s filtračním 

čního papíru 2K-M se 

ěným arsenem byla zachycována 

plastového kelímku a pevná část, 

ového sáčku opatřeného 

ů z lokality Slovinky. 
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Takto uložené a zabezpe

ústavu Dionýza Štúra v Bratislav

vzorcích byla provedena na p

průtokové rozpouštěcí chronopotenciometrie.

Obrázek 15

Obrázek 
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Takto uložené a zabezpečené vzorky byly přepraveny do Státního geologického 

Bratislavě, kde byly podrobeny rozboru. Analýza obsahu arsenu ve 

byla provedena na přístroji EcaFlow 150 GLP, pro analýzu byla svolena metoda

ěcí chronopotenciometrie. 

 

15. Gravitační filtrace pro oddělení pevné a kapalné fáze.

 

Obrázek 16. Zachycená pevná fáze na filtračním papíř
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Státního geologického 

Analýza obsahu arsenu ve 

analýzu byla svolena metoda 

lení pevné a kapalné fáze. 

 

ním papíře. 
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4.6 Výsledky bioloužení 

Vzorky technozěmě obsahovaly vysoké koncentrace toxických kovů především 

arsenu, mědi, olova, antimonu a dalších, které jsou i s koncentraci uvedené v tab. 1. 

Kompletní výsledky analýzy biolouženého substrátu s obsahem arsenu prokázaly aktivitu 

obou sledovaných kmenů C. metallidurans a C. oxalaticus, výsledky uvádí tab. 2 a 3.  

Vzorky technozemě, z environmentálně rizikové oblasti Slovinky, nebyly 

sterilizovány, ani nijak upravovány, což znamená, že součástí vzorků je přítomná 

autochtónní mikroflóra. Je důležité brát v úvahu fyziologickou činnost přirozené 

mikroflóry, která je přehledně uvedena ke každé sadě vzorků v tab. 2 a 3. V experimentu 

byl zaveden také kontrolní vzorek, který neobsahoval bakteriální kulturu, rozborem tohoto 

vzorku došlo k podchycení bioloužíci aktivity přirozené autochtónní mikroflóry a tak bylo 

možné procentuálně stanovit její aktivitu. Výsledky kontrolního vzorku dokazují poměrně 

vysokou aktivitu přirozeně se vyskytujících mikroorganismů při snižování obsahu arsenu. 

Účinnost autochtónní mikroflóry se u jednotlivých vzorků lišila, celkové rozmezí u všech 

vzorků se pohybuje v rozmezí 3,3 % – 23,3 %. Nejnižší autochtónní aktivita byla 

zaznamenána u vzorku 5, kde účinnost dosáhla pouze 3,3 %. Ve vzorku 3 autochtónní 

mikroflóra vyloužila 7,2 %, nejvyšší bioloužící schopnost byla ve vzorku 1 a to 22,6 %  

a 23,3 % u vzorku 2. Velké rozdíly pravděpodobně souvisí s různorodostí a množstvím 

mikroorganismů v daných vzorcích. V případě sady vzorků 4 nebyly výsledky zahrnuty ve 

výsledcích. Z technických důvodů se vzorky neprodařilo analyzovat. V celkovém 

hodnocení mikrobiální bioloužící aktivity kmene C. metallidurans a C. oxalaticus byla 

zohledněna aktivita autochtónních mikroorganismů. V přehledových tabulkách 2 a 3 jsou 

uvedeny hodnoty účinnosti jen kmene C. metallidurans a C. oxalaticus bez autochtonní 

mikroflóry.  

Bioloužicí aktivita kmene C. metallidurans (tab. 2) a C. oxalaticus (tab. 3) 

v procesu uvolnění arsenu je vysoká. U obou případů došlo k účinnosti kmene nad 90 %. 

Bakterie C. metallidurans dosahovala u vzorků 1 – 3 účinnosti 94,3 % – 98,1 % a  

C. oxalaticus u vzorků 1 – 3 dosahuje aktivity 92,2 % – 97,7 %. Z výsledku je zřejmé, že 

bioloužící aktivita jednotlivých druhů bakterií se liší jen nepatrně. V porovnání s jinými 

mikroorganismy (mikromycetami nebo řasami [19]) však dosahuje podstatně lepších 

výsledků. Do výsledku nebyly zahrnuty vzorky 4, u obou bakteriálních kmenů. 
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T
abulka 2. P

orovnaní obsahu A
s p
řed a po bioloužení bakterii C

. m
etallidurans. 

Výslední účinnost 

kmene Cupriavidus 

metallidurans  [%] 

Ø 

98,0 

97,8 

95,5 

– 

94,9 

B 

97,9 

97,6 

94,3 

– 

– 

A 

98,1 

98,0 

96,7 

– 

94,9 

Bioloužení 

C. metallidurans + substrát 

[%] 

B 

1,7 

1,9 

5,3 

– 

108,7 

A 

1,5 

1,5 

3,0 

– 

4,9 

[mg/kg] 

B 

8,5 

9,4 

18,2 

– 

346,2 

A 

7,4 

7,7 

10,4 

– 

15,6 

Účinnost 

autchtóní 

mikroflóry 

[%] 

22,6 

23,3 

7,2 

– 

3,3 

Rozdíl 

(PS-K) 

[mg/kg] 

115,4 

118,6 

24,7 

– 

10,6 

Kontrola 

[mg/kg] 

395,4 

389,5 

318,6 

– 

307,9 

Původní 

substrát 

[mg/kg] 

510,8 

508,1 

343,3 

– 

318,5 

Vzorek 

1 

2 

3 

4 

5 
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T
abulka 3. P

orovnaní obsahu A
s p
řed a po bioloužení bakterii C

. oxalaticus. 

Výslední účinnost 
kmene Cupriavidus 

oxalaticus [%] 

Ø 

97,6 

97,6 

92,4 

– 

11 

B 

97,7 

97,7 

92,2 

– 

11 

A 

97,5 

97,5 

92,6 

– 

– 

Bioloužení 

C. oxalaticus + substrát 

[%] 

B 

1,8 

– 

7,2 

– 

86,0 

A 

1,9 

1,9 

6,8 

– 

101,7 

[mg/kg] 

B 

9,0 

9,0 

24,8 

– 

27,4 

A 

9,8 

9,6 

23,5 

– 

323,9 

Účinnost 
autochtonn

í 
mikroflóry 

[%] 

22,6 

23,3 

7,2 

– 

3,3 

Rozdíl 
(PS-K) 
[mg/kg] 

115,4 

118,6 

24,7 

– 

10,6 

Kontrola 
[mg/kg] 

395,4 

389,5 

318,6 

– 

307,9 

Původní 
substrát 
[mg/kg] 

510,8 

508,1 

343,3 

– 

318,5 

Vzorek 

1 

2 

3 

4 

5 
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Graf 1. Redukce koncentrace As prostřednictvím bakterie C. metallidurans. 

 

 

Graf 2. Porovnání účinnosti bakteriálního kmene C. metallidurans a autochtónní mikroflóry. 
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Graf 3. Redukce koncentrace As prostřednictvím bakterie C. oxalaticus. 

 

 

Graf 4. Porovnání účinnosti bakteriálního kmene C. oxalaticus a autochtónní mikroflóry. 
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5. Diskuse výsledků 

Vzorky iniciální technozemě pocházely ze slovenského odkaliště Slovinky. Bylo 

odebráno pět vzorků a jejich obsah je pospán v tab 1. Vzorky obsahovaly vysoké 

koncentrace toxických kovů (As, Ca, Mg, Al, S, Fe, Cu, Pb, Sb, Ba, Hg) a měly alkalický 

charakter, rozmezí pH se pohybovalo od 7,7 do 8,8. Vzorky nebyly sterilizovány, tudíž 

byla zohledněná loužící aktivita autochtónní mikroflóry. Aplikované bakteriální kmeny  

C. metallidurans a C. oxalaticus se projevily jako vhodné a velice aktivní v uvolňování 

arsenu ze sedimentů. Bioloužící aktivita arsenu se u obou kmenů pohybovala v rozmezí 

92,2 % – 98,1 %. Zkoumané kmeny dosáhly v průměru 97 % u kmene C. metallidurans a 

95,9 % u kmene C. oxalaticus. Jejich bioloužící činnost je graficky vyjádřena v grafu 1 a 3 

a také je srovnávaná s aktivitou autochtónní mikroflóry. Pro každý vzorek jsou hodnoty 

uvedeny v tab. 2 a 3, výsledky poukazují na výrazný podíl bakterií v procesu snížení 

arsenu v testovaném vzorku sedimentu odkaliště. Z hlediska bioloužení jsou dosažené 

výsledky unikátní, neboť dokládají možnost zvýšení mobility arsenu aktivitou obou 

aplikovaných kmenů. 

 Nejnovější studii je bioloužení arsenu z hlušiny z dolu na Filipínách. Směsná kultura 

bakteriálních kmenů Acidithiobacillus thiooxidans a A. ferrooxidans dokázala v průběhu 

600 hodin (25 dnů) zredukovat množství arsenu z roztoku o 78 % [74], avšak zde je nutné 

vzít v úvahu alkalické pH prostředí, ve kterém celý proces probíhal. 

Tabulka 4. Bioloužící aktivita arsenu kmenů Cupriavidus a Acidithiobacilus. 

Kmen Rok Kov Uvolnění [%] 

Cupriavidus metallidurans CCM 7663 2014 As 94,3 – 98,1 

Cupriavidus oxalaticus CCM 7669 2014 As 92,2 – 97,7 

Acidithiobacillus thiooxidans + A. ferrooxidans 2014 As 78 

 

Dosud nejsou známy práce zabývající se bioloužící aktivitou arsenu rodem 

Cupriavidus. Doposud byly publikovány pouze práce zkoumající biosorpční aktivitu 

kmene C. metallidurans. Pro porovnání jsou studie s různými bakteriemi a také studie 

s bakteriálním kmenem Cupriavidus a jeho degradační aktivity vztažené k dalším těžkým 

kovům, které jsou uvedeny v tab. 5. V nichž však nebyl použit proces bioloužení. 
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Biosopční aktivita kmene C. metallidurans CH34 byla zkoumána v roce 2007 

v prostředí s proměnlivým pH. Bylo zjištěno, že se zvyšujícím se pH (3,6 – 8,3) rostla i 

sorpční kapacita. Bakteriální kmen byl aplikován pro biosorpci Zn a Cd. Výslední hodnoty 

se u Zn, v závislosti na pH, pohybovaly 57 – 63 % a u Cd 48 – 54 % [75]. V další studii 

z roku 2008 byl kmen C.metallidurans (Ralstonia eutropha MTCC 2487) aplikován pro 

experiment biosorpce na aktivním uhlí. Během aktivní doby bylo pH udržováno v rozmezí 

6 – 7 po dobu 100 hodin. Výsledky redukce těžkých kovů byly následující: Mn – 72,76 %, 

Cu – 98,6 % a Zn – 99, 31 % [69]. V roce 2005 proběhla studie týkající se sanačního 

potenciálu kmene C.metallidurans (Ralstonia metallidurans CH34). Jednalo se o 

artificiální půdu zamořenou selenem. Studie prokázala, že kmen dokáže snížit množství 

selenu v půdě o 40 – 60 % [70]. Nejnovější studie je věnována intracelulární akumulaci 

kadmia prostřednictvím kmenu C. metallidurans CH34. Kmen dokázal z vodního roztoku 

zredukovat množství Cd o 80 % [71].  

V roku 2010 byla provedena studie s bakterie kmene Staphylococcus xylosus, během 

které došlo k redukci arsenu z vodního roztoku biosorpcí o 49 % – 83 % a to v průběhu 30 

až 150 minut [72]. V další studii z roku 2011 byla zkoumaná biosorpční činnost bakterie 

Bacillus cereus. Jednalo se o vodní roztok s obsahem arsenu, pH bylo konstantní 7,5, doba 

působení byla 90 minut. Bakteriální kmen zredukoval za daný časový interval 85,24 % 

arsenu z vodního roztoku [73]. 

Tabulka 5. Bakteriální kmeny a jejich biosorpční aktivita. 

Kmen Rok Sorbovaný kov Redukce [%] 

Cupriavidus metallidurans CH34 2005 Se 40 – 60 

Cupriavidus metallidurans CH34 2007 Zn 57 – 63 

  Cd 48 – 54 

Cupriavidus metallidurans MTCC 2487 2008 Mn 72,76 

  Cu 98,6 

  Zn 99,31 

Cupriavidus metallidurans CH34 2014 Cd 80 

Staphylococcus xylosus 2010 As 49 – 83 

Bacillus cereus 2011 As 85,24 
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Biosorpční aktivita bakterií Cupriavidus

V tab. 5 jsou uvedeny bakteriální kmeny, které jsou schopny eliminovat těžké kovy 

z půdy i vody. Lze je vzájemně srovnat, avšak dosažené výsledky pocházejí z různých 

procesů snižování toxických kovů. Dosažené výsledky potvrzují vysokou schopnost 

adaptace obou kmenů na vysoké koncentrace toxických kovů [39]. 

 

Graf 5 demonstruje vysoký biosorpční potenciál bakterií Cupriavidus metallidurans 

CH34 a MTCC 2487. Jednotlivé kmeny dosáhly vždy výsledek nad 50% u všech 

uvedených kovů (Zn, Cu, Cd, Mn, Se), což potvrzuje schopnost bakterie adaptovat se na 

stresové podmínky a tolerovat vysoké koncentrace kovů v prostředí.  

Uvedené výsledky potvrzují nejen vysokou adaptabilitu a schopnost kmene sorbovat 

těžké kovy z prostředí, ale i jeho bioremediační potenciál, jak dokládá  tab. 5 a graf 5. 

Bakterie jsou schopny paralelně zpracovávat vysoké koncentrace těžkých kovů a lze je 

Graf 5. Biosorpční aktivita kmene Cupriavidus u různých kovů. 
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vhodně využít k uvolnění kovů, případně k odstranění kovů. Tyto vlastnosti předurčují 

bakterie kmene Cupriavidus k širokému uplatnění v biotechnologiích nebo v sanačních 

procesech.  
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6. Závěr  

Odkaliště slouží jako úložiště odpadních materiálů, především popílků, odpadních 

důlních vod, nebo odpadních vod z úpravnické činnosti. Odkaliště na území Slovenské a 

České republiky vznikly především pro deponaci důlního odpadu a staly se rizikovým 

prvkem v životním prostředí. Úložiště mají negativní dopad na životní prostředí, neboť 

obsahují nadlimitní koncentrace směsi toxických kovů, které kontaminují okolní půdu, 

povrchové i podzemní vody. Staré odkaliště postrádají bariéry a drenážní vrstvy, které by 

zamezily šíření polutantů do okolí, proto je nevyhnutná jejich rekultivace. 

Těžké kovy lze z prostředí eliminovat technologickými, chemickými i biologickými 

procesy. Nejvhodnějším způsobem je jejich kombinace, zařazením biologických postupů je 

celý proces šetrnější vůči přírodě. Nyní jsme schopni využívat vyšší rostliny i 

mikroorganismy k odstraňování polutantů z životního prostředí. Mikroorganismy jsou 

schopny zvýšit mobilitu kovu, kov se stává biodostupnější a lze ho efektivněji odstranit.  

Bioloužení prokázalo vysokou schopnost bakteriálního kmene Cupriavidus 

uvolňovat arsen ze sedimentů odkaliště. Oba kmeny dosáhly výborných výsledků v  

bioloužících i v biodegradačních procesech. Účinnost zvýšit mobilitu kovů v prostředí 

dosáhla v průměru cca 96 %. Bakteriální kmeny projevily také vysokou schopnost 

biosorpce u různých těžkých kovů a výsledky vždy dosáhly hodnoty od 50 % – 98%. 

Výsledky, které předkládá diplomová práce, prokazují vysokou schopnost obou 

kmenů Cupravidus metallidurans CCM7663 i Cupriavidus oxalaticus CCM7669 

uvolňovat arsen z kontaminovaných substrátů a tím zvýšit jeho mobilitu v prostředí pro 

další možné aplikace v procesech biohydrometalurgie či bioremediace.  
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