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Anotace 

Tato práce se zabývá bioremediací a jejím vyuţitím při sanacích starých 

ekologických zátěţí. Práce je zaměřena na sanaci lagun Ostramo, přesněji na pilotní test 

prováděný na lokalitě. Pilotní test byl zaměřen na hledání alternativního zdroje kyslíku při 

bioremediaci in situ podzemních vod. V práci jsou popsány podmínky nutné k bioremediaci a 

známé metody bioremediací. Dále se zabývá danou lokalitou a její kontaminací. Následuje 

podrobný popis příprav, laboratorních testů a  samotného pilotního testu. V závěru je 

zhodnocení provedených prací a moţné doporuĉení. 
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Summary 

This thesis deals with bioremediation and it´s use in remediation of contaminated 

sites. Thesis focuses on remediation of lagoons Ostramo, specifically on the pilot test 

performed at the site. Pilot test was focused on search of alternative sources of oxygen in situ 

bioremediation of groundwater. The thesis describes the conditions necessary for the 

bioremediation and known methods of bioremediation. It also deals with the site and its 

contamination and includes detailed description of the preparation, laboratory tests and the 

pilot test itself. At the end of the thesis is the evaluation of realized works and possible 

recommendations. 
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Seznam použitých zkratek 

BTEX                   Benzen, toluen, etylbenzen, xylen 

CA                        Kyselina citronová 

ĈD                        Ĉeské dráhy 

ĈHV                     Ĉistírna haldových vod 

ĈOV                     Ĉistírna odpadních vod 

EPA                      Environmental Protection Agency 

HDPE                   High-density polyethylene 

ISCO                    in situ chemická oxidace 

NAPL                  Nonaqueous-phase liquids 

NEL                     Nepolární extrahovatelné látky 

PAH                     Polycyklické aromatické uhlovodíky 

PAL-A                 Anionaktivní tenzidy 

PCA                     Plate Count Agar 

PCB                     Polychlorované bifenyly 

RU                       Ropné uhlovodíky 

TOC                     Celkový organický uhlík  

VOC                    Organické těkavé látky (Volatile Organic Compounds) 
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1 Úvod 

V dnešní době je kladen velký důraz na ochranu ţivotního prostředí a veškerá 

průmyslová výroba musí být z tohoto hlediska sledována a kontrolována. Takto tomu však 

nebylo vţdy. Nejen po celé Ĉeské republice, ale po celém světě vznikaly ekologické zátěţe. 

Tyto zátěţe pocházejí především z rychlého průmyslového rozvoje, kdy vznikaly neřízené 

skládky odpadů, plýtvalo se zdroji a prakticky neexistovala environmentální politika. Tento 

problém se zaĉal řešit v devadesátých letech minulého století a dnes je nedílnou souĉástí 

ekologické politiky státu. 

Takovouto starou ekologickou zátěţí je také skládka odpadů z rafinerie minerálních 

olejů, dnes známá pod jménem laguny Ostramo, která se nachází v Ostravě, okres Ostrava-

město, městský obvod Mariánské Hory a Hulváky. Rafinerie na výrobu petroleje a těţkého 

topného oleje byla zaloţena v roce 1888 a uzavřena v roce 1997. Za tuto dobu bylo na skládce 

uloţeno přes 370 000 m
3
 odpadu různého charakteru. Na zaĉátku devadesátých let byl 

proveden ekologický audit a následně se zaĉalo s přípravou a následnou realizací sanace této 

ekologické zátěţe. 

Sanace na lagunách Ostramo je zcela mimořádná a byla rozdělena do několika etap. 

Jednou z těchto etap je bioremediace in situ  horninového prostředí a podzemních vod v okolí 

skládky. Bioremediace je velmi vhodnou metodou pro dekontaminaci niţší úrovně zneĉištění 

ropných uhlovodíků horninového prostředí i podzemní vody a na lagunách Ostramo se uţ 

několik let s úspěchem vyuţívá při sanaci oblasti nazývané betonárna a kolej 2B. Tato metoda 

se měla také vyuţívat v oblasti zvané kolejiště, která je lokalitě betonárna velice podobná, ale 

bliţší průzkum objevil přítomnost solankových vod, která tuto metodu komplikuje. 

Bioremediace in situ je zde prováděná pomocí aerobních bakterií, které potřebují dostatek 

kyslíku. Na lokalitě betonárna je tento potřebný kyslík do prostředí dotován pomocí 

airspargingu. Tento postup však na lokalitě kolejiště nelze vyuţít právě díky přítomnosti 

solanek. Proto vznikla potřeba najít vhodnou metodu pro dotaci kyslíku na této lokalitě. 

Vznikl pilotní projekt, který měl odzkoušet dvě základní metody dotace kyslíku, a to 

metodu ISCO s vyuţitím peroxidu vodíku a metodu superprovzdušněné vody. Bohuţel byl 

pilotní projekt předĉasně zastaven a proběhla pouze metoda superprovzdušněné vody a 

metoda ISCO byla odzkoušena pouze v laboratorních podmínkách. 
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2 Metody biodegradace 

Mnoho organických i anorganických chemických látek je rozkládáno ĉinností ţivých 

organismů. V moderní spoleĉnosti se nachází spousta polutantů, které obsahují tyto chemické 

látky, a proto se vyuţívá tohoto přirozeného procesu při dekontaminaci odpadních vod i 

ţivotního prostředí. Tento proces se nazývá biodegradace [3]. Biodegradaci lze definovat jako 

proces, při kterém biologické organismy transformují strukturu chemických látek v ţivotním 

prostředí svou biochemickou reakcí metabolismu [10].  Tyto transformaĉní procesy vedou 

k tvorbě nových látek, které mohou být více, ĉi méně toxické pro ţivotní prostředí. Můţe také 

docházet k celkovému rozkladu kontaminujících látek na anorganické slouĉeniny uhlíku, 

dusíku, síry, fosforu a podobně, a tím dochází k návratu ţivin do koloběhu [2, 9]. 

Zjednodušené schéma degradace je znázorněno na obrázku ĉ. 1.  

 

Obrázek č. 1: Schéma degradace [10]. 

 

Bylo prokázáno, ţe biodegradaĉní procesy probíhají v kontaminovaných půdách, 

podzemních i povrchových vodách ĉi v sedimentech. Tyto procesy se dějí přirozeně pomocí 

mikrobiálních komunit, vyskytujících se v daných lokalitách. Mikroorganismy dokáţou 

rozkládat přírodní i antropogenní zneĉištění, a proto má biodegradace velký potenciál při 

úpravě kontaminovaných lokalit. Při jejich sanaci se vyuţívá bioremediaĉních technologií [1, 

9]. 
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Bylo zjištěno, ţe velmi vhodnými organismy pro degradaci polutantů v ţivotním 

prostředí jsou mikroorganismy, především bakterie, plísně ĉi kvasinky. Mikroorganismy jsou 

schopny degradovat uhlovodíky a vyuţívat je jako zdroje energie nebo uhlíku. 

2.1. Faktory ovlivňující biodegradaci  

Plánování biodegradaĉního procesu vychází především z informací o místě, kde 

proces bude probíhat a o podmínkách okolí. Faktorů ovlivňujících tento proces je mnoho a 

jedná se o faktory biologické a fyzikálně-chemické. Na základě těchto informací probíhá 

návrh vhodné bioremediaĉní technologie, všechny tyto informace však musí být brány v potaz 

jako celek, nikoli jednotlivě [3, 2]. 

2.1.1 Biologické faktory 

Přítomnost mikroorganismů s biodegradačním potenciálem 

 Mikrobiální spoleĉenství hraje důleţitou roli při bioremediaci. Je potřeba zajistit 

mikrobiologický rozbor pro zjištění druhů mikroorganismů, nacházejících se na místě, jejich 

mnoţství a samozřejmě jejich schopnost degradovat daný polutant, tedy biodegradaĉní 

potenciál. Ne vţdy je na lokalitě dostateĉné mnoţství mikroorganismů s vhodným 

biodegradaĉním potenciálem. V takovém případě je potřeba organismy vykultivovat uměle 

v laboratoři a poté je do prostředí aplikovat. U takto připravených kultur dochází 

k problémům v reálném prostředí. Mikroorganismy musí být schopny se přizpůsobit jak 

okolním podmínkám, tak přirozeně se vyskytujícím organismům. Jedná se o adaptaci. 

Adaptace, tedy přizpůsobování, kromě jiného, záleţí na koncentraci substrátu. Pokud jsou 

koncentrace nízké, buňky se přizpůsobí poměrně rychle, ale brzy dochází k vyĉerpání zdroje 

uhlíku, a tím k zastavení biodegradace. U příliš vysokých koncentrací můţe být přizpůsobení 

pomalé [9, 11, 2]. 

Při biodegradaci se většinou nepouţívá pouze jeden kmen mikroorganismu, ale jedná 

se o celé spoleĉenstvo mikroorganismů, které jsou na sobě, nebo na svých produktech závislí. 

Zde se uplatňuje takzvaný proces synergie. Synergismus je proces vzájemné spolupráce 

mikroorganismů při degradaci polutantu. Na tomto procesu se podílí dva ĉi více 

mikroorganismů, přiĉemţ ani jeden z nich není schopen polutant degradovat samostatně [9, 

11, 2]. Mezi jednotlivými populacemi mikroorganismů, které se spolu dostávají do kontaktu, 

vznikají i jiné vztahy neţ zmiňovaný synergismus. Přehled dalších vztahů mezi organismy je 

uveden v tabulce ĉ. 1. 
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Tabulka č. 1: Přehled jednotlivých vztahů mezi populacemi [13]. 

 

 

2.1.2 Fyzikálně – chemické faktory 

Další nezbytnou souĉástí pro zajištění správného průběhu biodegradace je zajištění 

vhodných fyzikálně – chemických podmínek. Je potřeba zjistit vlastnosti polutantu, jako jsou 

jeho struktura, toxicita, biodostupnost a biodegradabilita. Dále je nutné zjistit parametry 

okolního prostředí, jako jsou například koncentrace kyslíku, dusíku, fosforu a dalších 

nutrientů, hodnota pH, teplota, salinita a podobně. V neposlední řadě je třeba zjistit 

přítomnost dalších chemických látek a slouĉenin, které by mohly bránit procesu biodegradace 

[9].  

Biodegradabilita 

Biodegradabilita je schopnost látky být degradována. Tato vlastnost je závislá na 

chemické struktuře polutantu. Existuje mnoho snadno degradovatelných látek, ty však 

přidáním substituentů ztrácí tuto schopnost. Tyto substituenty se nazývají  xenofory a patří 

mezi ně například Cl
-
, Br

-
, (CN)

-
, NO2

-
 nebo (SO3H)

-
. Obtíţně rozloţitelné jsou i slouĉeniny 

obsahující methylovou ĉi hydroxylovou skupinu nebo aromatický kruh [9, 6]. 
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Bioavailabilita  

Biologická dostupnost, tedy bioavailabilita je další důleţitý faktor pro průběh 

biodegradace. Jedná se o dostupnost látky pro organismy a jejich metabolismus. Dostupnost 

závisí na vlastnostech slouĉeniny a na fyzikálně-chemických vlastnostech prostředí. 

Biodostupnost se sniţuje s prodluţující se dobou zdrţení polutantu v prostředí, coţ je 

připisováno stárnutí a zvětrávání v důsledku chemických oxidaĉních reakcí a pomalé difuzi 

do okolní organické hmoty [2]. Biodostupnost je dále omezována sorpcí na pevné materiály. 

Tato vlastnost závisí také na rozpustnosti látek, jelikoţ rozpuštěné látky jsou organismům 

dostupnější. 

Látky málo rozpustné nebo nerozpustné ve vodě vytváří fázi NAPL (nonaqueous-

phase liquids) nemísitelnou s vodou. Tyto látky jsou většinou dobře rozpustné v organických 

rozpouštědlech. Některé mikroorganismy jsou však schopny produkovat povrchově aktivní 

látky, takzvané biosurfaktanty (surface aktiv agent), které jsou schopny sniţovat mezifázové 

povrchové napětí, a tím usnadňují uvolňováni látek z fáze. Surfaktanty je moţné vytvořit 

umělou cestou. S jejich pouţitím však přichází problém sekundárního zneĉištění, které je 

moţné díky zvýšení mobility škodlivin [5, 9]. 

Parametry prostředí  

Pro správný průběh biodegradace jsou velice důleţité parametry okolního prostředí, 

jako jsou hodnota pH, teplota, tlak, salinita, konduktivita, redukĉně-oxidaĉní potenciál, obsah 

toxických látek pro mikroorganismy a hlavně dostupnost kyslíku, dusíku, fosforu a jiných 

nutrientů. Tyto parametry znaĉně ovlivňují růst a aktivitu mikroorganismů. Všechny tyto 

parametry musí být posuzovány spoleĉně jako celek, jelikoţ jsou na sobě závislé a navzájem 

se ovlivňují. Parametry prostředí jsou proměnlivé, je tedy potřeba průběţného monitoringu 

pro zajištění optimalizace všech faktorů [9, 12]. 

Hodnota pH prostředí je velice důleţitý parametr. Koncentrace vodíkových iontů má 

vliv na mikroorganizmy a jejich aktivitu enzymů, transport látek a funkci cytoplazmatické 

membrány. Při optimální hodnotě pH je rychlost enzymových reakcí maximální, ovšem kaţdý 

mikroorganismus má pro svoji existenci jiné rozmezí hodnot pH prostředí a extrémní 

podmínky působí letálně. Většina enzymů má optimum mezi pH 5 – 8. Metabolickou ĉinností 

organismů se pH prostředí můţe měnit, například mikroorganismus v kyselém prostředí můţe 

produkovat enzym, který svou ĉinností prostředí neutralizuje. pH má také vliv na formu 

zneĉišťující látky, a tedy na její rozpustnost a mobilitu [13, 9]. 
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Teplota má také vliv na vývoj mikroorganismů. Změnou teploty lze stimulovat ĉi 

inhibovat růst, měnit morfologii, metabolismus ĉi patogenitu organismu ĉi ovlivnit produkci 

enzymů. Při zvyšování teploty se zvyšuje i aktivita enzymů, ovšem musí se dodrţovat 

optimální rozmezí, dané urĉitým mikroorganismem. Při zvýšení teploty nad optimum rychlost 

enzymatické reakce rychle klesá, aţ ustane. Při teplotě niţší neţ je optimum, aktivita enzymů 

také klesá. Při teplotách pod bodem mrazu dochází k tvorbě krystalků vody v buňce, a tím k 

poškození buněĉné struktury. Podle optimální teploty můţeme mikroorganismy dělit na 

psychrofilní (optimální teplota 10 – 20 °C), mezofilní (optimální teplota 20 – 40 °C) a 

termofilní (optimální teplota 50 – 60 °C) [13]. Teplota má také vliv na ostatní parametry, jako 

je například konduktivita. 

Hydrostatický tlak mikroorganismy, ţijící v hloubkách, snášejí poměrně dobře, jen je 

pozměněna jejich morfologie. Například bylo zjištěno, ţe na dně, kde je vysoký hydrostatický 

tlak, rostou bakterie v dlouhých vláknech. Při změně na normální tlak bakterie fragmentují a 

dále rostou v tyĉinkách. Negativní úĉinek vysokých tlaků na mikroorganismy není zcela 

vysvětlen, ale nejĉastěji je spojován s negativním vlivem na syntézu buněĉné stěny [13]. 

Salinita ve velké míře můţe inhibovat růst mikroorganismů, a tím znemoţnit průběh 

biodegradace [3]. 

Konduktivita, tedy míra koncentrace elektrolytů ve vodě, vyjadřuje odhad obsahu 

rozpuštěných anorganických solí ve vodě. Destilovaná voda mívá konduktivitu 0,05 aţ 0,3 

mS/m. Povrchové a prosté podzemní vody 5 aţ 50 mS/m, některé průmyslové vody mohou 

mít hodnoty vyšší neţ 103 mS/m. Průměrná konduktivita pitných vod v ĈR je asi 40 mS/m 

[14]. 

Dostupnost kyslíku je jedním z nejdůleţitějších faktorů při biodegradaci.  

Mikroorganismy lze dělit v závislosti na jejich toleranci vůĉi molekulárnímu kyslíku, a to na 

aerobní a anaerobní organismy. Aerobní mikroorganismy ke svému ţivotu vyţadují 

přítomnost kyslíku, naopak na anaerobní mikroorganismy kyslík působí letálně. Podrobné 

dělení je uvedeno v tabulce ĉ. 2. Mnoţství kyslíku ovlivňuje aktivitu enzymů, a to i 

v anaerobním prostředí, kde záleţí na jeho dostupném mnoţství.  U fakultativně anaerobních 

mikroorganismů se v aerobním prostředí vyskytují jiné enzymy neţ u stejných 

mikroorganismů v prostředí anaerobním. Při biodegradaci se více vyuţívají aerobní pochody, 

jelikoţ jsou rychlejší, neţ anaerobní [13, 8]. 

 



Jana Veĉeřová: Vliv alternativních zdrojů kyslíku na bioremediaci v oblasti Laguny Ostramo 

 

7 

2015 

Tabulka č. 2: Vztah mikroorganismů k molekulárnímu kyslíku [13]. 

Specifikace mikroorganismu Podmínky prostředí 

striktně anaerobní 
vyţaduje úplnou absenci O2

 
(koncentrace více neţ 0,5 

% působí toxicky na mikroorganismy, které umírají 

obligátně anaerobní 

neutilizuje O2 jako koneĉný akceptor elektronů a má 

schopnost tolerance O2 v koncentracích maximálně do 

2 – 3 % 

aerotolerantní 
neutilizuje O2 jako koneĉný akceptor elektronů a má 

schopnost tolerance O2 v nízkých koncentracích  

fakultativně anaerobní 

ţije v aerobních i anaerobních podmínkách, některé 

mikroorganismy mají schopnost utilizace O2 jako 

koneĉného akceptoru elektronů  

mikroaerofilní 

má schopnost utilizace O2 jako koneĉného akceptoru 

elektronů, ale neroste za přítomnosti vzdušného O2 za 

normálního tlaku 

obligátně aerobní 
vyţaduje O2 jako koneĉný akceptor elektronů pro svůj 

metabolismus 

 

Redukĉně-oxidaĉní potenciál významně souvisí s pH prostředí a s obsahem kyslíku 

v prostředí. Jedná se o míru dostupnosti elektronů v roztoku. Redox potenciál urĉuje oxidaĉní 

(kladné hodnoty) nebo redukĉní (záporné hodnoty) podmínky ve vodách. Kladné hodnoty se 

vyskytují v aerobních podmínkách, naopak záporné hodnoty v podmínkách anaerobních. 

Reduktant při reakci uvolňuje elektrony (jedná se o elektronový donor) a sám se oxiduje, 

oxidant naopak elektrony přijímá (jedná se o akceptor elektronů) a sám se redukuje [13, 15]. 

Obsah uhlíku je pro mikroorganismy velice důleţitý, jelikoţ uhlík slouţí jako 

stavební materiál buňky. Mikroorganismy lze dělit podle vztahu ke zdroji uhlíku, a to zda 

vyuţívají jako zdroj uhlíku anorganické ĉi organické materiály. Dle toho rozlišujeme dvě 

skupiny bakterií, a to bakterie autotrofní (litotrofní) a bakterie heterotrofní (organotrofní). 

Autotrofní organismy vyuţívají jako zdroj uhlíku oxid uhliĉitý. Organismy heterotrofní 

vyuţívají jako zdroj uhlíku organické látky, jako jsou například polysacharidy, bílkoviny, 

organické kyseliny a podobně [13]. 

Obsah ţivin jako jsou dusík, fosfor, síra, hořĉík, draslík, vápník, zinek, ţelezo, 

mangan a podobně, jsou pro mikroorganismy nezbytné. V tělech organismů se většinou 

nachází ve stopovém mnoţství, ale sehrávají důleţitou roli například při syntéze bílkovin, 

přenosu energie atd. Mikroorganismy dále vyţadují přítomnost vitaminů, ty mají význam při 

výţivě mikroorganismů, aminokyselin a jiných růstových faktorů, které zajišťují správný růst 



Jana Veĉeřová: Vliv alternativních zdrojů kyslíku na bioremediaci v oblasti Laguny Ostramo 

 

8 

2015 

organismů. Mnoţství ţivin v půdě ovlivňuje mnoho jiţ zmiňovaných faktorů, jako jsou 

teplota, hodnota pH nebo klimatické podmínky [13, 11]. 

2.2. Biodegradace vybraných kontaminantů 

Biologické ĉistící procesy jsou povaţovány za atraktivní alternativu běţných 

sanaĉních metod, jako jsou například spalovací procesy. Tyto metody produkují méně 

škodlivých látek, ĉímţ zabrání dalšímu zneĉištění. Variantou biodegradace je bioremediace. 

Můţeme ji definovat dle U.S. Environmental Protection Agency (EPA) jako mikrobiální 

proces, vyuţívající degradaci nebo transformaci kontaminantů na méně toxické ĉi netoxické 

formy látek, ĉímţ odstraňuje škodliviny ze ţivotního prostředí [4]. V podstatě se jedná o 

akceleraci a řízení přirozených biodegradaĉních procesů. Bioremediace se vyuţívá při 

odstraňování těţko rozloţitelných a perzistentních látek, které se do ţivotního prostředí 

dostaly antropogenními vlivy, tedy ekologické škody, způsobené ĉinností ĉlověka [9]. Na 

základě znalostí prostředí, mikrobiálního osídlení a charakteru zneĉištění se vyuţívá dvou 

základních metod, a to fertilizace a seeding.  

Fertilizace spoĉívá v urychlení přirozeně probíhajících biodegradaĉních procesů, 

které jsou pomalé. Většinou se k urychlení procesu vyuţívá stimulace růstu přidáním zdrojů 

dusíku a fosforu ĉi jiných růstových faktorů nebo indikátorů enzymů [9].   

Seeding spoĉívá v přidání degradujících mikroorganismů se známými vlastnostmi do 

kontaminovaného prostředí, takzvaná bioaugmentace. Vyuţívá se především organismů 

izolovaných z přirozeného prostředí. Spolu s organismy je moţné do prostředí přidávat i 

potřebné ţiviny a růstové faktory [9]. 

Schopnost mikroorganismů rozkládat ropné uhlovodíky byla popsána jiţ v roce 

1946, kdy Zobell uvádí, ţe tato schopnost je závislá na sloţení kontaminantu a na 

podmínkách prostředí [16]. Proto je pro správné vyuţití bioremediace potřeba urĉit 

kontaminující látku a prostředí, v jakém se nachází. 

Nejrozšířenější kontaminanty lze rozdělit podle původu a fyzikálně-chemických 

vlastností do tří základních skupin:  

1. Organické těkavé látky (VOC)  

 benzen, toluen, etylbenzen, xylen (BTEX)  

 ostatní těkavé ropné uhlovodíky  

 niţší alkany a alkeny (cca do 11 uhlíků)  
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 chlorované alifatické uhlovodíky (např. dichloretan, dichloretylen, trichloretylen, 

tetrachloretylen)  

 

2. Organické látky obtíţně těkavé  

 polycyklické aromatické uhlovodíky (PAH) mimo naftalen  

 ostatní ropné uhlovodíky (prakticky motorová nafta a topné oleje)  

 polychlorované bifenyly (PCB) 

 fenoly  

 

3. Anorganické látky  

 kyanidy  

 amoniak  

 těţké kovy [9] 

2.2.1 Biodegradace organických těkavých látek 

Mezi těkavé organické látky patří především skupina chlorovaných alifatických 

uhlovodíků a skupina BTEX, kam patří benzen, toluen, etylbenzen a xylen. 

 BTEX jsou povaţovány jako důleţité zdroje zneĉištění vody, půdy a ovzduší. Do 

ţivotního prostředí se dostávají jako emise ze spalovacích procesů, převáţně jako výfukové 

plyny při automobilové dopravě [21]. 

Benzen je ĉirá, bezbarvá kapalina, která se vyuţívá jako průmyslové rozpouštědlo při 

výrobě plastů, léĉiv a výbušnin [17]. Toluen je hořlavá kapalina vyuţívající se při výrobě laků 

a barev jako rozpouštědlo [18]. Etylbenzen je hořlavá, ve vodě nerozpustná bezbarvá kapalina 

vyskytující se v ropných látkách. Vyuţívá se při výrobě styrenu, barev a rozpouštědel [19]. 

Xyleny jsou hořlavé kapalné látky a se vzduchem tvoří výbušnou směs. Dle polohy 

metylových skupin rozlišujeme xyleny na para-xylen (p-xylen), meta-xylen (m-xylen) a 

ortho-xylen (o-xylen). Vyskytují se v benzinu a petroleji a vyuţívají se při výrobě 

polystyrenových vláken, barviv a laků [20].  

BTEX jsou látky, vůĉi nimţ jsou mikroorganismy velmi vnímavé. K biodegradaci 

dochází převáţně za aerobních podmínek. Jako nejlépe biologicky odbouratelná slouĉenina se 

jeví toluen. Bylo prokázáno, ţe kmen Pseudomonas putida je schopen štěpit všechny sloţky 

skupiny BTEX na základě přímé oxidace aromatického kruhu [21]. Mezi další kmeny, které 
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jsou schopny degradovat tyto látky, patří například kmeny rodu Rhodococcus [21], 

Pseudomonas fluorescens [22] nebo  Janibacter sp. SB2 [23].   

Skupina chlorovaných alifatických uhlovodíků zahrnuje například vinilchlorid, 

dichlorethan, dichlorethylen, trichloretylen, tetrachloretylen. Jedná se o látky, které ve své 

molekule obsahují alespoň jeden atom halogenu vázaný jednoduchou vazbou na atom uhlíku, 

ale není souĉástí aromatického kruhu. Jsou ve vodě nesnadno rozpustné, těkavé a chemicky 

stálé. Vyuţívají se jako ĉisticí prostředky, organická rozpouštědla, chladicí média nebo hasiva 

[24]. Bylo zjištěno, ţe biodegradace chlorovaných alifatických uhlovodíků velice dobře 

probíhá v okolí mokřadů, díky mikroorganismům, které tvoří biofilm na kořenech tamních 

rostlin [25]. V případě zvýšené salinity prostředí lze například vyuţít bakterie Bacillus 

circulans [26]. 

2.2.2 Biodegradace organických, obtížně těkavých látek 

Do této skupiny řadíme polycyklické aromatické uhlovodíky (PAH), polychlorované 

bifenyly (PCB), fenoly a ostatní ropné uhlovodíky, jako jsou motorová nafta a topné oleje.  

Polycyklické aromatické uhlovodíky jsou skupinou několika stovek slouĉenin 

tvořených alespoň dvěma kondenzovanými benzenovými jádry [27]. Většinou se jedná o 

bezbarvé kapaliny ĉi tuhé látky s charakteristickým zápachem. Jsou nerozpustné ve vodě a 

velmi dobře rozpustné v organických rozpouštědlech [24]. Do ţivotního prostředí vstupují 

převáţně antropogenními vlivy. Vznikají při úpravě nerostných surovin, jako jsou uhlí a ropa, 

a jejich nedokonalým spalováním. PAH má toxické, karcinogenní a mutagenní vlastnosti a v 

ţivotním prostředí jsou perzistentní, proto je US EPA uvádí jako prioritní zneĉišťující látky 

[27]. 

Z důvodu špatné rozpustnosti těchto látek ve vodě je sníţena jejich biodostupnost, a 

tím je omezena samotná biodegradace. Ale i přes to existuje celá řada mikroorganismů 

degradujících tyto látky na látky jednodušší, tedy s menším poĉtem aromatických kruhů. 

Všeobecně platí, ţe snáze rozloţitelné PAH jsou ty s niţším poĉtem aromatických kruhů [28]. 

Mezi bakteriální kmeny, které degradují polycyklické aromatické uhlovodíky, patří například 

Janibacter sp. [29], Mycobacterium sp. [29], Streptomyces sp. [30] nebo Pseudomonas 

alcaligenes  [31]. 

Polychlorované bifenyly jsou skupina látek obsahující více neţ 200 jednotlivých 

slouĉenin, tedy kongenerů. Jedná se o chlororganické látky a rozdíl mezi jednotlivými 
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kongenery spoĉívá ve stupni chlorace a umístění atomu chloru na aromatických jádrech. 

Většinou se jedná o bezbarvé krystaly bez zápachu. V prostředí se přirozeně nevyskytují a 

jsou vyráběny pouze uměle. Vyuţívaly se do transformátorů a kondenzátorů, do barev, 

plastifikátorů nebo inkoustů. V souĉasné době se nevyrábějí pro jejich perzistenci v ţivotním 

prostředí, ale stále se ve velkém mnoţství v ţivotním prostředí vyskytují [32,33].  

Polychlorované bifenyly mohou podléhat mikrobiálnímu rozkladu, i kdyţ jsou 

vysoce hydrofobní a málo rozpustné ve vodě. Vyuţívá se oxidaĉních a redukĉních procesů, 

kdy anaerobní degradace vede k přeměně vysoce chlorovaných kongenerů PCB na méně 

chlorované, které jsou poměrně snadno odbouratelné aerobními bakteriemi [34]. Mezi 

bakteriální kmeny degradující PCB patří například Achromobacter [36], Pseudomonas sp. P2 

[37] nebo Rhodococcus ruber [38]. 

Fenoly jsou látky široce se vyskytující v přírodě. Produkuje je celá řada rostlin a 

ţivoĉichů, ale jsou vyráběny i uměle ĉlověkem. Jedná se o slouĉeniny obsahující 

hydroxylovou skupinu –OH navázanou na aromatickém jádru. Převáţně to jsou bezbarvé 

kapaliny nebo krystaly s charakteristickým zápachem. Ve vodě nejsou moc rozpustné, ale 

v organických slouĉeninách se rozpouští dobře. Vyuţívají se jako desinfekĉní prostředky, 

v chemickém nebo farmaceutickém průmyslu nebo při výrobě pesticidů. Do ţivotního 

prostředí se uvolňují také ze spalovacích procesů.  

Jelikoţ fenoly jsou známy pro své baktericidní úĉinky, zdá se bioremediace těchto 

látek nemoţná, ale i přesto si některé mikroorganismy vyvinuly mechanismy pro vyuţití 

fenolů jako zdroje uhlíku a energie [35]. 

2.2.3 Biodegradace anorganických látek 

Anorganické látky jsou přirozenou souĉástí všech sloţek ţivotního prostředí, proto je 

potřeba rozlišovat, kdy má látka v prostředí přirozený původ a kdy se jedná o antropogenní 

zneĉištění. Mezi zneĉišťující látky lze zařadit například kyanidy, oxidy dusíku, uhlíku ĉi síry, 

ale nejĉastěji se uvádí toxické kovy, mezi které patří olovo, rtuť, kadmium, arsen, zinek, 

chrom, měď a další. Zdrojem kontaminace ţivotního prostředí kovy je převáţně jejich 

zpracování. Míra toxicity závisí na typu kovu a jeho formě, na jeho koncentraci a prostředí, 

v jakém se nachází [24].  

Při biodegradaci toxických kovů se vyuţívá schopnosti mikroorganismů vyuţívat 

tyto látky jako zdroje esenciálních prvků a ţivin [39]. Mezi metody při biodegradaci 
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toxických kovů patří biovolatilizace, bioakumulace nebo biosorbce a dále chelace a tvorba 

komplexů. 

2.3. Existující metody biodegradace a jejich využití 

Při sanaci zneĉištěných lokalit pomocí biotechnologií je třeba zajistit základní 

podmínky, které jsou potřeba pro úspěšný průběh a výsledek sanace. Tyto podmínky platí 

obecně pro jakékoliv vyuţití a patří mezi ně: přítomnost polutantu a jeho biodostupnost, 

nepřítomnost inhibiĉních faktorů a pro zajištění fyziologických funkcí mikroorganismů 

nezbytných pro biotransformaci, optimální fyzikálně-chemické podmínky [8]. 

Další důleţitý faktor pro výběr vhodné sanaĉní technologie je samotná 

kontaminovaná lokalita. Bioremediaci lze provádět buďto přímo v místě zneĉištění, tedy in 

situ, kdy neprobíhá ţádný přesun hmot, jako je odtěţení zeminy ĉi odĉerpání podzemních vod 

na povrch. Tyto technologie nejsou většinou příliš nákladné, ale je znesnadněna kontrola 

procesu. Pokud k přesunu hmot dochází, hovoříme o bioremediaci ex situ, kterou lze dále dělit 

dle vzdálenosti přesunu hmot na metody on site a off site. Při metodách on site se odtěţená 

hmota přepravuje na krátké vzdálenosti na lokalitě, kde se sanuje. U metod off site je 

vzdálenost delší a hmota se přepravuje na specializované pracoviště [8, 9]. 

2.3.1 Biodegradační technologie in situ 

Mezi metody in situ patří bioventing, podporovaná bioremediace, biosparging, 

bioslurping, biotransformace, biologické reaktivní bariéry. 

Bioventing – tato metoda se vyuţívá při sanaci pevných materiálů v nesaturované 

zóně při aerobní biodegradaci. Lze ho vyuţít při sanaci zneĉištěných lokalit ropnými 

uhlovodíky, PAHs nebo BTEX. Princip spoĉívá v odsávání nebo vhánění vzduchu 

ventingovými vrty, aby se zvýšila koncentrace kyslíku, a tím se zlepšily podmínky 

biologického rozkladu. Podmínkou je přítomnost degradujících mikroorganismů. Do vrtu se 

zavádí jen tolik kyslíku, kolik ho dokáţou mikroorganismy spotřebovat, proto je tato metoda 

pomalá. Doba sanace se uvádí 5 měsíců aţ několik let. Při vhánění vzduchu do vrtů je také 

moţné vhánět látky, které mikroorganismy mohou vyuţít. Jedná se o kometabolický 

bioventing [8].   

Podporovaná bioremediace – tuto metodu lze vyuţít jak při sanaci pevných 

materiálů, tak podzemních vod. Princip spoĉívá v zapouštění roztoku do kontaminované zóny. 

Roztok můţe obsahovat například ţiviny mikroorganismů, samotné mikroorganismy, roztoky 
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povrchově aktivních látek pro biodostupnost polutantů, látky na úpravu fyzikálně-chemických 

parametrů média a podobně. Sloţení vţdy záleţí na individuální sanaci. Ve většině případů se 

jedná o zapravení kyslíku, který je při aerobních biologických degradaĉních procesech rychle 

spotřebováván. Kyslík je ĉasto dopravován do kontaminované zóny pomocí bioventingu. Jako 

další ĉasto uţívaná metoda se osvědĉila in situ chemická oxidace (ISCO). Ta spoĉívá 

v zapouštění vhodného oxidaĉního ĉinidla do kontaminovaného prostředí, kde při kontaktu 

s organickými látkami dochází k jejich rozkladu a k uvolnění kyslíku, který je vyuţitelný 

aerobními mikroorganismy. Další moţností podporované bioremediace je bioaugmentace, coţ 

spoĉívá v zapuštění vyselektovaných mikroorganismů s poţadovanými vlastnostmi (tzv. 

inokula) do zneĉištěné oblasti. Tyto metody jsou pouţitelné pro odstraňování ropných 

uhlovodíků, BTEX, PAH nebo organických kyselin. Doba ĉištění se pohybuje od 6 měsíců do 

7 let [8, 40].    

Biosparging – je metoda vyuţitelná pro sanaci podzemních vod nebo saturované 

zóny. Spoĉívá v zatlaĉení vzduchu nebo jiného plynu pod hladinu podzemní vody ke zvýšení 

biologické aktivity mikroorganismů. Zapouštět se dají spoleĉně s plynem i ţiviny. Metoda je 

vhodná i pro těkavé polutanty, jelikoţ, kdyţ vzduch prochází vodou, tak stripuje tyto těkavé 

polutanty do nesaturované zóny, kde mohou být buď biologicky rozloţeny, nebo odsávány 

vakuovou extrakcí. Doba sanace je zhruba od 6 do 24 měsíců [8].   

Bioslurping – je metoda kombinující dvě sanaĉní technologie: bioventing a vakuové 

odsávání produktu z hladiny podzemní vody. Bioventing podporuje ĉištění nesaturované zóny 

a slurping (sesrkávání) má na starost odstranit volnou fázi ve vodě nerozpustných polutantů, 

které jsou lehĉí neţ voda a hromadí se na hladině podzemní vody. Důleţitou roli zde hraje 

vznikající proudění vzduchu a podzemní vody, které podporuje proudění polutantu k vrtu. 

Tato metoda je vhodná pro ve vodě nerozpustné organické látky, lehĉí neţ voda, jako jsou 

například benzín nebo nafta [8].    

Biotransformace – je proces vyuţívající mikroorganismy, které svou metabolickou 

ĉinností dokáţou přeměnit jednu látku na jinou. Při sanaci se vyuţívá procesu, kdy výsledná 

látka je méně toxická neţ látka původní. Výsledná reakce však můţe být i opaĉná, tomu se 

však snaţíme vyhnout. Cílem není tedy odstranit kontaminující látku, ale pouze ji změnit na 

méně toxickou ĉi netoxickou. Metoda se ĉasto pouţívá při změně mocenství kovů, například 

Cr
+6

 na Cr
+3

 nebo pro převedení kovů z roztoků na ve vodě nerozpustné slouĉeniny. Doba 

ĉištění záleţí na mnoţství potřebných cyklů transformace. Jeden cyklus se pohybuje okolo 4 

aţ 8 dnů [8].     
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Biologické reaktivní bariéry – tuto technologii lze popsat jako zónu, přes kterou 

přirozeně proudí kontaminovaná voda. Zóna je vyplněna reaktivním materiálem, na kterém je 

bakteriální biomasa degradující zneĉištění v kontaminované vodě. Do výplně se dále dle 

potřeb přidává vhodné reakĉní ĉinidlo, ţiviny ĉi jiné přídavné látky. Tyto bariéry lze pouţít 

například k odstranění PAH, BTEX a jiných organických uhlovodíků nebo na anorganické 

zneĉištění [8].    

2.3.2 Biodegradační technologie ex situ 

Mezi metody dekontaminace ex situ patří biodegradace na dekontaminaĉní ploše, 

kompostování, biostabilizace, landfarming, biologické suspenzní systémy a bioreaktory. 

Biodegradace na dekontaminaĉní ploše – spoĉívá v zajištění přítomným 

mikroorganismům optimálních podmínek pro správný průběh biodegradace. Vytěţená zemina 

se umisťuje do zakládek na nepropustné dekontaminaĉní ploše. V případě nutnosti je ještě 

předem upravována například homogenizací. Jednotlivé zakládky jsou vybaveny 

zavlhĉovacím systémem, odvodňovacím systémem, provzdušňovacím systémem a dodávkou 

roztoků potřebných ţivin. Metoda se vyuţívá při ĉištění půd, stavebních sutin a jiných 

pevných materiálů zneĉištěných organickými polutanty nebo chlorovanými rozpouštědly [8]. 

Kompostování – jedná se o dnes uţ běţně pouţívanou metodu při zpracování 

odpadů. Kontaminovaný pevný materiál je smíchán s vlhĉím materiálem, jako jsou například 

dřevní štěpka, sláma nebo zelený odpad, aby bylo dosaţeno optimální pórozity, upraví se 

poměr C:N a zakládka se ukládá do figur, které jsou provzdušňovány. Jedná se zase o 

zajištění vhodných podmínek pro biodegradaci. V zakládkách dochází k termofilním 

podmínkám, a tím dochází i k dezinfekci biologického materiálu. Metoda je vhodná pro 

dekontaminaci půdy ĉi sedimentů kontaminovaných organickými látkami, pesticidy ĉi 

chlorovanými rozpouštědly [8]. 

Biostabilizace – zde se nejedná o odstranění škodlivé látky, ale pouze o její přeměnu 

v méně škodlivou ĉi neškodlivou. Základem je eliminace negativního působení nesnadno 

rozloţitelného polutantu. Existují dva způsoby. Při prvním se navodí takové podmínky, které 

podpoří biologickou tvorbu látek, které dokáţou vázat molekuly polutantu, a tím sníţit jejich 

biodostupnost. Při druhé moţnosti dochází ke změně molekuly polutantu vlivem biologických 

pochodů, a tím se polutant stane ve vodě nerozpustný, imobilní a méně škodlivý. Tyto 

postupy se pouţívají u špatně rozloţitelných kontaminantů, jako jsou PAH, PCB nebo některé 

kovy [8]. 
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Landfarming – jde o princip biologického aerobního rozkladu. Zemina nebo kal jsou 

rozprostřeny v tenké vrstvě, která se intenzivně provzdušňuje přeoráváním ĉi kypřením, a tím 

podporuje přirozenou biodegradaci. Lze přidávat i ţiviny nebo jiné látky. Tato metoda je 

vhodná pro ošetřování kalů z rafinerií silně zneĉištěných ropnými uhlovodíky, dále zemin 

s vysokou koncentrací PAH nebo pesticidů [8].  

Biologické suspenzní systémy – (sulurry phase system) je řízený proces 

biodegradace zemin a kalů. Tyto zeminy jsou homogenizovány a pak převedeny do suspenze 

s vodou v urĉitém poměru, následně jsou vedeny do suspenzních bioreaktorů nebo lagun. Tam 

je materiál promícháván, ĉímţ je zajištěno provzdušnění a neustálý přístup ţivin v celém 

objemu reaktoru a jsou zajištěny podmínky pro průběh biologického rozkladu. Po dokonĉení 

biologického ĉištění je suspenze odvodněna pomocí filtrů ĉi odstředivek. Metoda je 

pouţitelná pro kaly, zeminy nebo sedimenty zneĉištěné ropnými uhlovodíky, PCB, pesticidy a 

podobně [8]. 

Bioreaktory – v bioreaktorech jsou optimální podmínky pro průběh biologického 

rozkladu. Vyĉerpané podzemní vody jsou vedeny do těchto bioreaktorů, kde probíhá 

biodegradace. Většinou se jedná o aerobní biodegradaci, která je rychlejší a provzdušňováním 

dochází zároveň k promíchání obsahu bioreaktoru. Bioreaktory můţeme dělit na suspenzní 

nebo nárůstové. V suspenzních bioreaktorech rostou mikroorganismy rozptýleně v ošetřované 

vodě, která je míchaná hydraulicky, mechanicky nebo pneumaticky. V nárůstových 

bioreaktorech jsou pevné vestavby ĉi náplně, na kterých mikroorganismy vytvářejí biofilm. 

Polutanty z protékající kontaminované vody ulpívají na biofilmu, kde jsou odbourávány. 

V aerobních bioreaktorech lze ĉistit ĉásteĉně těkavé organické látky, ropné uhlovodíky, 

fenoly a jiné organické polutanty. V anaerobních reaktorech lze ĉistit chlorované slouĉeniny 

[8]. 
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3 Charakteristika vybrané lokality 

Zájmovým územím je areál skládek se svým přilehlým okolím. Pro tyto skládky je 

zaveden název „laguny Ostramo“, který bude v textu  uţíván. Skládky jsou nyní v majetku a 

správě státního podniku DIAMO, Stráţ pod Ralskem, odštěpný závod Odra. 

Lokalita se nachází v Ostravě, okres Ostrava-město, městský obvod Mariánské Hory 

a Hulváky. Skládky jsou situovány v průmyslové zóně na pravém břehu okrajové ĉásti údolní 

nivy řeky Odry. Ze severozápadní podélné strany přiléhá k lagunám kolejiště Ĉeských drah 

(ĈD), z jihovýchodní podélné strany přiléhá areál skládky stavební sutě městského 

investorského útvaru. Na jihozápadě sousedí laguny s betonárnou podniku Freschbeton a na 

severovýchodě se nachází ĉistírna haldových vod (ĈHV), která je nyní v majetku státního 

podniku DIAMO. V tomto směru dále navazuje areál firmy Trojek, s.r.o. (dříve ZACHEMO 

a.s.) a rafinérie minerálních olejů, jejímţ potřebám původně zájmový areál slouţil. 

V souĉasnosti není areál lagun ţádným způsobem vyuţíván [41,42]. Na obrázku ĉ. 2 je 

letecký pohled na areál lagun Ostramo. 

 

 

Obrázek č. 2: Letecký pohled na areál lagun Ostramo [43]. 
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3.1. Členění lokality 

V rámci celé skládky jsou rozlišovány tři dílĉí prostory, oznaĉované jako laguny R1, 

R2 a R3. Tyto tři dílĉí prostory jsou odděleny hrázemi a zemními valy a od okolí jsou 

izolovány podzemní těsnící stěnou. Průzkum lokality zjistil, ţe v prostoru mezi lagunou R1 a 

sousedním areálem Trojek, s.r.o. se nachází naváţkami překryté odpady, které mají podle 

všeho stejný původ a charakter jako náplň lagun a byly zde uloţeny ze všech nejdříve. Pro 

tento prostor byl zaveden pracovní název laguna R0. Plocha celé skládky ĉiní cca 7 ha 

[41,42]. Na obrázku ĉ. 3 jsou zobrazeny jednotlivé dílĉí prostory znaĉené jako laguny R1, R2, 

R3 a R0. Dále je zde vidět prostor betonárny podniku Freschbeton, kde probíhá bioremediace 

podzemních vod in situ. Důleţitou lokalitou je kolejiště Ĉeských drah, kde proběhl pilotní test 

dodávky alternativního zdroje kyslíku pro bioremediaci in situ. 

 

Laguna R3

Laguna R2

Laguna R1

Laguna R0

 

Obrázek č. 3: Situace lagun Ostramo a okolních subjektů [41]. 

 

3.2. Charakteristika ekologické zátěže 

Náplň skládek je z převáţné ĉásti kašovitá a kapalná a tvoří ji odpady z rafinerie 

minerálních olejů. Odpady byly na skládku ukládány volně a netříděně, proto jsou 

nehomogenní. Největšími kontaminanty jsou zde nepolární extrahovatelné látky (NEL) a 
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polycyklické aromatické uhlovodíky (PAH). Další řešenou látkou jsou anionaktivní tenzidy 

(PAL-A) [41]. 

Materiály, které byly do lagun ukládány, jsou tvořeny odpadem z rafinace 

upotřebených motorových olejů: destilaĉními zbytky, kyselými pryskyřicemi, alkalickým 

kalem z neutralizace NaOH, bělící hlinkou, kalem z ĉistírny odpadních vod (ĈOV) a kalem 

z chladících věţí. Další ukládané odpady jsou: parafíny, vosky, technický a lakový benzin, 

kontaminovaná stavební suť, kontaminovaná zemina, asfalt, zbytkové oleje, barely a sudy, 

filtraĉní materiály, kovový šrot, pneumatiky, plastové obaly a další [41]. 

Laguna R0 obsahuje pevné a polopevné odpady se směsí výplňových naváţek jako 

jsou stavební suť, hlína a popílek. Na ĉásti této laguny byla v minulosti (1994) postavena a 

následně v roce 2010 demolována ĈHV. Zbylá ĉást má pevný povrch pokrytý vegetací (tráva, 

keře, stromy). Mezi odpady, které byly do této laguny uloţeny, patří parafín, bělící hlinka a 

olejový kal [41]. 

Laguna R1 je ĉásteĉně zaplněna stavebním odpadem a ĉásteĉně je tvořena kapalnými 

odpady. Ĉást laguny je překryta naváţkami [41]. 

Laguna R2 obsahovala směs kapalného a pevného odpadu. Kapalná ĉást byla tvořena 

oleji a vodou. Nacházely se zde i kaly, které pokrývaly větší ĉást laguny a vystupovaly aţ nad 

vodu s fází olejů. Dále se zde nacházely i naváţky neutralizaĉních kalů [41]. V souĉasné době 

je laguna R2 z převáţné ĉásti vytěţena  a nachází se v ní  cca 20 tisíc tun převápněných kalů 

ve formě nezpevněné komunikace při dělící hrázi mezi lagunou R2 a R3, 2 zavápňovací jímky 

a přeĉerpávací jímky vod sráţkového původu. 

Laguna R3 obsahuje převáţně kapalné a kašovité odpady a u dna měkký kal a pevné 

odpady. Při okrajích se objevují naváţky hlinky a neutralizaĉních kalů. Kapalná fáze tvoří dvě 

samostatné vrstvy oleje a lagunových vod o různé objemové hmotnosti. Při dešťových 

sráţkách je voda z lagun R0, R1 a R2 odváděna do laguny R3, odkud se následně ĉerpá na 

ĉistírnu lagunových vod.  Na ĉistírně lagunových vod je ĉištěna a následně vypouštěna do 

městské kanalizace [41]. 

Hráze lagun jsou tvořeny zemními valy o výšce kolem 5 m nad okolním terénem. 

Laguny jsou zaloţeny na povodňových náplavových materiálech údolní nivy (resp. na 

naváţkách) a nemají ţádnou dnovou izolaci ani drenáţní systém. Laguny R1, R2 a R3 jsou 

dnes obehnány jílovo-cementovou (milánskou) těsnící stěnou zapuštěnou do podloţí štěrků, 

která byla vybudována v letech 1972 aţ 1992 v celkové konstrukĉní délce 1 264,5 m. Šířka 
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jílovo-cementové podzemní stěny je variabilní od 55 do 80 cm a je vetknuta do hloubky 1 - 

1,5 m pod úroveň jílového podloţí. Celá stěna kolem lagun vymezuje plochu cca 50 000 m
2
. 

Detailní hodnocení kontaminace podzemních vod v okolí lagun naznaĉuje moţnou existenci 

netěsností stěny na severozápadě podél kolejiště ĈD, coţ představuje trvalý zdroj 

kontaminace okolí [41]. 

3.3. Historie vzniku 

V roce 1888 byla zaloţena rafinerie na výrobu petroleje a těţkého topného oleje. Ta 

byla za druhé světové války přestavěna na rafinerii surových minerálních olejů pro potřeby 

armády. Od konce druhé světové války zde bylo produkováno mnoho rafinérských výrobků, 

jako jsou maziva, oleje, parafín, benzin ĉi asfalt. V roce 1965 zde byla vybudována linka na 

regeneraci upotřebených ropných olejů, jejíţ souĉástí byla technologie kyselinové rafinace. 

Regenerace upotřebených ropných olejů se v roce 1981 stala jediným výrobním programem 

rafinerie. Provoz byl zastaven v roce 1996 a do souĉasnosti nebyl obnoven. Laguny slouţily 

jako skládka odpadů z rafinerie minerálních olejů po celou dobu provozu rafinerie. V roce 

1992 byl státní podnik OSTRAMO privatizován přímým prodejem a novým majitelem se 

stala spoleĉnost OSTRAMO – Vlĉek a spol., s.r.o., která v roce 1994 nechala zpracovat 

ekologický audit. Ten prokázal, ţe negativní dopad staré ekologické zátěţe je obrovská a jeho 

řešení bude finanĉně a technologicky mimořádné. Z těchto důvodů vláda ĈR dne 24. dubna 

1996 souhlasila s převodem majetku skládky odpadů do vlastnictví státu.  Dne 1. února 1997 

převzal skládky odpadu se souvisejícími objekty státní podnik DIAMO Stráţ pod Ralskem, 

aby spoleĉně s městem Ostravou zajišťoval jeho sanaci. 

Na obrázku ĉ. 4 je vidět skládka kapalných odpadů, menších rozměrů, a naváţka 

tuhých odpadů v prostoru dnešní laguny R0. Tato ĉást byla na konci 40. let 20. století 

rekultivována. Radikálnější rozšíření skládky ke konci 50. let 20. století je vidět na obrázku ĉ. 

5. Rozšířená ĉást byla rozdělena na dvě tůně pojmenované Tůň jasu a Tůň klidu. Prostor Tůně 

jasu se stal později základem pro lagunu R1. Na obrázku ĉ. 6 je jiţ zřetelná laguna R2 

v dnešních rozměrech. Byla postavena zaĉátkem 60. let 20. století. Na obrázku ĉ. 7 vidíme 

rozšíření skládky o lagunu R3, která byla postavena zaĉátkem 70. let 20. století.  
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Obrázek č. 4:  Letecký snímek z roku 1946 [41]. 

 

 

 

Obrázek č. 5: Letecký snímek z roku 1966 [41]. 
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Obrázek č. 6:  Letecký snímek z roku 1970 [41]. 

 

 

 

Obrázek č. 7:  Letecký snímek z roku 1979 [41]. 
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3.4. Prostor provádění bioremediace 

Lokalita se nachází v prostoru kolejiště ĈD na severozápadní straně lagun. Pro 

provádění pilotního testu dodávky alternativního zdroje kyslíku byl vymezen prostor o 

rozloze 25 m
2
, těsně přiléhající k hrázi laguny R3. V blízkosti se nachází aplikaĉní centrum 

lokality Ostramo. Ve vymezeném prostoru, zobrazeném na obrázku ĉ. 8, se nachází dvě 

ţelezniĉní kolejové vleĉky [44]. 

 

Obrázek č. 8:  Upravený letecký snímek zájmového území [44]. 

3.5. Použitá technologie bioremediace 

V prostoru betonárny a v prostoru přiléhajícím k jihozápadní straně laguny R3 je s 

úspěchem vyuţívána metoda bioremediace in situ s dotací kyslíku airspargingem. Tato 

technologie by se dle původního plánu měla vyuţívat i v prostoru kolejiště [44]. 

Základem této technologie je sanaĉní ĉerpání podzemní vody, promývání přeĉištěnou 

vodou s přídavkem povrchově aktivních látek, s podporou aerobní bioremediace dávkováním 

inokula mikroorganismů a roztoku základních nutrientů, jako jsou uhlík, dusík, fosfor, síra a 

jiné důleţité prvky [44]. To je zajištěno přídavkem NP-solu a síranu amonného do inokula. 

Jako zdroj uhlíku zde slouţí samotné zneĉištění, které je také v malém mnoţství dodáváno do 

bioreaktorů jako ţiviny ve formě fáze. Pro lepší dostupnost uhlíku bakteriím je do fáze 

přidáván průmyslový odmašťovaĉ REO 801. Zásak bakteriálního inokula je prováděn pomocí 

vrtů, které jsou strategicky rozmístěny po okolí. Tyto vrty slouţí také k provzdušnění 

Laguna R3 

APLIKAČNÍ 

CENTRUM 

ZÁJMOVÝ PROSTOR 

přívodní potrubí 
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podzemní vody. Bioreaktory, přípravné nádrţe roztoků a ţivin a kompresory jsou umístěny v 

aplikaĉním centru. 

Inokulum je sloţeno ze tří bakterií: Pseudomonas fluorescens, Pseudomonas putida a 

Pseudomonas veronii a jedné kvasinky rodu Yarrowia lipolytica. Jako médium slouţí 

odĉerpaná sanaĉní voda. 

Pseudomonas fluorescens je gram-negativní bakterie ve tvaru rovné nebo mírně 

zakřivené tyĉinky. K pohybu pouţívá několik biĉíků. Jedná se o nepatogenní, fluorescenĉní 

bakterii. Je obligátně aerobní a ke svému ţivotu tedy vyţaduje kyslík. Optimální teplota pro 

růst Pseudomonas fluorescens je 25-30 °C. Běţně se vyskytuje jako kontaminant v potravě, 

jako jsou mléĉné výrobky, vejce ĉi ryby. Vyskytuje se také v okolí kořenů rostlin, kterým 

svou metabolickou ĉinností zajišťuje některé ţiviny a chrání je před napadením patogeny 

jiných mikroorganismů tvorbou antibiotik, ĉehoţ se vyuţívá v zemědělství. Další její vyuţití 

je při biodegradaci, rozkládá některé styreny a polycyklické aromatické uhlovodíky [45, 46]. 

Pseudomonas putida je gram-negativní, nepatogenní, tyĉinkovitá bakterie. Pohybuje 

se prostřednictvím jednoho nebo více biĉíků. Je obligátně aerobní a optimální růst se 

pohybuje mezi 25-30 °C. Přirozeně se vyskytuje ve většině zeminách a vodách bohatých na 

kyslík. Podobně jako Pseudomonas fluorescens se vyskytuje na kořenech rostlin a indikuje 

jejich růst. Větší potenciál má však v bioremediacích. Bylo prokázáno, ţe dokáţe rozkládat 

organická rozpouštědla, aromatické i alifatické uhlovodíky a jiné organické látky [46]. 

Pseudomonas veronii je gram-negativní, tyĉinkovitá, fluorescenĉní bakterie. Poprvé 

byla izolována z přírodních pramenů ve Francii. Bylo prokázáno, ţe dokáţe degradovat 

jednoduché aromatické slouĉeniny, a proto ji lze vyuţít při bioremediaci kontaminovaných 

vod a půd [47]. 

Yarrowia lipolytica je obligátně aerobní, nepatogenní kvasinka, která byla vytvořena 

na základě amorfního druhu Candida lipolytica. Optimálně roste při teplotě 25-30 °C. Jako 

zdroj uhlíku vyuţívá běţné uhlovodíky a tuky, a tím se řadí mezi kvasinky vhodné v 

biotechnologických aplikacích. Běţně je izolována ze sýrů, jogurtů ĉi uzenin, ale vyskytuje se  

také v oblastech zneĉištěných oleji. Tato kvasinka je schopna rozkládat hydrofobní látky, jako 

jsou například oleje, a díky tomu je moţné ji vyuţívat při biodegradaci ropných uhlovodíků 

[48, 49, 50].  
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4 Problematika bioremediace v oblasti kolejiště 

Oblast kolejiště nacházející se na severozápadní straně od lagun, nebyla v rámci 

probíhající sanace doposud řešena. V původním prováděcím projektu měla být oblast 

sanována formou bioremediace in situ s vyuţitím air spargingu. Tento zájmový prostor však 

komplikuje přítomnost solankových vod, které se nacházejí v zóně, kde se nachází i perforace 

spargingových vrtů. Vyuţitím těchto airsparingových vrtů hrozí rozvíření solankových vod do 

okolí, proto vznikla potřeba navrhnout jiný zdroj kyslíku pro podporu bioremediace [44]. 

Z tohoto důvodu byl navrţen pilotní test, jehoţ úĉelem je odzkoušení modifikované 

sanaĉní technologie v poloprovozním měřítku tak, aby na základě jeho výsledků bylo moţno 

projektovat vlastní sanaĉní práce v lokalitě kolejiště [44]. 

V rámci pilotního testu zůstává základní technologií bioremediace in situ, která je 

popsána v kapitole 3.5. Zásadní změna bude v dodávce zdroje kyslíku. Původní návrh, jeţ 

poĉítal s vyuţitím air spargingu, je nevyhovující a proto byl navrţen  pilotní test bioremediace 

in situ v kolejišti ĈD, v místě s výskytem solanek při bázi štěrkopískového kolektoru se 

zaměřením na zjištění vhodného zdroje dotace kyslíku do horninového prostředí [44]. 

Navrţeny byly dvě technologie, a to zasakování superprovzdušněné vody a 

technologie ISCO s vyuţitím peroxidu vodíku [44]. 

Tyto navrhované technologie by měly navodit v prostředí vhodné podmínky pro 

průběh bioremediace, aniţ by docházelo k negativnímu ovlivňování solanek a ostatních 

sanaĉních prací [44]. 

4.1. Kontaminace v prostoru kolejiště 

V prostoru jsou kontaminovány jak naváţky, tak štěrková terasa i podzemní vody. 

Jedním z řešených kontaminantů jsou zde NEL. Kontaminace je pravděpodobně způsobena v 

důsledku laterálních průniků ropných látek přes hráze lagun před vybudováním obvodové 

těsnící stěny a případnými netěsnostmi [42]. 

Naváţky jsou v zájmové lokalitě tvořeny ze shora makadamem, štěrkovitými hlínami 

a haldovinami, které nasedají na vrstvu náplavových hlín, které naváţky oddělují od 

podloţního kolektoru jemnozrnných aţ středně zrnných písků, které níţe přecházejí v písĉitý 

štěrk. Mocnost naváţek podél lagun u kolejiště ĈD je malá, průměrně 2 m. Ve znaĉné ĉásti 

plochy je dokumentováno masivní zneĉištění zemin téměř v celé mocnosti. Hodnoty 
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kontaminace NEL dosahují řádu desítek g/kg. K uvolňování kontaminace z takto zneĉištěné 

zeminy můţe docházet jen výluhem do pórových vod. Největší zneĉištění ve směru do 

kolejiště ĈD zasahuje nejvýše do vzdálenosti cca 40 m od paty hrází lagun a to pouze lokálně. 

Kontaminace klesá směrem dále do kolejiště ĈD a její vliv je předpokládán nejvýše 50 aţ 70 

m od lagun [42, 44]. 

 V nesaturované i saturované zóně v tomto prostoru byly naměřeny vysoké hodnoty 

NEL, které indikují i existenci volné fáze ropných uhlovodíků (RU) na hladině podzemní 

vody. Dále byly objeveny solankové vody obsahující především sírany, ţelezo, hliník, 

amonné ionty, chrom ĉi berylium, ale i BETX a podobně [42, 44]. 

4.2. Teoretická příprava pro zajištění alternativního zdroje kyslíku 

4.2.1 Superprovzdušněná voda 

Moţnou variantou pro zavedení dostateĉného mnoţství kyslíku pro průběh 

bioremediace je aplikace superprovzdušněné vody. Tato metoda se pouţívá v ĉistírnách 

odpadních vod, kdy je přímo do bioreaktoru vháněn kyslík pod tlakem, tím se voda saturuje 

kyslíkem, a ten je spotřebováván při biologickém procesu [58]. Pro lokalitu kolejiště se 

vyskytují dvě varianty přípravy této superprovzdušněné vody. Superprovzdušněná voda bude 

připravována v těsné blízkosti zájmové lokality a ihned bude tlakově injektována do objektů 

zkušebního systému tak, aby k uvolnění plynů došlo aţ v kontaminovaném horninovém 

prostředí [44], nebo kyslík bude vháněn přímo do podzemní vody ve vrtu. Tato metoda, pro 

zlepšení bioremediace v horninovém prostředí, byla s úspěchem zkoušena pouze v Kanadě 

[51]. 

4.2.2 ISCO 

Testování technologie ISCO s vyuţitím peroxidu vodíku bylo provedeno v roce 2013 

v prostoru betonárny na jihozápadní straně areálu lagun. Tento prostor je velice podobný 

prostoru kolejiště jak svými geochemickými podmínkami (vysoký obsah Fe), tak zneĉištěním. 

V areálu betonárny se však nenachází solankové vody, coţ je důvod pro další testování na 

lokalitě kolejiště [44, 52].  

Peroxid vodíku se při vhodných podmínkách rozkládá na vodu a kyslík, který se 

následně v důsledku ustalování termodynamické rovnováhy rozpouští do podzemní vody. 
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Rozklad peroxidu vodíku je katalyzován přítomnými ionty kovů (např. Fe), na druhou stranu 

lze reakci zpomalovat pomocí různých stabilizátorů (kyselina citronová) [53]. 

Vyuţití chemické oxidace na bázi peroxidu vodíku bylo zvoleno z důvodu vysoké 

koncentrace ţeleza v podzemních vodách. Směs peroxidu vodíku a ţeleznatých iontů se 

oznaĉuje jako Fentonovo ĉinidlo. Pro správný průběh Fentonovy reakce je nutné zvolit 

optimální poměr a koncentrace jednotlivých ĉinidel, tzn. ţeleza a peroxidu, ale i stabilizátorů, 

které udrţují Fentonovu reakci v chodu a prodluţují reakĉní dobu oxidace. Uţitím 

stabilizátorů, jimiţ jsou nejĉastěji organické kyseliny, se reakĉní směs oznaĉuje jako 

modifikované Fentonovo ĉinidlo. V tomto případě  bylo vyuţito, jako stabilizátoru, kyseliny 

citronové [52]. 

Pilotnímu testu předcházely laboratorní pokusy, ze kterých vyplynulo, ţe zeminy 

odebrané pro úĉely testu jsou dostateĉným zdrojem ţeleza a vzhledem k průběhu 

laboratorních reakcí se jako optimální kombinace jeví roztok 5% H2O2 a kyseliny citronové 

v koncentraci 0,5 g/l. Při tomto poměru látek docházelo k mírnějšímu nárůstu teploty, niţší 

rychlosti spotřeby peroxidu vodíku v porovnání s ostatními testovanými kombinacemi 

(koncentrace peroxidu 5% a 10%, obecně s niţší koncentrací kyseliny citronové). Tyto testy 

předpokládaly silný exotermní průběh reakce, to se však v průběhu terénních testů v roce 

2013 neprokázalo. Nárůsty teplot se pohybovaly od prvních jednotek stupňů maximálně do 10 

°C [52].  

Realizovaným monitoringem byly v rámci pilotního testu v roce 2013 doloţeny 

výrazné rozdíly v rychlosti rozkladu peroxidu vodíku při uţití odlišných vstupních 

koncentrací ĉinidel. V testovaném prostředí kyselina citronová funguje jako látka, silně 

pufrující a zpomalující Fentonovu reakci, a to i za přítomnosti vysoké koncentrace ţeleza a 

zároveň za vysoké koncentrace peroxidu vodíku (10% i 15% H2O2) [52]. 

Tato metoda  potvrdila, ţe kontaminant sorbovaný v horninovém prostředí je 

relativně uvolňován do podzemní vody, a tím dochází k nárůstu koncentrace NEL ve vodné 

fázi a k mírnému nárůstu vyplavené volné fáze RU. Souĉasně při kontaktu s kontaminací NEL 

přímo destruuje kontaminant, coţ bylo přímo doloţeno laboratorním pokusem, při němţ byly 

přítomné NEL směsí Fentonova ĉinidla odbourávány. To neplatí pro kontaminaci PAL-A, 

které destrukĉní efekt nevykazují [52].  

Dále bylo zjištěno, ţe je nízké riziko migrace ĉinidel z důvodu jejich nestability, a 

proto lze tuto metodu vyuţít bez většího rizika úniku těchto látek mimo sanovaný prostor. 
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Reakci lze také poměrně dobře řídit a lze předvídat, jaký průběh bude mít reakce při uţití 

různé koncentrace peroxidu, ţeleza a kyseliny [52]. 

ISCO má také pozitivní vliv na okolní prostředí. Dochází k takzvanému stripingu, 

kdy jsou kontaminanty mechanicky uvolňovány. Zahříváním prostředí se mění viskozita a 

kontaminující látky jsou lépe dostupné pro bioremediaci. Mírně zvýšená teplota má zároveň 

pozitivní vliv na mikroorganismy a dochází k podpoře jejich aktivity [52]. 

Jako největší pozitivum se jeví přínos kyslíku do prostředí, ĉímţ podporuje 

bioremediaci. Kyslík je dodáván do prostředí v řádu jednotek mg/l. Doba setrvání závisí na 

reţimu lokality (ĉerpání vod) a průtoĉnosti lokality a pouţitých ĉinidlech. Při uţití 

stabilizátoru (kyseliny citronové) i za přítomnosti iontů ţeleza dochází k udrţení měřitelné 

koncentrace peroxidu v systému v řádu hodin aţ desítek hodin [52]. 

ISCO při uţití peroxidu vodíku v koncentraci 5% (a niţší) nemá likvidaĉní úĉinky na 

přítomnou autochtonní mikroflóru, coţ bylo doloţeno pravidelným monitoringem 

mikrobiologických parametrů v rámci probíhající sanace formou bioremediace in situ. Tato 

metoda má také pozitivní dopad na fyzikálněchemické parametry, jako je pH, jelikoţ místní 

populace mikroorganismů preferuje niţší pH, které krátkodobě navozuje aplikovaný roztok 

Fentonova ĉinidla [52]. 

Podle těchto poznatků se metoda ISCO s aplikací stabilizovaného peroxidu vodíku 

do saturované zóny jeví jako vhodná metoda k podpoře bioremediace na lokalitě kolejiště. 

Bylo tedy plánováno tuto metodu zde otestovat, za přítomnosti solankových vod. Bohuţel, 

tato metoda dodnes nebyla na této lokalitě testována, i kdyţ byla zahrnuta v pilotním testu 

dodávky alternativního zdroje kyslíku pro bioremediaci in situ v prostoru kolejiště. Byly 

provedeny pouze laboratorní testy pro zjištění potřebné koncentrace stabilizovaného peroxidu 

vodíku k saturaci prostředí kyslíkem a pro zjištění rychlosti spotřeby kyslíku po aplikaci 

roztoku do horninové matrix. Tento pilotní test byl předĉasně ukonĉen a veškeré závěry, 

týkající se vhodnosti vyuţití metody ISCO s aplikací peroxidu vodíku na této lokalitě, jsou 

zaloţeny na provedených laboratorních testech a pilotním testu v lokalitě betonárny a jsou 

teoretické. 
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5 Pilotní zkoušky 

Smyslem pilotního testu je nalezení vhodné technicko-ekonomické alternativy 

dodávky kyslíku do horninového prostředí jako nejvýhodnějšího terminálního akceptoru 

elektronů v procesu biodegradace pro případ, kdy není moţno uţít k tomuto úĉelu schválený 

airsparging. 

V rámci projektu pilotního testu se předpokládá, ţe na vymezeném prostoru kolejiště 

budou v etapách odzkoušeny technologie různým způsobem dodávající do prostředí kyslík: 

- technologie superprovzdušněné vody (fyzikálním způsobem přesycená voda 

kyslíkem), 

- kontinuální aplikace zředěného roztoku peroxidu vodíku, 

- nárazová aplikace roztoku peroxidu vodíku, 

- případná kombinace výše uvedených postupů [44]. 

V první etapě pilotního testu bude prostředí (naváţky a saturovaná zóna) po dobu 

jednoho měsíce kontinuálně promýváno a dotováno superprovzdušněnou vodou. 

Ve druhé etapě pilotního testu bude prostředí (naváţky a saturovaná zóna) po dobu 

jednoho měsíce kontinuálně promýváno roztokem zředěného peroxidu vodíku. 

Ve třetí etapě (po dílĉím vyhodnocení) bude realizována buď nárazová aplikace 

koncentrovanějšího roztoku peroxidu vodíku, nebo kombinace výše uvedených technologií 

v uspořádání kontinuální dodávky superprovdzušněné vody do horizontu naváţek a 

kontinuální dodávky roztoku peroxidu vodíku do saturované zóny. To vše dle předchozích 

výsledků - tj. v případě pozitivních výsledků prvních dvou etap, bude třetí etapa věnována 

kombinaci prvních dvou technologií, naopak v případě negativních nebo neprůkazných 

výsledků úvodních etap, proběhne nárazová aplikace koncentrovanějšího roztoku peroxidu 

[44]. 

Pilotní test byl zahájen a předĉasně ukonĉen a doteď proběhla pouze první etapa, a to 

aplikace superprovzdušněné vody. Pro technologii ISCO byly provedeny pouze laboratorní 

testy pro urĉení optimálního mnoţství peroxidu vodíku a kyseliny citronové. Aplikace 

technologie ISCO byla odzkoušena v roce 2013 na lokalitě betonárny, kde jsou podmínky 

podobné, jako na lokalitě Kolejiště s výjimkou přítomnosti solanek. Tato metoda je popsána 
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výše v kapitole 4.2.2. a závěry, týkající se vhodnosti vyuţití ISCO metody na této lokalitě, 

jsou tedy pouze teoretické.  

5.1. Laboratorní testy 

Pilotnímu testu předcházely laboratorní testy. Tyto testy byly provedeny za úĉelem 

zjištění potřebné koncentrace stabilizovaného peroxidu vodíku k saturaci prostředí kyslíkem a 

za úĉelem zjištění rychlosti spotřeby kyslíku po aplikaci roztoku do horninové matrix [53]. 

5.1.1 Odběry vzorků 

Podzemní voda 

Odběr vzorku podzemní vody byl proveden z vrtů S3 a S-4A pomocí ponorného 

ĉerpadla Gigant do ustálení hydrochemických parametrů, jako jsou teplota, konduktivita, pH a 

redox potenciál v průtoĉné cele bez ovlivnění kontaktu se vzduchem. Před zahájením 

vzorkování byla ve vrtech změřena hladina podzemní vody. Všechny naměřené hodnoty jsou 

uvedeny v tabulce ĉ. 3. Odběr byl proveden v hloubce 1,0 m pod hladinou podzemní vody a 

ĉerpané mnoţství bylo 3 l/min [53]. 

Vzorek vody pro laboratorní testy byl odebrán do 5 l skleněné nádoby vybavené 

teflonovým těsněním bez vzduchové bubliny a do laboratoře byl transportován v chladicím 

boxu v den odběru [53]. 

Tabulka č. 3: Parametry podzemní vody při experimentech [53]. 

 

O2 

(mg/l) 

Eh 

(mV) 

K 

(mS/cm) pH (-) T (
o
C) 

hl. p.v. 

(m) 

S3 2,56 105 2,36 6,5 17,1 4,19 

S-4a 3,63 398 5,24 3,2 17,2 4,20 

 

Zemina 

Odběr vzorku zeminy byl proveden ruĉní vibraĉní soupravou Ejkelkamp, pohon 

Makita, průměr 32 – 60 mm z hloubek 1,5 – 3,5 (naváţky) a 4,5 – 5,5 m (štěrky) pod terénem. 

Na obrázku ĉ. 9 je vidět sloţení  zeminy v urĉitých hloubkách odběru:  

 naváţky (1,5 – 3,5 m): písĉito-jílovitá hlína s úlomky prachovců s vysokým 

obsahem organické frakce, 
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 štěrky (4,5 – 5,5 m): středně zrnné ulehlé písky přecházející ve štěrky, 

s hloubkou narůstá zastoupení hrubší frakce, silně kontaminované ropnými 

látkami [53]. 

 

Obrázek č. 9: Odebrané vzorky zeminy z hloubky: zleva 1 – 2 m, 4,0 – 4,5 m, 4,5 – 5,0 m pod terénem [53]. 

 

Vzorek byl připraven smísením dílĉích odběrů z realizovaných návrtů. Dílĉí vzorky 

byly odebrány nerezovou lopatkou do vzorkovacích sáĉků v mnoţství 10 kg a 2 kg. Výsledný 

vzorek vznikl smísením dílĉích vzorků v nerezové nádobě. Připravené vzorky byly umístěny 

do uzavíratelného kbelíku, vybaveny štítkem a v termoboxu převezeny do laboratoře, kde 

v laboratorních podmínkách došlo k homogenizaci vzorků [53]. 

5.1.2 Testy 

Podzemní vody 

 Koncentrace Fe byla stanovena spektrofotometricky. 

 Experiment zjištění potřebné koncentrace stabilizovaného peroxidu vodíku 

k saturaci prostředí kyslíkem. 

Experiment probíhal v nádobě o objemu 200 ml z tmavého skla. Voda z lokality z 

vrtu S-4a byla smíchána ve vhodném poměru s peroxidem vodíku a kyselinou citronovou  

(poměry těchto látek jsou uvedeny v tabulce ĉ. 4). Reakĉní nádoba byla, takto připraveným 

roztokem, naplněna aţ po hrdlo. Poté byla do nádoby vloţena kyslíková elektroda (CellOx 

325). Hrdlo nádoby bylo obaleno parafilmem. Na obrázku ĉ. 10 je schéma a průběh 

experimentu s vodou. Koncentrace kyslíku ve vodě byla zaznamenávána v 15 minutových 

intervalech [53]. 
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Tabulka č. 4: Poměry látek v experimentu s vodou [53]. 

Vzorek Koncentrace H2O2 (%) Kyselina citronová (g/l) 

1 0,05 0,5 

2 0,1 0,5 

 

 

 

Obrázek č. 10: Schéma a průběh experimentu s vodou [53]. 

Zemina 

 Celkový organický uhlík (TOC) byl stanoven v akreditované laboratoři. 

 Koncentrace Fe byla stanovena spektrofotometricky z vodného výluhu ze 

zemin. 

 Experiment zjištění potřebné koncentrace stabilizovaného peroxidu vodíku 

k saturaci prostředí kyslíkem a rychlosti spotřeby kyslíku po aplikaci roztoku 

do horninové matrix. 

Experiment probíhal v kádince o objemu 2000 ml naplněné zeminou reprezentující 

propustný kolektor. Uprostřed kádinky byla umístěna perforovaná sonda (délka 145 mm, 

vnitřní průměr 17 mm, vnější průměr 20 mm, perforace 8x kaţdých 10 mm délky od spodní 

ĉásti sondy), zemina byla nasypána okolo sondy. Na obrázku ĉ. 11 je schéma a průběh 

experimentu se zeminou. Pro zabránění ucpání sondy jemným sedimentem byla sonda 

obalena silonovou tkaninou. Voda z lokality byla smíchána v poţadovaném poměru s 



Jana Veĉeřová: Vliv alternativních zdrojů kyslíku na bioremediaci v oblasti Laguny Ostramo 

 

32 

2015 

peroxidem vodíku a směs byla nalita na zeminu. Koncentrace kyslíku byla následně 

zaznamenávána ve vodě pomocí kyslíkové sondy a datalogeru [53].  

 

 

Obrázek č. 11: Schéma a průběh experimentu se zeminou [53]. 

 

Experiment probíhal etapovitě ve 3 fázích, přiĉemţ první dvě se dotýkaly 

problematiky naváţek, třetí fáze byla zaměřena na kolektor štěrků.  

První fáze měla za cíl vybrat potenciálně zajímavé koncentrace peroxidu vodíku.  Do 

nádoby s perforovanou sondou bylo naváţeno 2000 g kontaminované zeminy z lokality. 

K zemině bylo přidáno 300 ml kontaminované podzemní vody z vrtu S-3, která má nízký 

obsah ţeleza a prezentuje promývací vodu, s různou koncentrací peroxidu vodíku (viz. 

tabulka ĉ. 5). Koncentrace kyslíku byla následně měřena pomocí kyslíkové elektrody [53].  

Tabulka č. 5: Koncentrace peroxidu vodíku v experimentu s navážkami, 1. fáze [53]. 

Vzorek Koncentrace H2O2 (%) 

Z1 SL 0,00 

Z1 1 0,01 

Z1 2 0,05 

Z1 3 0,10 

 

Druhá fáze experimentu měla za cíl posoudit úĉinek stabilizace reakce přídavkem 

kyseliny citronové (CA). Tato fáze probíhala stejně jako fáze první, pouze do roztoku 

podzemní vody s peroxidem vodíku byla přidána kyselina citronová pro stabilizaci reakce 

[53]. Poměry peroxidu vodíku a kyseliny citronové jsou znázorněny v tabulce ĉ. 6. 
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Tabulka č. 6: Koncentrace látek v experimentu s navážkami, 2. fáze [53]. 

Vzorek Koncentrace H2O2 (%) Kyselina citronová (g/l) 

Z2 1 0,05 0,5 

Z2 2 0,05 1,0 

Z2 3 0,10 0,5 

Z2 4 0,10 1,0 

 

Třetí fáze experimentů měla za cíl provedení testů na zemině reprezentující 

propustný kolektor, tj. na písĉitých štěrcích. Do nádoby bylo naváţeno 500g zeminy a k ní 

bylo přidáno 75ml kontaminované vody z vrtu S-4a, která reprezentuje kvalitu vod saturované 

zóny v místě pilotního testu s vysokým obsahem ţeleza a jiných minerálů, s  peroxidem 

vodíku a kyselinou citronovou (viz tabulka ĉ. 7). Koncentrace kyslíku byla následně měřena 

pomocí kyslíkové elektrody [53]. 

Tabulka č. 7: Koncentrace látek v experimentu se štěrky, 3. fáze [53]. 

Vzorek 
Koncentrace H2O2 

(%) 

Kyselina citronová 

(g/l) 

Z3 1 0,10 0,50 

Z3 2 0,05 0,50 

Z3 3 0,05 0,25 

Z3 4 0,05 0,00 

Z3 5 0,02 0,00 

 

5.1.3 Výsledky 

Podzemní voda 

Obsah ţeleza v pouţitých vzorcích vody se znaĉně lišil. Voda z vrtu S-3 měla nízký 

obsah ţeleza (viz tabulka ĉ. 8). Obsah ţeleza ve vodě z vrtu S-4a byl vysoký. Ţelezo funguje 

jako katalyzátor rozkladu peroxidu vodíku. Jeho koncentrace v podzemní vodě je proto 

důleţitým faktorem ovlivňujícím rychlost jeho rozkladu [53]. 

Tabulka č. 8: Koncentrace Fe ve vzorcích podzemní vody [53]. 

Vrt Koncentrace Fe (mg/l) 

S-3 0,105 

S-4a 305,0 
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Koncentrace kyslíku ve vstupní vodě z vrtu S-4a byla 3,63 mg/l. Přidání peroxidu 

vodíku ke kontaminované vodě vedlo k prudkému nárůstu koncentrace kyslíku ve vodě 

v obou kombinacích (viz graf ĉ. 1). Pro koncentraci 0,05% H2O2 a kyselinou citronovou o 

koncentraci 0,5 g/l byl zaznamenán prudký nárůst koncentrace kyslíku aţ na 20 mg/l. Po 

dosaţení tohoto maxima došlo k poměrně rychlému poklesu koncentrace kyslíku, aţ na 

hodnoty okolo 10 mg/l, poté byl pokles koncentrace kyslíku jiţ pozvolnější [53]. 

Pro koncentraci 0,1% H2O2 a kyselinou citronovou o koncentraci 0,5 g/l byl také 

zaznamenán velmi prudký nárůst koncentrace kyslíku, v poĉátku aţ na 36 mg/l. Poté 

koncentrace kyslíku klesla na hodnoty okolo 23 mg/l a zůstávala poměrně konstantní po dobu 

125 hodin [53]. 

 

Graf č. 1: Koncentrace kyslíku ve vodě pro jednotlivé kombinace [53]. 

Zemina  

V první fázi experimentu s naváţkami byly měřeny 3 kombinace a jeden vzorek 

slepý pro urĉení pozadí (viz graf ĉ. 2) [53]. 

U slepého vzorku (bez H2O2) byl zaznamenán pouze nepatrný nárůst koncentrace 

kyslíku. Byl způsoben manipulací se vzorkem vody. U vzorku s 0,01% H2O2 byl na zaĉátku 

reakce zaznamenán mírný nárůst koncentrace kyslíku na 6,7 mg/l, poté rychle klesala. Pouţití 

0,05 % H2O2 jiţ vedlo k výraznému zvýšení koncentrace kyslíku, a to na 23 mg/l a po 

dosaţení maxima došlo k plynulému poklesu. Při pouţití 0,1% H2O2 byl zaznamenán znaĉný 

y = -0,038x + 24,91

0

5

10

15

20

25

30

35

40

0 50 100 150 200 250 300

K
o

n
ce

n
tr

a
ce

 O
2

 (
m

g
/l

)

Čas (h)

0,05% H2O2 + 0,5 g/l CA 0,10% H2O2 + 0,5 g/l CA

Lineární (0,10% H2O2 + 0,5 g/l CA)



Jana Veĉeřová: Vliv alternativních zdrojů kyslíku na bioremediaci v oblasti Laguny Ostramo 

 

35 

2015 

nárůst koncentrace kyslíku, kdy během několika minut vzrostla koncentrace kyslíku nad 20 

mg/l a nad touto hodnotou se drţela po dobu 15 hodin [53]. 

 

Graf č. 2: Koncentrace kyslíku pro jednotlivé kombinace v experimentu s navážkami, 1. fáze [53]. 

 

V druhé fázi experimentu s naváţkami byla k peroxidu vodíku přidána kyselina 

citronová ve dvou vstupních koncentracích 0,5 a 1,0 g/l (viz graf ĉ. 3) [53]. 

 

Graf č. 3: Koncentrace kyslíku pro jednotlivé kombinace v experimentu s navážkami, 2. fáze [53]. 
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Pouţití 0,05% H2O2 vedlo v obou případech (0,5 g/l CA; 1 g/l CA) ke zvýšení 

koncentrace kyslíku na zaĉátku reakce na 21 mg/l. Poté v obou případech nastal pokles 

koncentrace kyslíku aţ k nulové hodnotě v průběhu 10 hodin reakce. V daném případě není 

zjevný vliv rozdílného přídavku koncentrace kyseliny citronové na zpomalení ĉi zrychlení 

reakce. Při pouţití 0,1 % H2O2 a 0,5 g/l kyseliny citronové byl zaznamenán prudký nárůst 

koncentrace kyslíku nad 20 mg/l a drţela se po dobu 26 hodin. Poté následoval prudký pokles 

koncentrace kyslíku aţ k nulové hodnotě. Toto rámcově koreluje s výsledky 0,1% H2O2 bez 

přídavku kyseliny citronové z minulého experimentu (graf ĉ. 2). Pouţití 0,1% H2O2 a 1 g/l 

kyseliny citronové taktéţ vedlo ke zvýšení koncentrace kyslíku na zaĉátku reakce, kde bylo 

dosahováno hodnot koncentrace kyslíku ve vodě okolo 24 mg/l, poté nastalo pozvolné klesání 

[53]. 

Třetí fáze probíhala na štěrcích a jako zdroj vody byl poţit vzorek z vrtu S-4a. 

Z grafu ĉ. 4 je patrné, ţe se zvyšujícím se mnoţstvím přidané kyseliny citronové dochází ke 

sniţování koncentrace kyslíku ve vodě. Nejvyšších hodnot koncentrace kyslíku bylo 

dosahováno pouţitím H2O2 bez přídavku kyseliny citronové. Zde ani po 70 hodinách reakce 

nebylo dosáhnuto koncentrace kyslíku blíţící se nulové hodnotě [53]. 

 

Graf č. 4: Koncentrace kyslíku pro jednotlivé kombinace v experimentu se štěrky, 3. fáze [53]. 

 

5.2. Vrtné práce 

V rámci pilotního testu proběhly na lokalitě kolejiště vrtné práce za úĉelem aplikace 

ţivin a promývacích vod a za úĉelem monitoringu.  
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Prostor pilotního testu byl vybaven aplikaĉním a monitorovacím systémem. 

V horizontu naváţek byla uloţena promývací pera instalovaná v hloubce prvních decimetrů 

pod povrchem a zasakovací sondy vyhloubené do 3 m. Dvě hloubkové úrovně promývání 

horizontu naváţek byly zvoleny z důvodu rychlejší saturace prostředí aplikovanými látkami 

v celém profilu tak, aby distribuci látek v průběhu relativně krátkého pilotního testu negativně 

neovlivňovaly procesy jako nízká infiltraĉní rychlost v méně propustných horizontech 

naváţek a vysoký výpar v letních měsících, které mohou limitovat saturaci hlubších vrstev 

naváţek při pouhém promývání z povrchu [44]. 

Do saturované zóny byly vyhloubeny aplikaĉní sondy, a to 5 m pod terén, jejichţ 

perforace zaĉíná pod vrstvou náplavových hlín [44]. 

K monitoringu celého profilu kontaminované zvodně, vĉetně horizontu přítomných 

solankových vod drţících se spíše při bázi kolektoru, byly vyhloubeny monitorovací sondy do 

9 m pod terénem a 1 hydrogeologický vrt v centru pilotního pole. K monitoringu nátoku 

podzemních vod do pilotního pole bylo vyuţito stávajícího vrtu S-4a. Půdní plyny byly 

sledovány na respiraĉních sondách, uzpůsobených i k případnému měření vzestupu hladiny a 

odběru vzorku podzemní vody po zahájení promývání – monitoring zaplavování naváţek 

[44]. 

Vrtání mělkých, hlubokých a respiraĉních sond bylo provedeno penetraĉní 

soupravou na ztracený hrot s paţením typu Eijkelkamp, průměr vrtání 63 mm. Monitorovací 

hydrogeologické vrty byly hloubeny vrtnou soupravou [44]. Na obrázku ĉ. 12 je vrtná 

souprava pří práci na lokalitě. 

 

Obrázek č. 12: Vrtná souprava. 
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Celkové rozmístění všech sond, vrtů a aplikaĉních per je schematicky znázorněno na 

obrázku ĉ. 13. 

 

Obrázek č. 13: Schéma rozmístění aplikačních a monitorovacích objektů v pilotním poli [44]. 
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Zasakovací sondy do 3,0 m 

Tyto mělké sondy slouţí k aplikaci látek (superprovzdušněné vody, peroxidu, 

nutrientů, biotenzidů, inokula) do hlubších vrstev horizontu naváţek, a to nad úrovní 

náplavových hlín, oddělujících naváţky od štěrků [44]. 

Aplikační sondy do 5,0 m 

Hluboké aplikaĉní sondy jsou urĉeny k aplikaci látek (superprovzdušněné vody, 

peroxidu, nutrientů, biotenzidů, inokula) do svrchních vrstev horizontu štěrků, pod úrovní 

jílovitého proplástku, oddělujícího naváţky od štěrků. Aplikací do svrchní ĉásti štěrků nebude 

docházet ke konfliktu aplikovaných látek s přítomnými solankami [44]. 

Respirační sondy do 3,0 m 

Respiraĉní sondy slouţí k monitoringu respiraĉních plynů. Byl zde zvolen větší 

průměr pro měření hladiny podzemní vody a pro případný odběr vzorku podzemní vody 

v zóně naváţek [44]. 

Monitorovací sondy do 9,0 m  

Monitorovací sondy jsou urĉeny k měření hladiny podzemní vody a přítomnosti 

volné fáze ropných látek. Slouţí také k odběru vzorků podzemních vod a sledování změn 

fyzikálně-chemických parametrů vod ve zvodni v průběhu pilotního testu [44]. 

Monitorovací vrty do 9,0 m 

Tyto hydrogeologické vrty byly vyhloubeny vrtnou soupravou do hloubky cca 9 m, 

do nepropustného terciérního podloţí. Při hloubení bylo pouţito pracovní paţení Ø 364 mm. 

Po vyhloubení poţadované hloubky byly vrty vystrojeny HDPE zárubnicí Ø 160 mm. 

Zárubnice je plná do hloubky 3,5 m pod terénem a v úseku 3,5 – 8,8 m pod terénem je 

perforovaná. Dna vrtů jsou zaslepena. Perforovaná ĉást zárubnice je obsypána štěrkem o 

zrnitosti 4 - 8 mm a plná ĉást je utěsněna jílem. Na vrchní ĉásti vrtu je ochranná šachtice o 

průměru 300 mm, která je ukonĉena nad úrovní terénu a je kryta uzamykatelným poklopem 

[44]. Na obrázku ĉ. 14 jsou zleva respiraĉní vrt, monitorovací sonda a monitorovací vrt. 
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Obrázek č. 14: Terénní úprava vrtů: zleva respirační vrt, monitorovací sonda a monitorovací vrt. 

 

5.3. Technické práce 

K místu průběhu pilotního testu je třeba přivádět připravená média jako jsou 

superprovzdušněná voda, roztok biotenzidů, roztok nutrientů a roztok inokula. Tato média 

byla připravována v nedalekém aplikaĉním centru. K pilotnímu poli byla z aplikaĉního centra 

vybudována přívodní potrubí o délce cca 180 m, která vedou uvnitř oploceného areálu aţ k 

jeho hranici pilotního prostoru. Na hranici areálu bylo zřízeno směšovací zařízení (viz 

obrázek ĉ. 15), kterým je moţno regulovat mnoţství zasakovaných látek do dílĉích ĉástí 

aplikaĉního systému (jednotlivá pera, sekce pro mělké sondy, sekce hluboké sondy). 

Odděleně je vedena větev pro aplikaci do mělkých a hlubokých sond, ty jsou napojeny přes T 

kus a plastový ventil [44]. 

 

Obrázek č. 15: Směšovací zařízení. 

 



Jana Veĉeřová: Vliv alternativních zdrojů kyslíku na bioremediaci v oblasti Laguny Ostramo 

 

41 

2015 

Promývací pera byla instalována v ploše pilotního pole pro aplikaci látek do 

svrchních vrstev naváţek. Celkově se jedná o 4 větve promývacích per, ĉímţ bude dostateĉně 

ošetřena plocha sledovaného prostoru. Konstrukce promývacího pera je tvořena 

polyethylenovým potrubím s řezanou perforací. Na konci je zátka a na zaĉátku ventil pro 

regulaci vpouštěného mnoţství vody a aplikovaných médií. Potrubí je přihrnuto odkopaným 

materiálem (makadam z kolejního svršku, zemina). Perforace je pouze v zóně pilotního pole a 

kaţdé pero je samostatně přivedeno k centrálnímu rozvodu [44]. 

5.4. Aplikace superprovzdušněné vody 

Příprava superprovzdušněné vody probíhala v aplikaĉním centru, které se nachází 

poblíţ pilotního pole. K přípravě byla pouţita přeĉištěná voda z lokality a kyslík. Voda byla 

vedena do směšovacího zařízení (viz obrázek ĉ. 16) a do souhlasně umístěných trysek byl pod 

tlakem přiváděn kyslík. Voda v provzdušňovacím zařízení byla udrţována v tlaku do 100 kPa 

a dále byla po prokysliĉení v tlakovém reţimu rozváděna do jednotlivých aplikaĉních objektů 

co nejníţe pod hladinu podzemní vody, ale nad solankovou kontaminaci a k bázi 

naváţkového kolektoru. Mnoţství přiváděné vody bylo monitorováno vodoměrem a spotřeba 

kyslíku redukĉním ventilu [44]. 

 

 

   

Obrázek č. 16: Příprava superprovzdušněné vody: zleva zásobní nádrž na vodu, zásoby kyslíku, zařízení na 

přípravu superprovzdušněné vody. 
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5.5. Monitoring 

Pilotní test byl po celou dobu monitorován, a to v době aplikace i mimo ni. Probíhal 

monitoring podzemních vod a půdních plynů se zaměřením na sledování: 

- distribuce kyslíku v ploše (dosah) i vertikálním profilu saturované zóny, 

- zjištění doby zdrţení kyslíku v prostředí, 

- dopadu technologie na autochtonní mikroflóru, 

- respiraĉní aktivity v nesaturované zóně (zvýšení produkce CO2, spotřeba O2). 

V průběhu pilotního testu byl také sledován dopad realizované ĉinnosti na přítomnou 

kontaminaci. V podzemních vodách byla sledována koncentrace NEL a kvalita zneĉištění. 

Dále se sledovala koncentrace nutrientů a základních iontů jako jsou NH4
+
, NO3

-
, NO2

-
, Pcelk., 

SO4
2-

, HCO3
-
, ovlivňovaných aplikovanou technologií. Zásadní byl také monitoring 

fyzikálně-chemických parametrů, zejména rozpuštěného kyslíku [44]. 

5.5.1 Měření fyzikálně-chemických parametrů 

Měření fyzikálně-chemických parametrů probíhalo kalibrovanými terénními měřidly 

a to 1x týdně. Na obrázku ĉ. 17 je ukázka tohoto měření. Měřilo se jak na monitorovacích 

vrtech, tak na monitorovacích sondách. Měření probíhalo v rozsahu teplota, konduktivita, 

redox potenciál, pH a O2. Jelikoţ je koncentrace kyslíku zásadní, probíhalo dále na vrtech 

zonální měření v týdenním reţimu a týdenní kontinuální měření koncentrace kyslíku [44]. 

  

Obrázek č. 17: Měřeni fyzikálně-chemických parametrů. 
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5.5.2 Monitoring kontaminace 

Během pilotního testu byly odebírány vzorky podzemní vody na vrtech a sledoval se 

koncentrace NEL a kvalita RU. Odběr byl prováděn pomocí ponorného ĉerpadla Gigant do 

ustálení hydrochemických parametrů (teplota, konduktivita, pH) v průtoĉné cele bez ovlivnění 

kontaktu se vzduchem. Ĉerpané mnoţství 3 – 6 l/min, dle situace na vrtu. 

Před zahájením odběru byla vţdy změřena hladina podzemní vody a ĉerpadlo bylo 

umístěno v hloubce 1,0 m pod hladinou podzemní vody. Vzorek vody byl odebrán do 

vzorkovnice, pro NEL do 1,2 l ĉirého skla se zábrusem a pro RU do 0,25 l tmavého skla. 

Vzorky byly náleţitě popsány a uloţeny do chladících boxů ve kterých byly dopraveny do 

laboratoře v den odběru. K chemickým analýzám bylo pouţito akreditované laboratoře [44]. 

5.5.3 Monitoring půdních plynů 

Monitoring respiraĉních plynů byl prováděn 1x týdně na 2 respiraĉních sondách v  

rozsahu CO2, O2 a CH4 [44]. 

5.5.4 Zkrácený chemický rozbor 

Chemický rozbor byl proveden ve zkráceném rozsahu a sledovány byly pouze 

parametry, které indikují průběh biodegradace. Sledovaly se hodnoty NH4
+
, NO3

-
, NO2

-
, Pcelk., 

SO4
2-

, HCO3
-
. Odběr vzorku byl proveden stejně jako při monitoringu kontaminace (viz 

5.5.2.) a vţdy byl odebrán 1,0 l do PET láhve [44]. 

5.6. Mikrobiologický rozbor 

Mikrobiologický rozbor sledoval populace mikroorganismů a dopad aplikované 

metody na jejich koncentraci a aktivitu. To bylo provedeno ve specializované laboratoři. 

Odběry vzorků byly prováděny stejně jako při monitoringu kontaminace (viz 5.5.2.) a bylo 

odebíráno 0,5 l vody do ĉirého skla se zábrusem. V laboratoři byly prováděny tři základní 

testy: stanovení kultivovatelných heterotrofních mikroorganismů (HMO), stanovení 

kultivovatelných degradujících mikroorganismů (DMO) a stanovení respiraĉní aktivity. 
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Odběr vzorků 

Odběry vzorků podzemní vody pro mikrobiologické rozbory byly provedeny pomocí 

ponorného ĉerpadla Gigant do ustálení hydrochemických parametrů, jako jsou teplota, 

konduktivita, pH a redox potenciál v průtoĉné cele bez ovlivnění kontaktu se vzduchem. 

Vzorky byly odebírány z monitorovacích vrtů MV-1, MV-2 a MV-3, pokud v nich nebyla 

fáze. Před zahájením vzorkování byla ve vrtu změřena hladina podzemní vody. Odběr byl 

proveden v hloubce 1,0 m pod hladinou podzemní vody a ĉerpané mnoţství bylo 3 l/min [53]. 

Vzorek vody pro laboratorní testy byl odebrán do sterilní skleněné láhve se 

zachováním vzduchové ĉásti a do laboratoře byl transportován v chladicím boxu v den odběru 

(viz obrázek ĉ. 18). 

 

Obrázek č. 18: Odebraný vzorek. 

 

Během práce s mikrobiologickými vzorky je nutno dodrţet přísně aseptické 

podmínky a jejich nedodrţení můţe vést ke zkreslení výsledků. 

5.6.1 Stanoveni kultivovatelných heterotrofních mikroorganismů 

Na kultivaĉní půdu Plate Count Agar (PCA) se rozetře urĉený objem zkušebního 

vzorku. Stupeň ředění je třeba volit tak, aby výsledný poĉet kolonií na jedné plotně byl 15 aţ 

300. Naoĉkované plotny se inkubují aerobně při 20 – 25 °C po dobu 48 hodin. Z poĉtu kolonií 

na plotnách se stanoví poĉet mikroorganismů v mililitru [54]. 
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Kultivační půdy a roztoky 

 Fyziologický roztok – Chlorid sodný (8,5 g) se rozpustí v 1000 ml 

destilované vody. Roztok se plní do zkumavek po 9 ml a pak se sterilizuje v 

autoklávu při 121 °C po dobu 20 minut. 

 Kultivaĉní médium – 11,75 g dehydratované půdy PCA se rozpouští v 

destilované vodě ve vodní lázni do úplného rozpuštění. Koneĉná hodnota pH 

má být 7,0. Médium se sterilizuje v autoklávu při 121 °C po dobu 15 minut a 

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

zatuhnout. Misky se skladují v chladniĉce maximálně 1 týden. Bezprostředně 

před pouţitím se plotny předsuší v sušárně se sejmutým víĉkem a dnem 

vzhůru při teplotě 25 – 50 °C do úplného odpaření všech kapek vody [54]. 

Přístroje a pomůcky  

Autokláv, horkovzdušný sterilizátor, inkubátor, pH-metr, homogenizátor, laboratorní 

třepaĉka, Petriho misky plastové, zkumavky, automatické mikropipety o objemu 0,2 ml, 1 ml, 

skleněné hokejky, odměrné sklo [54]. 

Postup 

Vzorek se dokonale promíchá protřepáním, aby se dosáhlo stejnoměrného rozptýlení 

mikroorganismů. Dle oĉekávaného obsahu bakterií je třeba zvolit vhodné ředění. Pro 

desetinásobné ředění se přenese 1 ml vzorku do 9 ml fyziologického roztoku a důkladně se 

promíchá na třepaĉce (ředění 10
-1

). 1 ml tohoto roztoku se přenese do další zkumavky s 9 ml 

fyziologického roztoku a získáme ředění 10
-2

. Opakováním tohoto postupu se připraví ředící 

řada. 

0,2 ml vhodně ředěného vzorku se odpipetuje na Petriho misku s médiem a pomocí 

skleněné hokejky se dokonale rozetře po povrchu. Po zaschnutí při laboratorní teplotě se 

misky umístí dnem vzhůru do inkubátoru s teplotou 20 – 25 °C na 48 hodin. 

Vyhodnocení se provádí nejlépe těsně po inkubaci, pokud to není moţné, mohou se 

misky uchovávat nejdéle 24 hodin v chladniĉce pří teplotě 4 – 5 °C. Vyberou se plotny, které 

obsahují méně neţ 300 kolonií a na kaţdé z nich se spoĉítá poĉet kolonií (viz obrázek ĉ.19) 

[54]. 
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Obrázek č. 19: Plotny pro počítání kolonií při stanovení heterotrofních mikroorganismů. 

 

Výpočet 

Poĉet heterotrofních mikroorganismů přítomných ve vzorku vody se vypoĉte jako 

váţený průměr ze dvou po sobě jdoucích ředění dle vzorce (1): 

𝑁𝑣 =
∑𝐶

 𝑛1 ∙ 0,1 + 𝑛2 ∙ 𝑑
∙ 5      

(1) 

kde je: 

Nv     poĉet heterotrofních mikroorganismů ve vzorku v KTJ/ml, 

∑𝐶    souĉet kolonií ze všech ploten zvolených k výpoĉtu ze dvou po sobě jdoucích ředění, 

n1     poĉet ploten zvolených k výpoĉtu z 1. ředění, 

n2     poĉet ploten zvolených k výpoĉtu z 2. ředění, 

d      ředící faktor, odpovídající 1. ředění (např. 10
-1

) [54]. 

5.6.2 Stanovení kultivovatelných degradujících mikroorganismů 

Na specifickou kultivaĉní půdu se rozetře urĉený objem zkušebního vzorku. Jako 

kultivaĉní půda se pouţívá agar M-63 obsahující vybraný uhlíkatý zdroj (např. nafta, benzin, 

ropné zneĉištění), který slouţí jako jediný zdroj uhlíku a energie pro růst sledovaných 

mikroorganismů. Stupeň ředění je třeba volit tak, aby výsledný poĉet kolonií na jedné plotně 

byl 15 aţ 300. Naoĉkované plotny se inkubují aerobně při 20 – 25 °C po dobu 8 – 10 dnů. Z 

poĉtu kolonií na plotnách se stanoví poĉet mikroorganismů v mililitru [54]. 
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Kultivační půdy a roztoky 

 Fyziologický roztok – Chlorid sodný (8,5 g) se rozpustí v 1000 ml 

destilované vody. Roztok se plní do zkumavek po 9 ml a pak se sterilizuje v 

autoklávu při 121 °C po dobu 20 minut. 

 Kultivaĉní médium Agar M-63 – Jednotlivé sloţky ( 6,8 g KH2PO4, 1,0 g 

(NH4)2SO4, 0,1 g MgSO4) se rozpustí v 500 ml destilované vody. Koneĉná 

hodnota pH má být 7,0. K roztoku se přidá 7,5 g bakteriologického agaru a 

rozpouští se ve vodní lázni. Médium se sterilizuje v autoklávu při 121 °C po 

dobu 20 minut a po ochlazení na 45 – 50 °C se rozlije do sterilních Petriho 

misek a nechá zatuhnout. Misky se skladují v chladniĉce maximálně 1 týden. 

Bezprostředně před pouţitím se plotny předsuší v sušárně se sejmutým 

víĉkem a dnem vzhůru při teplotě 25 – 50 °C do úplného odpaření všech 

kapek vody [54]. 

Přístroje a pomůcky  

Autokláv, horkovzdušný sterilizátor, inkubátor, pH-metr, homogenizátor, laboratorní 

třepaĉka, Petriho misky plastové, zkumavky, automatické mikropipety o objemu 0,1 ml, 0,2 

ml, 1 ml, skleněné hokejky, odměrné sklo [54]. 

Postup 

Vzorek se dokonale promíchá protřepáním, aby se dosáhlo stejnoměrného rozptýlení 

mikroorganismů. Dle oĉekávaného obsahu bakterií je třeba zvolit vhodné ředění. Pro 

desetinásobné ředění se přenese 1 ml vzorku do 9 ml fyziologického roztoku a důkladně se 

promíchá na třepaĉce (ředění 10
-1

). 1 ml tohoto roztoku se přenese do další zkumavky s 9 ml 

fyziologického roztoku a získáme ředění 10
-2

. Opakováním tohoto postupu se připraví ředící 

řada. 

Na Petriho misku s agarem se odpipetuje 0,1 ml vybraného uhlíkatého zdroje (ropné 

zneĉištění z lokality). Po absorbci C-zdroje se odpipetuje 0,2 ml vhodně ředěného vzorku na 

Petriho misku a pomocí skleněné hokejky se dokonale rozetře po povrchu. Po zaschnutí při 

laboratorní teplotě se misky umístí dnem vzhůru do inkubátoru s teplotou 20 – 25 °C na 8 – 

10 dní. 

Vyhodnocení se provádí nejlépe těsně po inkubaci, pokud to není moţné, mohou se 

misky uchovávat nejdéle 24 hodin v chladniĉce pří teplotě 4 – 5 °C. Vyberou se plotny, které 
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obsahují méně neţ 300 kolonií a na kaţdé z nich se spoĉítá poĉet kolonií ( viz obrázek ĉ.20) 

[54]. 

 

Obrázek č. 20:  Plotny pro počítání kolonií při stanovení degradujících mikroorganismů. 

 

Výpočet 

Poĉet degradujících mikroorganismů přítomných ve vzorku vody se vypoĉte jako 

váţený průměr ze dvou po sobě jdoucích ředění dle vzorce (2): 

𝑁𝑣 =
∑𝐶

 𝑛1 ∙ 0,1 + 𝑛2 ∙ 𝑑
∙ 5 

(2) 

kde je: 

Nv     poĉet degradujících mikroorganismů ve vzorku v KTJ/ml, 

∑𝐶    souĉet kolonií ze všech ploten zvolených k výpoĉtu ze dvou po sobě jdoucích ředění, 

n1     poĉet ploten zvolených k výpoĉtu z 1. ředění, 

n2     poĉet ploten zvolených k výpoĉtu z 2. ředění, 

d      ředící faktor, odpovídající 1. ředění (např. 10
-1

) [54]. 

5.6.3 Stanovení respirační aktivity 

Vzorek se kultivuje 1 týden v hermeticky uzavřeném systému bez přístupu světla. 

Oxid uhliĉitý, který vzniká během biodegradaĉního procesu vzniká, je zachycován v roztoku 

hydroxidu sodného dle rovnice (1) [54]: 

𝐶𝑂2 +  2 𝑁𝑎𝑂𝐻 →  𝑁𝑎2𝐶𝑂3 +  𝐻2𝑂 
(1) 
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Mnoţství vyprodukovaného oxidu uhliĉitého se stanoví z rozdílu výsledků 

acidimetrických stanovení na zaĉátku a na konci kultivace. Při titraci probíhá tato reakce (2) 

[54]: 

𝑁𝑎2𝐶𝑂3 +  𝐻𝐶𝑙 →  𝑁𝑎𝐻𝐶𝑂3 +  𝑁𝑎𝐶𝑙  
(2) 

Chemikálie 

 Hydroxid sodný, roztok, c(NaOH) = 1 mol/l – 40 g NaOH se rozpustí v 

destilované vodě a doplní se na 1 litr. 

 Kyselina chlorovodíková, odměrný roztok c(HCl) = 0,1 mol/l – 8,6 ml 

koncentrované HCl (ρ = 1,16 g/ml) se odměří do 500 ml destilované vody a 

doplní se na 1 litr. 

 Uhliĉitan sodný, standardní roztok, c(Na2CO3) = 0,05 mol/l  – 5,2996 g 

Na2CO3 ( vysušeného při teplotě 250 °C) se rozpustí v destilované vodě 

prosté CO2 a doplní na 1 litr. 

 Methylová oranţ, 0,05 %, indikátorový roztok. 

 Fenolftalein, 0,5 %, indikátorový roztok. 

 Hydroxid sodný, roztok, c(NaOH) = 0,01 mol/l – 1 ml NaOH o koncentraci 1 

mol/l se doplní destilovanou vodou na 100 ml [54]. 

Přístroje a pomůcky  

Autokláv, horkovzdušný sterilizátor, inkubátor, pH-metr, homogenizátor, laboratorní 

třepaĉka, skleněné lahve se šroubovým uzávěrem 1 l, zkumavky, automatické mikropipety o 

objemu 0,1 ml, 0,2 ml, 1 ml, skleněné hokejky, pinzety, odměrné sklo [54]. 

Postup 

Do sterilní lahve se odměří 100 ml vzorku vody. Do lahve se vloţí zkumavka s 20 ml 

roztoku 1 mol/l NaOH a lahev se hermeticky uzavře. Kultivace probíhá ve tmě po dobu 1 

týdne při pokojové teplotě. 

Stanovení titru odměrného roztoku se provádí titrací. 20 ml standardního roztoku 

uhliĉitanu sodného o koncentraci 0,05 mol/l se zředí destilovanou vodou prostou CO2 na 100 

ml, přidají se 3 kapky indikátorového roztoku methylové oranţe a titruje se odměrným 

roztokem HCl o koncentraci 0,1 mol/l do odbarvení roztoku. 

Vyprodukované mnoţství CO2 se urĉuje titrací roztoku NaOH na zaĉátku a na konci 

experimentu. Do titraĉní baňky se odměří 5 ml roztoku NaOH (1 mol/l)  a objem se doplní 
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destilovanou vodou na 100 ml. Přidají se 2 kapky fenolftaleinu a za stálého míchání se titruje 

odměrným roztokem HCl proti bílé podloţce aţ do odbarvení indikátoru (viz obrázek ĉ. 21). 

Po ukonĉení kultivace se odebere 5 ml roztoku ze zkumavky v kultivaĉní lahvi, objem se 

doplní na 100 ml destilovanou vodou a při titraci se postupuje výše uvedeným způsobem [54]. 

  

Obrázek č. 21: Titrace při stanovení respirační aktivity. 

 

Výpočty 

 Výpoĉet titru (3):  

𝑐 𝐻𝐶𝑙 =  
2

𝑉𝑡
 

(3) 

kde je: 

c(HCl)   koncentrace odměrného roztoku kyseliny chlorovodíkové v mol/l, 

Vt          objem standardního roztoku uhliĉitanu sodného spotřebovaný do konce titrace v ml. 

 

 Hmotnost oxidu uhliĉitého se vypoĉte dle vzorce (4): 

𝑚 𝐶𝑂2 = 𝑐 𝐻𝐶𝑙 ∙  𝑉𝐻𝐶𝐿 𝑝𝑜č. − 𝑉𝐻𝐶𝑙  𝑘𝑜𝑛𝑒 č. ∙ 44 ∙ 10−3 

(4) 

kde je: 

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

c(HCl)       látková koncentrace odměrného roztoku kyseliny chlorovodíkové v mol/l, 

VHCl poĉ.    objem odměrného roztoku kyseliny chlorovodíkové spotřebovaný při titraci roztoku 

hydroxidu sodného o koncentraci 1 mol/l v ml, 

VHCl koneĉ.  objem odměrného roztoku kyseliny chlorovodíkové spotřebovaný při titraci roztoku 

hydroxidu sodného s uhliĉitanem po ukonĉení kultivace v ml. 



Jana Veĉeřová: Vliv alternativních zdrojů kyslíku na bioremediaci v oblasti Laguny Ostramo 

 

51 

2015 

 Průměrná produkce oxidu uhliĉitého pro vzorek se vypoĉte dle vzorce (5): 

𝑣𝑣(𝐶𝑂2) =
𝑚(𝐶𝑂2) ∙ 4 ∙ 104

𝑛
 

(5) 

kde je: 

vv(CO2)   průměrná produkce CO2 v mg/l/24h, 

n              doba kultivace ve dnech. 
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6 Vyhodnocení pilotních zkoušek 

V rámci terénního pilotního testu byla odzkoušena pouze varianta aplikace 

superprovzdušněné vody. Aplikace ředěného roztoku vodíku a kyseliny citronové nebyla 

terénně odzkoušena z důvodu předĉasného ukonĉení pilotní zkoušky. Pro metodu ISCO byly 

provedeny pouze laboratorní testy, jejichţ průběh a výsledky jsou uvedeny v kapitole 5.1. 

6.1. Metoda ISCO 

Pro zvýšení koncentrace kyslíku, nutného pro správný průběh bioremediace, bylo při 

této metodě vyuţito ředěného peroxidu vodíku s přídavkem kyseliny citronové, jako 

stabilizátoru reakce. Cílem laboratorních testů bylo zjištění vhodné koncentrace těchto látek 

pro vyuţití na dané lokalitě. Z provedených testů se tato metoda jeví jako vhodná, ale pro 

přesné závěry je potřeba provést pilotní test na lokalitě [53]. 

Jelikoţ kyslík, který vzniká rozkladem peroxidu vodíku, slouţí jako terminální 

akceptor elektronů pro mikroorganismy, je třeba sledovat vliv reakce na tyto mikroorganismy. 

Pro aerobní biologické procesy je vhodná koncentrace rozpuštěného kyslíku v podzemní vodě 

alespoň 2 mg/l. Při koncentraci kyslíku pod 2 mg/l je bioremediace limitována nedostatkem 

kyslíku [8]. Při laboratorních testech dosahovaly některé hodnoty rozpuštěného kyslíku nad 

20 mg/l, dosahovaly tedy nadlimitních hodnot. Takto vysoké hodnoty rozpuštěného kyslíku 

však nejsou pro mikroorganismy škodlivé. Protoţe kyslík v těchto bioremediaĉních procesech 

slouţí mikroorganismům jako základní substrát, není jeho nadbytek v procesu škodlivý.  

Limitující je však nedostatek rozpuštěného kyslíku, který procesy bioremediace zastavuje, a 

proto je třeba neustále mnoţství kyslíku monitorovat a koncentrace rozpuštěného kyslíku 

v podzemní vodě co nejvíce stabilizovat [53]. 

Při rozkladu peroxidu vodíku však nevzniká pouze kyslík, ale také další reaktivní 

ĉástice, zejména superoxidový radikál a hydroxylový radikál. Ĉástice reaktivního kyslíku 

mají tendenci odtrhovat elektrony jiným molekulám, a tím je poškozovat. Pokud se buněĉný 

systém nedokáţe vyrovnat s nadbytkem zejména hydroxylových radikálů, dochází 

k poškození lipidů peroxidací a k oxidaci bílkovin a nukleových kyselin. Takto zasaţené 

membrány nemohou správně zajišťovat přenos elektronů, molekul a látek, je tím narušena 

respirace a funkĉnost celé buňky. Dle studií EPA je koncentrace peroxidu vodíku nad 0,01% 

aţ 0,02% pro mikroorganismy toxická [57]. Toto však nepotvrzují mnohé laboratorní a pilotní 

testy, které potvrdily po aplikaci oxidaĉních ĉinidel zvýšenou mikrobiální aktivitu. Taktéţ při 
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pilotním pokusu ISCO v oblasti Betonárky v roce 2013 nebyl popsán likvidaĉní vliv peroxidu 

a vznikajících radikálů na přítomnou mikroflóru [53]. 

6.2. Metoda superprovzdušněné vody 

Tato metoda spoĉívá v rozpuštění  kyslíku ve vodě ve vysoké koncentraci. Tato 

superprovzdušněná voda byla připravována v nedalekém aplikaĉním centru a dále vedena do 

vrtů pod tlakem přívodním potrubím. Průběţně byla měřena koncentrace kyslíku jak na 

vstupu před zapuštěním do vrtů tak, v samotné podzemní vodě po aplikaci. Hodnoty na 

vstupu dosahovaly velmi vysokých hodnot, a to aţ 30 mg/l rozpuštěného kyslíku. V podzemní 

vodě však tyto hodnoty byly mnohem niţší. Z poĉátku zkoušek superprovzdušněné vody byly 

hodnoty rozpuštěného kyslíku v podzemní vodě nad 2mg/l, coţ je pro bioremediaci 

dostaĉující, ale doba zdrţení byla krátká. Postupem ĉasu ovšem hodnoty rozpuštěného kyslíku 

klesaly aţ k nule (viz graf ĉ. 5), kdeţto hodnoty oxidu uhliĉitého vzrůstaly ( viz graf ĉ. 6), coţ 

má za následek inhibici růstu mikroorganismů. Během testu se různě měnil tlak jak zásaku, 

tak přípravy superprovzdušněné vody, ale hodnoty koncentrace kyslíku byly stále 

nedostaĉující. Pravděpodobně to bylo způsobeno příliš propustným horninovým prostředím a 

kyslík rychle vyprchával na povrch, coţ bylo sledováno na okolních kaluţích, kde byly 

zřetelné bublinky kyslíku a vysoké prokysliĉení. Tato metoda byla zkoušena pouze v Kanadě, 

kde s úspěchem pozorovali dostateĉné mnoţství kyslíku po dobu zdrţení aţ 100 dní [51]. Tato 

metoda je ovšem velice závislá na horninovém prostředí a jeho propustnosti, proto se 

výsledky z různých lokalit  budou vţdy lišit. Tato metoda je poměrně nová a není mnoho 

odzkoušených testů, aby se dalo říci, zda je metoda vhodná pro podporu bioremediace ĉi ne. 

 

Graf č. 5: Koncentrace kyslíku v různém období měření. 
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Graf č. 6: Koncentrace oxidu uhličitého v různém období měření. 

 

Pilotní test superprovzdušněné vody měl samozřejmě i vliv na místní populaci 

mikroorganismů. Byly sledovány tři základní parametry, a to mnoţství kolonií 

kultivovatelných heterotrofních mikroorganismů, mnoţství kolonií kultivovatelných 

degradujících mikroorganismů a respiraĉní aktivita.  Vzorky byly odebírány v různém 

ĉasovém období  na monitorovacích vrtech a z výsledků v tabulce ĉ. 9 je zřetelný pokles 

kolonií mikroorganismů a respiraĉní aktivity. Pravděpodobně to je způsobeno zvyšujícími se 

koncentracemi CO2 a sniţujícími se koncentracemi kyslíku. 

Tabulka č. 9: Výsledky mikrobiologických testů. 

Datum odběru 15.7.2014 [59]. 

Vzorek 

Heterotrofní 

mikroorganismy 

(KTJ/ml) 

Degradující 

mikroorganismy 

(KTJ/ ml) 

Respirační 

aktivita (mg 

CO2/l/den) 

MV-1 3,2 x 10
4
 2,1 x 10

4
 129 

MV-2 2,5 x 10
2
 1,5 x 10

2
 99 

MV-3 2,9 x 10
3
 1,5 x 10

3
 140 

 

Datum odběru 5.8.2014 [60]. 

Vzorek 

Heterotrofní 

mikroorganismy 

(KTJ/ml) 

Degradující 

mikroorganismy 

(KTJ/ ml) 

Respirační 

aktivita (mg 

CO2/l/den) 

MV-1 4,5 x 10
3
 3,3 x 10

3
 100 

MV-2 3,0 x 10
3
 2,6 x 10

3
 55 

MV-3 1,2 x 10
3
 3,5 x 10

2
 55 
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Datum odběru 8.9.2014 [61]. 

Vzorek 

Heterotrofní 

mikroorganismy 

(KTJ/ml) 

Degradující 

mikroorganismy 

(KTJ/ ml) 

Respirační 

aktivita (mg 

CO2/l/den) 

MV-1 2,9 x 10
4
 7,2 x 10

3
 44 

MV-2 1,9 x 10
3
 8,0 x 10

2
 19 

MV-3 4,7 x 10
4
 1,4 x 10

2
 29 

 

Datum odběru 10.2.2015 

Vzorek 

Heterotrofní 

mikroorganismy 

(KTJ/ml) 

Degradující 

mikroorganismy 

(KTJ/ ml) 

Respirační 

aktivita (mg 

CO2/l/den) 

MV-1 fáze fáze fáze 

MV-2 <50 <50 60 

MV-3 fáze fáze fáze 

 

Jako alternativa této technologie se dá vyuţít techniky přímé injektáţe kyslíku pod 

tlakem do podzemní vody. Tuto technologii představila spoleĉnost iSOC v roce 2011. 

Vyuţívá se zde přesyceného rozpuštěného plynu, který je pod tlakem vháněn přímo do 

podzemní vody. Tlakem okolní vody je omezeno probublávání plynu z vody po dostateĉně 

dlouhou dobu, kdy kyslík mohou vyuţít mikroorganismy při bioremediaci [62]. Při pilotním 

testu byl pravděpodobně problém s přiváděním supersaturované vody do podzemní vody a 

zkratové zóny v kolektoru, kdy kyslík rychle vyprchal do okolí. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Jana Veĉeřová: Vliv alternativních zdrojů kyslíku na bioremediaci v oblasti Laguny Ostramo 

 

56 

2015 

7 Závěr 

Odstraňování starých ekologických zátěţí je velmi důleţitou souĉástí dnešní 

ekologické politiky. Jiţ existuje mnoho metod jak odstraňovat toxické látky ze ţivotního 

prostředí, ale je stále důleţité hledat nové ekologiĉtější a ekonomiĉtější způsoby. Jednou z 

těchto metod je také bioremediace, která vyuţívá přírodního rozkladu pomocí 

mikroorganismů. Tato metoda se dnes jiţ hojně vyuţívá, ale vţdy je potřeba tuto metodu 

přizpůsobit dané lokalitě a danému kontaminantu, jelikoţ podmínky nejsou všude stejné. K 

tomuto úĉelu slouţí právě pilotní testy, které se na základě laboratorních zkoušek aplikují na 

malou plochu v dané lokalitě, kde se sleduje průběh metody a vliv na okolní prostředí. 

K tomuto úĉelu slouţil také pilotní test alternativního zdroje kyslíku provedený na 

lagunách Ostramo na lokalitě kolejiště. Byly zde provedeny laboratorní testy pro metodu 

ISCO, kdy se tato metoda jevila jako vhodná pro okysliĉení podzemních vod. Z laboratorních 

testů byly stanoveny vhodné koncentrace peroxidu vodíku a kyseliny citronové. Bohuţel test 

ISCO na lokalitě nebyl proveden z důvodu předĉasného ukonĉení pilotního testu a proto nelze 

vyvozovat přesné závěry. 

Jediný test, který na lokalitě byl proveden, je test superprovzdušněné vody, 

připravované nedaleko lokality a dopravované pod tlakem těsně nad povrch podzemní vody. 

Z výsledků pilotního testu vyplynulo, ţe tato metoda v daném prostředí není vhodná pro 

provzdušnění podzemních vod za úĉelem biremediace. Kyslík poměrně rychle vyprchal a v 

podzemní vodě byly měřeny nedostateĉné hodnoty obsahu kyslíku pro úĉely bioremediace. 

Tato metoda byla inovativní a doposud u nás nebyla testována. Nabízí se zde ještě alternativní 

moţnost saturace podzemní vodí přímou injektáţí kyslíku pod tlakem do podzemní vody, ale 

pro přesné závěry by bylo potřeba provést na lokalitě pilotní test. 
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