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ABSTRAKT 

Disertační práce je zaměřena na problematiku biodegradace ropných látek v zeminách. 

Pozornost je věnována způsobu hodnocení procesu biodegradace, především pak 

problematice tzv. biomarkerů jako parametru hodnocení účinnosti degradace výše 

zmíněných látek.  

Teoretická část je zaměřena na vyhodnocení dostupných literárních informací 

o biodegradaci ropných látek, biomarkerech vyskytujících se v ropných látkách 

a laboratorní metodice jejich identifikace a stanovení. 

Experimentální část je věnována sledování biodegradačního procesu v zemině 

kontaminované vybranými ropnými látkami pomocí laboratorních testů. Pod pojmem 

biodegradace se rozumí zapojení biologických činitelů v rámci procesů spojených 

s odbouráváním, transformováním, případně imobilizací polutantů zatěžujících životní 

prostředí. 

Účinnost biodegradačního procesu je hodnocena na základě analýz řady 

mikrobiologických a chemických parametrů, které se standardně pro jeho sledování v praxi 

využívají (např. stanovení koncentrace znečišťující látky vyjádřené jako nepolární 

extrahovatelné uhlovodíky), nově je pak proces biodegradace hodnocen pomocí 

biomarkerů. 

Biomarkery jsou sloučeniny z třídy isoprenoidů přítomné v ropných látkách, které jsou 

využitelné pro charakterizaci vlastní látky a následně pro popis biodegradačního procesu. 

Při tomto popisu se používají tzv. biomarkerní indexy, nejčastěji založené na stanovení 

obsahu pristanu a fytanu, ale i hopanů a steranů.  

Pro sledování stavu ropné kontaminace pomocí biomarkerů je použita plynová 

chromatografie s plameno-ionizačním detektorem (GC/FID) nebo hmotnostním 

detektorem (GC/MS). Sledovány jsou vybrané alifatické (např. pristan a fytan) 

a polycyklické (např. hopany a sterany) isoprenoidní uhlovodíky.  

Cílem laboratorní biodegradace vybraných ropných kontaminantů je ověřit možnost 

využití biomarkerů jako parametru hodnocení procesu biodegradace.  
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SUMMARY 

The thesis refers to problems of petroleum substances’ biodegradation in soils. Attention is 

dedicated to a manner of biodegradation process assessment, especially then problems 

of so-called biomarkers as an evaluation parameter of degradation efficiency of the above-

mentioned substances. 

A theoretical part of the thesis is focused on evaluation of available literary information 

on petroleum substances’ biodegradation, biomarkers existing in petroleum substances and 

a laboratory methodology of their identification and determination.  

An experimental part of the thesis is paid to monitoring of biodegradation process in the 

soil contaminated by chosen petroleum substances by means of laboratory tests. Beneath 

the biodegradation term is understood involvement of biological factors within processes 

associated with degradation, transformation, optionally with immobilization of pollutants 

burdensome the environment.  

Biodegradation process efficiency is evaluated by analyses of series of microbiological and 

chemical parameters, which are commonly used for its monitoring in practice (e.g. 

determination of polluting substance concentration expressed as non-polar extractable 

hydrocarbons). Newly biodegradation process is assessed by force of biomarkers. 

Biomarkers are compounds from an isoprenoid family present in petroleum substances, 

which are applicable to own substance description and consequently to biodegradation 

process specification. So-called biomarker indexes are used for this description. Most 

frequently they are based upon determinations of pristane and phytane content but also 

of hopanes and steranes. 

The gas chromatography with a flame ionization detector (GC/FID) and/or a mass 

spectrometry detector (GC/MS) are used for monitoring of state of petroleum 

contamination by means of biomarkers. Selected aliphatic (e.g. pristane and phytane) and 

polycyclic (e.g. hopanes and steranes) isoprenoid hydrocarbons are observed.    

The aim of the laboratory biodegradation of chosen petroleum substances is to verify 

feasibility of biomarkers’ utilization as the evaluation parameter of biodegradation process.  

 

KEYWORDS 
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pristane, petroleum, petroleum compounds, steranes 
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Motivace 

V oblasti ochrany životního prostředí pracuji téměř dvacet let, s realizací technologie 

biodegradace ropných látek v nejrůznějších matricích mám tak mnohaleté praktické 

zkušenosti. Současným trendem je biodegradační proces co nejvíce intenzifikovat 

a zefektivňovat. Předmětem mého výzkumu byla biodegradace ropných látek v zeminách, 

jakožto nejrozšířenějších kontaminantů životního prostředí, přičemž pozornost byla 

zaměřena především na problematiku biomarkerů s cílem ověřit možnost jejich využití 

jako parametru hodnocení účinnosti degradace výše zmíněných látek. Účelem výzkumu 

bylo přispět ke zdokonalení monitoringu biodegradačního procesu a následného 

vyhodnocení získaných dat s cílem odhadnout další vývoj biodegradačního procesu 

z hlediska snížení vlastní kontaminace, ale také snížení časových a ekonomických 

požadavků. 
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API  vyjadřování hustoty dle American Petroleum Institute 

AR  aromatické uhlovodíky 
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SZÚ  Státní zdravotní ústav, Praha 

TEHC   celková koncentrace extrahovatelných uhlovodíků 

Ts   označení pro C27 18, 21-hopan  

Tm  označení pro C27 17, 21-hopan  

VOC  těkavé organické látky 

δ  hmotnostní koncentrace   



Iveta Čepeláková: Biodegradace ropných látek v zeminách 

2014  21 

 

1. ÚVOD 

Disertační práce je zaměřena na problematiku biodegradace ropných látek v zeminách, 

zejména pak na monitoring a způsob hodnocení procesu biodegradace. Pozornost je 

věnována především oblasti biomarkerů a jejich využití jako parametru hodnocení 

účinnosti degradace výše zmíněných látek. 

V rámci disertační práce jsou řešeny následující dílčí problémy:  

 nalezení, identifikace a výběr biomarkerů vhodných pro laboratorní sledování průběhu 

biodegradačních procesů ve vybraných ropných kontaminantech; 

 laboratorní experimenty biodegradace vybraných ropných kontaminantů životního 

prostředí, shromáždění a vyhodnocení dat získaných v průběhu biodegradačního 

procesu; 

 vyhodnocení využitelnosti biomarkerů jako parametru sledování biodegradace, 

pro stanovení aktuálního stavu kontaminace a predikci celkové úspěšnosti konkrétního 

biodegradačního procesu.  

Hlavní očekávané závěry: 

 o účinnosti zvolené biodegradační technologie pomocí standardních analytických 

metod; 

 o vhodnosti zvolených biomarkerů jako parametrů sledování biodegradačního procesu; 

 o možnosti využití biomarkerů pro stanovení aktuálního stavu kontaminace;  

 o využití biomarkerů pro predikci celkové úspěšnosti konkrétního biodegradačního 

procesu.  
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2. TEORETICKÁ ČÁST 

V rámci teoretické části disertační práce byla zpracována rešerše zaměřená 

na problematiku biodegradace ropných látek, biomarkery a jejich využití při sledování 

biodegradačních procesů.  

 

2.1 ROPA A ROPNÉ LÁTKY 

Kontaminace životního prostředí, především perzistentními organickými a anorganickými 

látkami, je vážný problém zejména z hlediska ohrožení zdraví a životního prostředí vůbec. 

Např. ropné látky představují již po řadu generací médium, bez něhož si člověk neumí 

představit svoji existenci. Tyto látky však za desítky let svého zpracovávání a technického 

využívání již mnohokrát dokázaly člověku jeho žití řádně znepříjemnit. Bylo a je tomu tak 

vždy, když se tyto látky – obvykle selháním člověka nebo jím vyrobené a (ne)ovládané 

techniky – dostanou mimo kontrolovanou sféru svého určení, tzn. do vody, půdy, ovzduší. 

Případů takovýchto průniků ropných látek do životního prostředí (od lokálních až 

po katastrofické) zažívá zvláště v posledních letech lidstvo stovky ročně a ani naše 

republika není v tomto směru výjimkou. Stačí jen vzpomenout sérii havárií zásobníků 

s topnými médii ropného původu, následky pobytu cizích vojsk, havárie produktovodů či 

aktuální problém, co s upotřebenými oleji (Čepeláková, 1997).  

Pod pojmem ropné látky rozumíme jak vlastní ropu, tak produkty jejího primárního 

zpracování. Ropa je hořlavá olejovitá kapalina tmavohnědé až černé barvy, někdy 

se zelenomodrou fluorescencí o hustotě 800 až 1 000 kg.m
-3 

(zřídka i vyšší). Obsahuje 

plynné (methan, ethan, propan, butan), kapalné (pentany, hexany a vyšší uhlovodíky) 

a tuhé uhlovodíky (od C16 výše). V ropě zcela chybí alkeny a alkyny. Mezi ropné 

uhlovodíky patří acyklické uhlovodíky s rovnými a rozvětvenými řetězci, cyklické 

nasycené uhlovodíky s jedním nebo více kruhy, aromatické uhlovodíky s jedním nebo více 

kruhy. V ropě jsou dále přítomny sirné, dusíkaté a kyslíkaté sloučeniny, 

vysokomolekulární látky (ropné pryskyřice, asfalteny, karbeny, karboidy a asfaltogenní 

kyseliny a anhydridy) a malé množství minerálních látek (nespalitelný zbytek). 

Elementární složení ropy činí: uhlík 83 – 86 %, vodík 11 – 14 %, síra do 8 %, dusík do 2 % 

a kyslík do 1 %. (Rábl, 1992) 

Na molekulární úrovni existují významné rozdíly v jednotlivých ropách dané regionálními 

podmínkami hromadění výchozího materiálu, z něhož ropa vznikla (protopetroleum), 

a konkrétními podmínkami jeho geo- a biochemické přeměny. Ropy se klasifikují podle 

několika hledisek, a to dle hustoty ropy, frakčního složení (lehké a těžké ropy), charakteru 
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destilačního zbytku (parafinické a asfaltenické ropy) nebo např. dominujících uhlovodíků 

(alkanické, cyklanické, aromatické ropy). (Pašek, 1996) 

Základním technologickým způsobem zpracování ropy je její frakční destilace, která se 

obvykle provádí ve dvou stupních: atmosférická destilace a vakuová destilace. 

Z atmosférické destilace se získávají následující frakce: plyny, benzin, petrolej, plynový 

olej, lehký topný olej, a nedestilující podíl – mazut. Při vakuové destilaci se za sníženého 

tlaku mazut rozdestiluje na tyto frakce: těžký plynový olej, olejový destilát a nedestilující 

zbytek – asfalt neboli živice. (Rábl, 1992) 

Obecné závislosti mezi teplotou varu a složením frakcí zachycuje diagram na Obr. 1. 

Z diagramu vyplývá, že frakce získané při nižších teplotách (např. benzínové frakce) 

obsahují největší podíly parafinů a s teplotou jejich podíl klesá. Ve frakcích vakuové 

destilace (mazací oleje) se parafiny nevyskytují a narůstá zde obsah látek obsahujících 

heteroatomy (O, S, N). Tento trend ve složení pokračuje i v nedestilovatelných podílech 

(zbytek po vakuové destilaci), který je tvořen asfalteny a ropnými pryskyřicemi (Speight, 

2001). 

 

Obr. 1: Distribuce základních typů složek ropy v závislosti na teplotě varu (Speight, 2001) 

 

Ropu a její deriváty lze rozdělit na řadu frakcí rovněž na základě rozpustnosti 

v rozpouštědlech o různé polaritě (n-heptan, toluen, sirouhlík) doplněné 

o chromatografické dělení na sloupci oxidu hlinitého postupnou elací různě polárními 

rozpouštědly (Corbett, 1969). Schéma tohoto dělení je uvedené na Obr. 2. Tyto postupy 

našly uplatnění při studiu složení ropy a jejich derivátů. 



Iveta Čepeláková: Biodegradace ropných látek v zeminách 

2014  24 

 

Základní vztahy mezi těmito frakcemi schematicky zachycuje Obr. 3. Mezi jednotlivými 

skupinami není ostrých přechodů, nýbrž sousední skupiny se více či méně překrývají. 

 

Obr. 2: Frakcionace ropných derivátů (Corbett, 1969) 

 

 

Obr. 3: Vlastnosti rozpouštědlových frakcí (Speight, 2001) 

 

Produkty frakční destilace ropy lze z hlediska jejich použitelnosti roztřídit do pěti 

základních skupin (Šedivý, 1992). Stručné charakteristiky uvádí Tab. 1. 
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Tab. 1: Složení ropných frakcí (Šedivý, 1992)   

Ropné 

frakce 

Teploty varu 

°C 

Složení 

Benziny 30 až 210 směsi uhlovodíků C4 – C12 (n-alkany, isoalkany, 

cyklopentany, cyklohexany, benzen a jeho homology) 

Petroleje 140 až 300 směsi uhlovodíků C12 – C18 (n-alkany, isoalkany, 

alkylnafteny, alkylbenzeny, di- a tricyklické uhlovodíky, 

vyšší aromáty (naftalen, alkylnaftalen), kondenzované 

hydrogenaromáty (tetralin, homology tetralinu a indanu) 

a nekondenzované hydrogenaromáty) 

Plynové oleje až 350 uhlovodíky C16 – C24 podobné jako v petrolejové frakci, 

navíc obsahují i vyšší homology a tricyklické uhlovodíky 

Mazací oleje nad 350 uhlovodíky C24 – C40, popř. i vyšší (alkany, izoalkany, 

alkylcyklany, alkylaromáty a alkylované hydrogenaromáty) 

Destilační 

zbytek 

(asfalt) 

 oleje (vyšší naftenické uhlovodíky) a látky s vyšší 

molekulovou hmotností a větším obsahem heteroatomů 

(asfalteny, pryskyřice, karbeny a karboidy) 

 

Konkrétní ropné produkty obsahují obvykle velké množství chemických individuí. Často 

se jedná o směsi frakcí doplněné o další látky (aditiva), které upravují žádaným způsobem 

vlastnosti produktu. Např. motorová nafta je kapalná směs dvou destilačních frakcí ropy, 

a to plynového oleje a petroleje. Je složitou kombinací uhlovodíků od C12 do C24 a dalších 

aditiv (Arvin, 1988). Typická směs motorové nafty zahrnuje až padesát osm složek. Z toho 

je sedm převládajících, které tvoří více než 53 % směsi: isopentan, p-xylen, n-

propylbenzen, 2,3-dimethylbutan, n-butan, n-pentan a toluen (Tab. 2).  

Tab. 2: Hlavní složky motorové nafty (Arvin, 1988) 

Složka hm. %  

isopentan 10,5 

p-xylen 9,6 

n-propylen 8,4 

2,3-dimethylbutan 7,3 

n-butan 6,3 

n-pentan 5,9 

toluen 5,5 
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Složka hm. %  

celkem  53,5 

 

Podle zákona č. 350/2011 Sb., resp. nařízení (ES) č. 1272/2008 je ropa klasifikována jako 

nebezpečná chemická látka. Jde o hořlavou kapalinu klasifikovanou jako karcinogenní 

látka 2. kategorie. Nebezpečí pro lidské zdraví: místně odmašťuje a dráždí pokožku, páry 

mohou působit narkoticky, způsobovat bolest hlavy, žaludeční nevolnost, dráždění očí 

a dýchacích cest. Akutní toxicita pro myš LD50 je vyšší než 4 300 mg.kg
-1

. Jde o látku 

obtížně odbouratelnou, s intenzivním negativním ovlivněním vod. Na povrchu vody 

vytváří souvislou vrstvu zabraňující přístupu kyslíku. Vzhledem k nepatrné rozpustnosti 

ve vodě se nepředpokládá perzistence v organismech. Neobsahuje ozon poškozující látky. 

(Česká rafinérská, 2004) 

Ropa je v současnosti nejdůležitější surovinou chemického průmyslu, dopravy 

a energetiky. Její těžba vykazuje celosvětově trvalý nárůst (Obr. 4). Při současné 

celosvětové denní těžbě okolo 90 mil. barelů (http://www.eia.gov) představuje ropa a ropné 

produkty značné riziko kontaminace pro všechny složky životního prostředí, ať už při její 

těžbě nebo následném zpracování, přepravě, skladování i využívání ropných produktů.  
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Obr. 4: Celosvětový vývoj těžby ropy v posledních 5 letech (http://www.eia.gov) 

 

Ve Výroční zprávě 2013 ČIŽP (Česká inspekce životního prostředí, 2013) se uvádí, že 

ve 183 případech havarijního znečištění nebo ohrožení jakosti vod evidovaných Českou 

inspekcí životního prostředí v r. 2013 byly nejpočetnější skupinou znečišťujících látek 

ropné látky (57,4 % z celkového počtu evidovaných případů). 
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Nejviditelnější a nejznámější formu znečištění představuje zamoření ropou, které je 

způsobeno například haváriemi ropných tankerů a běžným vymýváním jejich nádrží 

na moři. Kromě drastických krátkodobých dopadů může toto znečištění způsobit i závažné 

dlouhodobé problémy. The International Tanker Owners Pollution Federation (ITOPF) 

spravuje databázi úniků ropných látek v důsledku havárií tankerů. Od roku 1970 

shromáždila informace o téměř deseti tisících havárií, z nichž velká většina (81 %) spadá 

do nejmenší kategorie, tzn. s únikem méně než 7 tun ropných látek. Pozornost médií 

vyvolaly jen havárie s výraznými ekologickými efekty. (http://www.itopf.com) 

Přehled 20 nejvýznamnějších ropných havárií tankerů z hlediska množství úniku ropných 

látek, uvádí následující tabulka (Tab. 3). Zajímavostí je, že 19 z nich se stala před rokem 

2 000. 

Tab. 3: 20 nejvýznamnějších havárií ropných tankerů (http://www.itopf.com) 

Position Shipname Year Location 
Spill Size 

(t) 

1 ATLANTIC EMPRESS 1979 Off Tobago, West Indies 287,000 

2 ABT SUMMER 1991 700 nautical miles off Angola 260,000 

3 
CASTILLO DE 

BELLVER 
1983 Off Saldanha Bay, South Africa 252,000 

4 AMOCO CADIZ 1978 Off Brittany, France 223,000 

5 HAVEN 1991 Genoa, Italy 144,000 

6 ODYSSEY 1988 
700 nautical miles off Nova Scotia, 

Canada 
132,000 

7 TORREY CANYON 1967 Scilly Isles, UK 119,000 

8 SEA STAR 1972 Gulf of Oman 115,000 

9 IRENES SERENADE 1980 Navarino Bay, Greece 100,000 

10 URQUIOLA 1976 La Coruna, Spain 100,000 

11 HAWAIIAN PATRIOT 1977 300 nautical miles off Honolulu 95,000 

12 INDEPENDENTA 1979 Bosphorus, Turkey 94,000 

13 JAKOB MAERSK 1975 Oporto, Portugal 88,000 

14 BRAER 1993 Shetland Islands, UK 85,000 
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Position Shipname Year Location 
Spill Size 

(t) 

15 AEGEAN SEA 1992 La Coruna, Spain 74,000 

16 SEA EMPRESS 1996 Milford Haven, UK 72000 

17 KHARK 5 1989 
120 nautical miles off Atlantic coast 

of Morocco 
70,000 

18 NOVA 1985 Off Kharg Island, Gulf of Iran 70,000 

19 KATINA P 1992 Off Maputo, Mozambique 67,000 

20 PRESTIGE 2002 Off Galicia, Spain 63,000 

 

 

Podle vzniku můžeme rozlišovat znečištění jednorázová, opakovaná a bez znalosti jejich 

zdroje. K jednorázovým znečištěním dochází při haváriích vozidel přepravujících ropné 

látky, při haváriích letadel, při poruchách dálkovodů, náhlých porušeních nádrží apod. 

Při jednorázových znečištěních jsou zpravidla dosti přesně známa místa úniku ropných 

látek i jejich množství. K opakovanému znečištění dochází v místech, kde se trvale 

manipuluje s ropnými látkami. Jedná se především o rafinérie, sklady a stáčiště pohonných 

hmot. Třetí případ, kdy vznik znečištění není znám (projeví se až svými důsledky), je 

z hlediska asanace nejobtížnější, protože vyžaduje rozsáhlejší průzkum, jehož cílem je 

především lokalizace zdrojů znečištění. 

Šíření uvolněného ropného produktu velmi závisí na vnějších podmínkách, avšak schéma 

je podobné: rozlití na povrchu, transport vodním tokem, pohyb nesaturovanou 

a saturovanou zónou, transport podzemní vodou (Morgan, Watkinson, 1989). Laterální 

(podélný) tok zvyšuje odpařování těkavých látek, ale rozšiřuje plochu kontaminace. 

Vertikální penetrace tyto procesy minimalizuje, ale zvyšuje riziko kontaminace 

podzemních vod. Tato penetrace probíhá tzv. multifázovým tokem, což znamená, že ne 

všechny složky ropné skvrny se pohybují stejně rychle a stejným způsobem. Například 

hydrofilnější molekuly mají snahu migrovat do vodní fáze, a tak může snáze dojít 

ke znečištění podzemní vody. Faktorů, které ovlivňují oba typy toků, je tedy mnoho: 

viskozita ropného produktu, vnější teplota, povětrnostní podmínky, vlastnosti půdy 

(velikost pórů, složení, obsah vody) atd. 
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2.2 ATENUACE ORGANICKÝCH POLUTANTŮ V PŘÍRODNÍM PROSTŘEDÍ 

Když jsou ropa nebo její deriváty (produkty zpracování) uvolněny do životního prostředí, 

jsou vystaveny širokému spektru degradačních procesů, zahrnujících řadu fyzikálních, 

chemických a biologických pochodů jako je odpařování, rozptyl, rozpouštění, 

emulzifikace, fotooxidace, mikrobiální degradace a adsorpce na pevných částicích 

(Cerniglia, 1984; Leahy a Colwell, 1990). Rychlost a rozsah těchto procesů, zejména pak 

biodegradace, závisí na environmentálních faktorech a složení petrochemického polutantu 

(Leahy a Colwell, 1990). Petrochemické látky jsou komplexní směsi, které se liší co 

do zastoupení parafinických (nasycených) aromatických uhlovodíků a látek polárních 

(pryskyřice a asfalteny). Polutant má omezenou biologickou dostupnost, existuje-li 

fyzikální nebo chemická bariera, která omezuje jeho příjem organismem (Volkering et al., 

1992). 

Pokud není tento přirozený proces ovlivňován a urychlován prostřednictvím inženýrských 

postupů, jedná se o proces přirozené remediace. Označení „natural attenuation“ potom 

charakterizuje takový přístup, který je zaměřen na ověřování a monitoring procesu 

přirozené remediace (na rozdíl od inženýrských procesů). Předtím, než je tento přístup 

navržen, musí být sebrána a vyhodnocena důležitá data o půdě a podzemní vodě 

k dokumentování faktu, že k přirozenému snižování kontaminace dochází, a k odhadu 

účinnosti přirozených procesů při snižování koncentrace kontaminantu v čase. 

V řadě případů ale není proces přirozeného snižování kontaminace schopen dosáhnout 

požadovaného stupně vyčištění v přijatelném čase a je nutné jeho doplnění o aktivní 

metody remediace. 

 

2.3 AKTIVNÍ ZPŮSOBY ODSTRANĚNÍ ORGANICKÝCH POLUTANTŮ Z PROSTŘEDÍ 

Při čištění zemin a podzemních vod kontaminovaných organickými látkami je možné 

používat metody fyzikální, fyzikálně-chemické, chemické či biologické nebo jejich 

kombinace. V praxi se některé dílčí procesy spojují v jeden složitý technologický cyklus 

likvidace škodlivých látek. Dále jsou uvedeny pouze procesy týkající se odstraňování 

znečištění ropnými produkty (Matějů, 2006). 

Fyzikální procesy představují: 

1. ředění – kontaminovaný materiál se mísí s inertním materiálem, čímž se sníží 

koncentrace škodlivých látek 

2. destilaci – vlivem zvýšené teploty přesahující teplotu varu nežádoucí látky dochází 

k jejímu odpaření 
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3. extrakci – odstraňování kontaminantů z kapalné nebo tuhé fáze do kapaliny na základě 

rozpustnosti (např. odmašťování) 

4. solidifikaci – procesy snižování mobility kontaminantů (např. vyluhovatelnosti, 

těkavosti). Zahrnují srážení, krystalizaci, sorpční procesy apod.  

5. stabilizaci – skupina postupů, kdy dochází k chemické, fyzikální, biologické aj. 

stabilizaci látky v médiu, tj. odpadu, zeminách, vodném prostředí. 

Chemické procesy nejčastěji zahrnují: 

1. oxidaci – procesy zvyšování oxidačního stupně látek působením vzdušného kyslíku 

(aerací), hořením, ozonizací, oxidačními činidly, často za spolupůsobení záření 

2. redukci – procesy snižování oxidačního stupně látek, často spojené se snižováním 

obsahu kyslíku v látkách působením redukčních činidel (např. vodík) 

 3. koagulaci – proces shlukování koloidních částic za vzniku hrubě disperzních agregátů 

4. fotochemické procesy – komplex chemických procesů vyvolaných působením světla 

5. katalytickou oxidaci – využívání katalyzátorů na vhodném nosiči (např. na aktivním 

uhlí). 

 

2.3.1 Biologické procesy  

Volba biologických metod je stále častější hlavně proto, že skýtají ve srovnání s ostatními 

metodami ekonomicky nejpříznivější řešení a z ekologického hlediska nevznikají odpady, 

které musí být dále upravovány či skládkovány. Při aplikaci biologických procesů je třeba 

vycházet z faktu, že jsou tyto procesy velice komplexní a jejich úspěšnost (neúspěšnost) 

závisí na mnoha faktorech, a to chemických (druh kontaminantu, jeho chemické složení, 

pH prostředí, koncentrace makrobiogenních a mikrobiogenních prvků, obsah vody, 

přítomnost a koncentrace těžkých kovů, přítomnost inhibitorů, přítomnost akceptorů 

elektronů), mikrobiologických (koncentrace degradačních mikroorganismů, schopnost 

mikroorganismů využívat polutanty, jejich biodegradační účinnost, limitní koncentrace 

substrátů) a fyzikálních (teplota, rozpustnost polutantů ve vodě, sorpce polutantů na pevné 

částice) (Singleton, 1994; Morgan, Watkinson, 1989; Shuttleworth, Cerniglia, 1995; Marin 

et al., 2005; Sathishkumar et al., 2008; Chang et al., 2013). Při návrhu technologických 

postupů a jejich aplikací je třeba vzít tyto faktory v úvahu a podle potřeby je upravit tak, 

aby byl biodegradační proces co nejméně limitován. 

Kromě tradičních bioremediačních technologií (biodegradace in situ, ex situ, on site) jsou 

aplikovány i různé alternativy. Např. degradace ropného znečištění pomocí landfarmingu 

(Genouw et al., 1994; Harmsen et al., 2007; Mikkonen et al., 2012; Eun Hea et al., 2014). 
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Landfarming je kontrolovaná aplikace a rozptylování odpadu na povrch půdy a jeho 

inkorporace do svrchních vrstev půdy. Biologický rozklad probíhá ve svrchní vrstvě, kde je 

dostupný kyslík. Zvýšení aktivity mikroorganismů lze dosáhnout fertilizací, pravidelnou 

orbou a drenážním systémem, aplikací inokula. Uvedená studie sledovala osud ropného 

kalu po dobu pěti let. Biodegradace uhlovodíků byla popsána kinetickými rovnicemi 

prvního řádu a podíl degradovaných uhlovodíků vztažený na suchou půdu se pohyboval 

v rozsahu od 4 g.kg
-1 

.rok
-1 

do 15 g. kg
-1

.rok
-1 

(Eun Hea et al., 2014). 

Jinou alternativní metodou k odstranění uhlovodíků je pumpování vzduchu skrz 

nesaturovanou půdu, čímž se vytvářejí aerobní podmínky a podporuje biodegradace 

(Hinchee, Artur, 1991). Studie mj. uvádí oprávněné použití plotnové metody při stanovení 

koncentrace životaschopných a specifických bakterií na živných agarech a agarech s naftou 

jako jediným zdrojem uhlíku. 

Byla vyvinuta řada dalších technologií založených na využití biologických dějů. Vedle již 

zmíněného bioventingu je to např. bioaugmentace (Korda et al., 1997), air sparging 

(Aelion et al., 1996; Urum et al., 2005; Urum et al., 2004), systémy využívající biofilmu, 

jako je např. biofiltrace, „bioscrubbing“ (Kennes, Thalasso, 1998; Yeom et al., 2010), 

„pump and treat“ (Gruiz, Kriston, 1995) a další (Juwarkar et al., 2010). 

Výzkum nových technologií směřuje v podstatě dvěma směry. Prvním je objasňování 

a prohlubování znalostí mechanismů a aplikace těchto poznatků na obtížně rozložitelné 

látky. Druhý směr se věnuje optimalizaci již známých technologií a usiluje o zvýšení 

účinnosti a rychlosti rozkladu organických látek přizpůsobením podmínek procesu tak, aby 

byly co nejvýhodnější pro činnost mikroorganismů. 

Způsoby optimalizace jsou zaměřeny na určení nejvýhodnějších podmínek pro biologické 

odbourávání a na odstranění limitujících faktorů, zejména zabezpečení dostatečně rychlého 

přestupu hmoty v systémech. Např. pro transport odbourávaných molekul do mikrobiálních 

buněk je jedním z limitujících faktorů nepolarita molekul, takže jejich transport do buněk 

je energeticky náročný. Při použití povrchově aktivních látek se transport do buněk 

podstatně urychluje. Existují však i mnohé další postupy, které rychlost a účinnost 

mikrobiologického rozkladu organických polutantů zvyšují (McCaulou et al., 1994; 

Fathepure, Tiedje, 1994; Harmsen et al., 2007; Admon et al., 2001). 

 

2.3.2 Biodegradace organických látek 

Biodegradace může být definována jako biologicky katalyzované snížení komplexity 

chemických sloučenin (Horáková, 2006). Organické sloučeniny jsou v procesu 

biodegradace velmi často zcela rozloženy, takže vznikají anorganické sloučeniny uhlíku, 

dusíku, fosforu, síry a jiných prvků obsažených v původní kontaminující organické látce 
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a tyto jsou uvolňovány do prostředí a zařazeny do koloběhu prvků v přírodě. Lze tedy říci, 

že tato úplná biodegradace toxické organické látky, která je známá pod pojmem 

mineralizace, je přírodě velmi prospěšná. Ve své podstatě respirace rostlin a živočichů je 

rovněž mineralizačním procesem, ve kterém dochází k rozkladu celé řady organických 

látek v živém organizmu. Syntetické organické látky jsou však nejčastěji rozkládány již 

přímo v kontaminovaném prostředí osídleném mikroorganizmy s rozsáhlou metabolickou 

aktivitou.  

Vedle těchto biologických přeměn kontaminujících organických látek dochází ke snížení 

jejich komplexity rovněž působením řady abiotických procesů. Účinnost těchto 

abiotických procesů je však jen těžko srovnatelná s vysokou účinností biologické přeměny. 

Mikroorganizmy jsou tedy nejvýznamnějším faktorem, který se podílí na mineralizaci 

antropogenických sloučenin v půdě, ve vodě a v sedimentech.  

Celá řada syntetických sloučenin, které jsou zavlečeny do prostředí, je vysoce toxická 

nejen pro člověka a zvířata, ale i pro mikroorganizmy. Z tohoto důvodu nemusí dojít 

v prostředí k jejich úplné destrukci, tedy k mineralizaci. Často jsou však pozorovány 

abiotické, popř. i biologické tzv. transformační procesy, které vedou k tvorbě nových 

organických látek vznikajících konverzí původní organické toxické látky. Produkt této 

transformace se obvykle v prostředí hromadí a dlouhodobě perzistuje. Všeobecně je tedy 

abiotická či biologická transformace organických polutantů nežádoucí, neboť vytváří 

novou, většinou po chemické a toxikologické stránce neznámou kontaminaci. Odhalení 

nově vzniklého rizika ve vztahu ke zdraví člověka, zvířat a rostlin vyžaduje často značně 

nákladné hledání nových chemických a ekotoxikologických metod. Omezení 

detekovatelného rizika podmiňuje projekt sanačních opatření, na kterém se podílejí jak 

ekotechnologové, tak i mikrobiologové.  

Mikrobiální degradace je procesem historickým. Tisíce látek, které byly připraveny 

člověkem v laboratořích, může být mikrobiologicky modifikováno nebo rozloženo 

v přirozeném prostředí. Degradační procesy byly pozorovány v kontaminovaných půdách 

a odpadních vodách, na skládkách, v podzemních i povrchových vodách, oceánech 

a sedimentech nejrůznějšího původu. Bylo prokázáno, že na degradaci polutantů v těchto 

prostředích se významnou měrou podílejí rozsáhlé mikrobiální komunity bakterií, hub 

a protozoí, které přímo nebo nepřímo rozkládají a využívají jak řadu přirozených 

organických látek, tak i celou řadu syntetik.  

Princip biodegradace kontaminovaných zemin aj. materiálů (vod, kalů, vzdušnin) spočívá 

v biologickém odbourávání organického znečištění pomocí specifických mikroorganismů, 

které jsou schopné degradovat kontaminující látky jejich začleněním do svého 

metabolického cyklu a jejich následným aerobním biochemickým rozkladem na oxid 

uhličitý a vodu, nebo cestou anaerobní. Biodegradace se týká všech přirozených procesů, 
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které jsou uskutečňovány bakteriemi a jinými mikroorganizmy či vyššími organismy, které 

vedou k destrukci organických molekul. Proces bioremediace, vedoucí k ozdravení 

kontaminovaného prostředí, pak spočívá v akceleraci těchto přirozených biodegradačních 

procesů nebo v přísně cílené biodegradaci s cílem snížit rizika nežádoucí přirozené 

transformace kontaminujících látek a rizika perzistence neznámých transformačních 

produktů v prostředí. 

Biotechnologické sanační metody, které se v posledních letech dostaly do popředí zájmu, 

jsou založeny na optimalizaci podmínek v daném kontaminovaném prostředí pro průběh 

biodegradačního procesu. Využívá se přirozené biodegradační aktivity přítomné 

mikroflóry, případně se používá cíleně izolovaných bakteriálních kmenů a ke stimulaci 

jejich činnosti se aplikuje provzdušňování sanované zóny a její obohacení o nedostatkové 

nutrienty (převážně dusík a fosfor) nebo jiný způsob dotace akceptoru elektronů. Hlavní 

předností biotechnologické sanace je vedle ekonomické výhodnosti a přímé degradace 

ropných látek (tedy bez požadavku na následnou likvidaci separovaných uhlovodíků) 

schopnost odstraňovat tyto polutanty i ve velmi nízkých koncentracích, kdy „klasické“ 

mechanické a fyzikálně-chemické postupy již selhávají.  

Xenobiotika (tj. cizorodé exogenní látky, které organismus nepotřebuje ke své existenci) se 

jen zřídka vylučují nezměněná, většinou podléhají v organismu více nebo méně hlubokým 

transformacím. Jejich cílem je přeměna xenobiotika na metabolity neškodné (detoxikace) 

a lehce vyloučitelné. Biotransformace mnohých xenobiotik jsou dvoustupňové přeměny. 

V první fázi se obvykle hydroxylují, což vede ke zvýšení jejich polarity, a ve druhé se 

naváží na polární metabolity (kyselina glukuronová, glutathion, některé aminokyseliny). 

Tím se zvýší jejich rozpustnost ve vodě, a tak se usnadní jejich vyloučení z organismu 

(Káš, 1996). Biotransformace se odbývají hlavně v mikrozomech endoplazmatického 

retikula, méně často v mitochondriích, lysozomech nebo cytosolu. Nejběžnější 

biotransformací je oxidace xenobiotika. Realizují ji většinou enzymy povahy oxygenáz. 

Jde o zavedení hydroxyskupiny (hydroxylaci) buď do postranních řetězců, nebo 

do aromatického jádra. Po aktivaci benzenového jádra dochází k jeho enzymovému štěpení 

a další metabolizaci. 

Celá řada polutantů může být degradována aerobními mikroorganizmy. Aerobní proces 

biodegradace byl prostudován zejména při studiu degradace ropných uhlovodíků. Význam 

kyslíku v těchto procesech je dán degradačními drahami, které jsou závislé na jeho 

přítomnosti, neboť využívají k primární oxidaci nasycených a aromatických uhlovodíků 

specifické enzymy, oxygenázy. Bylo vypočteno, že 1 g kyslíku může v přítomnosti 

oxygenáz teoreticky zoxidovat 3,5 g ropy (Horáková, 2006). Rychlost degradace ropných 

uhlovodíků prudce klesá s nárůstem anaerobiózy. Anaerobní degradace nebyla prokázána 

např. u benzenu, chlorbenzenu, anthracenu, nasycených uhlovodíků a dalších organických 

látek. Některé tzv. aerobně nedegradovatelné sloučeniny mohou být naopak 

http://vydavatelstvi.vscht.cz/knihy/uid_es-002/hesla/glutathion.html
http://vydavatelstvi.vscht.cz/knihy/uid_es-002/hesla/aminokyseliny.html
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mikrobiologicky využívány a degradovány za anaerobních podmínek. Nevýhodou 

anaerobní degradace je poměrně dlouhá doba aklimatizace mikroorganizmů k využívání 

polutantu (několik měsíců), pomalý průběh transformace a hromadění organických 

produktů, které mohou být často rozloženy pouze aerobně. Za anaerobních podmínek jsou 

degradovány např. chlorované alkany a alkeny, fenoly, benzoáty, některé aromatické 

uhlovodíky, vysoce chlorované PCB, krezol a další látky. Aerobně je biologicky 

rozložitelné nebo transformovatelné velké množství běžně se vyskytujících polutantů, jako 

jsou monoaromatické uhlovodíky, alkany, alkeny, alkyny, isoalkany, alicyklické 

uhlovodíky, většina halogen-, hydroxy- a karbonylových derivátů ropných uhlovodíků, 

organické kyseliny, některé polycyklické aromatické a heterocyklické uhlovodíky, fenoly 

a další (Matějů, 2006). 

Vlastní degradaci většiny organických látek předchází tzv. aklimatizační perioda, během 

které není zaznamenán pokles koncentrací těchto látek. Po této době dojde k zjevnému 

poklesu koncentrace sledovaných látek a rychlost degradace se rapidně zvýší. Délka 

aklimatizace je pro jednotlivé kontaminanty různá. Tato fáze může trvat méně jak jednu 

hodinu, ale i několik měsíců. Délka trvání aklimatizace není závislá jen na druhu 

kontaminantu a biologickém činiteli odpovědném za vlastní biodegradaci, ale záleží 

na mnoha dalších faktorech, jako jsou koncentrace kontaminantu, matrice (odpadní vody, 

povrchové vody, půdy), teplota či podmínky daného prostředí. Teplota má hlavní dopad 

na délku trvání této fáze, při nižších teplotách je aklimatizační perioda delší než 

při teplotách vyšších (Alexander, 1999). 

Čistá bakteriální kultura rostoucí v médiu obsahujícím relativně vysoké koncentrace dvou 

zdrojů uhlíku nevykazuje jednu exponenciální fázi růstu, která je charakteristická pro ten 

samý mikroorganismus v přítomnosti jediného C-zdroje. Místo toho má tato bakteriální 

kultura dvě exponenciální fáze růstu, které jsou odděleny intervalem s pomalým či žádným 

růstem (viz Obr. 5). Během první exponenciální fáze je metabolizován pouze jeden 

ze substrátů, v další exponenciální fázi růstu je degradován substrát druhý. Tento 

dvojfázový růst, v rámci kterého bakteriální kultura využívá dva substráty, se nazývá 

diauxie. Zdroj uhlíku, který umožňuje rychlejší růst dané kultury, je obvykle využíván jako 

první (Alexander, 1999). 
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Obr. 5: Dvojfázový růst čisté bakteriální kultury v prostředí se dvěma substráty S1 a S2 jako zdroji C 

(Alexander, 1999) 

 

2.3.2.1 Biodegradace alifatických a alicyklických uhlovodíků 

Mezi nejsnáze odbouratelné organické látky patří alifatické uhlovodíky (alkany i alkeny) 

vzhledem k podobnosti jejich struktury k mastným kyselinám a rostlinným parafinům, 

které jsou v přírodě všudypřítomné. Obecně jsou nejlépe odbourávatelné středně dlouhé 

řetězce (C10-C18). Delší řetězce jsou rozkládány hůře z důvodu jejich nižší rozpustnosti 

ve vodě. (Wentzel et al., 2007) Na druhou stranu alkany s kratším řetězcem jsou poměrně 

dobře rozpustné ve vodě, ale vůči buňkám vykazují toxické účinky. Narušují zejména 

integritu buněčných membrán (www.vscht.cz).  

Alifatické uhlovodíky jsou rozkládány a metabolicky využívány především bakteriemi 

a kvasinkami. Obecné schéma je znázorněno dále (viz Obr. 6). Prvním krokem 

při aerobním rozkladu může být oxidace za účasti molekulárního kyslíku 

a nikotinamiddinukleotidu (NAD) katalyzované dioxygenázami za vzniku n-

alkylhydroperoxidu, který je následně redukován na alkohol, dehydrogenace v přítomnosti 

NAD katalyzované dehydrogenázami s následnou hydroxylací na alkohol nebo 

hydroxylace v přítomnosti molekulárního kyslíku a NAD katalyzovaná monooxygenázami 

(oxidáza se smíšenou funkcí) přímo za vzniku alkoholu. Další kroky rozkladu jsou pak již 

totožné: tvorba aldehydů (ketonů), karboxylové kyseliny a následuje β-oxidace mastných 

kyselin, při které jako konečné produkty vznikají buď acetát, nebo pyruvát, které jsou dále 

využívány v cyklu trikarboxylových kyselin. U některých mikroorganismů je možná ještě 

-hydroxylace a následná oxidace na dikarboxylovou kyselinu, která opět podléhá β-

oxidaci v metabolické dráze mastných kyselin. Konečnými produkty jsou CO2, voda 

a mikrobiální biomasa (Ambles et al., 1994). 



Iveta Čepeláková: Biodegradace ropných látek v zeminách 

2014  36 

 

R-(CH2)2-CH3                     R-(CH2)2-CH3                     R-(CH2)2-CH3 

                                                                                                                                                            

                                                                      +O2              +  NADH                                              +O2  

                          NAD
+

 

                                               +H2             - NAD
+
                                                  

   R-CH2-CH=CH2                                                           R-CH2-CH2-O-O-H 

                                                                                                           +H
+
 

           +H2O                                                                               -H2O   

              NADH                                                                   NADH 

                                          R-(CH2)2-CH2-OH 

                                             -2H 

 

                                          R-CH2-CH2-CHO 

 -2H 

 

                                          R-(CH2)2-COOH 

       

 

                                              -OXIDACE  

Obr. 6: Aerobní oxidace alifatických uhlovodíků (Matějů, 2006) 

 

Většina mikroorganismů odbourává alkany na odpovídající alkoholy oxidací terminálního 

methylu. Tato reakce je katalyzována hydroxylázovým systémem. Ojediněle se vyskytuje 

i subterminální oxidace n-alkanů na sekundární alkoholy. Následující metabolismus může 

být různý, ale většinou pokračuje oxidací alkoholu na příslušný aldehyd a mastnou 

kyselinu, která poté podléhá β-oxidaci (Káš, 1996). Alkeny jsou odbourávány stejným 

způsobem jako alkany s tím rozdílem, že může dojít k reakci na dvojné vazbě za vzniku 

primárního či sekundárního alkoholu či epoxidu. Každý z těchto produktů je následně 

oxidován opět na příslušnou mastnou kyselinu (www.vscht.cz, 2006).  

Uhlovodíky s krátkým řetězcem, s výjimkou methanu, jsou obtížněji degradovatelné. 

Za aerobních podmínek je methan pohotově použitelný jako jediný zdroj uhlíku 

při methanotrofních dějích. Úspěšná degradace dalších krátkých uhlovodíků může 

vyžadovat kometabolismus. Byla prokázána kometabolická degradace ethanu, propanu 

a butanu (Horvath, 1972). Např. kmen Pseudomonas methanic je schopen využít methan 

jako primární substrát a oxidovat sekundární substrát jako např. ethan, propan a butan 

na odpovídající alkoholy, aldehydy a kyseliny. Žádná z těchto sloučenin však nemůže 

sloužit jako růstový substrát. Pro krátké alkany je kometabolismus důležitým degradačním 

procesem. Kometabolismus propanu a butanu poskytuje jako mezistupně aceton, 

propionovou kyselinu, butanovou kyselinu, 2-butanon a methylethylketon. 
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Degradace alkenů je pestřejší - po mikrobiálním ataku může vzniknout buď methylová 

skupina, nebo dvojná vazba. Nenasycené uhlovodíky s přímým řetězcem jsou všeobecně 

hůře degradovatelné než nasycené. Metabolismus má za následek vznik meziproduktů: 

nenasycené alkoholy a mastné kyseliny, primární či sekundární alkoholy, methylketony, 

1,2-epoxidy a 1,2-dioly.  

Uhlovodíky s rozvětveným řetězcem jsou degradaci víceméně přístupné. Ale je známa 

rezistence vůči biologickému rozkladu například takových detergentů, jako jsou 

alkylbenzensulfonáty. Sloučeniny obsahující kvartérní uhlík a β-alkyl-rozvětvené 

sloučeniny odolávají rozkladu, akumulují se v biosféře a vyskytuje se jen málo organismů 

schopných utilizovat tyto alkyl-rozvětvené složky jako jediný zdroj uhlíku a energie.  

Ještě více rezistentní vůči degradaci jsou kvartérní uhlíkové sloučeniny. Např. sloučenina 

2,2-dimethylheptan je oxidována mikroorganismy atakem na terminální rozvětvený řetězec 

a poskytuje 2,2-dimethylpropionovou kyselinu, zřejmě konečný produkt. Nebyly izolovány 

či nalezeny organismy schopné degradovat tyto sloučeniny. Odolné sloučeniny mohou být 

potenciálně remediovatelné kombinací chemických oxidačních technik a biologického 

odbourání. (Cookson, 1995) 

Alifatické uhlovodíky jsou hlavní součástí ropy a ropných produktů, které tvoří značnou 

část kontaminace starých ekologických zátěží. Schopnost utilizace těchto uhlovodíků byla 

popsána u řady mikroorganismů. Mezi nejvíce prostudované patří zástupci následujících 

rodů bakterií: Rhodospirillum, Alcaligenes, Pseudomonas, Aeromonas, Acinetobacter, 

Corynebacterium, Mycobacterium, Streptomyces a Micrococcus (Pazlarová, 2000). 

Degradace uhlovodíků s kratším řetězcem byla popsána u řady druhů rodu Pseudomonas 

(Matějů, 2006). 

Anaerobní průběh degradace alifatických uhlovodíků nebyl dodnes jistě prokázán. 

Anaerobní rozklad je navíc velmi pomalý, proto se v praxi využívá převážně aerobních 

postupů (Chaudhry, Chapalamadugu, 1991). Přesto však mají anaerobní pochody velký 

význam pro přeměnu látek v přírodě, zejména v říčních a mořských sedimentech, 

ve spodních vrstvách půd, bažinách apod. Při rozkladu xenobiotik jsou nezastupitelné 

v reduktivní dechloraci některých výše chlorovaných sloučenin, např. tetrachlorethylenu 

(perchloru), kdy dechlorace za aerobních podmínek není možná.  

Mikroorganismy schopné degradace alicyklických uhlovodíků nejsou v půdě tak 

dominantními, jako tomu bylo u degradace alifatických alkanů a alkenů. Mnoho 

mikroorganismů schopných oxidovat necyklické alkany má dostatečně širokou specifitu 

i pro hydrolýzu cykloalkanů. Degradace alkylovaných cykloalkanů je zahájena obvykle 

oxidací terminálního methylu za vzniku primárního alkoholu. Hydroxylace je důležitá 

pro iniciaci degradace cykloalkanů. Příklad degradační dráhy cyklohexanolu 

a cyklohexandiolů (cis a trans) pro kmen Acinetobacter je zobrazena na Obr. 7. Jak je 
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z obrázku patrné, existuje několik alternativních degradačních drah pro mikrobiální atak 

alicyklické struktury. Cykloalkanoly a cykloalkanony jsou více náchylné k metabolizaci 

mikroorganismy než jejich základní uhlovodíky. Bakterie schopné využít je jako jediný 

zdroj uhlíku se hojně vyskytují v prostředí a mohou být nalezeny v téměř jakýchkoliv 

zdrojových materiálech. Substituované cykloalkany se značně liší v odolnosti vůči 

mikrobiální aktivitě. Ty, které obsahují karboxylovou skupinu, jsou lehce degradovatelné. 

Ty, které obsahují chlor, jsou velmi rezistentní a jsou základem mnoha pesticidů. 

 

Obr. 7: Příklady degradačních drah pro cykohexanoly a cyklohexanony (Trudgill, 1984) 

 

Cykloalkany substituované dlouhými uhlíkatými řetězci jsou více rezistentní vůči 

degradaci než ty s kratšími. Hlavním zdrojem jejich kontaminace jsou frakce nafty. n-

Alkylcykloalkany s velkým počtem uhlíkových atomů v postranním řetězci jsou přístupné 

degradaci β-oxidací. n-Alkylcykloalkany s menším počtem uhlíkových atomů 

v postranních řetězcích jsou atakovány methylovou hydroxylací. Rezultující alicyklické 

hydroxyderiváty, resp. ketony jsou déle transformovány na laktony s následným otevřením 

kruhu (Trudgill, 1984). 

Cykloalkany s větším počtem anelovaných kruhů (např. hopany) patří k velmi odolným 

vůči biodegradaci (Prince et al., 1994a). Více o biodegradaci biomarkerů pojednávám 

v kap. 2.4.6. 

Schopnost být degradován u organických polutantů je přímou funkcí délky 

uhlovodíkového řetězce a klesá se snižujícím se počtem uhlíků v řetězci, protože krátké 

řetězce s méně než 10 uhlíky mají tendenci k toxicitě jako důsledku jejich vysoké 
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rozpustnosti. Obecně by se daly jednotlivé uhlovodíky seřadit podle citlivosti vůči 

mikrobiálnímu ataku do následující řady (PAHs, 2003): n-alkany > rozvětvené alkany > 

nízkomolekulární aromáty > cyklické alkany > PAU. 

Alkany s kratšími řetězci jsou poměrně snadno degradovatelné, avšak vzhledem k vyšší 

rozpustnosti ve vodě mohou interagovat s buněčnou membránou (ovlivňovat její 

semipermeabilitu), a tím působit na mikroorganismy toxicky. Alkany větší než C14 jsou 

degradovány mnohem snadněji; rychlost jejich degradace je limitována malou rozpustností 

ve vodě. Jakékoliv rozvětvení uhlovodíků snižuje jejich využitelnost mikroorganismy. 

Nejsnáze degradovatelné alkany jsou C10 až C22, naopak C1 až C4 jsou degradovány pouze 

několika skupinami mikroorganismů. U uhlovodíků C5 až C9 může způsobovat inhibici 

jejich malá molekulová hmotnost a je zde větší pravděpodobnost jejich odtěkání. Ostatní 

uhlovodíky jsou degradovány pomaleji a často jen při nízkých koncentracích. 

 

2.3.2.2 Biodegradace aromatických uhlovodíků 

Aromatickým a zejména polyaromatickým uhlovodíkům je vzhledem k jejich perzistenci 

v životním prostředí a potenciální škodlivosti na lidské zdraví v současné době věnována 

vysoká pozornost.  

Polycyklické aromatické uhlovodíky (PAU), rovněž známy i pod označením 

polykondenzované aromatické uhlovodíky, jsou chemické sloučeniny tvořené dvěma 

a více benzenovými jádry v lineárním, angulárním nebo klastrovém uspořádání. 

PAU se řadí mezi nepolární látky (Kořistka et al., 1995), tedy jejich molekuly nejsou 

schopné efektivní interakce s polárními molekulami rozpouštědla (vody). Nepolární látky 

mají proto v polárních rozpouštědlech na rozdíl od látek, které s rozpouštědlem interagují, 

velmi nízké rozpustnosti. Zároveň se nepolární látky snaží v polárním prostředí redukovat 

svůj povrch a hromadí se přednostně v relativně méně polárním prostředí (např. na povrchu 

tuhých částic).  

Reaktivita jednotlivých PAU (PAHs, 2003) se odvozuje od velikosti a tvaru jejich 

molekuly. Jde především o počet a způsob uspořádání kondenzovaných jader určujících 

stabilitu jednotlivých struktur, konjugaci v molekule a distribuci elektronových hustot, 

která ovlivňuje schopnost reagovat (nejčastěji elektrofilní substituce, adiční reakce). Jejich 

reaktivita je dále ovlivněna reakčním prostředím (teplota, účinky světla, přítomnost 

oxidačních činidel, zejména volného kyslíku). Z environmentálních hledisek jsou 

nejvýznamnější oxidační reakce, zejména snadné reakce s oxidy dusíku, jejichž výsledkem 

je vznik nitroderivátů PAU. Jejich toxicita je oproti nesubstituovaným PAU ještě často 

řádově vyšší.  
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Fyzikální a chemické vlastnosti PAU rozhodujícím způsobem ovlivňují jejich 

environmentální chování. Podle Pecky (Pecka, 1995) obecně závisejí na molekulové 

hmotnosti a při stejné molekulové hmotnosti na struktuře. S rostoucí velikostí molekuly 

obecně roste teplota varu i tání, klesá rozpustnost ve vodě a roste lipofilita PAU. Tyto 

skutečnosti samozřejmě ovlivňují i jejich distribuci a chování v prostředí, včetně 

biologického, projevujícího se zejména karcinogenitou. 

V prostředí jsou PAU široce rozšířeny (Holoubek, 1995). Byly detekovány prakticky 

ve všech částech životního prostředí, biotických i abiotických, v průmyslových oblastech 

i v oblastech vzdálených od průmyslových a městských center. PAU jsou geochemicky 

stabilní sloučeniny, které mají tendenci ke kumulaci v sedimentech a sedimentovaných 

horninách. Člověk je vystaven těmto polutantům jednak z přírodního pozadí v půdách 

a rostlinách, jednak z kontaminovaného ovzduší i vody a kontaminovány jsou dnes 

v nanogramových i vyšších koncentracích prakticky všechny druhy lidské potravy. 

V současnosti se odhaduje (Pecka, 1995), že prostředí je každoročně zatěžováno 300 000 

tunami PAU, z toho se asi 45 000 t dostane do atmosféry, kolem 230 000 t do vod a zbytek 

do půdy. Naftová paliva obsahují značné množství aromatických uhlovodíků, které 

při spalování poskytují PAU. Aromatické uhlovodíky typu benzen, ethylbenzen, toluen, 

xylen, trimethylbenzen a dalších benzenů tvoří přes 40 % hmotnosti benzínů. Benzen 

a další jednojaderné aromatické uhlovodíky jsou uvolňovány při skladování a dopravě, 

při průmyslové výrobě a jako meziprodukty při výrobě mnoha chemikálií. Některé 

monoaromáty jsou používány jako rozpouštědla v průmyslových procesech, např. 

ethylbenzen při výrobě styrenu (Howard, 1989). Substituované formy monoaromátů jsou 

používány v průmyslových procesech pro přípravu barviv, pryskyřic, antioxidantů, 

polyurethanových pěn, fungicidních stabilizérů, nátěrů, izolačních materiálů, tkanin, 

plastů, kaučuků apod. Téměř všechny průmyslové aktivity jsou potenciálními zdroji těchto 

sloučenin. Substituované aromatické uhlovodíky, jako např. aromatické alkoholy, 

aldehydy, ketony a kyseliny jsou všechny odvozeny od benzenové struktury. Tyto 

sloučeniny se vyskytují v průmyslu plastů, v medicíně, kosmetice, konzervačních 

prostředcích, vláknech, adhezivech a mnoha dalších. Heterocyklické aromatické 

sloučeniny mají v kruhu mimo uhlíku další prvek (většinou je to dusík nebo síra), jako 

např. pyrrol, indol a piperidin. Běžnými zdroji jsou rozpouštědla, kaučuky, epoxidové 

pryskyřice a chemické syntetické operace. 

Degradace PAU závisí na složitosti jejich chemické struktury a míře enzymatické 

adaptace. Obecně PAU obsahující dvě nebo tři aromatická jádra jsou snadno 

degradovatelné. PAU obsahující čtyři nebo více aromatických kruhů jsou mnohem 

obtížněji degradovatelné a některé mohou být až odolné. Snadnost biodegradace PAU 

aerobním či anaerobním metabolismem je funkcí: 

• rozpustnosti  
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• počtu spojených kruhů 

• počtu substituentů 

• typu substituentů 

• pozice substituentů 

• vlastností atomů v heterocyklických sloučeninách. 

Různé PAU jsou degradovatelné různě – snadno nebo obtížně, nebo mohou vytvářet 

meziprodukty, které jsou vysoce toxické. Stupeň degradace je závislý na chemické 

struktuře, rozpustnosti a toxicitě. Je obtížné stanovit obecný závěr o degradačním 

potenciálu PAU, ale lze definovat některá základní zjištění, která se objevila při remediaci 

kontaminovaných míst. PAU jsou silně hydrofobní, proto je významná část adsorbována 

na půdní částice a eventuálně vstupují do jejich mikropórů. Mikrobiální degradační reakce 

jsou značně pomalejší pro sorbovanou fázi organických sloučenin než pro rozpuštěné 

sloučeniny. Pro silně sorbované sloučeniny může být míra degradace kontrolována 

kinetikou sorpce – desorpce. Zvýšení rozpustnosti PAU zlepší míru degradace do té míry, 

dokud koncentrace organického roztoku nezačne být toxická. 

Některé aromatické uhlovodíky vykazují karcinogenní vlastnosti, které souvisí 

s oxidačními produkty základní molekuly. Ačkoli bylo málo aromatických uhlovodíků 

zkoumáno detailně, ukázalo se, že kancerogenní PAU mohou vytvářet epoxidovou 

skupinu. Karcinogenita je způsobována reakcí těchto reaktivní elektrofilních meziproduktů 

s genetickým materiálem (Gibson, Subramanian, 1984). 

PAU jsou hydrofobní a mají tedy větší tendenci vázat se na půdní částice než přecházet 

do vodného prostředí. Mírou je hodnota rozdělovacího koeficientu oktanol/voda Kow (viz 

Tab. 4). V tabulce jsou rovněž uvedeny hodnoty rozpustnosti PAU ve vodě a tlak 

nasycených par, který odráží schopnost látek k odpařování. Zde uvedené údaje se týkají 

nejtoxičtějších z 16 PAU, které Environmental Protection Agency (EPA) doporučila 

zvláštní pozornosti. Patrný je dramatický pokles rozpustnosti ve vodě u PAU se 4 a více 

aromatickými kruhy. To je limitujícím faktorem pro biodegradaci těchto PAU. 

Tab. 4: Vlastnosti PAU v závislosti na počtu aromatických kruhů (Chu a Chan, 2000) 

PAU kruhy 

tlak 

nasycených 

par (Pa) 

rozpustnost 

ve vodě (mg.l
-1

) 
log Kow 

ekvivalentní 

faktor 

toxicity 

Naftalen 2 36,81 31 3,44 - 

Fenanthren 3 0,020 1,18 4,46 0,001 

Fluoranthen 4 0,00123 0,265 4,90 0,001 

Pyren 4 0,0006 0,132 4,88 0,001 
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PAU kruhy 

tlak 

nasycených 

par (Pa) 

rozpustnost 

ve vodě (mg.l
-1

) 
log Kow 

ekvivalentní 

faktor 

toxicity 

Benzo[a]anthracen 4 2,8.10
-5

 0,014 5,91 0,1 

Benzo[a]pyren 5 7,0.10
-7

 0,0038 6,04 1,000 

Benzo[b]fluoranthen 5 - 0,0126 5,80 0,1 

Benzo[k]fluoranthen 5 5,2.10
-8

 0,0063 6,00 0,1 

Dibenzo[a,h]anthracen 5 3,7.10
-10

 0,0005 6,9 5,000 

Indeno[1,2,3-

c,d]pyren 
6 - 0,062 7,66 0,1 

 

V současné době je známa celá řada mikroorganismů metabolizujících nízkomolekulární 

PAU, jako jsou naftalen, fenanthren a anthracen, méně je známo o možnostech 

biodegradace vysokomolekulárních PAU, jako chrysen a benz(a)pyren. Do nedávné doby 

se k biodegradaci PAU používaly především bakterie. Vycházelo se z předpokladu, 

že štěpit kondenzovaná aromatická jádra dovedou pouze některé bakterie (Gibson et al., 

1984), i když se ukázalo, že PAU s pěti a více aromatickými jádry bakteriální biodegradaci 

v půdě a sedimentech odolávají (Bossert et al., 1986). 

Degradace PAU je schopno několik bakteriálních rodů, jako jsou Pseudomonas, 

Alcaligenes, Mycobacterium, Rhodococcus, Sphingomonas a Cycloclasticus. Většina 

těchto bakteriálních rodů je schopna utilizovat nízkomolekulární polyaromatické 

uhlovodíky, jako např. naftalen, fenanthren, fluoren či anthracen, ale některé studie 

ukázaly, že jsou schopny i degradace vyšších polyaromátů, např. čtyřjaderného 

fluoranthenu a pyrenu (Ho et al., 2000). 

Aerobní metabolismus PAU byl popsán u řady mikroorganismů. Iniciální aktivace 

aromatického kruhu je katalyzována enzymy oxygenázami. Houby a ostatní eukaryota 

produkují monooxygenázy, které včleňují jeden atom kyslíku do substrátu za vzniku oxidů 

arenů. Tato reakce je následována enzymově katalytickou adicí vody za vzniku trans-

dihydrodiolů a fenolů (Wilson et al., 1993). Bakterie produkují dioxygenázy 

(mnohasložkové enzymové systémy), které katalyzují zavedení dvou atomů kyslíku 

do substrátu za tvorby dioxyethanů. Tyto sloučeniny se dále oxidují na cis-dihydrodioly 

a z nich dále vznikají dihydrosloučeniny. Rychlost zavedení kyslíkových atomů 

do aromatického jádra je limitujícím krokem biodegradační dráhy PAU. Další degradační 

kroky probíhají relativně rychle s malou, nebo prakticky žádnou akumulací meziproduktů. 

Ačkoli počáteční reakce metabolismu jednotlivých PAU dává různé oxidační produkty, je 

tvořeno pouze několik málo společných koncových metabolitů, nebo vzniká katechol, 

protokatechová a gentisová kyselina.  
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Obr. 8: Katecholová dráha biodegradace aromatických uhlovodíků (Smith, 1990) 
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Obr. 9: Gentisátová dráha biodegradace aromatických uhlovodíků (Cerniglia,1984) 

 

Aerobní degradace dvou- a tříjaderných sloučenin je uskutečňována množstvím půdních 

bakterií. Vliv počtu spojených kruhů, substitučních skupin a jejich pozic na oxidaci PAU je 

jasně ilustrována již v práci autorů Mc Kenny a Hetha (Mc Kenna, Heth, 1976). Byl 

studován stupeň oxidace různých struktur PAU dvěma rozdílnými mikrobiálními kmeny. 

Tyto dva kmeny reagovaly různě na různé struktury PAU. Je velmi pravděpodobné, 

že stejné závěry platí i pro původní populace z kontaminovaných míst. 

S větším počtem spojených jader v PAU se snižuje stupeň degradace. Přítomnost 

methylových substituentů významně snižuje stupeň degradace a tento efekt je různý podle 

jejich pozice na aromatických kruzích. Stejně tak snižuje stupeň degradace i zvýšení 

stupně nasycení PAU přídavkem vodíkových atomů při odstranění dvojných vazeb mezi 

uhlíky. Degradační rozdíly v mikrobiálních reakcích zdůrazňují význam studie předpovědi 

a optimalizace bioremediace.  
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Pro nesubstituované dvou- a tříjaderné PAU se degradace snadno uskutečňuje 

v přítomnosti půdních bakterií. Mikrobiální populace izolované ze sladkého a mořského 

vodního prostředí mohou tyto sloučeniny také metabolizovat. Bakteriální degradační míra 

pro tříjaderné PAU (naftalen, fenanthren a anthracen) se ukázala být ve spojitosti 

s rozpustností těchto sloučenin ve vodě (Gibson, Subramanian, 1984). Stejně jako 

u benzenu, zahrnuje oxidace dvou- a tříjaderných PAU (např. naftalenu, anthracenu 

a fenanthrenu) vytvoření dihydrodiolových meziproduktů (viz Obr. 10).  

 

Obr. 10: Aerobní bakteriální degradace naftalenu, fenanthrenu a anthracenu (Gibson, Subramanian, 1984) 

 

Větší množství informací lze najít v literatuře o mikrobiálním metabolismu anthracenu 

a fenanthrenu. Degradace fenanthrenu byla potvrzena pro bakterie rodu Aeromonas, 

Beijerinckia, Flavobacterium, Nocardia, Pseudomonas a kvasinky Cunnighamella 

(Hogan, 1988; Cerniglia, 1984; Grifoll et al., 1992).  
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Naopak méně informací je dostupných o bakteriální degradaci aromatických uhlovodíků, 

které obsahují více než tři kruhy. Potvrzení schopnosti bakterií použít tyto mnohojaderné 

sloučeniny jako růstový substrát nebylo dokumentováno. Nicméně byla prokázána 

mikrobiální degradace sloučenin jako např. fluorenu, fluoranthenu, pyrenu, 

benzo[a]pyrenu, benzo[a]anthracenu a dibenzo[a]anthracenu sloužících jako kosubstrát. 

(Grifoll et al., 1992;  Heitkamp et al., 1988; Mueller, 1990).  

Význam kometabolismu pro PAU s obsahem čtyř a více kruhů byl ukázán při několika 

experimentech. Prakticky kometabolismus může být jediným metabolickým způsobem 

pro degradaci PAU s vysokou molekulovou hmotností. Nezbytnost kometabolismu byla 

demonstrována v laboratorních studiích pro některé PAU s vysokou molární hmotností 

(např. pro pyren, 3,4-benzopyren, 1,2-benzanthracen, 1,2,5,6-dibenzanthracen). Ačkoli 

jeden bakteriální kmen je schopný mineralizace těchto sloučenin, většina studií potvrzuje 

potřebu kometabolismu. Počet PAU s vysokou molární hmotností, který byl studován, je 

velmi omezen, ale je rozumné předpokládat, že degradace dalších PAU bude probíhat 

obdobným způsobem (Mahaffey et al., 1988).  

Pro PAU s vysokou molární hmotností může být nezbytný přídavek analogických 

substrátů. Pyren, benzo[a]anthracen a další velké PAU nemohou vyvolat produkci 

příslušných enzymů v mnoha mikroorganismech. Přítomnost analogických substrátů, jako 

např. naftalenu, vyvolá produkci enzymů, které jsou pak schopny degradovat PAU 

s vysokou molární hmotností. U tohoto způsobu metabolismu je analogický substrát 

primárním substrátem a PAU s vysokou molekulovou hmotností sekundárním. 

V kontaminované lokalitě, ze které jsou vyčerpané analogické substráty (ať už frakce 

kontaminantu, nebo přidaný substrát), může dojít k nedostatečnému odstranění 

vysokomolekulárních PAU (Mueller et al., 1990).  

Fakt různorodosti v mikrobiální populaci na lokalitě je vysoce příznivý pro degradaci 

aromatických sloučenin s více než třemi jádry. Synergismus byl ukázán jako důležitý 

pro některé PAU. Např. Pseudomonas putida je neschopna degradovat pyren, pokud není 

přítomen mikroorganismus Flavobacterium sp. a jeho růstový substrát fenanthren. Směsná 

kultura ze znečištěného potoku byla schopna degradovat pyren i 1,2-benzanthracen 

v přítomnosti substrátů naftalenu nebo fenanthrenu (Mc Kenna, Heth, 1976).  

Limitujícím stupněm pro rychlost aerobní degradace PAU desorbovaných z půdy je 

počáteční oxidace kruhu, další kroky jsou rychlé s malou nebo žádnou akumulací 

meziproduktů. Tato teorie je podpořena nedostatkem těchto meziproduktů nacházených 

v PAU kontaminovaných místech. Význam inokulovaných PAU oxidujících bakterií je 

ve zvětšení rychlosti limitujícího kroku – oxidace jádra. Další možný přístup je ve využití 

silně oxidačního roztoku pro iniciaci oxidace vysokomolekulárních PAU. 
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Vedle studií s bakteriemi existují i práce využívající různé druhy hub. Schopnost druhů 

hub oxidovat aromatické uhlovodíky se neukázala tak limitovaná jako bakteriemi. 

V jednom screeningu bylo více než 85 druhů hub schopno oxidovat naftalen (Gibson, 

Subramanian, 1984; Sutherland, 1991). 

Houby Phanerochaete chrysosporium degradují mnoho PAU včetně benzo[a]pyrenu, 

pyrenu, fluorenu, fenanthrenu a složitějších halogenových a heterocyklických aromátů. 

Za tyto degradační reakce je zřejmě zodpovědný lignoperoxidázový enzym (Dhawale et 

al., 1992; Brodkorb, Legge, 1992). Phanerochaete sordida byla hodnocena v polním testu 

zaměřeném na zjištění schopnosti degradovat PAU. P. sordida byla schopna snížit tří- 

a čtyřjaderné PAU z 91 %, resp. 45 %. Z celkové hmotnosti PAU bylo pěti a vícejaderných 

pouze 3 %. Degradace pěti a šesti jader s pomocí hub bylo pozorováno ve vodním systému 

(Davis et al., 1993; Glaser, 1988).  

Za anaerobních podmínek dochází nejprve k hydroxylaci aromátů, která zahrnuje 

zakomponování kyslíku do molekuly. Nejčastěji vzniká cis-dihydrodiol, který je dále 

rearomatizován na katechol. Kruh katecholu je buď rozštěpen mezi dvěma hydroxylovými 

skupinami (ortho cesta), nebo vedle jedné z hydroxylových skupin (metha cesta) 

(www.vscht.cz). Jako příklad je uvedena degradace naftalenu methanovou fermentací. 

Methanogenní degradační dráha pro naftalen sleduje podobnou cestu jako 

u monoaromatických uhlovodíků, jak ukazuje Obr. 11 (Grbić-Galić, 1988). Tak jako 

u methanogenní fermentace benzenu, ukazuje se být hlavním meziproduktem 

při fermentaci naftalenu fenol. 

 

Obr. 11: Methanogenní cesta degradace naftalenu (Grbić-Galić, 1988) 

 

Ho et al. (2000) dokumentují výzkum, v rámci něhož bylo ze vzorků zemin z různých 

světových lokalit (USA, Německo, Norsko) kontaminovaných ropnými produkty či dehty 
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izolováno 28 bakteriálních kmenů na fluoranthenu a 21 kmenů na pyrenu. U degradátorů 

fluoranthenu byla zjištěna neschopnost růstu na pyrenu, kdežto degradátoři pyrenu byli 

schopni využívat oba dva polyaromáty. Všichni degradátoři pyrenu patřili mezi 

grampozitivní bakterie, kdežto degradátoři fluoranthenu byli gramnegativní. Pomocí GC-

FAME analýzy bylo prokázáno, že většina kmenů utilizujících pyren patřila mezi 

Mycobacterium spp., většina degradátorů fluoranthenu byla detekována jako 

Sphingomonas spp.  

Složení půdního mikrobiálního konsorcia schopného rychlé degradace benzo(a)pyrenu 

bylo zjišťováno elektroforeticky (DGGE = Denaturing Gradient Gel Electrophoresis) 

pomocí PCR-amplifikovaných 16S rDNA fragmentů. Tato analýza ukázala přítomnost 

bakteriálních rodů Burkholderias, Sphingomonas a Mycobacterium schopných degradace 

polyaromátů s vysokou molekulovou hmotností (Kanaly et al., 2000). Důležitým faktorem, 

který hraje při biodegradaci PAU významnou roli, je jejich snížená biodostupnost 

způsobená sorpcí PAU na přírodní organické složky půdy (Watanabe, 2001). Friedrich 

et al. (2000) publikovali, že v závislosti na různých sorpčních matricích se v půdě 

vyskytují různé bakterie degradující fenanthren. Dále bylo ukázáno, že aplikace 

surfaktantů do půdy změnila zastoupení mikrobiální populace odpovědné za degradaci 

fenanthrenu a hexadekanu. Tyto výsledky mají praktické využití při bioremediacích, kdy 

se přídavkem různých suplementů zvyšuje přítomnost mikroorganismů degradujících 

polutanty (Colores et al., 2000). 

 

2.3.2.3 Biodegradace ropy a ropných derivátů  

Schopnost mikroorganizmů štěpit ropné uhlovodíky byla popsána již v r. 1946 (ZoBell, 

1946). Autorem byly popsány některé mikroorganizmy, které mohou využívat ropné 

uhlovodíky jako jediný zdroj uhlíku a energie. ZoBell (1946) však zdůrazňuje, že tato 

schopnost mikroorganizmů štěpit a využívat ropné uhlovodíky je striktně závislá 

na chemickém složení směsi ropných uhlovodíků a rovněž na podmínkách prostředí.  

Surová ropa vznikla dlouhodobým anaerobním rozkladem organického materiálu. Je 

tvořena extrémně komplexní směsí různých uhlovodíků zahrnující alifatickou, aromatickou 

a asfaltickou frakci. Nejrychleji jsou degradovány nasycené ropné uhlovodíky s menším 

počtem C atomů (C10 – C24). Byla prokázána rovněž biodegradace n-alkanů se 44 uhlíky. 

Poměrně nesnadno jsou štěpeny C4 alkany. Podobně C5 – C9 alkany jsou sice některými 

mikroorganizmy degradovány, ale pro celou řadu mikroorganizmů jsou tyto uhlovodíky 

silně toxické. Rozvětvené alkany jsou všeobecně hůře využívány, nežli alkany lineární, ale 

naopak jsou snadněji degradovatelné ve srovnání s alkany cyklickými. Obzvláště 

methylace alkanů vede ke zvýšení jejich rezistence k biologickému ataku. (Horáková, 

2006) 
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Lehká ropa obsahuje 10 – 40 % lehce degradovatelných alkanů a okolo 2 – 20 % lehkých 

aromatických uhlovodíků. Těžká ropa může obsahovat méně než 1 % odbouratelných 

alkanů alifatických a méně než 2 % lehkých aromatických uhlovodíků. Všeobecně 

se vzrůstající molekulovou hmotností a komplexností aromatických uhlovodíků se snižuje 

potenciální pravděpodobnost jejich biodegradace. Tedy degradační rychlost polyaromátů je 

nižší, nežli degradační rychlost monoaromátů. Aromáty s pěti a více kruhy jsou prakticky 

nedegradovatelné a mohou perzistovat po neomezenou dobu v prostředí. V lehké ropě je 

obsaženo kolem 2 – 10 % těchto vysokomolekulárních polyaromátů, v těžké ropě až 35 %. 

Je nasnadě, že tyto látky vzhledem ke značné odolnosti vůči fyzikální a biologické 

degradaci zůstávají nepříjemným zbytkovým polutantem čištěného prostředí. V našich 

podmínkách se poměrně zřídka setkáváme s asfaltickou složkou surové ropy a s ropnými 

pryskyřicemi. Asfaltická složka surové ropy obsahuje sloučeniny, které jsou biologicky 

buď zcela nedegradovatelné, nebo jsou využívány jen velmi pomalu. Rovněž ropné 

pryskyřice podléhají velmi omezené mikrobiální degradaci, a to jen v případě, že nejsou 

vysoce kondenzované. Lehká ropa obsahuje 1 – 5 % asfaltických látek a ropných 

pryskyřic, těžká ropa může obsahovat až 25 % asfaltických látek a 20 % ropných 

pryskyřic. Lze tedy říci, že vysoká rychlost biodegradace bude typická pouze pro nasycené 

uhlovodíky a lehké aromatické uhlovodíky. Extrémně nízkou rychlostí budou naopak 

degradovány vysokomolekulární aromáty, asfaltické uhlovodíky a pryskyřice. Pouze 

Leahy a Colwell (1990) pozorovali degradaci asfaltických uhlovodíků a ropných pryskyřic 

v procesu kooxidace probíhající v přítomnosti dalšího lehce odbouratelného uhlovodíku. 

Degradační rychlost i v tomto případě byla závislá na celé řadě dalších faktorů a nelze tedy 

tyto výsledky zobecňovat.  

Celkově můžeme říci, že žádná surová ropa není zcela degradovatelná. Na procesech 

biologické degradace ropných látek se podílí několik desítek rodů mikroorganizmů. 

Většina těchto rodů je všeobecně rozšířena. Půdní a vodní ekosystémy, které nejsou 

kontaminovány ropnými uhlovodíky, obsahují však jen velmi nízké procento degradátorů 

ropných uhlovodíků. Naopak bylo prokázáno, že v prostředí, které je ropnými uhlovodíky 

kontaminováno, procentuální zastoupení mikroorganizmů degradujících ropu prudce 

stoupá, i když žádný z izolovaných mikroorganizmů není schopen degradovat všechny 

složky ropy (Lee, Levy, 1989). Na biodegradaci ropy a ropných produktů se podílí více než 

sto druhů mikroorganizmů náležejících k třiceti mikrobiálním rodům. Jejich zastoupení 

v jednotlivých kontaminovaných lokalitách je velmi variabilní v závislosti na podmínkách 

prostředí. Mezi nejvýznamnější degradátory ropy a ropných látek patří zástupci rodů 

Pseudomonas, Achromobacter, Arthrobacter, Acinetobacter, Flavobacterium, 

Brevibacterium, Corynebacterium, Flavobacterium, Nocardia, Candida, Rhodotorula 

a Sporobolomyces. Ve vodním prostředí jsou hlavními degradátory bakterie a kvasinky. 

V kontaminovaných půdách se na biodegradaci ropných látek velmi výrazně podílejí 
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rovněž některé houby, např. zástupci rodu Penicillium a Cunninghamella, které jsou 

obvykle lepšími degradátory ropných uhlovodíků v půdě nežli např. zástupci bakteriálních 

rodů Flavobacterium, Brevibacterium nebo Arthrobacter. Lze tedy shrnout, 

že mikroorganizmy degradující ropné uhlovodíky jsou prakticky všeobecně rozšířeny. 

Můžeme se s nimi setkat ve všech typech povrchových vod a v půdě. Co se týká jejich 

četnosti v jednotlivých systémech, setkáváme se v literatuře s velkými diferencemi, neboť 

stanovení počtu těchto degradujících mikroorganizmů v dané lokalitě je metodologicky 

často velmi odlišné. S jistotou lze však říci, že po kontaminaci prostředí ropnými 

uhlovodíky prudce stoupá počet degradujících mikroorganizmů. Faktory, které ovlivňují 

růst a enzymatickou aktivitu mikroorganizmů současně ovlivňují i rychlost biodegradace 

ropných uhlovodíků. Perzistence ropných polutantů závisí také na kvantitě a kvalitě směsi 

ropných uhlovodíků a na vlastnostech samotného kontaminovaného ekosystému. V jednom 

prostředí mohou ropné uhlovodíky perzistovat, zatím co v jiném prostředí mohou být tytéž 

uhlovodíky degradovány v relativně krátkém časovém období.  

Významným faktorem, který se podílí na rychlosti biodegradace, je fyzikální stav ropného 

uhlovodíku. Ropné uhlovodíky jsou všeobecně málo rozpustné ve vodě a jejich rozpustnost 

klesá se snižující se teplotou prostředí a vzrůstající viskozitou. Z tohoto důvodu dochází 

ve vodném prostředí při nižších teplotách k biodegradačnímu procesu nejčastěji 

na rozhrání vodné a uhlovodíkové fáze a biodegradace ropných uhlovodíků v půdě probíhá 

jen velmi obtížně. Rychlost biodegradace může být zvýšena aplikací různých detergentů, 

které však svou toxicitou často ohrožují celý ekosystém. Většina mikroorganizmů 

degradujících ropné uhlovodíky produkuje emulzifikační látky. Produkce těchto 

"bioemulgátorů" byla studována např. u některých zástupců rodu Arthrobacter, 

Pseudomonas a Corynebacterium. Tyto látky jsou produkovány pouze buňkami rostoucími 

na uhlovodíku a jsou velmi často tvořeny mastnými kyselinami nebo jejich deriváty. Byly 

detekovány i bioemulgátory o velmi komplexní polymerní struktuře. Dosud není 

objasněno, proč některé bakteriální kmeny, ačkoli jsou velmi dobrými producenty 

bioemulgátorů ropných uhlovodíků, tyto uhlovodíky nedegradují. (Horáková, 2006)  

Biodegradace ropných uhlovodíků se může uskutečňovat ve velmi širokém teplotním 

rozmezí. Degradátory ropných látek lze detekovat mezi psychrofilními, mezofilními 

i termofilními mikroorganizmy. Při nízkých teplotách může být rychlost biodegradace 

limitována lehkými těkavými uhlovodíky, které jsou pro celou řadu mikrobiálních 

degradátorů toxické, a které při vyšších teplotách z kontaminovaného systému rychle 

vyvětrávají. Nižší teploty jsou vhodné zejména pro degradaci parafinové frakce surové 

ropy, přičemž významnou roli v této nízkoteplotní biodegradaci hrají procesy 

kometabolizmu.  

Velmi spornou je otázka potřeby živin pro zajištění dostatečné rychlosti biodegradace 

ropných uhlovodíků. Z dosavadních poznatků je zřejmé, že v procesu této biodegradace 
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musí být dodržován určitý poměr mezi uhlíkem obsaženým v degradovaném uhlovodíku 

a dusíkem, resp. fosforem v okolním prostředí. Koncentrace dusíku a fosforu v prostředí se 

tedy odvozuje od koncentrace uhlovodíku samotného. V mořském prostředí je za optimální 

poměr mezi C:N nejčastěji považován hmotnostní poměr 10:1, pro C:P pak 100:1. V půdě 

je pak poměr mezi C:N volen 60:1 a C:P = 800:1. Studií, které se zabývají problémem 

obohacení kontaminovaného prostředí živinami nebo různými lipofilními „fertilizátory“, je 

celá řada. Výsledky všech prací jednoznačně hovoří pro nutnost přidání těchto živin 

do prostředí, neboť jen touto cestou je možné dosáhnout výrazného zrychlení 

biodegradačního procesu. (Horáková, 2006) 

Dalším důležitým faktorem, který ovlivňuje rychlost biodegradace ropných uhlovodíků, je 

kyslík. Ropné uhlovodíky mohou být degradovány rovněž anaerobně, ale pouze 

za předpokladu, že nitrát nebo sulfát slouží jako akceptor elektronů. V každém případě je 

rychlost anaerobní degradace ropných uhlovodíků podstatně nižší v porovnání s aerobním 

procesem mikrobiálního rozkladu.  

 

2.3.2.4 Biologický činitel 

Jedním z nejdůležitějších aspektů biodegradace je samotný mikroorganismus a jeho 

enzymatický aparát. Biologický činitel zapojený v procesu biodegradace je nejčastěji 

jednobuněčný organismus prokaryotní (bakteriální) nebo eukaryotní (kvasinkový, 

myceliální), který je aplikován jako taxonomicky homogenní, nebo jako populace 

taxonomicky smíšená, formovaná v přirozeném ekosystému či konstruovaná cílenou 

kombinací více taxonů.  

Bakterie (Bacteria, Procaryotae) (Rosypal, 1981; Kaprálek, 1986) jsou jednobuněčné 

prokaryotické organismy. Velikost bakteriálních buněk kolísá podle rodů a někdy i podle 

druhů. Závisí též na stáří kultury a kultivačních podmínkách. Podle tvaru se bakterie 

rozlišují na kulovité (koky, diplokoky, steptokoky, tetrakoky, stafylokoky, krychlovité 

uspořádání koků), tyčinkovité (diplobakterie, streptobakterie, palisádové seskupení 

tyčinek), zakřivené (vibria, spirily, spirochety), vláknité, větvící se.  

Na základě Gramovy reakce se bakterie dělí na dvě skupiny: grampozitivní 

a gramnegativní. Rozdíl mezi oběma skupinami je v tom, že grampozitivní bakterie 

po obarvení trifenylmethanovým barvivem (krystalová violeť) a moření roztokem jodidu 

draselného (Lugolův roztok) zadržují komplex krystalové violeti a jodidu draselného 

v buněčné stěně a neodbarvují se organickými rozpouštědly (ethanol nebo aceton), kdežto 

u gramnegativních bakterií se tento komplex z buněčné stěny ethanolem nebo acetonem 

vymývá. 
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Bakterie se rozmnožují většinou příčným dělením, některé pučením nebo pomocí 

hormogonií, popřípadě gonidií. Po rozdělení mohou zůstat spojeny a vytvářet 

charakteristická seskupení buněk. Buňky některých bakterií se větví. U některých druhů 

bakterií se tvoří endospory (spory vytvořené uvnitř buněk), arthrospory (konidie vytvořené 

fragmentací hyf u větvících se buněk) nebo mikrocyty (klidové formy buněk obalené 

rezistentním pouzdrem). 

Prostředí, v němž bakterie rostou a množí se, musí obsahovat tyto živiny: 

1. zdroj uhlíku pro syntézu aminokyselin, organických bází, sacharidů, lipidů a jiných 

nízkomolekulárních látek, potřebných k tvorbě skeletů makromolekul; 

2. zdroj dusíku k tvorbě aminoskupin a iminoskupin, které se vyskytují 

v aminokyselinách, organických bází a hexozaminech; 

3. minerální prvky; 

4. růstové faktory, které však vyžadují jen ty bakterie, jež postrádají schopnost jejich 

syntézy; 

5. zdroj energie pro biosyntézu nízkomolekulárních látek a biologických makromolekul, 

které tvoří strukturu buňky. 

Zdroje uhlíku: výživná hodnota zdrojů uhlíků závisí na jejich fyzikálním stavu a chemické 

struktuře a na fyziologických vlastnostech bakterií. Jejich dostupnost určuje zejména 

velikost molekul, rozpustnost, stupeň okysličení atomů uhlíku a prostorová konfigurace. 

Protože vysokomolekulární látky nemohou pronikat dovnitř buňky, musí být nejprve 

rozštěpeny na látky nízkomolekulární, což se děje prostřednictví příslušných exoenzymů. 

U nerozpustných látek (např. tuků, celulózy apod.) se uskutečňuje jejich rozklad hlavně 

v místech, kde se povrch těchto látek stýká s vodným prostředím. Stupeň okysličení 

uhlíkových atomů omezuje dostupnost zdrojů uhlíku pro bakterie, zejména u vysoce 

oxidovaných sloučenin. Proto je výživná hodnota např. karboxylu poměrně nízká, stejně 

jako u oxidu uhličitého, který je plně oxidovanou sloučeninou. Jako zdroj uhlíku může 

sloužit tato látka jen v přítomnosti vhodných zdrojů energie. Se stupněm okysličení 

uhlíkových atomů souvisí i zapojení zdrojů uhlíku do oxidačně redukčních procesů. 

Nejsnáze se do těchto procesů zapojují polookysličené atomy uhlíku, které se vyskytují 

ve skupinách -CH2OH, -CHOH- a =COH-. Vzhledem k tomu mají tyto skupiny vesměs 

vysokou výživnou hodnotu. Podle toho, zda zdrojem uhlíku je CO2 nebo organická látka, 

dělí se bakterie do dvou skupin:  

a) autotrofní bakterie – tyto bakterie využívají jako zdroj uhlíku výlučně CO2 

b) heterotrofní bakterie – těchto bakterií je většina a využívají jako zdroj uhlíku různé 

organické látky.  
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Ostatní zdroje výživy mohou zahrnovat jak organické, tak anorganické látky. Náležejí sem 

bakterie saprofytické, čerpající uhlíkatou výživu z odumřelé organické hmoty, a bakterie 

parazitické, vázané svým způsobem života na buňky a tkáně hostitele. Heterotrofní 

bakterie využívají jako zdroj uhlíku nejrůznější organické látky: soli organických kyselin, 

sacharidy, lipidy, aminokyseliny, peptony a bílkoviny. 

Zdroje dusíku: úloha zdrojů dusíku spočívá především v tvorbě aminoskupin (-NH2) 

a iminoskupin (=NH), které se vyskytují v molekulách aminokyselin, nukleotidů, 

heterocyklických bází a jiných sloučenin, jež jsou složkami cytoplazmy. Bakterie mohou 

využívat jako zdroj dusíku různé sloučeniny: 

- molekulární (atmosférický) dusík 

- amonné soli a amoniak (NH4
+
, NH3). Tyto látky pronikají snadno do buněk, kde jsou 

dále přeměňovány na amino- a iminoskupiny. Proto je jako zdroj dusíku využívá 

většina bakterií. Vedle minerálních amonných solí se jeví jako vhodné zdroje dusíku 

rovněž amonné soli organických kyselin. 

- dusičnany 

- močovina 

- aminokyseliny, peptony a bílkoviny. Tyto látky jsou zdrojem dusíku hlavně 

u heterotrofních bakterií. Pro mnohé z nich mohou být zároveň i zdrojem uhlíku 

a energie. 

Minerální výživa: důležitou složkou jsou vedle uhlíku a dusíku též další prvky, 

začleňované buď přímo do sloučeniny buňky, nebo vystupující v úloze katalyzátorů 

biochemických reakcí: O, H, S, P, stopové prvky (K, Mg, Ca, Fe, Cl a další). 

Zdroj energie: energii, kterou bakteriální buňka získává z různých zdrojů, přeměňuje 

nejprve na energii makroergických vazeb, hlavně typu ATP. Tato energie se pak z větší 

části spotřebuje při endergonických reakcích (biosyntetických pochodech). Nevyužitý 

zbytek uvolněné chemické energie uniká do prostředí v podobě tepla. Podle toho, z jakých 

zdrojů získávají bakterie energii, dělí se na tyto skupiny: 

A. chemotrofní bakterie – získávají energii oxidací anorganických nebo organických látek. 

S ohledem na zdroj uhlíku se dělí dále na: 

A1. bakterie chemolitotrofní – využívají jako zdroj C výlučně CO2. 

Mezi chemolitotrofní bakterie patří bakterie nitrifikační, které oxidují 

amoniak na nitrity, jiné nitrity na nitráty. Takzvané sirné bakterie získávají 

energii oxidací redukovaných sloučenin síry.  

A2. bakterie chemoorganotrofní – využívají jako zdroj C organické sloučeniny. 

Např. sem patří bakterie schopné oxidovat dvojmocné železo na trojmocné 
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a bakterie schopné získávat energii oxidací plynného vodíku plynným 

kyslíkem, a to druhy rodů Pseudomonas, Alcaligenes, Nocardia, Paracoccus. 

B. fototrofní bakterie – získávají energii ze slunečního záření. S ohledem na zdroj uhlíku se 

dělí dále na: 

B1. bakterie fotolitotrofní – fototrofní bakterie, které využívají jako zdroj C 

výlučně CO2. Např. zelené sirné bakterie jsou obligatorně fototrofní, striktně 

anaerobní a obligatorně autotrofní. 

B2. bakterie fotoorganotrofní – fototrofní bakterie, které využívají jednoduché 

organické sloučeniny jako zdroj C nebo jako donor elektronů při asimilaci 

CO2.  

Podle vztahu chemotrofních bakterií k molekulovému kyslíku se dělí bakterie do tří 

skupin: 

1. obligátně (striktně) aerobní bakterie. Rostou jen za přístupu kyslíku, a proto energii 

získávají aerobní respirací. Jejich metabolismus se označuje jako aerobně respirační. 

Většina chemolitotrofních bakterií a mnohé chemoorganotrofní jsou obligátně aerobní. 

2. obligátně (striktně) anaerobní bakterie. Rostou jen za nepřístupu kyslíku, a proto 

energii získávají buď jen kvašením (mnohé chemoorganotrofní bakterie), nebo 

anaerobní respirací (některé chemoorganotrofní bakterie, výjimečně některé 

chemolitotrofní). Vyznačují se buď fermentativním, nebo anaerobně respiračním 

metabolismem. 

3. fakultativně anaerobní bakterie. Mohou růst jak za přístupu, tak i za nepřístupu kyslíku, 

proto energii mohou získávat kvašením nebo aerobní, popřípadě anaerobní respirací.  

Bakterie se podle jejich rozšíření v prostředí mohou dále dělit. Bakterie v půdě můžeme 

rozdělit do tří skupin: 

1. autochtonní bakterie – přirozené půdní bakterie. V půdě jsou ve větším a konstantním 

počtu a jejich množství se příliš nemění v přítomnosti či nedostatku specifických živin. 

Patří sem některé druhy rodu Pseudomonas, zejména P. fluorescens, P. stutzeri, 

Agrobacterium, Arthrobacter, Streptomyces, Nocardia a další jim příbuzné bakterie. 

2. zymogenní bakterie – patří mezi biochemicky aktivní druhy bakterií. Vyžadují 

pro svou činnost substrát, který je snadno využitelný, a podílejí se na zpřístupnění 

organických látek rostlinám. Patří sem druhy rodu Bacillus, Mycobacterium, 

Pseudomonas, Flavobacterium, Enterobacter, Aeromonas a další. Mají důležitou úlohu 

při koloběhu dusíku a uhlíku v přírodě. 

3. patogenní bakterie – primárně se vyskytující v půdě, např. Clostridium tetani, 

Clostridium botulinum, Clostridium perfringens. Patogenní bakterie, které se dostávají 
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do půdy sekundárně a přežívají v ní různě dlouhou dobu, jsou především ty, které tvoří 

spory, např. Bacillus anthracis. 

Bakterie rozšířené ve vodě lze dělit do tří skupin: 

1. autochtonní vodní bakterie, např. Chromobacterium violaceum, Flavobacterium, 

Micrococus, Spirillum 

2. bakterie, jejichž původním stanovištěm je půda, např. Bacillus, Corynebacterium, 

Brevibacterium, Arthrobacter, Micrococcus, Streptomyces 

3. bakterie ze střev člověka a zvířat. Jsou to především gramnegativní nesporulující 

tyčinky z čeledi Enterobacteriaceae, některé streptokoky, jako Streptococcus faecalis, 

některé druhy rodu Clostridium. 

Bakterie ve vzduchu: hlavním zdrojem bakterií ve venkovním vzduchu je půda. Množství 

bakterií ve vzduchu nad pevninou závisí na aktivitě v dané oblasti a na množství prachu. 

V současné době je známo více než 200 druhů mikroorganismů schopných degradovat 

uhlovodíky, přičemž pořadí jejich důležitosti je následující: heterotrofní bakterie, houby, 

aerobní bakterie, aktinomycety, fototrofy a oligotrofní bakterie. Nejčastěji izolované 

bakterie se řadí k rodům Pseudomonas, Arthrobacter, Acinetobacter, Flavobacterium, 

Alcaligenes, Micrococcus a Corynebacterium (Masák et al., 1992). Intenzivní výzkum 

v oblasti biodegradací potvrzuje, že uplatnění vedle bakterií najdou i jiné mikroorganismy 

včetně hub a řas (Tab. 5).  
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Tab. 5: Aerobní mikroorganismy degradující ropné uhlovodíky (Cerniglia et al., 1992) 

ALKANY AROMÁTY CYKLOALKANY 

Bakterie: Houby: Bakterie: Houby: Bakterie: Houby: 
Pseudomonas Candida Pseudomonas Phyktochytrum Alcaligenes Penicillium 

Acinetobacter Saccharomyces Aeromonas Phizophlyctis Achromobacter  

Alcaligenes Streptomyces Moraxelia Phytophthora Pseudomonas  

Torulopsis  Beijerinckia Thraustochytrum Alcaligenes  

Bacillus  Flavobacterium Aspergillus Corynebacterium  

Arthrobacter  Achromobacter Cunnigharriella Micrococcus  

Chlorella  Nocardia Syncephalastrum Nocardia  

Brevibacterium  Corynebacterium Mucor Sarcina  

Corynebacterium   Girbeltella Mycobacterium  

Mycobacterium   Absidia Acetobacter  

                              

     Řasy: 

Zygorrhynchus 

Penicillium 

Bacterium 

aliphaticum 

 

  Oscillatoria Choanephora   

  Anabaena Phycomyces     

  Agmenellum Circinella    

  Nortoc Thamnidium   

  Coccochloris Rhizopus   

  Aphanocapsa Basidiobolus   

  Porphyridium Conidiobolus   

  Petalonia Smittium   

  Cylindrotheca Saproiegnia   

  Amphora Saccharomyces   

  Nitzschia Emericellopsis   

  Navidula Neuropora   

  Chlorella Sordana   

  Dunaliella Claviceps   

  Chlamydomonas Candida   

  Ulva Debaryomyces   

  Microcoleus    

 

 

Vzhledem ke komplexnosti biodegradačních procesů mají tyto mikroorganismy nejrůznější 

metabolické vybavení. Skladba mikrobní populace v otevřeném biologickém systému je 

do značné míry dána teplotou prostředí (nejčastěji jsou zde zastoupeny mezofilní druhy 

s teplotním optimem v rozmezí 14 - 40 °C). Požadavky na mikroorganismy používané jako 

inokulum pro biodegradace lze shrnout podle Korandy a Lhotského (Koranda et al., 1997) 

do následujících bodů: 

- schopnost přežití v prostředí a schopnost kompetice s původními bakteriálními kmeny 

- schopnost migrace od místa aplikace do místa kontaminace, a to v matrici, kdy je 

bakteriální transport pomalý 

- dostatečná schopnost adheze na půdní částice, aby nedocházelo k jejich vymytí 

- schopnost dlouhodobě zachovat své vlastnosti, tj. genetická stabilita 

- taxonomické zařazení 

- organismus nesmí být patogenní ani podmíněně patogenní 
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- dostatečná stabilita funkcí v širokém teplotním rozmezí (např. 5 – 20 °C) 

- minimální nutriční požadavky 

- minimální závislost na variaci poměru N:P 

- optimální funkce v hodnotách pH prostředí, do kterého jsou aplikovány 

- zachování reprodukční aktivity po změnách fyzikálních podmínek 

- možnost jednoduché přípravy dostatečně velkých objemů inokula v provozních 

podmínkách, nejlépe přímo na sanované lokalitě 

- stabilita klíčových vlastností v procesu jejich uchovávání. 

V reálném systému (např. na sanované lokalitě) existují vedle sebe různé organismy, které 

mezi sebou interagují. Mezi pozitivní interakce patří komensalismus (jeden druh poskytuje 

výhodu druhému), synergismus (vzájemně výhodný vztah, přičemž výsledný efekt se 

umocňuje) a mutualismus (vzájemně výhodný vztah, ale nedochází k umocnění 

výsledného efektu). Mezi negativní vztahy patří kompetice (soutěživost mezi jednotlivými 

druhy), parazitizmus (určitý druh využívá vnitrobuněčných intermediátů metabolismu 

jiného druhu, a tím jej oslabuje) a predace (dochází k zániku jednoho druhu vlivem 

druhého). Další vzájemnou interakcí mezi mikroorganismy je tzv. kometabolismus, kdy 

jeden z mikrobních kmenů transformuje polutant na lépe přístupnou formu C-zdroje 

pro mikroorganismus jiný.  

Vzájemné vztahy mezi mikroorganismy mohou ovlivnit kvantitativní i kvalitativní 

zastoupení mikroorganismů v prostředí, potažmo tak průběh biodegradace. Pro navrhnutí 

technologického postupu bioremediace je proto vhodné znát komplexní složení prostředí 

a zastoupení mikroorganismů včetně jejich metabolických drah. Změnou podmínek 

prostředí lze dosáhnout i změny v zastoupení jednotlivých mikroorganismů a lze tak 

v některých případech odstartovat proces biodegradace. Pokud se ovšem mikroorganismy 

schopné rozkladu polutantu v prostředí nenaleznou, je nutné provést inokulaci prostředí 

mikroorganismem, který požadovanou biodegradační drahou disponuje (tzv. 

bioaugmentace alochtonní kulturou). Aby takto vnesený mikroorganismus v prostředí 

přežil, musí být schopný rychlé adaptace na nové podmínky prostředí, dále musí využívat 

z prostředí kromě polutantu také další potřebné živiny a osídlit určitý prostor.  

Není-li původní mikroflóra schopna využívat kontaminant, má vnesený mikroorganismus 

selektivní výhodu v tom, že jeho C-zdroj (polutant) není využíván dalšími mikroorganismy 

a nemusí s nimi o něj soutěžit. Pokud je inokulace přímo závislá na přítomnosti polutantu, 

dojde při poklesu jeho koncentrace vlivem biodegradace k přirozenému odumření 

aplikované populace, což je z pohledu minimalizace zásahu do poměrů okolních podmínek 

velkou výhodou. (www.vscht.cz) 



Iveta Čepeláková: Biodegradace ropných látek v zeminách 

2014  57 

 

 

2.3.2.5 Fyzikálně chemické podmínky 

Teplota prostředí do značné míry determinuje skladbu mikrobní populace v otevřených 

biologických systémech. Podle vztahu k ní se mikroorganismy rozdělují do tří hlavních 

skupin: psychrofilní (optimální teplota nižší než 20 °C, rostou ještě při 0 - 5 °C), mezofilní 

(minimální teplota vyšší než 5 °C, teplotní optimum nižší než 45 °C) a termofilní (teplotní 

optimum vyšší než 45 °C). Většina biodegradačních procesů probíhá při teplotách 

vhodných pro mezofilní a psychrofilní kmeny. Změna teploty ovlivňuje řadu parametrů, 

jako je maximální růstová specifická rychlost, afinita mikroorganismů k substrátům, 

specifická rychlost smrti a lyze buněk, ‘maintenance’ energie apod. V heterogenních 

systémech mají teplotní změny vliv na další fyzikální parametry, jako je rozpustnost plynů, 

viskozita a difuzivita kapalné fáze apod. (Masák et al., 1992). 

Na rozdíl od většiny vodních ekosystémů může pH půdních ekosystémů dosahovat značně 

variabilních hodnot v rozmezí 2,5 - 11,0. Většina bakterií a hub však preferuje pH blízké 

neutrálnímu, některé houby tolerují i kyselé prostředí. Extrémní výkyvy v hodnotách pH 

negativně ovlivňují průběh biodegradace. V jedné ze studií byla jako optimální hodnota pH 

pro mineralizaci ropných produktů v usazeninách stanovena hodnota 7,8 (Dibble, Bartha, 

1979). 

Počáteční kroky katabolismu alifatických, cyklických a aromatických uhlovodíků 

u bakterií i hub zahrnují oxidaci substrátů oxidázami a oxygenázami. Aerobní podmínky 

jsou tedy nezbytné pro tento typ mikrobních oxidací uhlovodíků. Biologická degradace 

ropných uhlovodíků se uplatňuje na každé kontaminované lokalitě i bez sanačního zásahu, 

avšak intenzita přirozených biodegradačních procesů je většinou nízká, zejména v hlubších 

částech půdního profilu, kde se projevuje nedostatek kyslíku. Trvalý přísun dostatečného 

množství kyslíku je základní podmínkou intenzivního rozvoje biodegradačních procesů 

v zeminách (Atlas, Bartha, 1987). 

Přítomnost uhlovodíků v prostředí, které obsahuje málo anorganických živin, znamená 

vysoký poměr C:N a C:P, což nepříznivě ovlivňuje mikrobní růst. Vhodného poměru 

C:N:P se dosahuje přidáním průmyslových hnojiv, a to v kapalné nebo tuhé fázi. Jako 

optimální poměr C:N:P se nejčastěji uvádí 100:5:1 (Alexander, 1999). 

 

2.3.2.6 Biodostupnost polutantů  

Důležitým faktorem regulujícím podíly biodegradace v kontaminovaných půdách je 

biodostupnost ropných komponent. Existující data naznačují, že kontaminanty čerstvě 

přidané do půd jsou lépe odstranitelné než ty, které byly v kontaktu s půdami dlouhou 

dobu. Prodloužení doby kontaktu kontaminantu s půdou zvyšuje jeho odolnost k desorpci, 
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vypařování, biodegradaci a extrakci, a proto výsledky pokusů s čerstvě přidanými 

chemickými sloučeninami nemohou být dobře použitelné pro předpověď chování látek, 

které byly v kontaktu s půdami delší dobu. Navíc měření koncentrace v půdě neindikuje 

zcela adekvátně dostupnost polutantu pro biodegradaci nebo uvolnění ani potenciál 

pro jeho transport a nepříznivý efekt na lidské nebo ekologické příjemce. Je nezbytné 

hodnotit mobilitu a toxicitu polutantu v půdě (Loehr, Webster, 1996). Hlavní poznatky 

o dostupnosti lze shrnout následovně: 

- dostupnost organických látek v půdě pro mikrobiální degradaci nebo migraci 

prostřednictvím drah vody a páry je limitována interakcemi s částicemi půdy 

- desorpce probíhá ve dvou stádiích, rychlejší a pomalejší fázi, často se vyskytuje 

ireverzibilita desorpce  

- množství látky sorbované do půdy má vztah k obsahu organického uhlíku v půdě; půdy 

s vyšším obsahem organického uhlíku sorbují hydrofóbní látky lépe  

- zvýšená doba kontaktu látky s půdou snižuje její extrahovatelnost; to platí obecně 

pro různá rozpouštědla 

- zvýšená doba kontaktu snižuje biodegradovatelnost látky 

- v mnoha případech čerstvě přidaná látky do půdy s již obsaženým zastaralým 

polutantem zvýšila biodegradaci, desorpci a vypařování původního kontaminantu. 

Aby mohla být úspěšně aplikována metoda biologické sanace, je nezbytné, aby polutanty 

byly dostupné pro mikroorganismy, které je mají atakovat. Dostupnost polutantu nabývá 

na významu zejména při sanacích starých zátěží. Byla provedena studie, kdy byla měněna 

koncentrace nedegradovatelného materiálu a zjišťoval se jeho vliv na transport 

degradovatelných komponent k mikroorganismům (Uraizee et al., 1998). Byl vytvořen 

matematický model k výpočtu závislosti biodegradace ropy na předpokládaných 

parametrech biodostupnosti.  

Půda je svrchní porézní vrstva zemské kůry složená z minerálních částic, živých 

organismů, organických látek v různém stupni rozkladných a syntetických přeměn a je 

prostoupena vodou a vzduchem. Je to složitý dynamický heterogenní polydisperzní 

třífázový přírodní útvar. Půda vzniká půdotvorným procesem, tj. působením atmosféry, 

klimatických činitelů a organismů na geologický substrát. Probíhá ve třech vývojových 

fázích: mateční hornina – půdotvorný substrát – půda vlivem zvětrávacích procesů 

(mechanický rozpad, chemické a biologické zvětrávání) a půdotvorných procesů 

(destrukce, syntéza, akumulace, přesun, obohacení a ochuzení např. snadno rozpustnými 

látkami). Těmito procesy vznikají vrstvy, půdní horizonty; jejich sled od povrchu 

do hloubky se nazývá půdní profil.  
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Podíl jílovitých částí v půdě určuje tzv. půdní druh (čistý jíl, půda jílovitá, jílovito-hlinitá, 

hlinitá, písčito-hlinitá, hlinito-písčitá, písky a písčité půdy). Půdy s vyšším obsahem jílu 

mají větší vodní vzlínavost, menší vzdušnost a vodní kapacitu. 

Podle výsledků půdotvorného procesu se označuje půdní typ. Rozeznáváme půdy kyselé 

(např. podzolové, hnědozemě šedozemě vzniklé v biomu lesa), neutrální až mírně alkalické 

(např. černozemě vzniklé v biomu stepí), hydrogenní (rašeliništní půdy, jejichž vznik je 

podmíněn zvodněním) a zasolovací (solonce vzniklé za specifických podmínek). 

Voda se v půdě vyskytuje ve skupenství kapalném, plynném i pevném, přičemž voda 

kapalná má největší význam. Vyskytuje se jako voda kapilární, voda vázaná na půdní 

částice a voda podzemní. Má zásadní význam pro uskutečňování základních životních 

pochodů. 

Vzduch v půdě tvoří plynnou fázi půdy a má značný význam pro chemické a biologické 

pochody v půdě. Souvisí s vzduchem atmosférickým, ale liší se složením, zvláště obsahem 

CO2, O2 a vodních par. (Figala a Hanák, 1986) 

Samotný pojem zemina má v současnosti mnoho výkladů či definic. Metodický pokyn 

MŽP pro průzkum kontaminovaného území (2005) definuje zeminu jako vrstvu 

na zemském povrchu, jejíž částice nejsou vzájemně spojeny. Jiná definice (Kubal et al., 

2002) říká, že zemina je porézní vícesložkový systém, který se skládá z tuhé, kapalné 

a plynné fáze a který zahrnuje živé organismy.  

Tuhá fáze zeminy je obecně tvořena anorganickými a organickými látkami. Lze ji dále 

rozdělit podle velikosti částic, přičemž rozmezí představuje velikost cca 1 000 nm. Částice 

menší než 1 000 nm jsou považovány za koloidní částice a některé jejich významné 

charakteristiky jsou ve srovnání s částicemi většími než 1 000 nm výrazně odlišné. 

Z hlediska sanačních technologií je například významná skutečnost, že koloidní částice se 

bez přídavku flokulantů obtížně usazují (případně prakticky neusazují). Na základě 

velikosti částic (respektive distribuce velikosti částic) je možné zatřídit zeminu podle 

některého z mnoha klasifikačních systémů (viz Obr. 12 a Obr. 13).  

Klasifikace zeminy je potom základním údajem předběžně vypovídajícím o takových 

charakteristikách zeminy, jako je například propustnost. Stanovení distribuce velikosti 

částic se provádí buď standardní sítovou analýzou (v případě větších částic), nebo 

rozplavováním a sledováním sedimentačních rychlostí. 
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Obr. 12: Klasifikace zemin dle jednotlivých podílů (Kubal et al., 2002) 

 

 

Obr. 13: Klasifikace zemin dle velikosti částic (Kubal et al., 2002) 
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Anorganické složky v zemině jsou představovány oxidy, uhličitany a sírany, křemičitany 

a jílovými minerály. Přítomnost oxidů a zejména uhličitanů se projevuje schopností tlumit 

změny pH při styku zeminy s kyselými látkami. Oxidy některých kovů (například železa 

a manganu) se potom podílejí na sorpci (stabilizaci) kontaminantů. U křemičitanů 

a jílových minerálů v zeminách je (vedle zásadního vlivu na mechanické vlastnosti) potom 

v dané souvislosti důležitý jejich podíl na schopnosti zeminy zadržovat kationty (Cation 

Exchange Kapacity, CEC) a jejich poměrně velká plocha povrchu.  

Organické složky představují v naprosté většině případů chemicky nejaktivnější část 

zeminy. Tyto složky jsou zdrojem esenciálních prvků, zásadním způsobem ovlivňují 

strukturu zeminy, výrazně přispívají ke kationvýměnné kapacitě a tlumící schopnosti 

a významně ovlivňují celou řadu jiných vlastností. Organické složky zeminy vznikají 

akumulací neživé rostlinné hmoty a částečně rozložených a částečně resyntetizovaných 

rostlinných a živočišných zbytků. Odumřelé rostlinné a živočišné organické látky obsažené 

v zemině se biologicky rozkládají a po delší době se tvoří humus, tedy tmavě zbarvená 

amorfní organická složka. Kvalitativní i kvantitativní složení humusu je různé podle 

složení primárních organických látek a podle biologických podmínek v zemině. Rozkladné 

a syntetické pochody, kterými se z primární organické hmoty tvoří vlastní huminové látky, 

se označují jako humifikační pochody. Humifikuje se zhruba polovina primární organické 

hmoty, zbytek se mineralizuje. Huminové látky jsou z vyšších vrstev zeminy louženy 

vodou a zanášeny do nižších vrstev. Biochemicky jsou huminové látky velmi rezistentní. 

Živé mikroorganismy a živé kořenové systémy představují pouze několik málo procent 

celkové sumy organických látek. Při praktickém popisu transportu kontaminantů 

v zeminách se obsah organických složek se zpravidla zjednodušeně vyjadřuje formou 

celkového obsahu organického uhlíku. Tento obsah v závislosti na typu zeminy silně kolísá 

(může se v zásadě pohybovat od nuly, jako u písčitých zemin, až do desítek procent 

například u rašeliny). 

 

Obr. 14: Frakcionace přirozených organických látek v zeminách (Kubal et al., 2002) 
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V půdním prostředí biologická dostupnost hydrofobních látek závisí na vzájemných 

interakcích mezi půdní matricí, polutantem a mikroorganismy. Tyto interakce jsou 

ovlivněny: 

1. typem a fyzikálně chemickými charakteristikami polutantu 

2. typem a fyzikálně chemickými charakteristikami půdy 

3. druhem a stavem mikroorganismů 

4. environmentálními faktory, jako jsou teplota, přístup kyslíku, vody a živin (Cerniglia, 

1984). 

První dva faktory jsou určující pro formu, ve které se kontaminant nachází v půdním 

prostředí. Rozdílné formy jsou znázorněny na Obr. 15. 

 

Obr. 15: Formy vazby organického polutantu s částečkami půdního prostředí (Cerniglia, 1984): I: adsorpce 

na povrchu, II: adsorpce uvnitř pórů, III: rozpuštění v pórové vodě, IV: kapalná fáze v pórech, V: kapalný 

film na povrchu, VI: pevná fáze v pórech 

 

Kontaminant může být adsorbován na povrchu částic (I) nebo uvnitř porézního systému 

(II), rozpuštěn v pórové vodě (III), vytvářet samostatnou fázi (IV-VI), která může být 

kapalná (např. petrolej) nebo pevná (asfalt). 

O biologické dostupnosti rozhoduje rychlost přenosu látek do vodného prostředí (desorpce 

a rozpustnost) (Mulder et al., 2001).  

Vazba polutantu na půdní prostředí nemusí být jen fyzikální interakcí, ale může docházet 

k chemické vazbě. Ta např. vzniká interakcí huminových látek obsažených v půdě 

a meziproduktů degradace polycyklických aromátů (např. Burgos et al., 1999; Kastner 

et al., 1999). 
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Na kontaminaci půd petrochemickými polutanty se podílejí často složité směsi látek. 

Při degradaci byly pozorovány jevy vzájemného ovlivňování. Např. nízkomolekulární 

PAU mohou stimulovat degradaci výšemolekulárních PAU působením v roli kosubstrátu. 

Zároveň byly pozorovány opačné účinky označované jako kompetitivní inhibice (Bouchez 

et al., 1995).  

Bylo pozorováno, že bakteriální společenstva jsou při degradaci PAU účinnější než 

jednotlivé izolované kmeny (Mueller et al., 1990, Bouchez et al., 1999).  

Biodostupností sorbovaných a nesorbovaných chemikálií se zabývá řada publikací (např. 

Mihelcic, 1993). Osudem organického polutantu fenolu po vstupu do půdy, jeho 

biodostupností a kinetikou probíhajících dějů se zabýval ve své práci Govind (Govind et 

al., 1997) s tímto závěrem: převažoval vyšší podíl adsorpce, značné množství fenolu 

zůstávalo nevratně vázáno na půdní substrát. Difuzivita fenolu v půdě byla významně nižší 

než je tomu ve vodné fázi, stejně tak bioremediační podíly. To může být způsobeno 

omezeným obsahem vody, a tím rozpuštěného kyslíku v zemině. Při bioventingu, kdy je 

dostupnost kyslíku maximální, mohou bioremediaci limitovat dodávky vody a nutrientů. 

Zajímavá je studie, která se zabývala vztahem mezi biodostupností a složením uhlovodíků 

palivové nafty v kontaminovaných půdách (DeJonge et al., 1997). Biodostupnost ropného 

znečištění je důležitým faktorem regulujícím podíly biodegradace a změny ve složení 

minerální ropy mohou poskytovat informace o omezeních biodostupnosti 

v kontaminovaných půdách. Osud složek ropy byl studován v lysimetrickém pokusu 

a laboratorních inkubátorech. Změna v poměrech n-alkanů indikuje, že biodostupnost je 

primárně řízena desorpcí a difúzí. Mechanická manipulace se zeminou není v určitém 

okamžiku již účinná, protože mikrostruktury, které jsou zodpovědné za omezení difúze, 

nejsou mechanickou kultivací ovlivňovány. Také surfaktanty jsou v tomto stádiu méně 

účinné pro delší difúzní vzdálenosti. Mikrobiální aktivita se mění a při nízkých 

koncentracích TEHC (total extractable hydrocarbon concentracion) zřejmě bakterie 

využívají jiné zdroje uhlíku. Avšak kritická koncentrace TEHC, kde se vyskytuje změna, je 

závislá na vlastnostech půdy a historii kontaminace. Větší část ropy difundovala 

do nedostupných míst, pokud byla půda ve styku s kontaminantem po delší dobu (tzv. 

„aging“ efekt). 

 

2.3.2.7 Toxicita polutantů 

Nezbytným předpokladem pro používání biotechnologií je netoxičnost prostředí, stejně tak 

jako vznikajících metabolitů a produktů pro mikroorganismy. Význam sledování toxicity 

byl již v textu zmíněn, byla popsána souvislost s chemickým složením kontaminantu, 

s obsahem anorganických složek v půdě, rychlostí biodegradačního procesu aj. 
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Ve studii Salanitra (Salanitro et al., 1997) byly určeny limity a rozsah biodegradace 

uhlovodíků, toxicita pro rostliny a půdní hmyz a vyluhovatelnost naftou kontaminované 

zeminy. Byly sledovány rozdíly mezi různými frakcemi ropy a rozdíly mezi zeminami 

s různým obsahem organického uhlíku. Po bioremediaci se koncentrace uhlovodíků snížila 

ze 70 až 90 % v případě frakce C11 až C22, o 40 až 60 % v případě frakce C23 až C32 a o 35 

až 60 % v případě frakce C35 až C44. Většina kontaminovaných zemin byla na počátku 

toxická k půdnímu hmyzu a byla výrazně redukována schopnost klíčení semen a růstu 

rostlin (0 až 25 % z kontroly) v zeminách obsahujících střední a lehkou frakci, ale 

neprojevila se toxicita v zemině s nejtěžší frakcí. Bioremediovaná zemina nebyla toxická 

ani pro půdní živočichy ani neinhibovala klíčení semen po 5 měsících v půdě s vysokým 

obsahem organického uhlíku a po 10 až 12 měsících v zeminách s nízkým obsahem 

organického uhlíku. Tyto údaje ukazují, že čištěné kontaminované zeminy ztratily svoji 

toxicitu a potenciál vyluhovat významné množství polutantu (BTEX). Netoxické zeminy 

obsahují 1 000 až 8 600 mg.kg
-1

 uhlovodíků jako TPH (total petroleum hydrocarbons), 

rozdíl koresponduje s koncentrací organického uhlíku v zemině. Data naznačují, 

že zbývající ropné sloučeniny mohou být vázané nebo nedostupné v těch sloučeninách, 

které nejsou a) dále biodegradovány, b) toxické k půdním druhům a c) náchylné 

k vyluhovatelnosti a následnému účinku na podzemní vodu.  

Akutní toxicita byla kvantifikována pomocí bioluminiscenčního testu toxicity 

MICROTOX (Kafka et al., 1995). Ve studii byly hodnoceny různé typy organických 

sloučenin a jejich směsi, které jsou běžnými kontaminanty prostředí. Ze skupiny 

sledovaných chlorovaných VOC (volatile organic compounds) se ukázal jako nejtoxičtější 

1,1,1-trichlorethan. V případě aromatických uhlovodíků rostla toxicita v pořadí benzen, 

toluen, xyleny, ethylbenzen. 

Hodnocením toxikologických rizik se zabývají i další práce (např. Power et al., 1998). 

Testy toxicity zde sledují ohrožení organismů (kultivované buňky různých orgánů) 

toxickými látkami. Sleduje se akutní a subchronické ohrožení, mortalita, reprodukce, růst, 

změny chování.  

 

2.3.2.8 Využití biodegradace jako sanační metody 

Biotechnologické zpracování kontaminovaných matric (zemin, odpadů, podzemní vody 

apod.) je již po řadu desítek let úspěšně využívanou metodou při sanaci kontaminovaných 

lokalit. V porovnání s fyzikálně-chemickými metodami jsou biologické metody finančně 

méně náročné a nabízí mnohem více stupňů volnosti ve volbě postupu. Další nespornou 

výhodou biotechnologií před ostatními metodami je úplné rozložení polutantů na neškodné 

produkty, čímž nedochází ke vzniku koncentrovaných odpadů polutantů, s nimiž by bylo 

třeba dále nakládat.  
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Výhody biodegradačních metod lze shrnout (Matějů, 2006): 

- jednoduchost, finanční nenáročnost, ověřenost v praxi  

- permanentní eliminace kontaminantu, jeho biochemická transformace nebo úplná 

degradace  

- vůči prostředí neagresivní 

- široká aplikovatelnost (je možné je použít in situ i ex situ, lze je provádět jak 

ve vodách, tak v zeminách či při sanaci vzdušnin) 

- absence sekundárních odpadů 

- kompatibilita s klasickými metodami sanace. 

Pro tyto aspekty jsou biotechnologické metody s výhodou používány při nápravě starých 

ekologických zátěží, a to jak v kombinaci s dalšími sanačními metodami, tak i samostatně. 

Avšak jako každá jiná sanační technologie má i bioremediace určitá svá omezení: 

- aplikovatelnost pouze na biologicky rozložitelné kontaminanty 

- limitace koncentrací kontaminantu 

- relativně vyšší časová náročnost 

- relativně vyšší náročnost na monitoring 

- limitace přirozenými podmínkami (propustnost, heterogenita, teplota, pH). 

Stejně jako u ostatních remediačních metod existují i pro biodegradaci faktory podmiňující 

úspěšnost sanačního postupu. Soubor dat o kontaminované lokalitě, který ovlivňuje průběh 

vlastní biodegradace, je možno rozdělit na dvě hlavní skupiny (Alexander, 1997, Kynclt et 

al., 2005): 

1. soubor parametrů týkajících se sanovaného prostředí: 

 hydrogeologické faktory; 

 fyzikálně-chemické faktory – koncentrace kyslíku, dusíku, fosforu a dalších živin, 

teplota, pH, salinita, vlhkost, oxidačně redukční potenciál apod.; 

 biochemické faktory – přítomnost induktorů katabolických drah, aktivátorů, 

koenzymů a inhibitorů; 

 biologické faktory – přítomnost organismů, které jsou vybaveny příslušným 

biodegradačním potenciálem, a jejich schopnost degradovat polutant až 

na stanovený cílový limit s adekvátní biodegradační rychlostí; 

2. soubor parametrů týkajících se daného znečištění: 
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 fyzikálně-chemické faktory – struktura, molekulová hmotnost, hustota, rozdělovací 

koeficient oktanol-voda (tzv. log Kow), biodegradabilita a biodostupnost 

kontaminantu; 

 ekotoxikologické faktory.  

Bioremediaci můžeme pokládat za stále se vyvíjející technologii. Jednou z těžkostí 

při praktickém využití může být skutečnost, že bioremediace je prováděna v prostředí, 

které obsahuje řadu rozličných bakteriálních druhů s neznámými vlastnostmi. Dalším 

problémem je, že neexistují dva identické ekologické problémy s kompletně stejnými 

podmínkami, tzn., že většinou se setkáme s výskytem různých polutantů o různé 

koncentraci, rozdílnými klimatickými podmínkami či odlišnou hydrodynamikou. Tyto 

skutečnosti způsobují, že bioremediace mohou zaostávat za sanačními technologiemi, které 

jsou založeny na racionálních základech. 

 

2.3.2.9 Inhibiční faktory v procesu biodegradace 

Typické koncentrace bakterií v podzemní vodě se pohybují v rozmezí 10
3 

– 10
8 

KTJ.l
-1

. 

Obdobně běžné jsou koncentrace bakterií v zemině 10
3 

– 10
7 

KTJ.g
-1

. Pokles počtu bakterií 

pod hodnotu 10
3 

v 1 g kontaminované zeminy může indikovat toxické podmínky 

(Cookson, 1995). 

Retardačně až inhibičně může působit nedostatek základních látek nezbytných 

pro biodegradaci (substrát, živiny, vhodný elektronový akceptor, voda, apod.) (Wilson, 

Bouwer, 1997). Vzrůst salinity půdy způsobuje pokles degradace uhlovodíků (Leahy, 

Colwell, 1990). 

Při zajištění základních podmínek včetně pH v optimu 6 až 8 může docházet k inhibici 

biodegradace přítomností různých toxických látek. Za toxické nebo inhibiční pokládáme 

látky, které nepříznivě ovlivňují biologický proces. Prakticky všechny látky potlačují 

biologickou aktivitu, jsou-li přítomny v dostatečně vysokých koncentracích. Z tohoto 

hlediska je přesnější hovořit o toxických koncentracích než o toxických látkách (Chudoba, 

Pitter, 1990). Např. fenol (o koncentracích vyšších než 1 080 mg.kg
-1

) a 4-chlorfenol 

(o koncentraci vyšší než 69 mg.kg
-1

) inhibují nárůst bakterií Pseudomonas putida (Hill 

et al., 1996). Látky BTEX o celkové koncentraci 30,6 mg.l
-1

 výrazně inhibovaly 

bioluminiscenci geneticky modifikovaných bakteriálních biosenzorů a tato toxicita BTEX 

byla významně redukována eliminací těkavých organických látek (VOC) z prostředí 

(Sousa et al., 1998). Látky používané ke konzervaci dřeva (kreosoty, pentachlorfenol) 

inhibují růst některých mikroorganismů (Buitron, Gonzalez, 1996). Olovo a kadmium má 

retardační (při určitých koncentracích inhibiční) vliv na biodegradační procesy (Czajka 
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et al., 1997). Dále silná oxidační činidla působí v určitých koncentracích baktericidně 

(např. peroxid vodíku, aktivní chlor, manganistan draselný apod.). 

Účinky některých faktorů se mohou navzájem ovlivňovat: např. při nižších hodnotách pH 

prostředí byla pozorována zvýšená toxicita polychlorovaných fenolů než při vyšších 

hodnotách (Rutgers, 1998). Degradace trichlorethylenu je inhibována přítomností toluenu 

(Arcangeli, Arvin, 1997). Degradace fenolů může být inhibována přítomností kyanidů 

a sulfidů (Kumaran, Paruchuri, 1997) atp. 

Nelze určit jednotný seznam chemických analýz, které by mohly postihnout veškerá rizika 

inhibice biologických procesů na určité lokalitě. Jako jednodušší se jeví provedení 

jednoduchého inhibičního testu u každé započaté sanační akce. Teprve pokud koncentrace 

bakteriální populace ve vzorku nevzroste přiměřeně ani po odstranění základních 

limitujících faktorů (nedostatek živin, akceptorů elektronu – zejména O2 apod.) 

 v laboratorních podmínkách, je vhodné provést doplňující chemické analýzy. Původ 

kontaminace na konkrétní lokalitě je přitom důležitým údajem při volbě doplňujících 

analýz. 

 

2.3.2.10 Monitoring biodegradačního procesu 

Nezbytnou podmínkou úspěšnosti biodegradačního procesu je v neposlední řadě účelný 

způsob sledování jeho průběhu a kvalifikované hodnocení získaných dat, a to počínaje 

posouzením výchozího stavu systému a předpovědí úspěšnosti nasazení procesu.  

 

Stanovení počtu mikroorganismů 

Běžné mikrobiální osídlení v půdách a podzemních vodách se mění podle chemického 

složení prostředí a fyzikálních podmínek. Proto není možné určit univerzální vzorec 

pro posouzení autochtonního osídlení a z něj vycházet při mikrobiologickém hodnocení 

konkrétní lokality. Mikrobiální osídlení v půdách obsahuje nejen bakterie, ale i další 

skupiny mikroorganismů včetně kvasinek, plísní, aktinomycet a nižších hub. Jak již bylo 

uvedeno, většina v praxi používaných biodegradačních postupů využívá biologické aktivity 

aerobních mikroorganismů, a z toho vychází i existující způsoby stanovení počtu 

mikroorganismů. 

Stanovení počtu buněk (Matějů, 1997) se provádí počítáním pod mikroskopem 

po obarvení, nejčastěji akridinovou oranží. Tuto metodu lze aplikovat pro vzorky 

podzemní vody. V extraktech ze zemin je tento způsob téměř nepoužitelný, protože lze jen 

těžko odlišit různé fragmenty od buněk. Přímé počítání buněk po obarvení dává vždy 

i pro podzemní vody o 1 až 2 řády vyšší výsledky než stanovení na agarových půdách, 
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protože jsou obarveny i mrtvé buňky. Stanovení celkového počtu mikroorganismů přímým 

počítáním je považováno pouze za orientační. 

Pro stanovení celkového počtu životaschopných bakterií (aerobních a fakultativně 

anaerobních) se užívají agary bohaté na živiny, např. různé typy masopeptonových agarů. 

Na agarovou plotnu se pipetuje různě naředěná suspenze a nechá se inkubovat několik dní 

při určité teplotě. Celkový počet životaschopných aerobních heterotrofních bakterií 

ve vzorcích zemin může dosahovat až 10
8
 KTJ.g

-1
 (kolonii tvořící jednotka). Ani tato 

metoda nemůže zaručit stanovení všech životaschopných mikrobiálních zárodků, avšak 

zůstává poměrně jednoduchým postupem pro zjištění mikrobiálního osídlení zemin a vod.  

Existují i metody vyplývající z měření bioluminiscence, chemiluminiscence, impedance 

a radiometrického stanovení. Ani jedna z vyjmenovaných metod, stejně jako kultivační 

postup, nezaručují absolutní stanovení všech životaschopných mikroorganismů. Protože 

tradiční metody jsou často nedostačující pro monitorování specifických mikroorganismů, 

jsou vyvíjeny metody založené na aplikaci molekulárních technik, jako např. technika 

hybridizace nukleových kyselin, PCR a odvozené techniky nebo použití protilátek 

při stanovení množství mikroorganismů a enzymatických úrovní (Schneegurt, Kulpa, 1998, 

Power et al., 1998). Všechny uvedené postupy jsou použitelné pro aerobní děje. Jsou to 

metody slibné, ale zatím pouze ve vývoji. 

Je popsána rychlá metoda určení nejpravděpodobnějšího počtu mikroorganismů (MPN, 

Most Probably Number) specificky degradujících kontaminující sloučeninu (Stieber, 

1994). Mikroorganismy jsou inkubovány v mikrodeskách, kdy v jednotlivých prohlubních 

je jako jediný zdroj uhlíku příslušný kontaminant spolu s kapalným mediem označeným 

MSM (liquid mineral-salts medium). Kontaminant je rozpuštěn v nepolárním rozpouštědle 

a to je pak odstraněno ve vakuu. Kontaminant zůstává na povrchu prohlubní. Tvorba 

barevných produktů v průběhu mikrobiální degradace polutantu způsobuje zbarvení MSM, 

a tak lze hodnotit titr buněk stanovením hodnoty MPN. 

 

Respirometrie 

Respirometrie je cenným nástrojem pro stanovení aktivity mikrobiálních populací. 

Respirometrií se zabývala řada studií. Studie zaměřená konkrétně na in situ bioremediace 

uhlovodíků v půdě (Gruiz, Kriston, 1995) zahrnula spojení bioventingu s aplikací 

selektovaných bakterií a rozpuštěných nutrientů. Půdní vzduch byl v terénních pokusech 

odčerpáván vzduchovými pumpami z permeabilních vyvrtaných otvorů. Proces byl 

sledován analýzami půdy a plynu, biodegradace polutantu a mikrobiální aktivita byla 

měřena jako koncentrace ropy a buněk v půdě. Za dva měsíce významně poklesl obsah 

ropy, počet buněk vzrostl o jeden řád i více. Úroveň koncentrace CO2 dokazuje přítomnost 

probíhající biodegradace: stálá vysoká hodnota byla 10x vyšší po dobu dvou měsíců než je 
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běžná koncentrace, ve třetím měsíci pomalu klesala. Srovnáním hodnot koncentrace CO2 

byl venting určen jako účinnější než injektování vzduchu do zeminy kompresory. Obsah 

vytěkaných uhlovodíků byl nejvyšší v prvních dvou dnech, po plynulém poklesu se 

ve třetím měsíci dostal pod detekovatelnou hladinu. GC analýza prokázala změny 

ve složení ropy. Měření absorpce kyslíku a uvolňování CO2 je prováděno různými 

způsoby. Nejběžnější je užití komerčních respirometrů, které jsou většinou schopné 

průběžně a automaticky měřit příslušná data (Govind, 1997). Měření je založeno na změně 

elektrické vodivosti roztoku hydroxidu baria. 

Biodegradační aktivita může být hodnocena přímo sledováním poklesu koncentrací 

cílových kontaminantů nebo nepřímo měřením vedlejších produktů či spotřeby 

elektronových akceptorů.  

Příkladem jednoduché metody monitoringu biodegradace v zeminách je stanovení 

uvolněného oxidu uhličitého v tzv. biometrických baňkách, což jsou 250ml Erlenmeyerovy 

baňky s postraním ramenem, naplněným KOH sloužícím k záchytu CO2. Tenká vrstva 

kontaminované zeminy je dána na dno baňky a provzdušňována vzduchem neobsahujícím 

CO2. Poté je v pravidelných intervalech KOH odebírán a titrován odměrným roztokem 

kyseliny za účelem zjištění množství produkovaného oxidu uhličitého. Na konci testu je 

možné analyzovat vzorek zeminy z hlediska obsahu organického kontaminantu (Vogel 

et al., 2002). 

V poslední době je věnována velká pozornost detekci přirozené atenuace 

na kontaminovaných lokalitách pomocí tzv. SIFA (Stable Isotope Fractionation Analysis) 

metody. Principem metody je detekce poměru jednotlivých izotopů uhlíku, na jehož 

základě lze pak monitorovat průběh biodegradace či přímo určit, zda na lokalitě probíhá 

přirozená atenuace. Poměr stabilních uhlíkových izotopů (
13

C/
12

C) je senzitivním 

indikátorem mikrobiálních procesů. Řada důležitých mikrobiálních reakcí, jako je třeba 

acetogeneze či produkce CO2, je spojena s rozsáhlou izotopovou frakcionací (tj. obohacení 

jednoho izotopu vzhledem k druhému). Tyto mikrobiální pochody mají následně dopad 

na poměr 
13

C/
12

C v anorganických (oxid uhličitý) i organických (methan, ethan, acetát) 

produktech disimilace polutantů (Grossman, 2002). 

 

Metody stanovení ropných látek 

Gravimetrické metody lze využít při stanovení celkového obsahu organických látek. Jsou 

časově náročné a při sušení extraktu vznikají ztráty vyextrahovaných níževroucích 

uhlovodíků. Gravimetrie je nevhodná pro ropné výrobky se středním molárním objemem 

0,15 – 0,24 m
3
.kmol

-1
. Pro stanovení ostatních ropných výrobků lze doporučit použití 

extrakčních činidel s nízkou teplotou varu. Citlivost této metody je 1 – 5 mg.l
-1

 a přesnost 

+ 25 %. (Šedivý, 1992, Speight, 2001) 
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Pyknometrické metody mohou vzhledem k jejich časové a instrumentální nenáročnosti 

nalézt uplatnění při kontrole odpadních vod. Citlivost metody, používající k extrakci 

tetrachlormethan, je 5 – 10 mg.l
-1

 a přesnost + 37 %. (Šedivý, 1992, Speight, 2001) 

UV-spektrometrie není vhodná pro stanovení ropných látek s nízkým obsahem aromátů. 

Dobrých výsledků při stanovení ropného znečištění lze dosáhnout pouze tehdy, použije-li 

se jako kalibrační standard ropná látka totožná s analyzovanou ropnou látkou. Což je 

při analýze vzorku vody o neznámém znečištění, případně s obsahem ropných látek 

dlouhodobě vystavených přírodním podmínkám prakticky nemožné. Správné výsledky 

nedávají, zejména při analýze povrchových a odpadních vod, ani univerzální směsné 

standardy. UV-spektrometrii lze využít při určování počtu aromatických kruhů a způsobu 

jejich napojení u ropných frakcí (Mostecký et al., 1984). Vhodná je pro detekci 

při frakcionaci ropných látek (ASTM E-169). 

IČ-spektrometrie ropných látek s využitím CH-valenčních vibrací umožňuje jejich 

poměrně přesné stanovení. Vyhodnocením několika vhodně vybraných absorpčních pásů 

se zpřesňuje analytické stanovení ropných látek. Obsah ropných látek lze vyhodnotit 

pomocí standardů nebo využitím empirického vztahu. Přesnost IČ-metody je + 5 % 

(i v případě, kdy se využije k výpočtu znečištění empirického vztahu). (Speight, 2001) 

Z plynově chromatografických metod se nejčastěji využívá pro níževroucí uhlovodíky 

metoda „head space“ a při stanovení uhlovodíků do C24 cirkulační striping podle Groba. 

Výhodou těchto metod je vysoká citlivost i přesnost (+ 5 až 10 %). Použití hmotnostního 

detektoru umožňuje přesnou kvalitativní a kvantitativní analýzu velmi komplikovaných 

směsí organických látek (ASTM D-5769). 

 

Alternativní způsob monitoringu biodegradace – biomarkery   

Pro sledování průběhu biodegradace mohou sloužit také vybrané složky kontaminantu, tzv. 

biomarkery, vyznačující se zvýšenou stabilitou vůči působení chemických, fyzikálních 

a biochemických vlivů (Díaz a Boyd, 2002, Wang et al., 1994a).  

Výběrem těchto biomarkerů, vývojem vhodné analytické techniky pro sledování jejich 

jakosti (obsah, složení, kinetika odbourávání) a nalezením relevantních kvalitativních 

a kvantitativních vztahů mezi biomarkery a ostatními složkami kontaminantu lze 

rozhodujícím způsobem přispět ke kvalifikovanému hodnocení odbourávání kontaminantu, 

predikci účinnosti biodegradačního procesu a celkově k jeho úspěšnému řízení 

při praktické realizaci.  
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2.4 BIOMARKERY, JEJICH IDENTIFIKACE A STANOVENÍ 

Problematice využití biomarkerů pro sledování různých biodegradačních procesů je 

v posledních letech celosvětově věnována zvýšená pozornost (viz např. Bae et al., 2003, 

Hauser et al., 1999, Zakaria et al., 2001). 

 

2.4.1 Isoprenoidní biomarkery 

Pro sledovanou problematiku degradace ropy jsou relevantní biomarkery, které jsou 

odvozené od biomolekulárních prekurzorů spojených s ropou. Velké množství biomarkerů 

obsažených v ropě je rezistentní vůči biodegradaci a je tedy využíváno geochemiky 

k odhadování genetických vztahů, vyzrálosti a úrovně biodegradace ropných látek. Profil 

těchto biomarkerů v ropě je specifický a velmi charakteristický pro danou ropu a často 

dovoluje také určit její původ či příslušnou matečnou horninu (Seifert a Moldowan, 1978, 

Curiale a spol, 1985). Jedná se především o sloučeniny ze skupiny isoprenoidů, tedy látky, 

jejichž molekuly jsou vybudovány ze dvou nebo více molekul isoprenu. Můžeme je 

rozdělit na dvě podskupiny – terpenoidy a steroidy, což jsou kyslíkatá analoga terpanů 

a steranů (Philp, 1985).  

Podle tvaru řetězce dělíme isoprenoidy na alifatické, monocyklické a polycyklické. Mezi 

alifatické isoprenoidy patří např. pristan (2,6,10,14-tetramethylpentadekan) a fytan 

(2,6,10,14-tetramethylhexadekan), které jsou odvozeny od alkoholu fytolu, tvořícího boční 

řetězec chlorofylu. 

 

H3C CH3

CH3 CH3 CH3 CH3

 

Pristan (2,6,10,14-tetramethylpentadekan) 

 

H3C

CH3

CH3 CH3 CH3 CH3

 

Fytan (2,6,10,14-tetramethylhexadekan) 

 

Isoprenoidní polycyklické uhlovodíky jsou skupinou látek, která je pro sledování 

degradace ropných látek široce používána. Pro danou ropnou látkou je jejich obsah 
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a skladba jejich isomerů velmi specifická, jak popisují práce mnoha autorů (Wang et al., 

1994b, Brakstad a Grahl-Nielsen, 1988, Farran et al., 1987, Kvenvolden et al, 1993, 

Zakaria et al., 2000). K polycyklickým isoprenoidům patří hopany, které náleží 

k pentacyklickým triterpanům obsaženým v bakteriálních membránách (Ourisson et al., 

1984, Prince, 1987). 

 

2.4.2 Hopany  

Hopany jsou velmi odolné vůči biodegradaci. Z tohoto důvodu mohou sloužit jako vnitřní 

standardy k určení stupně degradace lépe degradovatelných sloučenin obsažených v ropě. 

Při hodnocení biodegradačního procesu pomocí biomarkerů hopanoidního typu je však 

nutné posoudit, zda sledovaný biomarker nevzniká při samotném procesu biodegradace, 

což by vedlo k nadhodnocení rozsahu vlastní biodegradace, nebo naopak, je-li opravdu 

rezistentní vůči biodegradaci. Není-li rezistentní, dochází při jeho úbytku k podhodnocení 

výsledků biodegradace. Z dostupných článků je patrné, že dnes je pozornost soustředěna 

především na hopany, které jsou mnohem rezistentnější vůči biodegradaci než isoprenoidní 

alifatické uhlovodíky pristan a fytan. (Legner, Vlasák, 2006) 

Hopany je možné rozdělit dle typů napojení kruhů do čtyř skupin: 17β(H),21β(H)-hopany 

= ββ-hopany, 17α(H),21β(H)-hopany = αβ-hopany, 17β(H),21α(H)-hopany = βα-hopany 

a 17α(H),21α (H)-hopanů = αα-hopany. 

 kde 1 = α, 2 = β 

17α(H),21β(H) – hopan 

 

Hopany produkované živými organismy jsou zejména konfigurace typu ββ, avšak tyto 

termodynamicky méně stálé hopany se s rostoucím stářím ropy přeměňují na jejich 

stabilnější αβ a βα formy, z nichž αβ převažují ve starších sedimentech. 17α(H),21α(H)-

hopany = αα-hopany jsou v literatuře opomíjeny. Studie molekulárních mechanismů 

ukázaly, že tyto hopany jsou stabilnější než ββ-hopany, ale méně stabilní než αβ- či βα-

hopany (Kolaczkowska et al., 1990, van Duin et al., 1997). αα-hopany jsou považovány za 

hypotetické reakční intermediáty při intermolekulárních přesmycích hopanoidních 
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isomerů, probíhajících prostřednictvím volných radikálů (Seifert a Moldowan, 1980). 

Syntéza C29 a C30 αα-hopanů byla sice popsána, ale Peters a Moldowan ve své práci 

zmínili, že tyto isomery nejsou přírodní produkty a je nežádoucí, že se v ropě 

ve zbytkových množstvích vyskytují (Peters a Moldowan, 1993). 

Předmětem dalšího výzkumu v oblasti použití hopanů jako velmi stabilních biomarkerů 

bylo zjistit, zda je možné identifikovat a detekovat αα-hopany v ropě a v matečných 

horninách. Z tohoto důvodu bylo zapotřebí znát hmotová spektra a retenční časy kompletní 

série αα-hopanů. V první řadě bylo nutné tyto konfigurace hopanů syntetizovat a potom je 

prokázat v geologickém materiálu. Ukázalo se, že převážná část těchto hopanů je 

maskována ostatními isomery, a protože hmotová spektra αα-hopanů nevykazovala rysy, 

podle kterých by se dalo je identifikovat, zdálo se být téměř nemožné analyzovat běžné 

vzorky metodou GC/MS s využitím těchto αα-hopanů. Později byly vyvinuty metody, jak 

tyto hopany ve spektrech jednoznačně identifikovat, a to samozřejmě s využitím 

syntetických standardů. Potvrdilo se tak, že C30 αα-hopan může být velmi užitečný 

pro kvantifikování hopanů v ropách a sedimentech. 

Kvantitativní stanovení biomarkerů je velmi složité a analýzy biomarkerů jsou často 

prezentovány jen jako poměry individuálních sloučenin v rámci určité skupiny sloučenin, 

jako např. ve skupině steranů či hopanů. Nejlepších výsledků kvantitativního stanovení je 

dosahováno právě použitím vnitřních standardů (Requejo a Halpern, 1989).  

Některé typy ropných látek obsahují 25-norhopany, pravděpodobně vzniklé demethylací 

A/B kruhu na C10 uhlíku (Rullkötter a Wendisch, 1982, Volkman et al., 1983a, Volkman 

et al., 1983b). 

 

17α(H), 21β(H) 25-norhopan 

 

Z počátku byly 25-norhopany detekovány jako produkty degradovaných hopanů 

obsažených v pískovci z oblasti Uinta Basin v Utahu (Reed, 1977), ale později byly tyto 

norhopany pozorovány i v látkách ve značně pokročilém stádiu degradace (Volkman et al., 

1983a, Volkman et al., 1983b, Requejo a Halpern, 1989, Seifert a Moldowan, 1979, Seifert 
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et al., 1984). V převážné většině případů je relativní pokles výskytu hopanů v rovnováze 

se vzrůstem obsahu 25-norhopanů (Requejo a Halpern, 1989). Později bylo také 

poznamenáno, že přeměna hopanů na 25-norhopany probíhá selektivně, nejprve jsou 

přeměněny hopany s nižší molekulární hmotností. Mimoto bylo ukázáno, že demethylace 

25. uhlíku upřednostňuje 22S epimery C31 a C32 hopanů v porovnání s 22R epimery, které 

jsou upřednostňovány u C34 a C35 hopanů. Molekulové modelování ukazuje, že sterické 

rozdíly mezi dvěma C22 epimery mohou vysvětlit tyto stereoselektivní degradace. Peters 

a Moldowan (1993) normalizovali koncentrace komponent různých druhů 

biodegradovatelných i nedegradovatelných ropných látek ke stálému C27 diasteranu, aby 

ukázali, že změny koncentrací způsobené biodegradací nemohou být vztaženy k 25-

norhopanu přítomnému v biodegradovatelných ropných látkách. Je třeba poznamenat, 

že 25-norhopany se nevyskytují ve všech ropných látkách. Biodegradace hopanů obvykle 

probíhá bez vzniku 25-norhopanů, ale tyto byly pozorovány tam, kde byly hopany 

demethylovány dříve než jejich steranové analogy (Brooks et al., 1988). Jsou-li tedy 

sterany degradovány dříve než hopany, nedochází ke vzniku 25-norhopanů. 

 

2.4.3 Biomarkery odvozené od steranu  

Sterany byly původně součástí živých organismů (rostlin i živočichů) ve formě steroidů, 

které podlehly procesu diageneze. Steroidy jsou odvozené od tetracyklického uhlovodíku 

hexadekahydrocyklopenta[a]fenanthrenu. Dle způsobu napojení kruhů rozlišujeme dvě 

řady steroidů. Je-li napojení kruhů trans, náleží k 5α – řadě (tzv. allořada), je-li napojení 

cis, patří k 5β-řadě (tzv. normální).  

 

 

Obr. 16: Obecný vzorec steroidů 5α a 5β 
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Relativní hojný výskyt steranů a hopanů v ropě závisí na jejím stáří a příslušném místě 

výskytu (Peters a Moldowan, 1993, Volkman et al., 1997). 

Pro kvantitativní stanovení steranů je dnes k dispozici celá řada jejich deuterovaných 

i nedeuterovaných standardů. Protože vhodné standardy na bázi triterpanů nejsou snadno 

dostupné, jsou proto přednostně používány standardy typu steranů. 

 

2.4.4 Biomarkerní indexy 

Při vyhodnocování výsledků vlastních analýz v rámci popisu biodegradačního procesu je 

obsah jednotlivých biomarkerů udáván ve formě určitých poměrů příslušných homologů 

těchto sloučenin, které jsou nazývány biomarkerními indexy. Používají se jednak 

biomarkerní indexy založené na obsahu pristanu a fytanu a jednak indexy založené 

na stanovení obsahu hopanů a steranů, které se vzhledem k nedostatečné biodegradační 

stálosti pristanu a fytanu využívají čím dál více. Tyto indexy, popisující stav ropné látky, 

jsou rovněž využitelné pro určení stupně biodegradace. (Legner, Vlasák, 2006) 

 

Pristan a fytan 

Mezi základní indexy patří např. poměry heptadekan/Pristan (C17/Pr) a oktadekan/Fytan 

(C18/Ph). Tyto indexy jsou velmi specifické pro daný typ ropné látky, odrážejí tedy jistý 

profil jejího vzniku a dovolují porovnávat ropné látky z různých nalezišť mezi sebou. 

Stanovení poměrů C17/Pr a C18/Ph je poměrně běžnou analytickou praxí, jejich využití je 

založeno na různé rychlosti degradace těchto biomarkerů a C17, C18 alkanů. Zatímco 

isoprenoidní alkany (Pr, Ph) jsou vůči mikrobiální degradaci relativně rezistentní, normální 

alkany (n-alkany, lineární nerozvětvený řetězec) podléhají této degradaci poměrně snadno 

(Díaz et al., 2002). Pro představu lze uvést hodnoty pro přírodní systémy s vysokou 

salinitou, které činily pro C17/Pr = 1,08, pro C18/Ph = 1,33.  

V jiné studii (Yangming et al., 2005) jsou zavedeny také indexy typu Pristan/Fytan (Pr/Ph). 

U ropných látek, které vznikly z matečné horniny za anoxických redukčních podmínek, je 

tento Pr/Ph index zpravidla nízký, obecně pod hodnotou 0,6. Hodnoty se pohybují 

v rozmezí 0,3 až 0,8, vždy však závisí na nalezišti ropné látky.  

V současnosti se však nevyhodnocuje jen poměr C17/Pr a C18/Ph, ale je aplikována velmi 

široká paleta indexů. Jde o různá matematická vyjádření obsahu alifatických uhlovodíků. 

Sledují se například poměry uhlovodíků se sudým a lichým počtem atomů uhlíku v řetězci 

(CPI index). Příkladem chromatogramu s typickým průběhem zastoupení jednotlivých 

uhlovodíků může být následující obrázek (Obr. 17). 
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Obr. 17: Chromatogram ropné kontaminace: pristan (Pr), resp. fytan (Ph) vedle C17 a C18 n-alkanů 

(Yangming et al., 2005) 

 

Hodnota indexů C17/Pr a C18/Ph je závislá na úrovni degradace ropné látky, tedy na čase 

jako na nezávisle proměnné veličině. S časem tyto poměry klesají, vzhledem k vyšší 

rezistenci pristanu a fytanu. 

 

Index PFI 

Pristan se vyvíjí v průběhu katageneze z vhodného molekulárního prekurzoru, například 

z fytolových řetězců, které jsou součástí chlorofylu. Je tedy zřejmé, že poměr vzniklého 

pristanu k množství jeho prekurzorů může poskytnout informace o zralosti daného vzorku. 

Prekurzory mohou být například alkeny prist-1-en nebo prist-2-en. PFI index (Pristan 

Formation Index) je definován takto (1): 

PFI = [(pristan)]/[(pristan) + (prist-1-en) + (prist-2-en)]     (1) 

Hodnoty tohoto indexu se pohybují v rozmezí 0,09 – 0,95 a byly získány laboratorní 

pyrolýzou kerogenu, polymerního přírodního materiálu, který prostupuje břidličnaté 

vápence. 

 

ALK/ISO 

Jedná se o poměr (C14 – C18 n-alkany/homology isoprenoidů), jde o další sledovaný index 

v rámci určení úrovně biodegradace. 
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Hopany a sterany 

Níže uvedené indexy jsou příkladem, jak je možné kvantifikovat podíl jednotlivých 

biomarkerů v ropě. Tyto indexy jsou výsledkem analýzy 18 druhů Kuvajtské ropy.  

U jednotlivých indexů se vyskytuje pojem „tepelná zralost“ z anglického „thermal 

maturity“, jehož význam spočívá ve stanovení určitého teplotního profilu přeměny 

organické substance v daném místě na finální ropnou látku. Jde o obraz matečné horniny 

charakteristický pro danou oblast, neboť teplotní vývoj se liší podle jejího složení.  

Pojem teplotní zralosti vychází ze dvou fází vývoje sedimentované horniny – diageneze 

a katageneze. Při diagenezi nejsou fyzikálně chemické vlastnosti sedimentu ovlivňovány 

teplotou, ale jsou dány přítomností mikroorganismů. Ve fázi diageneze jde v podstatě 

o zpevňování sedimentu. Naopak u katageneze dochází ke změnám složení a struktury 

horniny převážně působením tlaku a teploty za katalýzy jílovými materiály. Termín 

teplotní zralost se vztahuje k této geochemické fázi vývoje organické hmoty. 

Hopanových a steranových indexů je celá řada. Jednotlivé definice indexů se odlišují podle 

autorů konkrétních prací.  

 

Index βα/(βα + αβ) C30-hopan 

Hodnota tohoto indexu klesala z 0,80 na 0,05 od nevyzrálého materiálu ke zralým ropným 

látkám. Hodnota 0,08 nalezená Hauserem et al. (1999) u všech jimi analyzovaných 

ropných látek se jen nepatrně lišila od dosažitelného minima. 

 

Index C30-hopan/C29-hopan 

Pro většinu testovaných ropných látek (Hauser et al., 1999) nalezl hodnotu poměru C30-

hopan/C29-hopan větší než 1, protože C30-hopany fragmentují na dva ionty s hodnotou m/z 

= 191. Ropné látky z míst se sedimenty vzniklými odpařením slané vody (evapority) 

uhličitanového typu obvykle vykazují vyšší obsah C29-hopanů v porovnání s C30-hopany. 

Zvýšený obsah C29-hopanů charakterizuje ropné látky, jejichž matečné horniny jsou bohaté 

na terestriální organickou hmotu. 

 

Homohopanový index 

Relativně nižší výskyt, ale dobře rozlišitelné páry C31 – C35 22S/22R homohopanoidních 

epimerů, poukazuje na jejich dobrou konzistenci v C35/(C31 – C35) poměrech homohopanů 

ve všech analyzovaných ropných látkách vedoucí k pozoruhodně nízkému 

homohopanovému indexu, který je nižší než 0,1. C35-homohopan je spojován s redukčními 
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podmínkami při procesu usazování. Homohopanový index je ovlivněn zralostí dané ropy. 

V ropných látkách z oxického nebo suboxického prostředí C30- a C32-homohopany zcela 

zřejmě převyšují obsah C35-homohopanů, které byly v analyzovaných ropných látkách také 

nalezeny. 

 

Index TS/(TS + Tm) 

Jedná se o index, který využívá hopany C2718,21-hopan (Ts) a C2717,21-hopan (Tm). 

Studie Hausera (Hauser et al., 1999) demonstruje, že tento index se pohybuje v širokém 

rozmezí od 0,250 až k 0,670, přičemž záleží na zdroji ropy. Má-li daná ropa stejný původ 

a stejný profil organických součástí, pak je tento index více či méně schopný udat zralost 

této ropy.  

Epimery S/R jsou obecně používány k popisu zralosti ropy, tato stereogenní centra se 

nalézají na 22. uhlíku v hopanech a 20. uhlíku ve steranech vedoucí k S a R konfiguracím, 

jejichž vzájemný poměr zůstává u ropných látek s vyšším stupněm zralosti stejný. 

 

22S/(22S + 22R) homohopanový index 

22S/(22S + 22R) C31 – C35 homohopanový index měl pro všechny sledované ropné látky 

(viz Hauser et al., 1999) hodnotu okolo 0,6. Tato hodnota indikuje, že ropné látky dosáhly 

maximální koncentrace ropné fáze, v podstatě jsou tedy maximálně vyzrálé. Rovnovážné 

hodnoty byly v intervalu 0,57 – 0,62. 

 

C29 ααα 20S/(ααα 20S + ααα 20R) steranový index 

Isomerace na 20. uhlíku v 5α, 14α, 17α stigmatanu zapříčiňuje vzrůst tohoto indexu 

s rostoucí zralostí ropné látky od 0 do 0,5. Hodnoty tohoto indexu se u analyzovaných 

ropných látek příliš nelišily a byly okolo 0,52 (Hauser et al., 1999). 

 

C29 ββ/(ββ + αα) steranový index 

Isomerace na 14. a 17. uhlíku ve 20S a 20R stigmatanu (C29-steranu) vede k rovnovážnému 

poměru okolo hodnoty 0,7, hodnota všech analyzovaných ropných látek byla okolo 0,57. 

C29 ααα 20S/(ααα 20S + ααα 20R) steranový index a C29 ββ/(ββ + αα) steranový index 

spolu úzce souvisí a indikují, že analyzované vzorky pocházejí z ropných látek střední 

zralosti (Hauser et al., 1999). 
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C30 αα/αβ index 

Tento poměr se používá k zjištění, zda je v konkrétní ropné látce αα-hopan vhodným 

vnitřním standardem. Je-li tento poměr nízký a relativně konstantní (0,02 – 0,04), potom je 

syntetický αα-hopan ideálním vnitřním standardem pro kvantifikaci ostatních hopanů. 

Nižší hodnota tohoto poměru se týká především zralejších ropných látek. (Hans a Bojesen 

– Koefoed, 2001) 

 

2.4.5 Analytické metody stanovení biomarkerů 

Výběr postupu stanovení organických kontaminantů v zemině je závislý v první řadě 

na jejich teplotě varu a v druhé řadě na jejich polaritě. Významnou roli hraje matrice 

vzorku. K této problematice byla v minulosti publikována obsáhlá literatura, řada postupů 

je zpracována formou mezinárodně akceptovaných norem. Mezi doporučené postupy patří 

extrakce rozpouštědlem (US EPA-3540C, 1996), extrakce tekutinou v nadkritickém stavu 

vhodná v případech, kdy je analyt na tuhých částicích silně sorbován a je termolabilní (US 

EPA-3560, 1996 a US EPA-3561, 1996), či uvolnění analytu zahřátím v případě těkavých 

látek (US EPA-8275A, 1996) nebo aplikací ultrazvuku (US EPA-3550B, 1996). Při použití 

extrakčních postupů je nezbytné zařadit operace k zakoncentrování analytu a přečištění 

vzorku (omezení interferencí). K tomu lze v literatuře najít množství odkazů. 

Pro komplexní směsi uhlovodíků je doporučen postup popsaný v US EPA-3600C. 

Vlastní analýza uhlovodíkových vzorků se dnes nejčastěji provádí metodou plynové 

chromatografie. Způsob detekce závisí zejména na obsahu sledovaných kontaminantů 

ve vzorku. Vhodnými detektory jsou FID (plamenově ionizační), PID (fotoionizační) a MS 

(hmotnostní) (Volka et al., 1997). Hojně se používá plynová chromatografie s FID 

detektorem GC/FID (US EPA-8015B, 1996). 

K sofistikovaným metodám analýzy komplexních uhlovodíkových směsí patří tandemové 

metody založené na spojení plynové chromatografie jako vysoce účinné separační techniky 

s detektory typu hmotnostní spektrometr GC/MS (US EPA-8270C, 1996) nebo 

infračervený spektrometr s fourierovou transformací GC/FTIR (US EPA-8410, 1994). 

Použití GC/MS a GC/FID jako velmi spolehlivých metod pro sledování stavu ropné 

kontaminace a jejích změn v průběhu procesu biodegradace dokládá řada studií (např. 

Hauser et al., 1999, Nytoft et al., 2001 a další). 

Výběrem biomarkerů a nalezením relevantních kvalitativních a kvantitativních vztahů 

mezi biomarkery a ostatními složkami kontaminantu lze rozhodujícím způsobem přispět 

k hodnocení a následnému řízení celého biodegradačního procesu. 



Iveta Čepeláková: Biodegradace ropných látek v zeminách 

2014  80 

 

 

2.4.6 Biodegradace biomarkerů 

Mnoho biomarkerů vyskytujících se v ropě je vůči biodegradaci rezistentní, a je proto 

geochemiky využíváno k odhadování genetických vztahů, vyzrálosti horniny a úrovně 

biodegradace ropných látek. Biomarkerní profil je pro danou ropu charakteristický, čímž 

umožňuje určit její původ a příslušnou mateční horninu (Bost et al., 2001). Proces 

biodegradace charakter distribuce biomarkerů v ropě mění. Náchylnost rozličných 

biomarkerů k biodegradaci prezentuje ve své práci např. Young-Sook et al. (2001), který 

na základě in vitro studie dokladuje, že odbourávání uhlovodíků bakteriemi se odehrává 

přibližně v pořadí: n-alkany s počtem uhlíků do C28 > n-alkany s počtem uhlíků nad C29 > 

isoprenoidní alkany (pristan a fytan). Ve skupině polycyklických isoprenoidů probíhá 

biodegradace v následujícím pořadí: sterany > hopany a R stereoisomery hopanů > S 

stereoisomery hopanů (Hauser et al., 1999). 

Studie ukazují, že použití biomarkerů redukuje variabilitu údajů ropného znečištění 

a umožňuje efektivnější monitoring biodegradace za současného snížení počtu potřebných 

vzorků (Douglas et al., 1994). Mezi běžně používané biomarkery pro posuzování rozsahu 

biodegradace patří isoprenoidy pristan a fytan, sterany, pentacyklické triterpeny, např. 

hopanoidy (Peters a Moldovan, 1993). 

Zatímco isoprenoidy fytan a pristan jsou o něco více rezistentní oproti biodegradaci n-

alkanů s podobnými teplotami varu (C17, C18), měly by být používány pouze pro sledování 

raných stadií biodegradace, neboť jsou degradovatelné za přírodních podmínek (Prince 

et al., 1994b). Za účelem sledování změn během biodegradace byly monitorovány 

koncentrace různých skupin látek v poměru k látkám, které se zdály být více odolné vůči 

degradacím. Poměry C17/Pr, C18/Ph nebo ALK/ISO (C14-C18 n-alkany / homology 

isoprenoidů) slouží jako předlohy pro kvantifikaci stupně degradace uhlovodíků. Tyto 

poměry byly již mnohokrát pro analýzu použity, a to u mnoha rozličných typů ropných 

látek (např. Christensen a Larsen, 1993, Hauser et al., 1999, Díaz et al., 2002, Atlas, 1981; 

Bae et al., 2003). Ačkoliv tyto poměry mohou být užitečné v počátečním stádiu degradace, 

mohou ztratit svůj smysl při překročení určitého časového úseku, neboť bylo dokázáno, že 

i tyto isoprenoidní alkany mohou být za přírodních podmínek degradovány bakteriemi.  

Tato fakta významným způsobem přispěla ke snaze začít zkoumat hopany jako stabilnější 

komponenty ropných látek. Hopany jsou běžné složky ropných látek, které jsou velmi 

odolné vůči biodegradaci. Z tohoto důvodu mohou sloužit jako vnitřní standardy k určení 

stupně degradace lépe degradovatelných sloučenin obsažených v ropě. V experimentu Le 

Dréau et al. (1997) byla sledována ropa in situ na uměle kontaminovaném místě po dobu 

dvanácti měsíců. Bylo ukázáno, že po této době není již možné využít poměry heptadekanu 

k pristanu (C17/Pr) a oktadekanu k fytanu (C18/Ph), protože tyto isoprenoidní alifatické 
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biomarkery nevykazovaly nad tuto dobu potřebnou stabilitu. Oproti tomu byla pozorována 

značná stabilita u hopanů, které se ukázaly být velmi vhodné k určení stupně 

biodegradačních změn jiných, méně stabilních nasycených uhlovodíků, například n-alkanů 

a některých dalších isoprenoidů obsažených v ropě. Byla zde použita technika stanovení 

degradace těchto skupin nasycených látek pomocí nejpoužívanějšího a analyticky 

nejzajímavějšího hopanu, C3017α(H),21β(H)-hopanu jako vnitřního standardu. Bylo 

zjištěno, že 17α(H),21β(H)-hopan není během procesu biodegradace ani generován 

vlastním procesem ani nepodléhá degradaci, a je tudíž vhodným biomarkerem 

pro sledování průběhu a úrovně biodegradace ropných látek v životním prostředí.  

Navzdory tomu ale četné studie ukazují, že C3017α(H),21β(H)-hopan a jeho početné 

homology, homohopany, jsou biodegradovány, a to jak v životním prostředí, tak pokusně 

v laboratorních podmínkách (Goodwin et al., 1983, Peters a Moldowan, 1991, Chosson 

et al., 1992, Peters a Moldowan, 1993). Při sledování biodegradačního procesu pomocí 

biomarkerů hopanoidního typu je navíc nutné posoudit, zda tento biomarker nevzniká 

při samotném procesu biodegradace, což by vedlo k nadhodnocení rozsahu vlastní 

biodegradace, nebo naopak, je-li opravdu rezistentní vůči biodegradaci. Není-li rezistentní, 

dochází při jeho úbytku k podhodnocení výsledků biodegradace (Ourisson et al., 1984, 

Prince, 1987).  

Mikrobiální degradací hopanů a norhopanů v aerobních podmínkách se dále zabýval např. 

Bost et al. (2001), který ve své práci prezentuje výsledky experimentu degradace dvou 

typů venezuelské ropy obohacené o 25-norhopany. Po pěti týdenní inkubaci prokázal 

pomocí GC/MS degradaci C28 tricyklického terpanu, C29 – C34 17a(H),21b(H)-hopanů 

a C2917a(H),21b(H)-25-norhopanu, přičemž během prvního týdnu došlo k degradaci n-

alkanů, pristanu a fytanu. Jako stabilní se ukázaly sterany, C3517a(H),21b(H)-hopan 

a 18a(H)-oleanan. 

Zatímco aerobní degradace uhlovodíků je studována do detailů, relativně málo pozornosti 

je věnováno jejich anaerobní degradaci. Nedávné studie demonstrují, že anaerobní 

mikrobiální komunity dokáží přeměnit dlouhé řetězce n-alkanů až na ten nejjednodušší 

uhlovodík, methan (Zengler et al., 1999). Biodegradaci pristanu v anaerobních 

podmínkách prokázal např. ve své práci Grossi et al. (2000), který zároveň poukazuje 

na to, že osud uhlovodíků v anoxických sedimentech je úzce závislý na podmínkách 

prostředí a mikrobiální populaci.   
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3. EXPERIMENTÁLNÍ ČÁST 

 

Cílem vlastní experimentální činnosti bylo: 

 ověření biodegradability vybraných ropných látek, popř. jejich směsí v pevné matrici 

(uměle kontaminovaná ornice, resp. reálně kontaminované zeminy) v laboratorních 

podmínkách; 

 identifikace vytipovaných biomarkerů v přítomném kontaminantu; 

 paralelní sledování a hodnocení biodegradačního procesu pomocí standardně 

používaných analytických metod a pomocí zvolených biomarkerů; 

 posouzení možnosti využít biomarkery pro hodnocení biodegradace, stanovení 

aktuálního stavu kontaminace a predikci celkové úspěšnosti konkrétního 

biodegradačního procesu.  

V rámci disertační práce byly realizovány tyto biodegradační experimenty:  

 biodegradace vybraných ropných látek v uměle kontaminované pevné matrici 

 biodegradace ropných látek v reálně kontaminované matrici 

 biodegradace vybraných biomarkerů. 

Laboratorní experimenty biodegradace ropných látek byly realizovány v biotechnologické 

laboratoři společnosti DEKONTA, a.s. v Dřetovicích, chemické analýzy byly provedeny 

v a.s. Analytické laboratoře Plzeň a v centrálních laboratořích Ústavu nanomateriálů VŠB-

TU Ostrava.  

 

3.1 POUŽITÉ MATERIÁLY 

3.1.1 Vzorková základna 

Pro biodegradační experimenty byly použity následující vzorky: 

 uměle kontaminovaná matrice: mechanicky upravená, homogenizovaná 

a přesítovaná (velikosti ok 0,3 cm) ornice s přimíšenými podíly ropné látky. 

Mechanicky upravená a zhomogenizovaná ornice byla před umělou kontaminací 

analyzována, výsledky stanovení rozhodujících parametrů jsou uvedeny 

v následující tabulce (Tab. 6). 
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Tab. 6: Vstupní analýza ornice použité pro experimenty biodegradace ropných látek v uměle kontaminované 

pevné matrici (A-I, A-II) 

parametr jednotka 
ornice 

pro exper. A-I 

ornice 

pro exper. A-II 

celkový počet heterotrofních 

aerobních bakterií  

[KTJ.g
-1

] 4,20.10
5
 2,8.10

5
 

respirace  [mg CO2.100g
-1

sušiny.24h
-1

] 35,43 12,41 

dusičnany [mg.kg
-1

] 100 100 

pH - 7,7 7,6 

NEL v sušině  [mg.kg
-1

] 118 20 

 

 reálně kontaminované matrice:  

- vzorek seškrabu asfaltu se svrchní části vozovky (Výškovická ul., Ostrava, 

7.9.2005) 

- vzorky zeminy ze skládky vybouraných asfaltových silnic (areál společnosti 

STRABAG, a.s., Ostrava – Svinov, ČR) 

- vzorky zeminy kontaminované mazutem odebrané v areálu společnosti Novácke 

chemické závody, a.s. (NCHZ, Nováky, SR); výsledky vstupních analýz jsou 

uvedeny v Tab. 7 

- vzorky zeminy kontaminované ropou z produktovodu (Čepro, a.s., lokalita 

Chlumín, ČR); výsledky vstupních analýz jsou uvedeny v Tab. 8.  

Tab. 7: Výsledky vstupních analýz zeminy z lokality NCHZ použité pro experimenty biodegradace ropných 

látek v reálně kontaminované pevné matrici (C-I) 

parametr jednotka výsledek 

celkový heterotrofních aerobních počet bakterií  [KTJ.g
-1

] 2,4.10
7
 

respirace  [mg CO2.100g
-1

sušiny.24h
-1

] 102 

dusičnany [mg.kg
-1

] 10 

pH - 7,08 

NEL v sušině  [mg.kg
-1

] 232 100 

NEL bez AR v sušině [mg.kg
-1

] 50 267 

∑PAU v sušině [mg.kg
-1

] 37 800 
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Tab. 8: Výsledky vstupních analýz zeminy z lokality Chlumín použité pro experimenty biodegradace 

ropných látek v reálně kontaminované pevné matrici (C-II) 

parametr jednotka výsledek 

celkový počet heterotrofních aerobních bakterií  [KTJ.g
-1

] 3,40.10
5
 

respirace  [mg CO2.100g
-1

sušiny.24h
-1

] 15,9 

dusičnany [mg.kg
-1

] 10 

pH - 7,65 

NEL v sušině  [mg.kg
-1

] 2 870 

 

 kontaminanty:  

- motorová nafta Alpin Diesel (ČS ÖMW) 

- motorový olej Mogul M6A (Paramo, a.s.) 

- surová ropa (MERO ČR, a.s.) 

- asfaltové pojidlo (70/100, Paramo, a.s.).  

Bližší charakterizace použitých kontaminantů je uvedena v tabulkách Tab. 9 až Tab. 11. 

Tab. 9: Skupinové složení použitých asfaltů 

složení (%) silniční seškrab asfaltové pojidlo 

PAU
*
 (ppm) 57,9 61,3 

Oleje (%) 17,5 10,2 

Aromáty (%) 39,3 27,1 

Pryskyřice (%) 25,3 33,2 

Asfalteny (%) 16,0 26,3 

* 16-EPA   

Tab. 10: Elementární složení frakcí použitých asfaltů 

původ 
org. podíl 

% 

elementární analýza org. podílu 

frakce 

 

C 

% 

H 

% 

N 

% 

S 

% 

Od 

% 

Silniční asfalt 

(seškrab silnice Výškovická, 

Ostrava, 7.9.2005) 

5,8 oleje 84,15 14,30 1,61 0,89 0 

aromáty 83,82 11,25 1,25 4,34 0 

pryskyřice 81,73 9,76 2,29 5,17 1,05 

asfalteny 79,52 10,27 2,20 5,65 2,36 
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původ 
org. podíl 

% 

elementární analýza org. podílu 

frakce 

 

C 

% 

H 

% 

N 

% 

S 

% 

Od 

% 

Asfaltové pojidlo 

(pojidlo, 70/100 Paramo) 

100 oleje 85,14 14,47 0,74 0,72 0 

aromáty 83,87 11,28 0,99 3,35 0,51 

pryskyřice 82,14 9,02 1,15 4,20 3,49 

asfalteny 83,55 8,26 1,15 3,74 3,30 

 

U studovaných asfaltů bylo provedeno rovněž stanovení obsahu šestnácti polycyklických 

uhlovodíků doporučených EPA ke sledování (IARC, 1983). 

Tab. 11: Základní charakteristiky použité ropy 

parametr (jednotka) hodnota metodika 

Hustota při 15 °C (kg/m
3
) 910,4  ČSN EN ISO 3675 

API (°) 23,8  

Viskozita dynamická při 20 °C (mPa.s) 35,7 ČSN EN ISO 3104 

Obsah asfaltenů (% hm.) 7,2 ČSN ISO 656073 

Destilační zkouška: 

do 200 °C předestiluje (% obj.) 

   

1 

ČSN EN ISO3405 

od 200 °C do 300 °C předestiluje (% obj.)  31 

od 300 ° do 350 °C předestiluje (% obj.) 20 

nad 350 °C předestiluje (% obj.) 48 

 

3.1.2 Mikrobiální kultury  

Při laboratorních experimentech jsem použila bakteriální kmeny, které byly dříve 

vyizolovány z lokalit kontaminovaných ropnými produkty (nafta, benzín, ropa apod.) 

a které jsou s úspěchem využívány při bioremediačních aktivitách společnosti Dekonta. 

Jsou součástí biopreparátů schválených SZÚ v Praze. Jde o kmeny: Acinetobacter 

baumanii, Acinetobacter lwofii, Citrobacter youngae, Pseudomonas fluorescens, 

Pseudomonas putida, Pseudomonas stutzeri. 

V případě experimentu biodegradace asfaltové silniční směsi jsem použila bakteriální 

kmeny izolované z prostředí dlouhodobě zatíženého asfaltem. Bakteriální kmeny 

pro inokulaci vzorku ASF 1 byly vyizolovány z materiálu odebraného v areálu společnosti 

Strabag v Ostravě. Čtyři vyizolované bakteriální kmeny byly po ověření biodegradační 
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schopnosti zaslány na identifikaci do České sbírky mikroorganismů v Brně. 

Charakteristiky izolovaných kmenů jsou uvedeny v Tab. 12.  

Tab. 12: Charakteristiky izolovaných bakteriálních kmenů 

Kmen Popis mikroskopie Poznámky 

Acinetobacter 

calcoaceticus 

gramnegativní koky, kokotyčky, po dvou, 

ve shlucích;  

morfologie hladké, lesklé, vypouklé, mukózní, 

okraj souvislý 

kataláza, růst při 37 °C;  

závěr: použitelný 

Bacillus cereus grampozitivní tyčky, ve shlucích, v řetízcích, 

spóry oválné; 

morfologie kulaté, hladké, lesklé, ploché, okraj 

souvislý 

kataláza, anaerobní růst, 

hydrolýza škrobu, 

redukce nitrátů;  

závěr: nepoužitelný 

z důvodu potenciální 

patogenity 

Pseudomonas 

fluorescens 

gramnegativní tyčky, jednotlivě, 

v nepravidelných shlucích; 

morfologi: kulaté, hladké, lesklé, ploché se 

zahuštěným středem, okraj nepravidelný, 

nažloutlé 

kataláza, redukce 

nitrátů, redukce nitritů, 

růst při 37 °C; 

 závěr: použitelný 

Sphingobacterium 

sp. 

gramnegativní tyčky, nestejná velikost, 

jednotlivě, ve shlucích;  

morfologie: kulaté, hladké, lesklé, vypouklé se 

zahuštěným středem, okraj souvislý, pigment 

žlutý 

kataláza, oxidáza, růst 

při 37 °C;  

závěr: použitelný. 

 

Na základě výše uvedeného jsem pro inokulaci ASF 1 vybrala kmeny Acinetobacter 

calcoaceticus, Pseudomonas fluorescens a Sphingobacterium sp. 

Mikroorganismy byly uchovávány v chladničce na pevném médiu na Petriho miskách 

při teplotě 8 °C, kultivovány byly v prostředí minerálního média v Erlenmeyerových 

baňkách za aerobních podmínek na laboratorních třepačkách. Zdroj uhlíku tvořil vybraný 

kontaminant (motorová nafta, motorový olej, resp. ropa). (PI 06.0.2, 2007) 

 

3.1.3 Chemikálie a ostatní laboratorní materiál 

Při laboratorních experimentech byly použity: 

- MPA agar č. 2 (Imuna Pharm, a.s., SR)  

- Pentan p.a. (Lach-Ner, s.r.o., ČR) 

- Aceton (Sigma-Aldrich, ČR) 
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- Fytan (Sigma-Aldrich, ČR) 

- Pristan (Sigma-Aldrich, ČR)  

- Tetrachlormethan (Riedel-de Haën, Německo) 

- NaOH (Lach-Ner, s.r.o., ČR) 

- průmyslové hnojivo NP 20-20 (Lovochemie, ČR) 

- minerální médium (vše Lach-Ner, s.r.o., ČR): 

K2HPO4    0,17 g 

KH2PO4    0,13 g 

(NH4)2SO4    0,71 g 

MgCl2.6H2O    0,34 g  

stopové prvky    1,00 ml 

destilovaná voda   1,00 l 

pH     6,50 

Stopové prvky:  

MnCl2.4H2O    1,00 g  

CaCl2.2H2O    0,26 g 

FeSO4.7H2O    0,60 g 

Na2MoO4.2H2O   2,00 g 

destilovaná voda   1,00 l 

Po rozpuštění všech složek bylo médium nadávkováno do kultivačních nádob 

a sterilováno v autoklávu (121 °C, 20 min). 

- chemikálie pro sloupcovou chromatografii SARA: 

n-heptan (Merck, HPLC-grade) 

toluen (Merck, GR for analysis) 

dichlormethan (Merck, GR for analysis) 

methanol (Merck, GR for analysis) 

oxid hlinitý (Merck, 0,063-0,200 mm). 

 

3.1.4 Přístroje a pomůcky 

Při realizaci laboratorních experimentů byly použity: 

síta o průměru ok 0,3 cm (Strojírenské závody, n.p.), 100 ml odměrné baňky (Sklárny 

Kavalier, a.s.), 2 000 ml Erlenmeyerovy baňky (Sklárny Kavalier, a.s.), Petriho misky 

(Sklárny Kavalier, a.s.), laboratorní sklo běžné v analytické laboratoři, váhy KERN 
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(UNIPRO - ALPHA C.S.), digitální byreta (Brand GmbH, Německo), analytické sety 

Quantofix (Marcherey-Nagel GmbH, Německo), termostaty a sterilizátor MEMMERT 

(Memmert GmbH, Německo), třepačka GFL 1083 (GFL GmbH, Německo), autokláv 

2540E (Tuttnauer Co., Inc., USA). 

Použitý software: 

Windows 98, Windows XT, MS Office 2000, MS Office XT (vše Microsoft Corporation, 

USA), QuantNEL (Nicolet), GC/MS MSD Chemstation (Agilent Technologies), NIST 05 

MS Library Bundle. 

 

3.2 POUŽITÉ ANALYTICKÉ A MIKROBIOLOGICKÉ METODY  

3.2.1 Parametry biodegradace 

 Stanovení koncentrace dusičnanů a hodnoty pH (ČSN ISO 10523, 1996, SOP 06.0.21, 

2007) 

Hodnota pH byla stanovena potenciometricky pomocí kombinované skleněné elektrody 

(THETA 90) na přístroji WTW Multi 304i.  

Koncentrace dusičnanů byla stanovována potenciometricky s použitím měrné dusičnanové 

iontově selektivní elektrody a referentní argentchloridové elektrody (obě výrobek 

THETA). Pro orientační semikvantitativní určení dusičnanů jsem použila indikátorové 

papírky (analytické sety Quantofix, Marcherey-Nagel GmbH, Německo).  

 Stanovení intenzity mikrobiální respirace (SOP 06.0.10, 2006) 

Na dno vhodné nádoby s možností utěsnění se rovnoměrně navrstvilo 50 g vzorku pevné 

matrice, na niž se položila skleněná tyčinka ve tvaru V a na ni Petriho miska s 10 ml KOH 

(c = 0,1 mol.l
-1

) a 2 kapkami fenolftaleinu. Nádoba se vzduchotěsně uzavřela a inkubovala 

se v termostatu při teplotě 22 °C ±2 °C po dobu 24 hodin. Po inkubaci se Petriho miska 

z nádoby vyjmula a roztok s hydroxidem draselným se kvantitativně převedl do titrační 

baňky. Poté se do titrační baňky přidal 1 ml nasyceného roztoku BaCl2 a suspenze se 

titrovala roztokem HCl (c = 0,1 mol.l
-1

) do změny barvy z růžové do bezbarvé. Odečetla se 

spotřeba HCl VVZ (ml). Současně byl titrován slepý vzorek, který byl získán ze slepého 

pokusu provedeného ve stejném experimentálním uspořádání uvedeném dříve, ale 

bez vzorku matrice. Na dno nádoby se položila Petriho miska s 10 ml roztoku KOH (c = 

0,1 mol.l
-1

) a 2 kapkami fenolftaleinu. Inkubace probíhala za stejných podmínek (22 °C, 

24 hod.). Po kvantitativním převedení KOH z Petriho misky do titrační baňky a přidání 

1 ml nasyceného roztoku BaCl2 byla provedena titrace pomocí odměrného roztoku HCl 

(c = 0,1 mol.l
-1

). Odečetla se spotřeba kyseliny HCl pro titraci slepého vzorku Vs (ml). 
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Výpočet vyprodukovaného CO2 za 24 hodin bakteriemi v 50 g vzorku m (CO2) byl 

proveden ze vztahu (rov. (2)): 

m (CO2) = 2,2 (Vs - Vvz) mg CO2.50g
-1

pův. matrice.24h
-1      

(2) 

Při výpočtu množství vyprodukovaného CO2 se vychází ze stechiometrie reakce hydroxidu 

draselného s oxidem uhličitým, pro niž platí, že 1 ml KOH (c = 0,1 mol.l
-1

) váže 2,2 mg 

CO2.  

Po ukončení titrace se odebralo z nádoby 10 g vzorku, který se sušil v sušárně 8 h při 105 

°C do konstantní hmotnosti za účelem stanovení sušiny. Výsledek respirace se přepočítal 

na 100 g sušiny. 

 Stanovení toxicity (ČSN EN ISO 11348-3, 2000, SOP 06.0.12, 2006) 

Toxicita byla analyzována pomocí bakteriálního bioluminiscenčního testu toxicity (tzv. 

Mikrotox® test). Test je založen na měření změny emise světla kulturou Vibrio fischeri 

před a po expozici toxickou látkou přítomnou v analyzovaném vzorku. Inhibice emise 

světla kultur Vibrio fischeri se stanovuje v koncentrační řadě nebo u neředěných vzorků 

jako screeningové stanovení hodnoty relativní inhibice. Zkušebním kritériem je snížení 

luminiscence, měřené po expozici 5 min., 15 min. a 30 min. V úvahu se bere korekční 

faktor, který je měřítkem změn intenzity bioluminiscenční aktivity kontrol během doby 

expozice. 

 Stanovení koncentrace nepolárních extrahovatelných látek (SOP č. 58, 2007) 

Známé množství homogenizovaného vzorku (10 g) se extrahuje PCE (tetrachlorethylen) 

mechanickým třepáním za působení ultrazvuku. Po oddělení organické fáze se polární 

látky odstraní sorpcí na silikagelu a následně se extrakt proměří v IČ-oblasti spektra 

v rozsahu vlnočtů 3 200 – 2 700 cm
-1

 na FTIR spektrometru (Impact 400, Nicolet 

Instrument Corporation, USA). Hmotnostní koncentrace nepolárních extrahovatelných 

látek δ NELIR (mg.kg
-1

, resp. mg.l
-1

) se stanoví výpočtem z maxim absorbancí A1, A2 a A3 

extraktu při vlnočtech 3 055 cm
-1

  25 cm
-1

, 2 960 cm
-1

  15 cm
-1

, resp. 2 925 cm
-1

  15 

cm
-1 

odpovídajících vibracím vazby C–H charakteristických skupin =CH-, -CH3, -CH2. 

Hmotnostní koncentrace δ (NELIR) se vypočte podle vzorců: 

a) pro vzorky s obsahem =CH- skupin (rov. (3)) 

δ (NELIR) = [f1.V2.100 (1,1.A1 + 0,12.A2 + 0,19.A3)] / V1.d.R     (3) 

b) pro vzorky neobsahující tyto skupiny (rov. (4)) 

δ (NELIR) = [f2.V2.100 (0,12.A2 + 0,19.A3)] / V1.d.R          (4) 
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kde  V1.......objem vzorku [l] 

  V2.......objem extrakčního činidla [ml] 

  R.........výtěžnost extrakce [%] 

  d..........optická délka kyvety [cm] 

  An........maximum absorbance v příslušné oblasti spektra [-] 

  f1, f2.....empirické koeficienty 

 Stanovení obsahu uhlovodíků C10-C40 metodou plynové chromatografie (ČSN EN 

14039, ČSN EN ISO 9377-2, SOP č. 13, 2007) 

Známé množství (15 g) homogenizovaného vzorku se extrahuje mechanickým třepáním 

za působení ultrazvuku směsí acetonu a heptanu (2:1). Organická fáze se oddělí a dvakrát 

promyje (250 ml) vodou (odstranění acetonu). Polární sloučeniny se odstraní sorpcí 

na silikagelu. Alikvotní podíl vyčištěného extraktu se analyzuje plynovou chromatografií 

s plamenoionizační detekcí (plynový chromatograf Agilent Technologies 6850 s plameno-

ionizačním detektorem, USA). Změří se celková plocha píků mezi dekanem 

a tetrakontanem. Množství uhlovodíků ve vzorku se vyhodnotí pomocí vnějšího standardu. 

 Stanovení obsahu PAU metodou HPLC s UV detekcí (ČSN 75 7554, ČSN EN ISO 

17933, SOP č. 56, 2007) 

Známé (1 g) množství homogenizovaného vzorku se extrahuje mechanickým třepáním 

za působení ultrazvuku směsí acetonu a hexanu (3:1). Organická fáze se oddělí a alikvotní 

podíl extraktu se zakoncentruje na objem menší než 1 ml v proudu vzduchu při normální 

teplotě. Zbytek rozpouštědel se odpaří mírným proudem dusíku. Odparek se rozpustí 

ve vhodném množství acetonitrilu. Takto upravený extrakt se analyzuje metodou 

vysokoúčinné kapalinové chromatogafie (HPLC) za použití UV detektoru (Agilent 

Technologies Series 1200, USA). Z chromatogramu se po integraci píků získají plochy 

odpovídající jednotlivým PAU, tyto se zpracují pomocí počítače a získají se odpovídající 

koncentrace jednotlivých PAU nebo sumy PAU.  

 

3.2.2 Hodnocení bakteriálních kmenů 

 Stanovení počtu heterotrofních aerobních bakterií (ČSN EN ISO 4833, 2003, SOP 

06.0.6, 2007) 

Celkový počet heterotrofních aerobních kolonie tvořících jednotek jsem stanovovala 

pomocí metody výsevu ředící řady na agarové plotny obsahující kompletní médium 

a následnou inkubací při teplotě 30 °C po dobu 48 hodin.  
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3.2.3 Stanovení biomarkerů 

Biomarkery byly stanovovány pomocí plynové chromatografie s plameno-ionizačním, 

resp. hmotnostním detektorem.  

Při experimentu biodegradace v uměle kontaminované matrici (experiment A-I) byly 

biomarkery analyzovány na plynovém chromatografu HP GC System 5890 Series II 

(Hewlett-Packard Corporation, USA) s hmotnostním detektorem HP Mass Selective 

Detector 5971 (Hewlett-Packard Corporation, USA). Chromatogramy byly zaznamenány 

za těchto podmínek: technika nástřiku splitless; objem nástřiku 1 μl; teplota nástřiku 325 

°C; kolona HP-1 o délce 50 m, průměru 0,20 mm, film 0,33 μm; nosný plyn hélium; průtok 

kolonou 0,9 – 0,7 ml za min.; teplotní program: počáteční teplota 65 °C po dobu 2 min., 

poté nárůst na 250 °C rychlostí 8 °C za min., bez časové prodlevy nárůst na 325 °C 

rychlostí 3 °C za min., při 325 °C výdrž po dobu 39,87 min.; detektor: hmotnostní 

detektor, full-scan mod při rozsahu hmotností m/z = 30 až 500 daltonů. 

Při opakování tohoto experimentu (A-II) a v rámci experimentu biodegradace asfaltu 

a biodegradace ropných látek v reálně kontaminované matrici (experimenty B a C) byl 

použit plynový chromatograf Agilent GC System 6890N s hmotnostním detektorem 

Agilent 5975B Inert MSD (oba Agilent Technologies). Chromatogramy byly zaznamenány 

za těchto podmínek: technika nástřiku splitless; objem nástřiku 1 μl; teplota nástřiku 300 

°C; kolona HP-5MS o délce 30 m, průměru 0,25 mm, film 0,25 μm; nosný plyn hélium; 

průtok kolonou konstantní 1 ml za min.; teplotní program: počáteční teplota 65 °C po dobu 

2 min., poté nárůst na 250 °C rychlostí 8 °C za min., bez časové prodlevy nárůst na 325 °C 

rychlostí 3 °C za min., při 325 °C výdrž po dobu 9,87 min.; detektor: hmotnostní detektor, 

full-scan mod při rozsahu hmotností m/z = 30 až 500 daltonů. 

V rámci experimentu biodegradace vybraných biomarkerů (D) byl použit plynový 

chromatograf Agilent GC System 6850 (Agilent Technologies). Chromatogramy byly 

zaznamenány za těchto podmínek: technika nástřiku splitless; objem nástřiku 1 μl; teplota 

nástřiku 270 °C; kolona HP-5 o délce 50 m, průměru 0,20 mm, film 0,33 μm; nosný plyn 

dusík; tlak konstantní 200 kPa; teplotní program: počáteční teplota 65 °C po dobu 2 min., 

poté nárůst na 300 °C rychlostí 6 °C za min., při 300 °C výdrž po dobu 3,83 min.; detektor: 

plameno-ionizační detektor, teplota 300 °C. 

Změna podmínek analýzy (včetně plynového chromatografu) byly dány organizačními, 

technickými a kapacitními možnostmi analytické laboratoře. Během experimentů se 

prokázalo, že vliv použitého GC-MS a chromatografické kolony není významný a hodnoty 

biomarkerních indexů získaných za různých podmínek jsou srovnatelné. 
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3.2.4 Skupinové složení asfaltů 

Za účelem získání informace o skupinovém složení asfaltů byla použita metoda SARA 

(Corbett, 1969). Tato metoda umožňuje rozdělit asfalty na čtyři frakce: asfalteny, 

pryskyřice, aromáty a oleje. 

Schéma dělení je uvedeno na Obr. 18.  

 

Obr. 18: Schéma dělení asfaltů SARA (Corbett, 1969) 

 

Metodika: 3 g asfaltu přesně byly rozpuštěny v 10 ml toluenu a roztok byl za míchání 

postupně přidán k 300 ml n-heptanu. Pevný podíl nerozpustných asfaltenů byl izolován 

filtrací (filtrační papír se skleněnými vlákny, 0,45 μm). Po promytí 2 x 25 ml n-heptanu byl 

pevný podíl i s filtrem sušen ve vakuové sušárně při 50° C a redukovaném tlaku asi 5 kPa 

do konstantní hmotnosti.  

Podíl asfaltu rozpustný v n-heptanu (malteny) byl zahuštěn na rotační odparce na objem 15 

ml a podroben chromatografickému dělení. To bylo provedeno ve skleněné trubici o délce 

450 mm a vnitřním průměru 20 mm, která byla naplněna oxidem hlinitým 

pro chromatografii (Alumina Merck, 0,063-0,200 mm). Náplň byla předem aktivována 

při 400 °C po dobu 8 hod. a poté upravena její aktivita 1% přídavkem redestilované vody. 

5 ml zahuštěného roztoku maltenů bylo kvantitativně naneseno do kolony. Po vsáknutí 

vzorku bylo ihned přistoupeno k eluci: postupně 300 ml n-heptanu (oleje), 300 ml toluenu 
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(aromáty) a 200 ml směsi methanol-toluen (1:1, v/v) následující 150 ml dichloromethanu 

(pryskyřice).  

Jednotlivé frakce byly jímány odděleně, rozpouštědla byla odstraněna na rotační odparce 

za redukovaného tlaku vodní vývěvy. Zbytek rozpouštědla byl odstraněn profoukáním 

argonem. Výtěžnost jednotlivých frakcí byla stanovena gravimetricky. 

 

3.3 BIODEGRADAČNÍ EXPERIMENTY 

Experimenty biodegradace ropných látek byly prováděny ve standardních aerobních 

laboratorních podmínkách (laboratorní teplota a atmosférický tlak). Byly provedeny 

následující série experimentů: 

 biodegradace ropných látek v uměle kontaminované pevné matrici (experimenty A-I, 

A-II, B-I, B-II) 

 biodegradace ropných látek v reálně kontaminovaných zeminách (experimenty C-I, C-

II) 

 biodegradace vybraných biomarkerů ve vodním prostředí (experimenty D). 

Testované vzorky byly při zahájení experimentu zaočkovány směsnou bakteriální kulturou 

se schopností degradovat ropné látky; činnost mikroflóry pak byla podpořena aplikací 

minerálních látek, zejm. dusičnanů (přídavek NP hnojiva). Pro udržení optimálních 

podmínek byly testované vzorky pravidelně očkovány specifickou bakteriální směsí, 

provzdušňovány mechanickým promícháváním, zavlažovány vodou a dle potřeby 

dotovány minerálními látkami. 

V průběhu experimentů byly ve stanovených intervalech odebírány vzorky testovaného 

materiálu (20 – 50 g) pro stanovení následujících parametrů:  

 mikrobiologické – celkové množství heterotrofních aerobních bakterií, respirace (tj. 

produkce CO2), viz kap. 3.2.2 

 biodegradační – koncentrace nepolárních extrahovatelných látek, aromatické 

uhlovodíky, polycyklické aromatické uhlovodíky, C10-C40, biomarkery, toxicita, viz 

kap. 3.2.1, 3.2.3 

 doplňkové – obsah minerálních látek (dusičnany), hodnota pH, viz kap. 3.2.1. 
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3.3.1 Příprava vzorků k biodegradačním experimentům 

3.3.1.1 Příprava uměle kontaminované pevné matrice (experimenty A-I, A-II) 

Zvolený kontaminant (nafta, olej, resp. ropa) v množství 300 g byl rozpuštěn v 1,5 l 

pentanu. Po důkladném rozpuštění byla touto suspenzí přelita zhomogenizovaná 

a přesítovaná ornice v množství 1,5 kg. Po důkladném promíchání se nechalo rozpouštědlo 

volně odpařit. Spikovaná ornice se po důkladném promíchání zamíchala do 13,5 kg 

přesítované ornice. Po další důkladné homogenizaci bylo pro laboratorní experimenty 

k dispozici 15 kg uměle kontaminované matrice.  

Za účelem ověření účinnosti biodegradace probíhal experiment dvakrát, s časovým 

odstupem cca jednoho roku. Postup přípravy matrice byl v obou experimentech A-I i A-II 

stejný. 

 

3.3.1.2 Příprava pevné matrice kontaminované asfaltem (experimenty B-I, B-II) 

Při experimentech B byla sledována biodegradace silničního asfaltu ropného původu 

(asfaltového pojidla) naneseného na inertní nosič balotinu (B-I) a silniční směsi získané 

jako svrchní část (do hloubky 5 cm) při rekonstrukci reálné asfaltové vozovky (B-II). 

Příprava vzorku asfaltu pro experiment B-I byla provedena postupným smícháním 

roztaveného asfaltu se skleněnou balotinou (průměr 0,5 mm). Hmotnost asfaltu činila 5 % 

celkové hmotnosti směsi asfalt – balotina. 

Pro experiment B-II byl vzorek silniční směsi obsahující 5,6 % organických podílů 

a 94,4 % anorganického materiálu ochlazen suchým ledem (pevný oxid uhličitý) na teplotu 

blízkou - 40 °C a poté ihned desintegrován na prstencovém mlýnu na zrno pod 2 mm. 

 

3.3.1.3 Úprava reálně kontaminovaných vzorků zemin (experimenty C-I, C-II) 

Vzorky reálně kontaminovaných zemin byly přesítovány (síta o průměru ok 0,3 cm) 

a zhomogenizovány důkladným promícháním. 

 

3.3.1.4 Příprava vodných roztoků s obsahem biomarkerů (experiment D) 

Vzorky vody se známým  obsahem pristanu a fytanu byly pro účely biodegradačního 

experimentu připraveny následujícím postupem: 

V prvním kroku byly připraveny zásobní roztoky v acetonu, které se v dalším kroku 

dávkovaly do vody. Byly připraveny tyto zásobní roztoky: 

a) nafta v acetonu o hmotnostní koncentraci 450,5 mg.ml
-1

, 
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b) pristan, fytan v acetonu o hmotnostní koncentraci pristanu 45,0 mg.ml
-1

, resp. fytanu 

45,0 mg.ml
-1

. 

Příprava vstupních vzorků vod byla provedena dávkováním 1 ml zásobního roztoku do 1,5 

l vody. Byly získány roztoky: 

a) nafty ve vodě o hmotnostní koncentraci 300,3 mg.l
-1

 

b) pristanu a fytanu ve vodě: o hmotnostních koncentracích 29,97 mg pristanu.l
-1

 a 30,01 

mg fytanu.l
-1

 

c) nafty, pristanu a fytanu ve vodě: 1 ml zásobního roztoku nafty a 1 ml zásobního roztoku 

pristanu a fytanu dávkovány do 1,5 l vody. Získán vodný roztok se složením: 300,3 mg 

nafty.l
-1

, 30,0 mg pristanu.l
-1

,
 
30,0 mg fytanu.l

-1
. 

 

3.3.2 Popis a podmínky biodegradačních experimentů 

Experimenty biodegradace ropných látek byly prováděny ve standardních aerobních 

laboratorních podmínkách (laboratorní teplota a atmosférický tlak). 

 

3.3.2.1 Biodegradace ropných látek v uměle kontaminované matrici (experimenty A-I, 

A-II) 

Ropnými látkami kontaminovaná pevná matrice (upravená ornice uměle kontaminovaná 

vybranou ropnou látkou, viz kap. 3.3.1) byla umístěna v potřebném množství (viz Tab. 13) 

do plastových (HDPE) nádob o objemu 10 l. Ke každému vzorku, který byl testován 

paralelně ve dvou opakováních (vzorky 1, 2), byl založen slepý pokus za účelem sledování 

příspěvku autochtonních mikroorganismů a abiotických procesů v rámci degradace 

(bez aplikace bakteriálního preparátu a minerálních látek). 

Testované vzorky byly při zahájení experimentu zaočkovány směsnou bakteriální kulturou 

se schopností degradovat ropné látky (NEL, PAU) v množství 10 ml na 1 kg materiálu 

a bylo do nich přidáno průmyslové hnojivo NP v množství 3 g na 1 kg. Označení a popis 

jednotlivých vzorků je uvedeno v Tab. 13. 

Tab. 13: Označení a popis jednotlivých vzorků experimentů A-I a A-II 

označení vzorku množství materiálu popis inokulace / přídavek hnojiva 

nafta - 1, 2 

olej - 1, 2 

ropa - 1, 2 

6 000 g 
řízená 

biodegradace 
ano / ano 

nafta - K 

olej - K 

ropa - K 

3 000 g kontrolní vzorek ne / ne 
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Vzorky (označeny 1 a 2) byly udržovány při laboratorní teplotě, jednou týdně očkovány 

specifickou bakteriální směsí (v množství 10 ml na 1 kg materiálu), provzdušňovány 

promícháváním a zavlažovány vodou. Při poklesu koncentrace dusičnanů pod 50 mg.kg
-1

 

ve vzorcích 1 a 2 byly minerální látky doplňovány prostřednictvím hnojiva NP (3 g 

na 1 kg). 

Monitoring biodegradačního procesu je uveden v Tab. 14. 

Tab. 14: Monitoring biodegradačního experimentu A-I a A-II 

sledovaný parametr 
interval analýzy 

experiment A-I 

interval analýzy 

experiment A-II 

celkové množství heterotrofních 

aerobních bakterií 

1x týdně do 16. týdne,  

dále 1x za 3 týdny 

1x týdně do 5. týdne,  

do 17. týdne 1x za 2 týdny,  

dále 1x za 3 týdny 

respirace (produkce CO2) 1x týdně do 16. týdne,  

dále 1x za 3 týdny 

1x týdně do 5. týdne,  

do 17. týdne 1x za 2 týdny,  

dále 1x za 3 týdny 

obsah minerálních látek 

(dusičnany) 

1x týdně do 16. týdne,  

dále 1x za 3 týdny 

1x týdně do 5. týdne,  

do 17. týdne 1x za 2 týdny,  

dále 1x za 3 týdny 

pH 1x týdně do 16. týdne,  

dále 1x za 3 týdny 

1x týdně do 5. týdne,  

do 17. týdne 1x za 2 týdny,  

dále 1x za 3 týdny 

NEL 1x týdně do 9. týdne,  

do 25. týdne 1x za 2 týdny,  

dále 1x za 3 týdny 

1x týdně do 5. týdne,  

do 17. týdne 1x za 2 týdny,  

dále 1x za 3 týdny 

biomarkery 1x týdně do 5. týdne,  

do 25. týdne 1x za 2 týdny,  

dále 1x za 3 týdny 

1x týdně do 5. týdne,  

do 17. týdne 1x za 2 týdny,  

dále 1x za 3 týdny 

toxicita  - 1x za 5 týdnů 

 

Doba trvání experimentu byla 36 týdnů (experiment A-I), resp. 32 týdnů (experiment A-

II). 
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3.3.2.2 Biodegradace asfaltů v uměle kontaminované matrici (experimenty B-I, B-II) 

V této sérii byla sledována biodegradace těžkých ropných frakcí – asfaltu v uměle 

připravené matrici. Biodegradace asfaltu byla sledována po dobu 12 týdnů na inertním 

nosiči balotině (B-I) a anorganickém materiálu reálné silniční směsi (B-II).  

Biodegradace asfaltu (experiment B-I): 

Pro experiment B-I bylo použito široce využívané silniční pojidlo 70/100 (Paramo, a.s. 

Pardubice). Příprava vzorků pro biodegradaci je uvedena výše (kap. 3.3.1.2). 

Laboratorní zkoušky probíhaly kontinuálně na plastových miskách (HDPE) o objemu cca 

2 l, kdy bylo do každé misky umístěno 1 500 g testovaného materiálu (biodegradace 

v pevné fázi), resp. v Erlenmayerových baňkách o objemu 2 l, do nichž bylo rozmícháno 

650 g materiálu s vodou v poměru 1:2 (biodegradace ve vznosu). Ke každému testovanému 

vzorku byl rovněž založen slepý pokus (bez aplikace bakteriálního preparátu) za účelem 

sledování účinnosti původní, autochtonní mikroflóry a příspěvku abiotických procesů 

v rámci degradace.  

Testované vzorky byly při zahájení experimentu zaočkovány směsnou bakteriální kulturou 

se schopností degradovat ropné látky (NEL, PAU) v množství 10 ml na 1 kg materiálu 

a bylo do nich přidáno minerální hnojivo NP v množství 3 g na 1 kg. Popis jednotlivých 

vzorků je uvedený v Tab. 15. 

Tab. 15: Označení a popis jednotlivých vzorků experimentu B-I 

označení 

vzorku 

množství 

materiálu 
popis 

inokulace / 

přídavek hnojiva 

1A 1 500 g řízená biodegradace v pevné fázi ano / ano 

1B 1 500 g biodegradace v pevné fázi, slepý vzorek ne / ne 

2A 650 g řízená biodegradace ve vznosu ano / ano 

2B 650 g biodegradace ve vznosu, slepý vzorek ne / ne 

 

Experimentální vzorky byly uchovávány při běžné laboratorní teplotě. Vzorky 1A a 1B 

byly jednou týdně provzdušňovány promícháváním a zavlažovány vodou, vzorky 2A a 2B 

byly umístěny na laboratorní třepačku a kontinuálně míchány.  

Monitoring biodegradačního procesu je uveden v Tab. 16. 

Tab. 16: Monitoring biodegradačního experimentu B-I a B-II 

sledovaný parametr 
interval analýzy 

experiment B-I 

interval analýzy 

experiment B-II 

celkové množství heterotrofních 

aerobních bakterií 

1x za 2 týdny 1x za 2 týdny 

respirace (produkce CO2) 1x za 2 týdny 1x za 4 týdny 
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sledovaný parametr 
interval analýzy 

experiment B-I 

interval analýzy 

experiment B-II 

obsah minerálních látek (dusičnany) 1x za 2 týdny 1x za 4 týdny 

pH 1x za 2 týdny 1x za 4 týdny 

NEL 1x za 2 týdny 1x za 4 týdny 

biomarkery 1x za 6 týdnů 1x za 6 týdnů 

toxicita  na začátku a na konci exp. na začátku a na konci exp. 

 

Biodegradace silniční směsi (experiment B-II): 

Experiment byl zaměřen na porovnání biodegradace asfaltové silniční směsi s použitím 

komerčního bakteriálního preparátu firmy Dekonta a bakteriálních kmenů izolovaných 

z prostředí dlouhodobě kontaminovaného asfaltem. Příprava vzorku je uvedena v kap. 

3.3.1.2. 

Laboratorní biodegradace asfaltu probíhala v laboratorních podmínkách. Jednotlivé vzorky 

představovaly 750 g testovaného materiálu umístěného do plastových misek (HDPE) 

o objemu cca 2 l. Sledována byla biodegradace jednak pomocí bakteriálních kmenů 

izolovaných z prostředí kontaminovaného asfaltem a jednak pomocí bakteriální směsi 

standardně používané společností Dekonta při biodegradaci ropného znečištění. Za účelem 

sledování biodegradační schopnosti původní (autochtonní) mikroflóry, resp. příspěvku 

abiotických procesů byl rovněž založen slepý pokus (bez aplikace bakteriálního preparátu 

a dotace minerálních látek).  

Testované vzorky byly při zahájení experimentu zaočkovány danou směsnou bakteriální 

kulturou se schopností degradovat ropné látky, představované nepolárními 

extrahovatelnými látkami, resp. polycyklickými aromatickými uhlovodíky, v množství 

10 ml na 1 kg materiálu a bylo do nich přidáno minerální hnojivo NP v množství 3 g 

na 1 kg materiálu. Popis jednotlivých vzorků je uvedený v Tab. 17. 

Tab. 17: Označení a popis jednotlivých vzorků experimentu B-II 

označení 

vzorku 

množství 

materiálu 
popis 

inokulace / 

přídavek hnojiva 

ASF 1 750 g řízená biodegradace v pevné fázi 

pomocí izolovaných bakteriálních 

kmenů 

ano / ano 

ASF 2 750 g řízená biodegradace v pevné fázi 

pomocí standardně používané 

bakteriální směsi 

ano / ano 

ASF SL 750 g biodegradace v pevné fázi, slepý vzorek ne / ne 
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Experimentální vzorky byly uchovávány při běžné laboratorní teplotě. Vzorky byly 

pravidelně provzdušňovány mechanickým promícháváním a zavlažovány čistou vodou 

za účelem dostatečné dotace vzdušným kyslíkem (udržení aerobního procesu) a udržení 

optimální vlhkosti.  

Vzorky ASF 1 a ASF 2 byly pravidelně inokulovány příslušnou bakteriální směsí 

a dotovány živinami kvůli udržení optimálního obsahu minerálních prvků (hnojivo NP). 

Během experimentu byly z jednotlivých vzorků v pravidelných intervalech odebírány 

vzorky testovaného materiálu na vybraná stanovení – viz Tab. 16 výše. 

 

3.3.2.3 Biodegradace ropných látek v reálně kontaminované zemině (experimenty C) 

V této sérii byla sledována biodegradace ropných látek v zeminách reálně 

kontaminovanými: 

 mazutem – zemina odebraná v areálu společnosti NCHZ, Nováky, SR (C-I) 

 surovou ropou – zemina odebraná z prostoru havárie ropovodu na lokalitě Chlumín, 

ČR (C-II). 

 

Biodegradace mazutu v reálně kontaminované zemině (experiment C-I): 

Za účelem ověření účinnosti biodegradace a využití biomarkerů jako parametru hodnocení 

biodegradace byl založen laboratorní pokus biodegradace mazutu v reálně kontaminované 

zemině odebrané v areálu společnosti NCHZ, Nováky (SR).  

Experiment probíhal v laboratorních podmínkách po dobu 25 týdnů. Jednotlivé vzorky 

představovaly cca 3 000 g testovaného materiálu umístěného do plastových misek (HDPE) 

o objemu cca 5 l. Sledována byla biodegradace pomocí bakteriální směsi standardně 

používané společností Dekonta při biodegradaci ropného znečištění. Za účelem sledování 

biodegradační schopnosti původní (autochtonní) mikroflóry, resp. příspěvku abiotických 

procesů byl rovněž založen slepý pokus (bez aplikace bakteriálního preparátu a dotace 

minerálních látek).  

Testované vzorky byly při zahájení experimentu zaočkovány danou směsnou bakteriální 

kulturou se schopností degradovat ropné látky, představované nepolárními 

extrahovatelnými látkami (NEL), resp. polycyklickými aromatickými uhlovodíky (PAU), 

v množství 10 ml na 1 kg materiálu a bylo k nim přidáno minerální hnojivo NP v množství 

3 g na 1 kg materiálu. Popis jednotlivých vzorků je uvedený v Tab. 18. 
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Tab. 18: Označení a popis jednotlivých vzorků experimentu C-I 

označení 

vzorku 

množství 

materiálu 
popis 

inokulace / přídavek 

hnojiva 

APL1 3 000 g řízená biodegradace v pevné fázi pomocí 

standardně používané bakteriální směsi 

ano / ano 

APL2 3 000 g řízená biodegradace v pevné fázi pomocí 

standardně používané bakteriální směsi 

ano / ano 

K 3 000 g biodegradace v pevné fázi, slepý vzorek ne / ne 

 

Experimentální vzorky byly uchovávány při běžné laboratorní teplotě. Vzorky byly 

pravidelně provzdušňovány mechanickým promícháváním a zavlažovány čistou vodou 

za účelem dostatečné dotace vzdušným kyslíkem (udržení aerobního procesu) a udržení 

optimální vlhkosti.  

Vzorky APL 1 a APL2 byly pravidelně inokulovány danou bakteriální směsí a dotovány 

živinami kvůli udržení optimálního obsahu minerálních prvků (hnojivo NP). 

Monitoring biodegradačního procesu je uveden v Tab. 19. 

Tab. 19: Monitoring biodegradačního experimentu C-I 

sledovaný parametr 
interval analýzy 

experiment C-I 

celkové množství heterotrofních aerobních bakterií 1x za 3 týdny 

respirace (produkce CO2) 1x za 3 týdny 

obsah minerálních látek (dusičnany) 1x za 3 týdny 

pH 1x za 3 týdny 

NEL 1x za 3 týdny 

AR 1x za 3 týdny 

PAU 1x za 3 týdny 

biomarkery 1x za 6 týdnů 

 

Biodegradace ropy v reálně kontaminované zemině (experiment C-II): 

Za účelem ověření účinnosti biodegradace s využitím biomarkerů jako parametru 

hodnocení biodegradace byl založen experiment biodegradace zeminy reálně 

kontaminované surovou ropou v důsledku havárie ropovodu na lokalitě Chlumín v okrese 

Mělník. Jednalo se o zátěž starou cca dvacet let.  

Experiment probíhal 36 týdnů. Jednotlivé vzorky představovaly cca 2 000 g testovaného 

materiálu umístěného do plastových misek (HDPE) o objemu cca 5 l. Sledována byla 

biodegradace pomocí bakteriální směsi standardně používané společností Dekonta 

při biodegradaci ropného znečištění (vzorek A) a schopnost autochtonní mikroflóry 
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degradovat přítomné znečištění (vzorek B). Za účelem sledování příspěvku abiotických 

procesů byl rovněž založen slepý pokus (vzorek C; bez aplikace bakteriálního preparátu 

a dotace minerálních látek).  

Testované vzorky byly při zahájení experimentu jednak zaočkovány v množství 10 ml 

na 1 kg materiálu danou směsnou bakteriální kulturou se schopností degradovat ropné 

látky, představované nepolárními extrahovatelnými látkami (NEL), resp. polycyklickými 

aromatickými uhlovodíky (PAU), a bylo do nich přidáno minerální hnojivo NP v množství 

3 g na 1 kg materiálu, resp. byly dotovány pouze přídavkem hnojiva NP. Popis 

jednotlivých vzorků je uvedený v Tab. 20. 

Tab. 20: Označení a popis jednotlivých vzorků experimentu C-II 

označení 

vzorku 

množství 

materiálu 
popis 

inokulace / přídavek 

hnojiva 

A1, A2 2 000 g 
řízená biodegradace v pevné fázi pomocí 

standardně používané bakteriální směsi 
ano / ano 

B1, B2 2 000 g 
řízená biodegradace v pevné fázi pomocí 

autochtonní mikroflóry 
ne / ano 

C 2 000 g biodegradace v pevné fázi, slepý vzorek ne / ne 

 

Experimentální vzorky byly uchovávány při běžné laboratorní teplotě. Pravidelně byly 

provzdušňovány mechanickým promícháváním a zavlažovány čistou vodou za účelem 

dostatečné dotace vzdušným kyslíkem (udržení aerobního procesu) a udržení optimální 

vlhkosti.  

Vzorky A1 a A2 byly pravidelně inokulovány příslušnou bakteriální směsí a dotovány 

živinami kvůli udržení optimálního obsahu minerálních prvků (hnojivo NP). Vzorky B1 a 

B2 byly pouze dotovány živinami. 

Monitoring biodegradačního procesu je uveden v Tab. 21. 

Tab. 21: Monitoring biodegradačního experimentu C-II 

sledovaný parametr 
interval analýzy 

experiment C-II 

celkové množství heterotrofních aerobních bakterií 1x za 2 týdny do 4. týdne, 

dále 1x za 4 týdny 

respirace (produkce CO2) 1x za 2 týdny do 4. týdne, 

dále 1x za 4 týdny 

obsah minerálních látek (dusičnany) 1x za 2 týdny do 4. týdne, 

dále 1x za 4 týdny 

pH 1x za 2 týdny do 4. týdne, 

dále 1x za 4 týdny 
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sledovaný parametr 
interval analýzy 

experiment C-II 

NEL 1x za 4 týdny 

biomarkery 1x za 8 týdnů 

toxicita na začátku a na konci 

experimentu 

 

3.3.2.4 Biodegradace vybraných biomarkerů ve vodním prostředí (experimenty D) 

Laboratorní pokus, kterým se sledovala ochota vybraných biomarkerů fytanu a pristanu 

k biodegradaci, probíhal v laboratorních podmínkách po dobu 7 týdnů. Biodegradace 

vybraných biomarkerů byla sledována jednak ve vodném roztoku, kde tvořily jediný zdroj 

C pro degradační bakterie, a jednak byla sledována jejich ochota k biodegradaci 

ve vodném prostředí v přítomnosti nafty.  

Erlenmeyerovy baňky o objemu 2 000 ml s připraveným roztokem s obsahem vybraného 

biomarkeru, resp. s přídavkem nafty (viz kap. 3.3.1) byly umístěny po celou dobu 

experimentu na laboratorních třepačkách s kontinuálním pohybem. Vzorky byly jednou 

týdně inokulovány bakteriální směsí standardně používanou společností Dekonta 

při biodegradaci ropného znečištění v množství 10 ml na 1 l. Pro dotaci nutrienty bylo 

zvoleno minerální médium. Popis jednotlivých vzorků je uvedený v Tab. 22. 

Tab. 22: Označení a popis jednotlivých vzorků experimentu D 

označení 

vzorku 

pristan 

(mg.l
-1

) 

fytan 

(mg.l
-1

) 

nafta 

(mg.l
-1

) 
inokulace 

PF APL1 

PF APL2 

30 

30 

30 

30 

0 

0 

pravidelná inokulace standardně používanou 

bakteriální směsi 

PF K 30 30 0 bez inokulace 

PFN APL1 

PFN APL2 

30 

30 

30 

30 

300 

300 

pravidelná inokulace standardně používanou 

bakteriální směsi 

N APL1  

N APL2 

0 

0 

0 

0 

300 

300 

pravidelná inokulace standardně používanou 

bakteriální směsi 

N K 0 0 300 bez inokulace 

 

Během experimentu byly jednou týdně odebírány vzorky testovaného materiálu na vybraná 

stanovení: celkové množství heterotrofních aerobních bakterií, hodnota pH, obsah 

minerálních látek (dusičnany), obsah uhlovodíků C10-C40, biomarkery. 
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3.3.3 Statistické metody vyhodnocení experimentů 

Experimenty biodegradace ropných látek byly hodnoceny pomocí regresní závislosti, 

pro zpracování výsledků bylo použito programu Microsoft Excel. 
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4. VÝSLEDKY A DISKUZE 

4.1 BIODEGRADACE VYBRANÝCH ROPNÝCH LÁTEK V UMĚLE KONTAMINOVANÉ 

PEVNÉ MATRICI (EXPERIMENTY A-I, A-II) 

Nezbytnou součástí vyhodnocování biodegradačního procesu je účelný způsob sledování 

jeho průběhu a kvalifikované hodnocení získaných dat, a to počínaje posouzením 

výchozího stavu systému a konče předpovědí úspěšnosti aplikace použitého procesu.  

Cílem experimentů bylo ověřit biodegradabilitu vybraných ropných látek (motorová nafta, 

motorový olej, surová ropa) v uměle kontaminované pevné matrici, identifikovat 

v přítomném kontaminantu zvolené biomarkery a využít je pro hodnocení biodegradačního 

procesu. 

Motorová nafta a motorový olej představují středně těžké ropné látky s teplotami varu 

v rozmezí 190 – 400 °C, mazut a asfalt (experimenty B a C, viz kap. 4.2 a 4.3) nedestilující 

těžké podíly ze zpracování ropy. Mazut je zbytkem z atmosférické destilace a asfalt 

zbytkem z vakuové destilace ropy. V práci studované ropné produkty jsou komplexní 

směsi vyznačující se v porovnání s lehkými ropnými frakcemi (benzíny) velkou perzistencí 

a představují spolu s ropou ekologicky nejzávažnější petrochemikálie. 

Uměle kontaminovaná matrice byla podrobena biodegradačnímu procesu, který 

představuje ekonomicky a ekologicky nejpříznivější řešení ekologických zátěží.  

Experimenty biodegradace ropných látek byly prováděny za standardních aerobních 

laboratorních podmínek (viz kap. 3.3.2.1). Biodegradace každého kontaminantu byla 

sledována ve dvou paralelně probíhajících experimentech (označeno jako vzorek 1, 2) 

a zároveň byl založen kontrolní pokus bez inokulace (označen K). Za účelem ověření 

dosažených výsledků byl experiment zopakován (experimenty označeny A-I, A-II). 

Použita byla různá ornice (Tab. 6), laboratorní podmínky experimentu byly stejné. 

V průběhu experimentu byly odebírány a analyzovány vzorky matrice za účelem sledování 

a hodnocení biodegradačního procesu, a to jak pomocí standardně používaných 

analytických metod, tak i pomocí zvolených biomarkerů. Sledovány byly tyto parametry: 

NEL, celkové množství heterotrofních aerobních bakterií, respirace, pH, obsah dusičnanů, 

toxicita. 

 



Iveta Čepeláková: Biodegradace ropných látek v zeminách 

2014  105 

 

4.1.1 Změny v populaci mikroorganismů během biodegradace vybraných ropných 

látek v uměle kontaminované pevné matrici 

Osídlení mikroorganismů v kontaminované matrici je významným aspektem 

biodegradačního procesu. Změny v počtu degradačních bakterií ukazují na jejich adaptaci 

na přítomný kontaminant a předpoklad úspěšnosti či neúspěšnosti biodegradace.  

V průběhu biodegradačních experimentů byly sledovány a zaznamenány do grafů (Graf 1 

až Graf 6) změny počtu aerobních heterotrofních bakterií. Vzorky 1 a 2 byly u obou 

experimentů A-I, A-II inokulovány na vstupu a dále jednou týdně, hnojivo bylo přidáno 

pouze jednorázově na vstupu. Průběžně byla sledována koncentrace dusičnanů, která 

u inokulovaných vzorků neklesla po celou dobu trvání experimentů pod 100 mg.kg
-1

. 
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Graf 1: Vývoj celkového počtu aerobních heterotrofních bakterií v průběhu biodegradace nafty (exp. A-I) 

u inokulované (1, 2) a neinokulované (K) matrice 
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Graf 2: Vývoj celkového počtu aerobních heterotrofních bakterií v průběhu biodegradace oleje (exp. A-I) 

u inokulované (1, 2) a neinokulované (K) matrice 
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Graf 3: Vývoj celkového počtu aerobních heterotrofních bakterií v průběhu biodegradace ropy (exp. A-I) 

u inokulované (1, 2) a neinokulované (K) matrice 

 

Koncentrace mikrobiálního osídlení, která činila 4,20.10
5
 KTJ v 1 g původního materiálu 

(ornice), se po úvodní inokulaci v inokulovaných a hnojivem dotovaných vzorcích (1, resp. 

2) u všech tří typů kontaminantu zvýšila o dva až čtyři řády. Nejvyšší počty bakterií byly 

zjištěny u kontaminace ropou. 

U kontrolních, neinokulovaných vzorků (K) rovněž došlo v průběhu experimentu 

k mírnému pomnožení bakterií v důsledku nastavení vnějších podmínek (laboratorní 

teplota, provzdušňování a zavlažování). Jejich počet se pohyboval mezi 10
5
 až 10

6
 KTJ.g

-1
. 
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Graf 4: Vývoj celkového počtu aerobních heterotrofních bakterií v průběhu biodegradace nafty (exp. A-II) 

u inokulované (1, 2) a neinokulované (K) matrice 
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Graf 5: Vývoj celkového počtu aerobních heterotrofních bakterií v průběhu biodegradace oleje (exp. A-II) 

u inokulované (1, 2) a neinokulované (K) matrice 
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Graf 6: Vývoj celkového počtu aerobních heterotrofních bakterií v průběhu biodegradace ropy (exp. A-II) 

u inokulované (1, 2) a neinokulované (K) matrice  

 

Vstupní úroveň mikrobiálního osídlení, která činila ve druhé sérii experimentů (A-II) 

2,80.10
5
 KTJ v 1 g materiálu, se po úvodní inokulaci zvýšila o necelý jeden řád. V průběhu 

následujícího období došlo k dalšímu nárůstu počtu aerobních bakterií v testovaném 

materiálu. Nejvyšších hodnot počtu sledovaných bakterií bylo dosaženo v první třetině 

trvání pokusu, kdy počty převyšovaly 10
9
 KTJ v 1 g. Nejvyšší počty bakterií byly 

zaznamenány u kontaminace olejem. U kontrolních vzorků rovněž došlo k pozvolnému 

pomnožení bakterií až na hodnoty v řádu 10
7
 až 10

8
 KTJ.g

-1
. 

Zatímco výsledky experimentu A-I jsou očekávatelné z hlediska rozdílu v počtu 

sledovaných bakterií mezi neinokulovanými a inokulovanými vzorky, vysvětlitelného 

aktivitou mikroorganismů, u experimentu A-II je tento rozdíl zanedbatelný (Graf 4 až Graf 

6). Degradační schopnost autochtonní mikroflóry je zde téměř stejná jako u vnesené 

kultury. Lze předpokládat, že mikroorganismy ve vzorku ornice A-II byly již adaptované 

na degradaci ropných látek, zatímco u A-I ne, anebo podstatně méně. Protože matrici 

tvořila ornice z pole aktivně zemědělsky obdělávaného, svou roli zde pravděpodobně 
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sehrála i doba odběru materiálu. Pro experiment A-I byl proveden odběr v květnu, zatímco 

pro experiment A-II v říjnu, tzn. po ukončení pěstitelské sezóny. 

K inokulaci jsem u obou experimentů A-I i A-II použila směs bakteriálních kmenů 

Acinetobacter baumanii, Acinetobacter lwofii, Citrobacter youngae, Pseudomonas 

fluorescens, Pseudomonas putida, Pseudomonas stutzeri, jejichž degradační účinnost byla 

v praxi v uplynulých pěti letech opakovaně potvrzena při sanačních zásazích 

a dekontaminacích materiálu znečištěného ropnými látkami probíhajících 

na dekontaminačních plochách.  

Jako degradéři testovaných ropných látek byly během experimentů A-I i A-II použity 

pouze aerobní heterotrofní bakterie. Z literatury i praxe je však známa celá řada dalších 

mikroorganismů schopných degradovat ropné látky (viz. kap. 2.3.2.4). Je velmi 

pravděpodobné, že původní matrice určená pro přípravu vzorků obsahovala i kvasinky, 

houby či aktinomycety, které mohly k biodegradaci přispět, jak uvádějí ve svých studiích 

např. Fukumari et al. (1994) a další (Launen et al., 2000; Ravelet et al., 2000). 

 

4.1.2 Sledování respirační aktivity během biodegradačního procesu  

Množství bakteriemi vyprodukovaného oxidu uhličitého bylo analyzováno pomocí 

nepřímé titrační metody (viz kap. 3.2.1) a vypočteno množství oxidu uhličitého 

vyprodukovaného během 24 hodin. Časový průběh respirační aktivity pro sledované 

kontaminanty je zachycen v následujících grafech (Graf 7 až Graf 12). 
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Graf 7: Vývoj respirační aktivity v průběhu biodegradace nafty (exp. A-I) u inokulované (1, 2) 

a neinokulované (K) matrice 
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Graf 8:Vývoj respirační aktivity v průběhu biodegradace oleje (exp. A-I) u inokulované (1, 2) 

a neinokulované (K) matrice 
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Graf 9:Vývoj respirační aktivity v průběhu biodegradace ropy (exp. A-I) u inokulované (1, 2) 

a neinokulované (K) matrice 

 

Intenzita respirace se po umělé kontaminaci matrice před zahájením experimentu A-I 

pohybovala v úrovni 6 až 10 mg CO2.100g
-1

sušiny.24h
-1

. Po úvodní inokulaci se produkce 

CO2 během prvních dvou týdnů cca desetinásobně zvýšila (na hodnoty 50 – 60, resp. 80 – 

90 mg CO2.100g
-1

sušiny.24h
-1

). Maximální intenzity bylo u všech tří kontaminantů dosaženo 

v 8. týdnu, kdy hodnoty CO2.100g
-1

sušiny.24h
-1

 činily u nafty více než 130 mg, 170 mg 

u oleje, 140 mg u ropy. Ke konci experimentu byl pozorován pozvolný pokles respirační 

intenzity s občasnými výkyvy. U kontrolních, tzn., neinokulovaných vzorků se intenzita 

respirace pohybovala v průměru do 20 mg CO2.100g
-1

sušiny.24h
-1

.  



Iveta Čepeláková: Biodegradace ropných látek v zeminách 

2014  110 

 

0

20

40

60

80

100

120

1 5 9 13 17 21 25 29 33

m
g

C
O

2
.1

0
0
g

-1
.2

4
h

-1

týden

Změny intenzity respirace - nafta

nafta-1 nafta-2 nafta-K

 

Graf 10: Vývoj respirační aktivity v průběhu biodegradace nafty (exp. A-II) u inokulované (1, 2) 

a neinokulované (K) matrice 
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Graf 11:Vývoj respirační aktivity v průběhu biodegradace oleje (exp. A-II) u inokulované (1, 2) 

a neinokulované (K) matrice 
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Graf 12:Vývoj respirační aktivity v průběhu biodegradace ropy (exp. A-II) u inokulované (1, 2) 

a neinokulované (K) matrice  

 

Intenzita respirace se před zahájením experimentu A-II pohybovala v úrovni cca 12 mg 

CO2.100g
-1

sušiny.24h
-1

. Po inokulaci a zahájení biodegradačního procesu se produkce CO2 
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během prvních dvou až tří týdnů zvýšila na hodnoty kolem 100 mg CO2.100g
-1

sušiny.24h
-1

 

(experiment s naftou a ropou), u experimentu s olejem byl tento nárůst pozvolnější 

s maximy mezi 70 – 80 mg CO2.100g
-1

sušiny.24h
-1

. Rovněž u kontrolních vzorků se 

intenzita respirace postupně zvyšovala až na maximální hodnoty ležící mezi 70 – 80 mg 

CO2.100g
-1

sušiny.24h
-1

. Intenzita respirace u kontrolních vzorků u experimentu A-II 

potvrzuje domněnku o adaptaci autochtonní mikroflóry na ropné látky.  
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Graf 13:Znázornění průběhů respirační aktivity a počtu heterotrofních aerobních bakterií v průběhu 

biodegradace nafty (exp. A-I) - inokulovaná matrice (průměr nafta-1 a nafta-2) 

Graf 14:Znázornění průběhů respirační aktivity a počtu heterotrofních aerobních bakterií v průběhu 

biodegradace nafty (exp. A-I) - neinokulovaná matrice (nafta-K) 
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Graf 15: Znázornění průběhů respirační aktivity a počtu heterotrofních aerobních bakterií v průběhu 

biodegradace nafty (exp. A-II) - inokulovaná matrice (průměr nafta-1 a nafta-2) 

Graf 16: Znázornění průběhů respirační aktivity a počtu heterotrofních aerobních bakterií v průběhu 

biodegradace nafty (exp. A-II) - neinokulovaná matrice (nafta-K) 
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Graf 17: Znázornění průběhů respirační aktivity a počtu heterotrofních aerobních bakterií v průběhu 

biodegradace oleje (exp. A-I) - inokulovaná matrice (průměr olej-1 a olej-2) 

Graf 18: Znázornění průběhů respirační aktivity a počtu heterotrofních aerobních bakterií v průběhu 

biodegradace oleje (exp. A-I) - neinokulovaná matrice (olej-K) 
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Graf 19: Znázornění průběhů respirační aktivity a počtu heterotrofních aerobních bakterií v průběhu 

biodegradace oleje (exp. A-II) - inokulovaná matrice (průměr olej-1 a olej-2) 

Graf 20: Znázornění průběhů respirační aktivity a počtu heterotrofních aerobních bakterií v průběhu 

biodegradace oleje (exp. A-II) - neinokulovaná matrice (olej-K) 
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Graf 21: Znázornění průběhů respirační aktivity a počtu heterotrofních aerobních bakterií v průběhu 

biodegradace ropy (exp. A-I) - inokulovaná matrice (průměr ropa-1 a ropa-2) 

Graf 22: Znázornění průběhů respirační aktivity a počtu heterotrofních aerobních bakterií v průběhu 

biodegradace ropy (exp. A-I) - neinokulovaná matrice (ropa-K) 
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Graf 23: Znázornění průběhů respirační aktivity a počtu heterotrofních aerobních bakterií v průběhu 

biodegradace ropy (exp. A-II) - inokulovaná matrice (průměr ropa-1 a ropa-2) 

Graf 24: Znázornění průběhů respirační aktivity a počtu heterotrofních aerobních bakterií v průběhu 

biodegradace ropy (exp. A-II) - neinokulovaná matrice (ropa-K) 

 

V grafech (Graf 13 až Graf 24) jsou znázorněny průběhy intenzity respirace a počtu 

heterotrofních aerobních bakterií. Průběhy křivek dokládají, že zvýšený počet bakterií 

a jejich metabolická (resp. biodegradační) aktivita souvisí s vyšší produkcí CO2. Zvyšování 

intenzity respirace v prvních týdnech experimentu tak odpovídá pomnožení metabolicky 

aktivních bakterií a jejich intenzivnější biodegradační činnosti.  

Při porovnání výsledků experimentů A-I a A-II byl pozorován vliv původní matrice. 

Ačkoli šlo v obou případech o ornici odebranou ze stejného místa ze stejného pole (pouze 

s časovým rozdílem), byly zde zjištěny rozdílné pozaďové koncentrace NEL, která 

u matrice pro experimenty A-I činila 118 mg.kg
-1

, resp. 20 mg.kg
-1

 u matrice 

pro experiment A-II (viz Tab. 6). Počet bakterií byl u matrice A-I větší 1,5krát, ale byla 

zde naměřena 3krát vyšší respirační aktivita než u A-II. Z toho vyplývá, že společenstvo 

autotrofních heterotrofních bakterií u ornice A-I je při odbourávání organických látek 

v ornici metabolicky téměř dvojnásobně aktivní v porovnání s experimentem A-II (viz 

Graf 25 a Graf 26).  

Tato úvaha byla potvrzena i získanými výsledky (viz Tab. 23), kdy metabolická aktivita, 

kterou jsem získala vydělením údaje o respiraci (aritmetický průměr paralelních vzorků 1 

a 2, resp. aritmetický průměr stanovení u kontrolního vzorku) počtem heterotrofních 

aerobních bakterií (aritmetický průměr paralelních vzorků 1 a 2, resp. aritmetický průměr 

stanovení u kontrolního vzorku), klesala v řadě:  

A-I ropa-K > A-I olej-K > A-I nafta-K > A-I olej-1,2 > A-I ropa-1,2 > A-I nafta-1,2 > A-II 

olej-K > A-II ropa-K > A-II nafta-K > A-II ropa-1,2 > A-II nafta-1,2 > A-II olej-1,2.  

Vyšší metabolická aktivita mikrobiálního společenstva z exp. A-I byla rovněž prokázána 

vyšší degradační účinností: u experimentu A-I byla degradace NEL účinnější o 9 % 

v případě nafty, o 7 % v případě ropy a až o 25 % v případě oleje (viz kap. 4.1.5) 
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v porovnání s experimentem A-II. Z uvedené řady rovněž vyplývá, že nebyl jednoznačně 

potvrzen vliv typu kontaminantu na metabolickou aktivitu: metabolická aktivita 

autochtonních bakterií byla u exp. A-I vyšší u ropy, u exp. A-II u oleje, metabolická 

aktivita u inokulovaných vzorků byla vyšší u exp. A-I u oleje a u exp. A-II u ropy. 

Tab. 23: Metabolická aktivita (mg CO2.KTJ
-1

.g
-1

.24h
-1

) bakteriálních kmenů (exp. A-I, A-II) 

vzorek experiment A-I  experiment A-II 

nafta-1,2 8,79E-09 8,61E-10 

nafta-K 1,47E-07 6,01E-09 

olej-1,2 1,36E-08 5,92E-10 

olej-K 5,43E-07 7,32E-09 

ropa-1,2 1,22E-08 1,36E-09 

ropa-K 3,22E-07 7,00E-09 
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Graf 25: Kumulativní křivka respirační aktivity v průběhu prvních 25 týdnů experimentu biodegradace oleje, 

ropy a nafty (A-I) 
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Graf 26: Kumulativní křivka respirační aktivity v průběhu prvních 25 týdnů experimentu biodegradace oleje, 

ropy a nafty (A-II) 
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Z uvedených kumulativních grafů produkce CO2 v průběhu prvních 25 týdnů u obou 

experimentů (A-I, A-II) je patrné, že zatímco během experimentu A-I byla produkce CO2 

u autochtonní mikroflóry zhruba desetinová oproti inokulovaným vzorkům, u experimentu 

A-II bylo autochtonními mikroorganismy vyprodukováno řádově stejné množství CO2 jako 

u vzorků inokulovaných. V experimentu A-I byla výsledná produkce CO2 u jednotlivých 

kontaminantů shodná (v průměru 11,3 tisíc mg na 100 g), u experimentu A-II byla nejvyšší 

u kontaminantu nafta (cca 11,8 tisíc mg na 100 g), nižší u ropy 10,2 tisíc mg na 100 g) 

a nejnižší u motorového oleje (cca 8,9 tisíc mg na 100 g). Tento výsledek odpovídá 

stanoveným účinnostem biodegradace pro jednotlivé kontaminanty (viz kap. 4.1.5).  

Závislost mezi obsahem NEL v matrici a množstvím bakteriemi vyprodukovaného CO2 

byla sledována a znázorněna pomocí korelačních grafů. U jednotlivých kontaminantů byla 

zjištěna lineární závislost produkce CO2 na NEL s korelačním koeficientem mezi 0,5 až 0,9 

(příklady viz Graf 27, Graf 28, ostatní grafy viz Příloha B). Vyšší korelační těsnost byla 

zjištěna u biodegradace ropných látek v experimentu A-I, kde byla ve výsledku potvrzena 

i vyšší účinnost biodegradace. Nízká korelační závislost svědčí o degradaci i jiných látek 

než jen NEL přítomných v kontaminantu. 
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Graf 27: Závislost produkce CO2 na obsahu NEL pro ropu (exp. A-I) 

Graf 28: Závislost produkce CO2 na obsahu NEL pro naftu (exp. A-II) 

 

4.1.3 Sledování hodnoty pH během biodegradačního procesu 

Hodnota pH je jedním z významných parametrů ovlivňujících biologické procesy. 

Optimální hodnoty pH pro biodegradační procesy se pohybují v neutrální oblasti (Dibble, 

Bartha, 1979). 

Hodnoty pH se v průběhu experimentu A-I pohybovaly kolem 7,5; k významnějšímu 

poklesu došlo mezi 12. a 15. týdnem. V případě experimentu A-II hodnoty pH po zahájení 

mírně narůstaly, maxima dosáhly mezi 4. – 5. týdnem, a to ve všech vzorcích; maximální 

hodnoty pH se zde pohybovaly mezi 7,9 až 8,4. V následujícím období pak docházelo 

k jejich opětovnému poklesu, který byl výraznější u inokulovaných vzorků vůči 

kontrolním. (Graf 29, Graf 30, Graf 31, Graf 32, Graf 33, Graf 34). 
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Graf 29:Vývoj hodnoty pH v průběhu biodegradace nafty (exp. A-I) u inokulované (1, 2) a neinokulované 

(K) matrice 

Graf 30:Vývoj hodnoty pH v průběhu biodegradace oleje (exp. A-I) u inokulované (1, 2) a neinokulované 

(K) matrice 

6,5

7,0

7,5

8,0

8,5

1 6 11 16 21 26 31 36

p
H

týden

Změny hodnot pH -ropa

ropa-1 ropa-2 ropa-K

  

6,0

6,5

7,0

7,5

8,0

8,5

9,0

1 5 9 13 17 21 25 29 33

p
H

týden

Změny hodnot pH - nafta

nafta-1 nafta-2 nafta-K

 

Graf 31:Vývoj hodnoty pH v průběhu biodegradace ropy (exp. A-I) u inokulované (1, 2) a neinokulované 

(K) matrice 

Graf 32:Vývoj hodnoty pH v průběhu biodegradace nafty (exp. A-II) u inokulované (1, 2) a neinokulované 

(K) matrice 
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Graf 33:Vývoj hodnoty pH v průběhu biodegradace oleje (exp. A-II) u inokulované (1, 2) a neinokulované 

(K) matrice 

Graf 34:Vývoj hodnoty pH v průběhu biodegradace ropy (exp. A-II) u inokulované (1, 2) a neinokulované 

(K) matrice 

 



Iveta Čepeláková: Biodegradace ropných látek v zeminách 

2014  117 

 

Na základě uvedených průběhů pH prováděných experimentů A-I i A-II lze konstatovat, 

že se hodnoty pH po celou dobu experimentů pohybovaly mezi 6 a 8, tzn. v neutrálním, 

pro biodegradační proces příznivém prostředí. Kolísání pH může být důsledkem 

metabolické degradace kontaminantu, vznikem meziproduktů biodegradačního procesu 

a jejich opětovným spotřebováváním degradačními bakteriemi, produkcí CO2 

a v neposlední řadě je ovlivněno i změnou podmínek (zvlhčování, provzdušňování atp.), 

popř. pufrovací kapacitou půdní matrice.  

 

4.1.4 Sledování toxicity prostředí během biodegradačního procesu 

Stanovení akutní toxicity slouží k určení toxického vlivu látek na živé organismy (obvykle 

bakterie, vodní organismy či semena rostlin), resp. k určení okamžitého účinku látek, který 

vyvolává úhyn organismů, v mírnějším případě jejich stresové chování. Pro účely této 

studie byla použita ekotoxikologická zkouška založená na sledování inhibice luminiscence 

bakterií Vibrio fischeri vystavených působení kontaminantu. Výsledkem zkoušky je 

hodnota efektivní koncentrace testované látky EC20, resp. EC50, při které dochází k úhynu 

nebo imobilizaci 20 %, resp. 50 % testovaných organismů. Podle této hodnoty lze 

testovanou látku zařadit do tříd toxicity a odhadnout míru jejího škodlivého působení 

na organismy. Výsledek ekotoxikologických testů je interpretován jako negativní, jestliže 

v ověřovacím testu nedojde k překročení 10 % imobilizace či úhynu ve srovnání 

s kontrolou.  

Změny inhibice luminiscenčních bakterií - expozice 5 min.
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Graf 35:Vývoj toxicity v průběhu experimentů biodegradace nafty, oleje, ropy (exp. A-II), stanovení 

po 5min. expozici 

 

Inhibice luminiscence bakterií Vibrio fischeri byla měřena v intervalu 5 týdnů, a to vždy 

po 5, 15, resp. 30 min. expozice, přičemž hodnoty inhibice se v jednotlivých expozičních 

časech nelišily. Při vstupní analýze byla u experimentu s naftou zjištěna průměrná inhibice 
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49 %, u oleje 16 % a u ropy 25 %. V průběhu experimentu dochází u vzorků 1 a 2 

ke kolísání hodnot inhibice: u inokulovaných vzorků se v první polovině trvání pokusu 

zvyšují, ve druhé pak dochází opět k jejich poklesu. Naopak pro kontrolní vzorky platí, 

že se hodnoty inhibice postupně s časem snižují, v některých případech až do záporných 

hodnot (tzn., nebyl zaznamenán inhibiční účinek, resp. luminiscenční bakterie byly 

stimulovány). 
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Graf 36: Znázornění průběhu počtu aerobních heterotrofních bakterií, toxicity a koncentrace NEL v průběhu 

biodegradace nafty (exp. A-II) – inokulovaná matrice, průměr 1, 2  
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Graf 37: Znázornění průběhu počtu aerobních heterotrofních bakterií, toxicity a koncentrace NEL v průběhu 

biodegradace nafty (exp. A-II) – neinokulovaná matrice K 



Iveta Čepeláková: Biodegradace ropných látek v zeminách 

2014  119 

 

0

5

10

15

20

25

30

35

1,00E+05

1,00E+06

1,00E+07

1,00E+08

1,00E+09

1,00E+10

vstup 5. týden 10. týden 15. týden 20. týden 25. týden 30. týden

%
 in

h
ib

ic
e
 (5

 m
in

.)
N

E
L

/1
0
0
 (m

g
.k

g
-1)

p
o

č
e
t 
b

a
k
te

ri
í (

K
T

J
.g

-1
)

Vývoj NEL, počtu bakterií a ekotoxicity - experiment A-II, olej - průměr 1,2

KTJ_olej-1,2 ekotox_olej-1,2 NEL/1000_olej-1, 2

 

Graf 38: Znázornění průběhu počtu aerobních heterotrofních bakterií, toxicity a koncentrace NEL v průběhu 

biodegradace oleje (exp. A-II) – inokulovaná matrice, průměr 1, 2 
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Graf 39: Znázornění průběhu počtu aerobních heterotrofních bakterií, toxicity a koncentrace NEL v průběhu 

biodegradace oleje (exp. A-II) – neinokulovaná matrice K 
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Graf 40: Znázornění průběhu počtu aerobních heterotrofních bakterií, toxicity a koncentrace NEL v průběhu 

biodegradace ropy (exp. A-II) – inokulovaná matrice, průměr 1, 2 
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Graf 41: Znázornění průběhu počtu aerobních heterotrofních bakterií, toxicity a koncentrace NEL v průběhu 

biodegradace ropy (exp. A-II) – neinokulovaná matrice K 

 

Snižování inhibice luminiscence je doprovázeno zvýšeným počtem sledovaných bakterií 

a naopak. Z vývoje výsledků je zřejmé, že vlivem biodegradačních procesů, kdy se zvyšuje 

mobilita a rozpustnost kontaminantu a jsou produkovány nejrůznější metabolity, dochází 

k mírnému zvýšení toxicity, které je patrné především u aktivně podporované biodegradace 

(vzorky 1, 2). Pravděpodobně u inokulovaných vzorků dochází k biodegradaci delších 

nepolárních uhlíkatých řetězců, které se zkracují a stávají se více polárními, takže 

i ve vodném výluhu, kde se toxicita měří, jejich koncentrace narůstá. U kontrolních vzorků 

může naopak převládat odtěkání některých látek, příp. biodegradace nižších uhlovodíků 

na úkor dlouhých řetězců, a do výluhu se tak dostává méně látek. V důsledku toho pak byla 

u kontrolních vzorků (K) toxicita několikanásobně snížena v porovnání se vzorky 

inokulovanými specifickou bakteriální degradační směsí (1, 2), kde zřejmě docházelo 

k širšímu spektru metabolických přeměn a vzniku pestřejší směsi meziproduktů. Prokázání 

této domněnky by však vyžadovalo podrobnější chemickou analýzu. 

 

4.1.5 Sledování intenzity biodegradace pomocí NEL 

Nepolární extrahovatelné látky představují jen část ropných produktů podílejících se 

na kontaminaci půd. Sledování jejich změn během degradace může však poskytnout 

informaci o intenzitě, resp. účinnosti probíhajících procesů. 

Změny koncentrace NEL během biodegradačních experimentů s různými kontaminanty 

(ropa, nafta, olej) jsou uvedeny v následujících grafech (Graf 42 až Graf 47). Zachyceny 

jsou zde průběhy pro experimenty A-I i A-II.  
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Graf 42: Změny koncentrace NEL v průběhu biodegradace nafty (exp. A-I) u inokulované (1, 2) 

a neinokulované (K) matrice 
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Graf 43: Změny koncentrace NEL v průběhu biodegradace oleje (exp. A-I) u inokulované (1, 2) 

a neinokulované (K) matrice 
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Graf 44: Změny koncentrace NEL v průběhu biodegradace ropy (exp. A-I) u inokulované (1, 2) 

a neinokulované (K) matrice 
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Z výsledků provedených analýz a jejich vyhodnocení vyplývá, že během trvání 

biodegradačního experimentu A-I (36 týdnů) došlo k poklesu obsahu nepolárních 

extrahovatelných látek v případě matrice kontaminované naftou o cca 88 %, v případě 

kontaminace ropou o cca 70 % a v případě kontaminace olejem o cca 60 %. Pozorované 

změny v intenzitě odbourávání ropných látek v závislosti na délce experimentu jsou 

uvedeny v následující tabulce (Tab. 24). V první třetině (z celkových 36 týdnů) 

experimentu bylo zdegradováno již cca 65 % nafty, cca 55 % ropy a necelých 50 % oleje.  

Tab. 24: Intenzita odbourávání NEL v průběhu experimentu A-I 

úbytek 
30 % NEL 50 % NEL 60 % NEL 70 % NEL 80 % NEL 

kontaminant 

nafta 
11 % doby 

experimentu 

19 % doby 

experimentu 

31 % doby 

experimentu 

36% doby 

experimentu 

50 % doby 

experimentu 

olej 
14 % doby 

experimentu 

40 % doby 

experimentu 

60 % doby 

experimentu 

- - 

ropa 
6 % doby 

experimentu 

22 % doby 

experimentu 

42 % doby 

experimentu 

100 % doby 

experimentu 

- 
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Graf 45: Změny koncentrace NEL v průběhu biodegradace nafty (exp. A-II) u inokulované (1, 2) 

a neinokulované (K) matrice 
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Graf 46: Změny koncentrace NEL v průběhu biodegradace oleje (exp. A-II) u inokulované (1, 2) 

a neinokulované (K) matrice 
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Graf 47: Změny koncentrace NEL v průběhu biodegradace ropy (exp. A-II) u inokulované (1, 2) 

a neinokulované (K) matrice 

 

Z výsledků provedených analýz a jejich vyhodnocení vyplývá, že během biodegradačního 

experimentu A-II (32 týdnů) došlo k poklesu obsahu nepolárních extrahovatelných látek 

v případě matrice kontaminované ropou o cca 65 %, v případě matrice kontaminované 

naftou o cca 80 % a v případě matrice kontaminované olejem o cca 45 %. V jedné třetině 

experimentu (po 11 týdnech) již bylo zdegradováno cca 70 % ropy, cca 85 % nafty a cca 

90 % oleje z celkového množství degradovaných podílů po 32 dnech experimentu. Z grafů 

je zřejmé, že inokulace specifickou bakteriální směsí neměla v případě experimentu A-II 

na odbourávání NEL vliv, alespoň pokud se týče kvantity. Naopak byla prokázána 

schopnost autochtonní mikroflóry degradovat ropné látky.   

Celková účinnost odbourávání ropných látek v experimentech A-I a A-II je porovnána 

v následujícím grafu (Graf 48). 
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Graf 48: Porovnání účinnosti biodegradace nafty, oleje a ropy v experimentech A-I a A-II 

 

4.1.6 Použití biomarkerů ke sledování kontaminace během biodegradačního 

procesu 

Metodou GC-MS byly všechny vzorky analyzovány ve full-scan modu, aby byla zajištěna 

možnost identifikace biomarkerů a ostatních složek kontaminantu. Ze získaného 

chromatogramu byl pro kvantifikaci isoprenoidních alkanů vybrán SIM chromatogram 

pro ion m/z = 57, pro kvantifikaci hopanů SIM chromatogram pro ion m/z = 191. Původ 

těchto iontů je zřejmý ze strukturních vzorců: 

 

A 

 

                                                                            B 

Obr. 19: Původ iontů použitých pro kvantifikaci A) hopanů, B) isoprenoidních alkanů 
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Identifikace biomarkerů – pentacyklických triterpanů (hopanů) je znázorněna 

v následujícím chromatogramu (Obr. 20). Popis identifikovaných hopanů – 

pentacyklických triterpanů (pík č. 13 – 31) uvádí tabulka dále (Tab. 25). 

 

 

Obr. 20: Chromatogramy ropy (ion 191) z kontaminované matrice – identifikace biomarkerů 

pentacyklických triterpanů 
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Tab. 25: Přiřazení signálů jednotlivým pentacyklickým triterpanům v chromatogramu na Obr. 20 

pík č. název vzorec 

1-8 tricyklické terpany C19-C26 

9-12 tetracyklické terpany C27-C28 

13 Ts: 18α(H),21β(H)-22,29,30-Trisnorhopan C27H46 

15 Tm: 17α(H),21β(H)-22,29,30-Trisnorhopan C27H46 

17 17α(H),21β(H)-30-Norhopan H29H50 

18 18α(H),21β(H)-30-Norneohopan H29H50 

19 17α(H),21β(H)-Hopan C30H52 

20 17β(H),21α(H)-Hopan C30H52 

21 22S-17α(H),21β(H)-30-Homohopan C31H54 

22 22R-17α(H),21β(H)-30-Homohopan C31H54 

24 22S-17α(H),21β(H)-30,31-Bishomohopan C32H56 

25 22R-17α(H),21β(H)-30,31-Bishomohopan C32H56 

26 22S-17α(H),21β(H)-30,31,32-Trishomohopan C33H58 

27 22R-17α(H),21β(H)-30,31,32-Trishomohopan C33H58 

28 22S-17α(H),21β(H)-30,31,32,33-Tetrakishomohopan C34H60 

29 22R-17α(H),21β(H)-30,31,32,33-Tetrakishomohopan C34H60 

30 
22S-17α(H),21β(H)-30,31,32,33,34-

Pentakishomohopan 
C35H62 

31 
22R-17α(H),21β(H)-30,31,32,33,34-

Pentakishomohopan 
C35H62 

 

Pro hodnocení kvalitativních změn kontaminantu byly vybrány jednak biomarkerní indexy 

ukazující na změny způsobené vlastním biodegradačním procesem, jednak indexy 

ukazující na změny vyvolané odvětráním kontaminantu. Přehled sledovaných indexů je 

uveden v následující tabulce (Tab. 26). 
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Tab. 26: Přehled použitých biomarkerních indexů v experimentu A-I 

Biomarkerní indexy odrážející vliv biodegradace Označení 

Index [(C13+C14+C15+C16+C17+C18)/(i-C15+i-C16+i-C18+i-C19+i-C20)] 1 

Index [(C16+C17+C18)/(Pristan+Fytan)] 2 

Index [Pristan/Fytan] 3 

Index [C17/Pristan] 4 

Index [C18/Fytan] 5 

Index [(C32)/(17α(H),21β(H)-Hopan (H30))] 8 

Index [(C30,31,32,33,34)/(Hopan (C27,29,30,31,32))] 9 

Index [(celkové GC detekovatelné uhlovodíky v rozmezí uhlovodíků C25-C40 

(ion 57))/(hopany detekované v rozmezí uhlovodíků C25-C40 (ion 191))] 

25 

Index [(celkové GC detekovatelné uhlovodíky v rozmezí uhlovodíků C30-C40 

(ion 57))/(hopany detekované v rozmezí uhlovodíků C30-C40 (ion 191))] 

30 

Index [(17α(H),21β(H)-Hopan) /(17α(H),21β(H)-30-Norhopan)] H30/H29 

Biomarkerní indexy odrážející vliv odvětrání Označení 

Index [CPI] A 

Index [(C10,12,14)/(C22,24,26)] B 

Index [(C10,12,14,16)/(C22,24,26,28)] C 

Index [(C10,11,12,13,14,15,16,17,18)/(C19,20,21,22,23,24,25,26,27)] D 

Index [(C13,14,15)/(C16,17,18)] E 

 

Na začátku experimentu biodegradace ropných látek byly porovnány biomarkerní indexy 

u připravených vzorků s indexy identifikovanými v původním (čistém) kontaminantu. 

Účelem bylo zjistit případný vliv přípravy vzorků na obsah biomarkerů, resp. hodnotu 

biomarkerních indexů. Výsledky jsou uvedeny v následující tabulce (Tab. 27) a vybrané 

typické příklady jsou znázorněny graficky (Graf 49 až Graf 58, ostatní grafy viz Příloha 

C). 
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Tab. 27: Porovnání hodnot biomarkerních indexů u kontaminantu a kontaminované matrice (exp. A-I) 

biomarkerní index 
označení 

indexu 
kontaminant 

hodnoty indexů 


a)
 

(%) 
kontaminant 

In 

kontaminant 

v matrici 
b)

 

Ivz 

indexy biodegradační – isoprenoidní alifatické 

[(C13+C14+C15+C16+C17+C18)/(

i-C15+i-C16+i-C18+i-C19+i-

C20)] 

1 nafta 2,72 2,55 6,32 

ropa 2,38 2,25 5,59 

[(C16+C17+C18)/(Pristan+Fytan

)] 

2 nafta 2,44 2,33 4,35 

ropa 2,04 1,96 4,11 

[Pristan/Fytan] 

 

3 nafta 1,35 1,32 2,30 

ropa 1,10 1,12 -1,54 

[C17/Pristan] 4 nafta 1,43 1,39 2,61 

ropa 1,31 1,26 4,21 

[C18/Fytan] 5 nafta 1,58 1,52 4,24 

ropa 1,28 1,23 3,55 

indexy biodegradační – hopanové 

[(C32)/(17α(H),21β(H)-Hopan 

(H30))] 

8 
ropa 2,25 2,10 6,65 

[(C30,31,32,33,34)/(Hopan 

(C27,29,30,31,32))] 

9 
ropa 4,29 4,12 4,12 

[(celkové GC detekovatelné 

uhlovodíky v rozmezí 

uhlovodíků C25-C40 (ion 

57))/(hopany detekované 

v rozmezí uhlovodíků C25-C40 

(ion 191))] 

25 motor. olej 32,81 20,59 37,25 

ropa 8,18 8,58 -4,86 

 [(celkové GC detekovatelné 

uhlovodíky v rozmezí 

uhlovodíků C30-C40 (ion 

57))/(hopany detekované 

v rozmezí uhlovodíků C30-C40 

(ion 191))] 

30 motor. olej 16,16 12,53 22,49 

ropa 3,77 3,66 2,99 

[(17α(H),21β(H)-Hopan) 

/(17α(H),21β(H)-30-

Norhopan)] 

H30/H29 

 

 

motor. olej 1,25 1,47 -18,11 

ropa 1,69 1,54 8,77 
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biomarkerní index 
označení 

indexu 
kontaminant 

hodnoty indexů 


a)
 

(%) 
kontaminant 

In 

kontaminant 

v matrici 
b)

 

Ivz 

indexy abiotické (odvětrávací) 

[CPI] A nafta 1,04 1,03 1,03 

ropa 0,98 1,03 -4,93 

[(C10,12,14)/(C22,24,26)] B nafta 5,33 3,74 29,80 

ropa 2,27 1,36 40,27 

 [(C10,12,14,16)/(C22,24,26,28)] C nafta 8,01 6,52 18,58 

ropa 2,68 1,87 29,99 

[(C10,11,12,13,14,15,16,17,18)/(C19,20,21

,22,23,24,25,26,27)] 

D nafta 3,58 2,96 17,22 

ropa 2,04 1,55 24,09 

[(C13,14,15)/(C16,17,18)] E nafta 1,26 1,10 12,84 

ropa 1,22 1,16 5,01 

a) relativně vyjádřený rozdíl hodnot indexů stanovený pro nativní kontaminant a kontaminant 

v matrici 

b) průměr hodnot pro vzorek 1, vzorek 2 a kontrolní pokus K 

 

Velký rozdíl hodnot byl potvrzen u indexů B, C, D a E odrážejících vliv odvětrání. 

K částečnému ovětrání pravděpodobně došlo při přípravě matrice pro účely experimentu 

(manipulací s matricí při jejím spikování). Vliv odvětrání se dle očekávání neprojevil 

u indexu A, což je poměr lichých n-alkanů k sudým, relativní rozdíl je zde minimální. 

Dále byly větší relativní rozdíly zjištěny u indexu 25, 30 a H29/H30 u motorového oleje. 

Relativní rozdíl hodnot těchto indexů zjištěný u ropy byl významně menší, jak se vzhledem 

ke stabilitě hopanů očekávalo. Příčinou větších rozdílů u motorového oleje bude 

pravděpodobně analytická chyba, která by mohla být odstranitelná opakovaným 

proměřením vzorků.  

U ostatních indexů jsou relativní rozdíly velmi nízké, vysvětlitelné chybou stanovení, která 

byla analytickou laboratoří u metody GC/MS stanovena 10 %. Hodnoty biomarkerních 

indexů 2, 3, 4 a 5, které jsou vztaženy k pristanu a/nebo fytanu, zjištěné u uměle 

kontaminovaných vzorků, odpovídají hodnotám původního kontaminantu. Uhlovodíky C17 

a pristan, C18 a fytan mají chromatograficky podobné vlastnosti, jejich retenční časy jsou 

velice podobné, proto i odvětrání bude shodné a indexy původního kontaminantu 

a kontaminantu v matrici, kde k odvětrání určitě došlo, se dají očekávat obdobné.  
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Graf 49: Porovnání biomarkerního indexu 1 u nafty a vstupního vzorku kontam. naftou 

Graf 50: Porovnání biomarkerního indexu 3 u nafty a vstupního vzorku kontam. naftou 
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Graf 51: Porovnání biomarkerního indexu B u nafty a vstupního vzorku kontam. naftou 

Graf 52: Porovnání biomarkerního indexu C u nafty a vstupního vzorku kontam. naftou 
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Graf 53: Porovnání biomarkerního indexu 25 u oleje a vstupního vzorku kontam. olejem 

Graf 54: Porovnání biomarkerního indexu H30/H29 u oleje a vstupního vzorku kontam. olejem 
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Graf 55: Porovnání biomarkerního indexu 2 u ropy a vstupního vzorku kontam. ropou 

Graf 56: Porovnání biomarkerního indexu A u ropy a vstupního vzorku kontam. ropou 
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Graf 57: Porovnání biomarkerního indexu 8 u ropy a vstupního vzorku kontam. ropou 

Graf 58: Porovnání biomarkerního indexu 9 u ropy a vstupního vzorku kontam. ropou 

 

Následující grafy (Graf 59 až Graf 62) znázorňují porovnání průběhu biomarkerních 

indexů během biodegradace ropné látky (experiment A-I) a jejich porovnání s vývojem 

degradace kontaminantu (vyjádřeného jako obsah NEL / 10 000 z důvodu snadnější 

přehlednosti). 
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Graf 59: Grafické znázornění vývoje obsahu NEL v inokulované matrici (1, 2) kontaminované naftou 

a vybraných biomarkerních indexů (1 – 5) během biodegradačního procesu (A-I) 
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Graf 60: Grafické znázornění vývoje obsahu NEL v neinokulované matrici kontaminované naftou (K) 

a vybraných biomarkerních indexů (1 – 5) během biodegradačního procesu (A-I) 

 

Z grafů je patrné, že trend zvolených biomarkerních indexů 1, 2, 4 a 5 (tj. indexů 

ukazujících na vliv biodegradace) koresponduje s degradací ropných látek (NEL). Hodnota 

biomarkerního indexu 3 (tj. Pr/Ph) se snižuje jen mírně, což napovídá o větší 

biodegradační odolnosti pristanu a fytanu. Vyšší stabilita indexu Pr/Ph je rovněž patrná 

i u kontrolního vzorku K, na rozdíl od ostatních uvedených indexů.  
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Graf 61: Grafické znázornění vývoje obsahu NEL v inokulované matrici kontaminované naftou (1, 2) 

a vybraných biomarkerních indexů (A – E) během biodegradačního procesu (A-I) 
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Graf 62: Grafické znázornění vývoje obsahu NEL v neinokulované matrici kontaminované naftou (K) 

a vybraných biomarkerních indexů (A – E) během biodegradačního procesu (A-I) 

 

Obdobný trend, jako byl vyhodnocen u biodegradačních indexů, byl pozorován 

i u biomarkerních indexů B až E, ukazujících na vliv odvětrávání. Křivky opět s degradací 

ropných látek (tj. NEL) korespondují, a to i u kontrolního vzorku nafta-K. Biomarkerní 

index A, což je poměr lichých n-alkanů k sudým, se jak u vzorků 1 a 2, tak u kontrolního 

vzorku K v čase významně neměnil.  

Následující grafy (Graf 63, Graf 64) umožňují porovnat relativní hodnoty biomarkerních 

indexů a NEL na vstupu, v první třetině a na konci experimentu biodegradace nafty (A-I). 
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Graf 63: Porovnání relativních hodnot obsahu NEL a biomarkerních indexů 1 až 5 v matrici kontaminované 

naftou (A-I) 
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Graf 64: Porovnání relativních hodnot obsahu NEL a biomarkerních indexů A až E v matrici kontaminované 

naftou (A-I) 

 

Odlišný trend byl, dle očekávání, zaznamenán pouze u indexu A, neboli CPI. Jde o poměr 

lichých n-alkanů k sudým a na rozdíl od indexů B až E by tento index měl během celého 

experimentu zůstat konstantní a pohybovat se kolem jedné. 
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Graf 65: Grafické znázornění vývoje obsahu NEL v inokulované matrici kontaminované olejem (1, 2) 

a vybraných biomarkerních indexů (25, 30, H30/H29) během biodegradačního procesu (A-I) 
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Graf 66: Grafické znázornění vývoje obsahu NEL v neinokulované matrici kontaminované olejem (K) 

a vybraných biomarkerních indexů (25, 30, H30/H29) během biodegradačního procesu (A-I) 

 

Z uvedených grafů (Graf 65, Graf 66) k biodegradaci oleje je patrné, že biomarkerní index 

H30/H29 je v čase téměř neměnný. Naproti tomu indexy 25 a 30 s degradací ropných látek 

korespondují. Obdobně je tomu i u kontrolního vzorku.  

Následující graf (Graf 67) umožňuje porovnat relativní hodnoty biomarkerních indexů 

a NEL na vstupu, v první třetině a na konci experimentu biodegradace oleje (A-I). 
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Graf 67: Porovnání relativních hodnot obsahu NEL a biomarkerních indexů 25, 30 a H30/H29 v matrici 

kontaminované olejem  

 

Odlišný trend byl zaznamenán u indexu H30/H29. Jde o poměr dvou hopanů, vzhledem 

k očekávané biodegradační stabilitě se proto předpokládá, že zůstane během experimentu 

konstantní. 

V případě biodegradace ropy byla opět potvrzena závislost zvolených biomarkerních 

indexů 1, 2, 4 a 5 na postupné degradaci ropné látky, kdy měly křivky indexů a NEL 

obdobný trend. U indexu 3 je zaznamenán jen mírný pokles. U kontrolního vzorku ropa-K 

spolu křivky indexů a NEL příliš nekorespondují, důvodem může být převaha jiných 

než biodegradačních vlivů. Viz Graf 68 a Graf 69. 
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Graf 68: Grafické znázornění vývoje obsahu NEL v inokulované matrici kontaminované ropou (1 a 2) 

a vybraných biomarkerních indexů (1 – 5) během biodegradačního procesu (A-I) 
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Graf 69: Grafické znázornění vývoje obsahu NEL v neinokulované matrici kontaminované ropou (K) 

a vybraných biomarkerních indexů (1 – 5) během biodegradačního procesu (A-I) 

 

S výjimkou indexu A (obdobně jako v případě experimentu s naftou se očekávalo, 

že nebude biodegradací ovlivněn) je v níže uvedených grafech opět zřejmý trend poklesu 

hodnot indexů B až E, který koresponduje s úbytkem obsahu NEL. U kontrolního vzorku 

je u této skupiny indexů zaznamenán obdobný trend jako u NEL, což by mohlo souviset 

s charakterem těchto indexů (jde o indexy ukazujících na odvětrávání). Viz Graf 70 a Graf 

71. 
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Graf 70: Grafické znázornění vývoje obsahu NEL v inokulované matrici kontaminované ropou (1 a 2) 

a vybraných biomarkerních indexů (A – E) během biodegradačního procesu (A-I) 
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Graf 71: Grafické znázornění vývoje obsahu NEL v neinokulované matrici kontaminované ropou (K) 

a vybraných biomarkerních indexů (A – E) během biodegradačního procesu (A-I) 

 

Stejně jako v případě biodegradace oleje korespondují u experimentu s ropou sledované 

indexy 25 a 30 s vývojem degradace NEL a index H30/H29 se v čase významně nemění, 

jak bylo očekáváno. Změny indexů 8 a 9 v průběhu biodegradace rovněž odpovídají vývoji 

NEL. U kontrolního vzorku ropa-K je opět potvrzena stabilita indexu H30/H29 (Graf 72, 

Graf 73). 
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Graf 72: Grafické znázornění vývoje obsahu NEL v inokulované matrici kontaminované ropou (1 a 2) a 

vybraných biomarkerních indexů (25, 30, H30/H29, 8, 9) během biodegradačního procesu (A-I) 
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Graf 73: Grafické znázornění vývoje obsahu NEL v neinokulované matrici kontaminované ropou (K) 

a vybraných biomarkerních indexů (25, 30, H30/H29, 8, 9) během biodegradačního procesu (A-I) 

 

Následující grafy (Graf 74, Graf 75, Graf 76) umožňují porovnat relativní hodnoty 

biomarkerních indexů a NEL na vstupu, v první třetině a na konci experimentu 

biodegradace ropy (A-I). 
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Graf 74: Porovnání relativních hodnot obsahu NEL a biomarkerních indexů 1 až 5 v matrici kontaminované 

ropou (A-I) 
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Graf 75: Porovnání relativních hodnot obsahu NEL a biomarkerních indexů A až E v matrici kontaminované 

ropou (A-I) 
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Graf 76: Porovnání relativních hodnot obsahu NEL a biomarkerních indexů 25, 30, H30/H29, 8 a 9 v matrici 

kontaminované ropou (A-I) 

 

U uvedených vybraných biomarkerních indexů byl pozorován obdobný pokles hodnot jako 

u parametru NEL, ukazující na vlastní degradaci kontaminantu. Výjimkou jsou indexy 3, A 

a H30/H29, u nichž byla, stejně jako v případě nafty a oleje, zaznamenána relativní 

stabilita.  

Pro hodnoty biomarkerních indexů byly stanoveny korelační závislosti na obsahu 

nepolárních extrahovatelných látek u studované ropy i produktů odvozených od středně 

těžkých frakcí ropy – motorového oleje a nafty. Příklady rovnic závislostí s uvedením 

korelačních koeficientů jsou uvedeny v následujících grafech (Graf 77 až Graf 88). Těsná 

závislost, kdy hodnota R
2
 byla vyšší než 0,99, byla zjištěna u biomarkerních indexů 1, 2, 4 

pro naftu a indexu 5 pro ropu (exp. A-I, viz Graf 77 až Graf 80), což souvisí s ochotou 

uhlovodíků C17, C18, resp. C13 až C18 k biodegradaci. Porovnání těsnosti korelací je 

uvedeno v následující tabulce (Tab. 28). Grafické znázornění vybraných korelací je 

uvedeno v následujících grafech (Graf 77 až Graf 88), další grafy viz Příloha D.  
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Tab. 28: Porovnání těsnosti korelace biomarkerních indexů s NEL 

těsnost korelace 

indexu s NEL R
2
 

kontaminant biomarkerní index 

těsná korelace 

R
2
 > 0,99 

nafta 1, 2, 4 (exp. A-I) 

olej 25 (exp. A-I) 

ropa 5 (exp. A-I) 

méně těsná korelace 

0,90  R
2
  0,99 

nafta 5, B, D, E (exp. A-I) 

1, 2, 4, 5 (exp. A-II) 

olej 30 (exp. A-I) 

57/191 (exp. A-II) 

ropa 1, 2, 4, 8, 9, B, C, D, E (exp. A-I) 

1, 2, 3, 4, 5, 57/191, 19, 20, 24, 26, 27 (exp. A-II) 

nízká korelace 

0,80  R
2
  0,89 

nafta C (exp. A-I) 

olej - 

ropa 25, 30 (exp. A-I) 

8, 22, 23 (exp. A-II) 

nekorelující nafta 3, A (exp. A-I) 

3 (exp. A-II) 

olej H30/H29 (exp. A-I) 

10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, H30/H29 (exp. A-II) 

ropa 3, H30/H29, A (exp. A-I) 

10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, H30/H29 (exp. A-II) 
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Graf 77: Závislost biomarkerního indexu 1 na obsahu NEL pro naftu (exp. A-I) 

Graf 78: Závislost biomarkerního indexu 2 na obsahu NEL pro naftu (exp. A-I) 
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Graf 79: Závislost biomarkerního indexu 4 na obsahu NEL pro naftu (exp. A-I) 

Graf 80: Závislost biomarkerního indexu 5 na obsahu NEL pro ropu (exp. A-I) 
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Graf 81: Závislost biomarkerního indexu 8 na obsahu NEL pro ropu (exp. A-I) 

Graf 82: Závislost biomarkerního indexu 9 na obsahu NEL pro ropu (exp. A-I) 
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Graf 83: Závislost biomarkerního indexu D na obsahu NEL pro ropu (exp. A-I) 

Graf 84: Závislost biomarkerního indexu E na obsahu NEL pro ropu (exp. A-I) 
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Graf 85: Závislost biomarkerního indexu 3 na obsahu NEL pro naftu (exp. A-I) 

Graf 86: Závislost biomarkerního indexu A na obsahu NEL pro naftu (exp. A-I) 
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Graf 87: Závislost biomarkerního indexu 30 na obsahu NEL pro olej (exp. A-I) 

Graf 88: Závislost biomarkerního indexu H30/H29 na obsahu NEL pro olej (exp. A-I) 

 

Pro hodnocení biodegradace a příp. predikce její účinnosti pomocí biomarkerů je vhodné 

používat indexy s největší korelační těsností. Z tohoto důvodu byly např. v experimentu A-

II nahrazeny indexy 25 a 30, které jsou obtížně z chromatogramu vyčíslitelné a mají tak 

nižší vypovídací schopnost, indexem 57/191, což je poměr všech detekovatelných 

uhlovodíků SIM chromatogramu pro ion m/z = 57 ke všem detekovatelným uhlovodíkům 

pro ion m/z = 191 v rozmezí uhlovodíků od oktakosanu do oktatriakontanu včetně 

hraničních, který vykazuje těsnější korelační závislost. Biomarkerní indexy vhodné 

ke sledování biodegradace vybraných ropných látek prezentuje Tab. 29. 

Tab. 29: Biomarkerní indexy vhodné pro sledování biodegradace nafty, oleje, ropy  

kontaminant biomarkerní index  

nafta korelující index: 1, 2, 4, 5 

nekorelující index: 3 

olej korelující index: 57/191 

nekorelující index: H30/H29 
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kontaminant biomarkerní index  

ropa korelující index: 1, 2, 4, 5, 57/191 

nekorelující index: 3, H30/H29 

 

Výsledky práce na GC-MS při identifikaci vybraných biomarkerů a analytickém hodnocení 

experimentu biodegradace ropných látek v pevné matrici (experiment A-II) prezentují 

následující příklady chromatogramů (Obr. 21, Obr. 22, Obr. 23). 

 

Obr. 21: Chromatogramy nafty (ion 57) z kontaminované matrice s vyznačením pristanu a fytanu – 0., 4., 

11., 32. týden experimentu biodegradace ropných látek v pevné matrici (A-II) 
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Obr. 22: Chromatogramy oleje (ion 57) z kontaminované matrice – 0., 4., 11., 32. týden experimentu 

biodegradace ropných látek v pevné matrici (A-II) 
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Obr. 23: Chromatogramy ropy (ion 57) z kontaminované matrice s vyznačením pristanu a fytanu – 0., 4., 

11., 32. týden experimentu biodegradace ropných látek v pevné matrici (A-II) 

 

Výsledky analýzy jednotlivých kontaminantů metodou GC-MS odpovídají předpokladům. 

Při biodegradaci všech kontaminantů dochází k přednostní degradaci n-alkanů na úkor 

rozvětvených alifatických uhlovodíků. V závěrečné fázi experimentu, zejména 
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u kontaminantu ropa a nafta, tvoří dominantní píky chromatogramu pristan, fytan a vyšší 

isoprenoidní alifatické uhlovodíky. Je tedy možno považovat za těchto podmínek 

biodegradace pristan a fytan za biomarkery. 

 

Obr. 24: Chromatogramy ropy (ion 57,119) z kontaminované matrice – začátek experimentu biodegradace 

ropných látek v pevné matrici (A-II) 
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Obr. 25: Chromatogramy ropy (ion 57,119) z kontaminované matrice – konec experimentu biodegradace 

ropných látek v pevné matrici (A-II) 
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Obr. 26: Chromatogramy oleje (ion 57,119) z kontaminované matrice – začátek experimentu biodegradace 

ropných látek v pevné matrici (A-II) 
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Obr. 27: Chromatogramy oleje (ion 57,119) z kontaminované matrice – konec experimentu biodegradace 

ropných látek v pevné matrici (A-II) 

 

Uvedené chromatogramy ropy a oleje (Obr. 24 až Obr. 27) ukazují na přednostní degradaci 

n-alkanů a rozvětvených alifatických uhlovodíků oproti hopanům. Identifikace 

jednotlivých hopanů je znázorněna na Obr. 20. 

Následující grafy (Graf 89 až Graf 97) znázorňují závislosti zvolených biomarkerních 

indexů (přehled indexů viz Tab. 30) na průběhu biodegradace a jejich porovnání 

s průběhem degradace kontaminantu (vyjádřeného jako NEL/10
4
).  
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Tab. 30: Přehled použitých biomarkerních indexů v experimentu A-II 

Biomarkerní index Číselné označení 

Index [βα/(βα+αβ)C30-hopan] 10 

Index [C30-hopan/C29-hopan] H30/H29 

Index [Ts/(Ts+Tm)] 12 

Homohopanový index [(22S/22R), C35/(C31ažC35)-hopan 13 

Homohopanový index (22S/22R), C31-hopan 14 

Homohopanový index (22S/22R), C32-hopan 15 

Homohopanový index (22S/22R), C33-hopan 16 

Homohopanový index (22S/22R), C34-hopan 17 

Homohopanový index (22S/22R), C35-hopan 18 

Index [C30/Tm] 19 

Index [C31/C29-hopan] 20 

Index [C32/C30-hopan] 8 

Index [C33/C31(22S)-hopan] 22 

Index [C33/C31(22R)-hopan] 23 

Index [C37/C35(22S)-hopan] 24 

Index [C37/C35(22R)-hopan] 25 

Index [(C28 až C38)/(C27-hopan až C35-hopan)] 26 

Index [„57“/„191“] , (C28 až C38) 57/191 

Index [(C13+C14+C15+C16+C17+C18)/(i-C15+i-C16+i-C18+i-C19+i-C20)] 1 

Index [(C16+C17+C18)/(Pristan+Fytan)] 2 

Index [Pristan/Fytan] 3 

Index [C17/Pristan] 4 

Index [C18/Fytan] 5 
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Graf 89: Grafické znázornění závislosti obsahu NEL v inokulované matrici kontaminované naftou 

a vybraných biomarkerních indexů (1 – 5) na průběhu biodegradačního procesu (A-II) 
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Graf 90: Grafické znázornění závislosti obsahu NEL v inokulované matrici kontaminované ropou 

a vybraných biomarkerních indexů (1 – 5) na průběhu biodegradačního procesu (A-II) 
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Graf 91: Grafické znázornění závislosti obsahu NEL v inokulované matrici kontaminované ropou 

a vybraných biomarkerních indexů (10 – 13) na průběhu biodegradačního procesu (A-II) 
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Graf 92: Grafické znázornění závislosti obsahu NEL v inokulované matrici kontaminované ropou 

a vybraných biomarkerních indexů (14 – 18) na průběhu biodegradačního procesu (A-II) 

0,3

2,3

4,3

6,3

8,3

10,3

12,3

0 5 10 15 20 25 30 35

B
io

m
a
rk

e
rn

í i
n

d
e
x
y
, N

E
L

 (
m

g
/k

g
)

Doba biodegradace - týdny

Vývoj NEL a biomarkerních indexů během biodegradace ropy

19 20 8 22 23 24 25 26 NEL/1000

 

Graf 93: Grafické znázornění závislosti obsahu NEL v inokulované matrici kontaminované ropou 

a vybraných biomarkerních indexů (19 – 26) na průběhu biodegradačního procesu (A-II) 
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Graf 94: Grafické znázornění závislosti obsahu NEL v inokulované matrici kontaminované ropou 

a vybraného biomarkerního indexu (57/191) na průběhu biodegradačního procesu (A-II) 
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Graf 95: Grafické znázornění závislosti obsahu NEL v inokulované matrici kontaminované olejem 

a vybraného biomarkerního indexu (57/191) na průběhu biodegradačního procesu (A-II) 
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Graf 96: Grafické znázornění závislosti obsahu NEL v inokulované matrici kontaminované olejem 

a vybraných biomarkerních indexů (10 – 13) na průběhu biodegradačního procesu (A-II) 
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Graf 97: Grafické znázornění závislosti obsahu NEL v inokulované matrici kontaminované olejem 

a vybraných biomarkerních indexů (14 – 18) na průběhu biodegradačního procesu (A-II) 
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Z uvedených příkladů průběhu závislostí hodnot biomarkerních indexů na době trvání 

biodegradace a jejich srovnání s průběhem biodegradace (vyjádřeným jako časové změny 

obsahu NEL) vyplývá, že během experimentu prakticky nedocházelo k degradaci 

biomarkerů pristan, fytan, C30-hopan, C29-hopan, viz konstantní závislost hodnot indexů 3, 

10, H30/H29, 12 v uvedených grafech (Graf 89, Graf 90, Graf 91). O odolnosti hopanů 

vůči biodegradaci se ve své práci zmiňuje např. Yoshikuni et al. (1997), který využívá 

hopany ke korekci různé velikosti pevných vzorků při vzájemném porovnávání 

koncentrace ropné kontaminace.  

Pokles hodnot biomarkerních indexů založených na porovnání obsahu n-alkanů 

a zvoleného biomarkeru (indexy 1, 2, 4, 5, 19 až 26 a 57/191) během biodegradačního 

experimentu koresponduje s poklesem NEL u sledovaných vzorků biodegradace nafty 

a ropy. Hodnocení biodegradačního experimentu pomocí biomarkerních indexů 

založených na lepší degradační schopnosti R isomerů než S isomerů homohopanů (indexy 

13 až 25), viz např. studie Bosta et al. (2001), je zatím nemožné. Této problematice bude 

potřeba věnovat pozornost při dalším studiu problematiky.  

Pro hodnoty biomarkerních indexů z exp. A-II byly rovněž stanoveny korelační závislosti 

na obsahu nepolárních extrahovatelných látek u studované ropy, motorového oleje a nafty. 

Porovnání těsnosti korelací je uvedeno v Tab. 28 výše. Grafické znázornění vybraných 

korelací je uvedeno v grafech viz Příloha D. 

 

4.1.7 Biodegradace vybraných ropných látek v uměle kontaminované pevné 

matrici: dílčí závěry 

Během experimentů A-I a A-II byly sledovány hlavní parametry z hlediska požadavků 

degradačních mikroorganismů na prostředí. Lze konstatovat, že byly dodrženy optimální 

podmínky kyselosti i dotace živin. Hodnota pH se po celou dobu trvání pokusu pohybovala 

v rozmezí 6 až 9. Matrice v inokulovaných vzorcích (1 a 2) byla po celou dobu 

experimentu dostatečně saturována dusičnany (mezi 100 až 500 mg.kg
-1

).  

Na základě hodnocení mikrobiálních parametrů lze konstatovat úspěšnou adaptaci 

vnesených degradačních bakteriálních kmenů na přítomný kontaminant. U všech tří typů 

kontaminantu došlo během prvních týdnů k významnějšímu pomnožení sledovaných 

heterotrofních aerobních bakterií (o dva až tři řády), což souvisí s intenzivnější 

biodegradační aktivitou v této fázi pokusu. V případě experimentu A-II byla zjištěna 

adaptace autochtonní mikroflóry na ropné látky, doložená vyšším počtem sledovaných 

bakterií a respirační aktivity.   

Z výsledků získaných u paralelních vzorků během degradačních experimentů je zřejmá 

dobrá reprodukovatelnost téměř u všech parametrů.  
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Aktivní metabolický proces kromě vyššího počtu aerobních bakterií potvrzují i zvýšené 

hodnoty produkce CO2. Intenzita respirace se po inokulaci a zahájení biodegradačního 

procesu v průběhu prvních týdnů postupně zvyšovala. Zvyšování intenzity v prvních 

týdnech experimentu souvisí s pomnožením metabolicky aktivních bakterií a jejich 

intenzivnější biodegradační činností. 

Jako ukazatel toxicity byla sledována inhibice Vibrio Fischeri (experiment A-II). 

V průběhu experimentu docházelo u paralelních vzorků 1 a 2 ke kolísání hodnot inhibice, 

kdy se v první polovině trvání pokusu zvyšovaly, ve druhé pak docházelo opět k jejich 

poklesu. Nicméně výsledným trendem toxicity v průběhu biodegradace je její pokles. 

U kontrolního vzorku se hodnoty inhibice postupně s časem snižovaly. Z výsledků je 

patrné, že během biodegradačních procesů jsou produkovány metabolity s různou 

toxicitou, které inhibici luminiscenčních bakterií ovlivňují.  

Koncentrace NEL byla během 36 týdnů u experimentu A-I, resp. 32 týdnů u experimentu 

A-II  snížena v případě matrice kontaminované naftou o cca 80 – 88 %, v případě 

kontaminace ropou o cca 65 – 70 % a v případě kontaminace olejem o cca 45 – 60 %, 

přičemž již v první třetině experimentu bylo zdegradováno 50 až 90 % kontaminantu. 

Kvalitativní změny kontaminantu byly sledovány pomocí biomarkerních indexů dvojího 

druhu: 

1) poměr snadno degradovatelné složky (většinou n-alkan) k obtížně degradovatelné složce 

(biomarker) (např. index C17/Pristan nebo C18/Fytan).  

2) poměr dvou biomarkerů (např. Pristan/Fytan nebo H30/H29) 

Z dříve publikovaných prací (např. Christensen a Larsen, 1993, Kaplan et al., 1997, Wade, 

2001) vyplývá, že biomarkerní indexy typu ad 1) by se měly v průběhu biodegradace 

snižovat vlivem úbytku degradovatelných složek. Biomarkery a biomarkerní indexy, 

jejichž charakter poklesu dobře koreluje s poklesem celkového obsahu NEL, lze pak využít 

pro predikci celkové úspěšnosti konkrétního biodegradačního procesu. Z laboratorní 

biodegradace kontaminantu je možné odečíst hodnoty meze, mezi kterými se ten který 

biomarkerní index může pohybovat. Porovnáním biomarkerního indexu daného 

kontaminantu reálně kontaminované zeminy s těmito mezemi (resp. celou křivkou) bude 

pak možné zjistit, o kolik by se mohl obsah kontaminantu vyjádřený jako celkový obsah 

NEL snížit biodegradací.  

Biomarkerní indexy typu ad 2) by měly dle literárních poznatků (Díaz et al., 2002) zůstat 

v průběhu biodegradace konstantní. Např. Bae et al. (2003) se ve své práci sledovali poměr 

Pristan/Fytan v několika typech ropných látek a produktů. Tento poměr byl u jednotlivých 

ropných látek vyčíslen a porovnáván u čistých produktů a kontaminovaných vzorků 
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odebraných z životního prostředí. Hodnoty poměru byly téměř shodné. Předpoklad 

neměnnosti těchto poměrů se podařilo experimentálně potvrdit (A-I, A-II). 

Biodegradace je doprovázena abiotickými procesy (zejména odvětráváním těkavých 

složek). Indexy citlivé na odvětrávání jsou označeny A až E. Jak je patrno u nafty (ale 

i u ropy), dochází během biodegradačního experimentu nejen k biodegradaci, ale 

i k odvětrání nejvíce těkavých složek. Pokud dochází k odvětrání, musí se indexy B až E 

snižovat, což se experimenty potvrdilo. Podíl biodegradace a odvětrání zjišťován nebyl, 

nebylo to předmětem této práce, nicméně bylo by jej možné vyhodnotit pomocí 

kontrolních vzorků. U reálných vzorků je toto stanovení komplikovanější, neboť stejně 

zbiodegradovaný vzorek může být z různé míry odvětraný. Pro naše účely je nutné vědět, 

zda jsou vzorky odvětrané či ne, k čemuž jsou tyto indexy dobře využitelné, ale byla by 

chyba jejich pokles srovnávat s poklesem NEL. Pro predikci celkové úspěšnosti 

konkrétního biodegradačního procesu se tyto indexy (na rozdíl od biomarkerních indexů) 

použít nedají. 

Výsledky analýzy jednotlivých kontaminantů na GC-MS během obou experimentů 

biodegradace vybraných ropných látek (A-I a A-II) odpovídají teoretickým předpokladům 

a literárním údajům (Legner, Vlasák, 2006). Při biodegradaci všech kontaminantů 

docházelo k přednostní degradaci n-alkanů na úkor rozvětvených alifatických uhlovodíků. 

V závěrečné fázi experimentu, zejména u kontaminantu ropa a nafta, tvořily dominantní 

píky chromatogramu pristan, fytan a vyšší isoprenoidní alifatické uhlovodíky. Je tedy 

možno s největší pravděpodobností považovat za těchto podmínek biodegradace pristan 

a fytan za biomarkery (např. viz Graf 59, Graf 89, Obr. 21, Obr. 23, Obr. 25, Obr. 27 

v kap. 4.1.6). Identifikace jednotlivých hopanů ukazují na přednostní degradaci n-alkanů 

a rozvětvených alifatických uhlovodíků oproti hopanům u kontaminantu ropa a olej. 

Závěry získané při vyhodnocení experimentu A-I byly ověřeny experimentem A-II, 

výsledky obou experimentů jsou srovnatelné.  

Ke stejným závěrům dospěli i autoři Young-Sook et al. (2001). Ve své práci popisují 

kromě pozitivního vlivu nutrientů na biodegradaci ropy také úspěšné sledování 

biodegradace pomocí pristanu, fytanu, hopanu a norhopanu a biomarkerních indexů. 

Uvádějí, že indexy C17/Pristan a C18/Fytan jsou vhodné používat především v první fázi 

biodegradace čerstvé ropy, kdy je zaznamenán jejich pokles. Naopak norhopan je 

zmiňován jako významný rezistentní biomarker vyskytující se ve všech typech ropy 

v dostatečné koncentraci. 

Následující tabulka (Tab. 31) uvádí srovnání biomarkerních indexů získaných 

z experimentů a hodnot indexů uváděných v literatuře. 
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Tab. 31: Srovnání hodnot biomarkerních indexů pro vzorky kontaminované ropou (vstupní vzorky) 

analyzované na dvou různých plynových chromatografech za použití dvou různých kolon s literárními údaji 

biomarkerní indexy 
číselné 

označení 

GC 6890 

MSD 5975 

GC 5890 

MSD 5971 

literatura 

(Hauser et 

al.,1999) 

Index [βα/(βα+αβ)C30-hopan] 10 0,092 0,094 0,08 

Index [C30-hopan/C29-hopan] H30/H29 1,53 1,46 >1 

Index [Ts/(Ts+Tm)] 12 0,33 0,35 0,25-0,67 

Homohopanový index [(22S/22R), 

C35/(C31ažC35)-hopan 

13 0,19 0,22 <0,1 

Homohopanový index (22S/(22S+22R)), 

C31-hopan 

14 0,58 0,55 0,57-0,62 

Homohopanový index (22S/(22S+22R)), 

C32-hopan 

15 0,60 0,58 0,57-0,62 

Homohopanový index (22S/(22S+22R)), 

C33-hopan 

16 0,59 0,60 0,57-0,62 

Homohopanový index (22S/(22S+22R)), 

C34-hopan 

17 0,62 0,58 0,57-0,62 

Homohopanový index (22S/(22S+22R)), 

C35-hopan 

18 0,58 0,61 0,57-0,62 

Index [Pristan/Fytan] 3 0,99 1,06 1,01 

Index [C17/Pristan] 4 1,30 1,48 2,12 

Index [C18/Fytan] 5 1,18 1,30 1,67 

CPI A 0,952 0,988 0,970 

Index [(C10+C12+C14)/(C22+C24+C26)] B 2,50 3,50 2,46 

Index [(C10+C12+C14+C16)/( 

C22+C24+C26+C28)] 

C 2,82 3,95 2,70 

 

Z uvedených údajů (Tab. 31) lze konstatovat, že rozdíly v hodnotách získaných analýzou 

ropného vzorku na dvou různých chromatografech vybavených různými kolonami 

pro většinu indexů nepřekračují chybu stanovení. Pouze u indexů B a C, které byly měřeny 

na chromatogramu MSD 5971, se hodnoty rozcházejí o více než 30 %. Rozdíly jsou 

pravděpodobně způsobeny chybou měření (zpětně byly zkontrolovány záznamy, kolony 

i teplotní programy a chyba nalezena nebyla).  
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Porovnávání indexů s údaji z literatury má zde pouze orientační význam, neboť jejich 

hodnoty jsou silně závislé na původu ropy, v němž se odráží rozdíly v organickém 

materiálu a geologické historii jeho přeměny.  

 

4.2 BIODEGRADACE ASFALTU V UMĚLE KONTAMINOVANÉ PEVNÉ MATRICI 

(EXPERIMENTY B-I, B-II) 

Ve své práci jsem se dále zaměřila na těžké ropné podíly, které vykazují vůči biodegradaci 

značnou rezistenci. Pozornost byla věnována asfaltovým pojidlům (kap. 4.2.1, 4.2.2) 

a zbytku po atmosférické destilaci ropy-mazutu (kap. 4.3.1). 

Asfalty patří v současnosti k nejvíce recyklovaným materiálům (Pánek et al., 2008). 

Předmětem experimentů bylo studium biodegradace asfaltu získaného ze svrchní části 

vozovky a asfaltového pojidla na bázi ropy používaného při konstrukci svrchních částí 

vozovek (Paramo, a.s.). Tento materiál je po chemické stránce značně komplexní 

a představuje nejhůře odbouratelné ropné látky. S cílem bližší charakterizace bylo 

u studovaných asfaltů určeno skupinové složení na základě chromatografického dělení 

metodou SARA (Corbett, 1969) (oleje, aromáty, pryskyřice a asfalteny). U získaných 

frakcí bylo určeno elementární složení, střední hodnota molekulové hmotnosti (metoda 

VPO) a sejmuta infračervená spektra (Tab. 35, Obr. 32). 

V této sérii byla sledována biodegradace těžkých ropných frakcí – asfaltu v uměle 

připravené matrici. Biodegradace asfaltu probíhala po dobu 12 týdnů na inertním nosiči 

balotině (exp. B-I) a anorganickém materiálu reálné silniční směsi (exp. B-II). Otestovány 

byly komerční a vlastní bakteriální kultury. Pozornost byla věnována rovněž způsobu 

vedení degradace (ve vznosu a v pevné fázi). Byly provedeny biodegradace čerstvého 

asfaltu a asfaltu dlouhodobě vystaveného působení vnějších vlivů (pojidlo silničního 

seškrabu). 

Experimenty biodegradace ropných látek byly prováděny za standardních aerobních 

laboratorních podmínek (viz kap. 3.3.2.2). Biodegradace asfaltu (exp. B-I) byla sledována 

v pevné matrici (vzorky 1A) a ve vznosu (pevný podíl inokulovaného vzorku 2A S, 

kapalný podíl inokulovaného vzorku 2A L) a zároveň byl založen kontrolní pokus 

bez inokulace (biodegradace v pevné matrici 1B, pevný podíl vzorku ve vznosu 2B S, 

kapalný podíl vzorku ve vznosu 2B L). Při biodegradaci silniční směsi (exp. B-II) byla 

porovnána degradační schopnost izolovaných bakteriálních kmenů (vzorek ASF 1), 

komerční bakteriální kultury (vzorek ASF 2) a autochtonní mikroflóry (vzorek ASF SL).  

V průběhu experimentu byly odebírány a analyzovány vzorky matrice za účelem sledování 

a hodnocení biodegradačního procesu, a to jak pomocí standardně používaných 

analytických metod, tak i pomocí zvolených biomarkerů. Sledovány byly tyto parametry: 
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NEL, celkové množství heterotrofních aerobních bakterií, respirace, pH, obsah dusičnanů, 

toxicita. 

 

4.2.1 Biodegradace těžkých ropných frakcí – asfaltu (experiment B-I) 

Jedním z významných ukazatelů biodegradačního procesu je bakteriální osídlení 

kontaminované matrice. V průběhu biodegradačních experimentů byly sledovány 

a zaznamenány do grafů změny počtu aerobních heterotrofních bakterií. 

Po úvodní inokulaci na začátku experimentu došlo k nárůstu celkového počtu bakterií 

o cca 3 řády. U biodegradace v pevné matrici (vzorek 1A) dosahovaly počty bakterií 

hodnot až 10
9
 KTJ v 1 g materiálu, počet bakterií se v tomto vzorku pohyboval o tři až 

čtyři řády výše v porovnání s kontrolním, tj. neinokulovaným vzorkem (1B). Vývoj tohoto 

parametru napodobuje trend obvykle pozorovaný při biodegradacích, kdy po počáteční 

adaptační fázi dochází ke zvýšení počtu biodegradačních bakterií souvisejícímu s jejich 

zvýšenou metabolickou (a zároveň biodegradační) aktivitou a následně dochází k mírnému 

snížení jejich počtu. V další fázi bývá pak typické kolísání počtu biodegradačních bakterií 

obvykle v řádech 10
6
 až 10

7
 KTJ.g

-1
, stejně jako je tomu i v případě tohoto experimentu.  

Obdobný trend lze vypozorovat i u experimentu biodegradace ve vznosu (vzorek 2A), kdy 

byly nejvyšší počty bakterií zaznamenány v řádu 10
8
 KTJ.g

-1
 v pevné fázi (označeno jako 

2A S), ve fázi kapalné pak v řádu 10
7 

KTJ.g
-1 

(označeno jako 2A L). V kontrolním vzorku 

ve vznosu (vzorek 2B, jeho pevná fáze označena jako 2B S, kapalná jako 2B L) se počty 

aerobních bakterií pohybovaly o jeden až tři řády méně. Viz Graf 98. 
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Graf 98: Vývoj celkového počtu aerobních bakterií v průběhu experimentu biodegradace asfaltu (B-I)    

 

Vývoj respirační aktivity během biodegradace v pevné matrici zachycuje následující graf 

(Graf 99). 
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Graf 99: Porovnání respirační aktivity během biodegradace asfaltu v pevné matrici u inokulovaného (1A) 

a neinokulovaného (1B) vzorku (exp. B-I) 

 

0

500

1 000

1 500

2 000

2 500

3 000

3 500

4 000

0 2 6 8 10 12

m
g

 C
O

2
/1

0
0
 g

týdny

Produkce  CO2 v průběhu biodegradace asfaltu

1A

1B

 

Graf 100: Kumulativní křivka respirační aktivity během 12 týdnů experimentu biodegradace asfaltu (B-I) 

 

Intenzita respirace souvisí s aktivním metabolismem přítomné mikroflóry a oxidací 

polutantu. Používanou metodikou se stanovuje v pevné matrici, proto byla měřena pouze 

u experimentu biodegradace v pevné matrici (vzorky 1A a 1B). Při zahájení 

biodegradačního pokusu došlo ke zvýšení respirace cca desetinásobně oproti kontrolnímu 

vzorku a zároveň ke zvýšení počtu sledovaných bakterií cca stonásobně. Intenzita respirace 

se v průběhu dalšího období snižuje zároveň se zmenšující se metabolickou aktivitou 

biodegradačních bakterií. Z uvedeného kumulativního grafu (Graf 100) produkce CO2 

za 12 týdnů biodegradace vyplývá, že zatímco u autochtonní mikroflóry činila celková 

produkce cca 1 019 mg, u inokulovaného vzorku to bylo 12 964 mg.  
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Graf 101: Znázornění průběhu respirační aktivity a počtu heterotrofních aerobních bakterií v průběhu 

experimentu biodegradace asfaltu v pevné matrici (B-I) v pevné matrici (inokulovaný vzorek 1A, 

neinokulovaný vzorek 1 B)  

 

Hodnoty pH se během biodegradačních experimentů pohybovaly přibližně v neutrální 

oblasti (Graf 102), což zaručuje optimální podmínky pro biodegradaci. Kolísání hodnot 

pH, resp. jejich mírný pokles v průběhu biodegradace je možno vysvětlit oxidací polutantu, 

tvorbou meziproduktů a jejich další metabolickou přeměnou (např. Dibble, Bartha, 1979).  
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Graf 102: Vývoj hodnoty pH v průběhu experimentu biodegradace asfaltu (B-I) 

 

Rovněž byla sledována toxicita prostředí, v němž probíhala biodegradace. Byla použita 

metoda inhibice luminiscence bakterií Vibrio fischeri, sledovaná po 5, 15, resp. 30min. 

expozici, přičemž výsledky měření se od sebe významně nelišily. Při vstupní analýze byla 

zjištěna maximální hodnota inhibice cca 12 % u inokulovaného vzorku (1A), ostatní 

hodnoty se pohybovaly pod 10 % inhibice. Po ukončení experimentu byly tyto hodnoty 

zvýšeny, max. hodnoty bylo dosaženo opět u inokulovaného vzorku 1A, v průměru 33 %, 

u zbývajících vzorků se inhibice pohybovala do 13 % (Graf 103). Výraznější změny 
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inhibice luminiscence byly u tohoto vzorku (1A) očekávány vzhledem k tomu, že šlo 

o vzorek se stimulovanou biodegradací.  

-5

0

5

10

15

20

25

30

35

40

1A 1B 2A 2B 

%
 in

h
ib

ic
e

vzorek

Změny inhibice luminiscenčních bakterií

vstup (exp. 5 min.) výstup (exp. 5 min.)

 

Graf 103: Vývoj toxicity v průběhu experimentu biodegradace asfaltu (B-I), měřeno po 5min. expozici 

v pevné matrici (inokulovaný vzorek 1A, neinokulovaný vzorek 1 B) a v pevné fázi vzorku ve vznosu 

(inokulovaný vzorek 2A S, neinokulovaný vzorek 2B S) 

 

Z výsledků je zřejmé, že vzorky asfaltu nepředstavují významné ekotoxikologické riziko. 

Avšak vlivem biodegradačních procesů, kdy se zvyšuje mobilita a rozpustnost produktů 

degradace kontaminantu, může ke zvýšení toxicity docházet. Jak ukazuje následující Graf 

104, zhruba v polovině experimentu došlo ke snižování počtu sledovaných bakterií 

při současném vzrůstu inhibice luminiscence a koncentrace NEL.  
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Graf 104: Znázornění průběhu počtu aerobních heterotrofních bakterií, toxicity a koncentrace NEL během 

biodegradace asfaltu v pevné matrici v inokulovaném (1A) a neinokulovaném vzorku (1B) (exp. B-I) 
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V průběhu experimentu bylo zaznamenáno výrazné kolísání koncentrace NEL, které může 

být na jedné straně dáno větší mobilitou, rozpustností a snadnějším uvolňováním NEL 

při extrakcích v rámci chemických analýz v důsledku metabolické činnosti degradačních 

mikroorganismů a na straně druhé degradací jak kontaminující látky, tak produktů její 

metabolické přeměny. Z měnících se koncentrací NEL lze usuzovat na probíhající 

biodegradační děj, což vyplývá i z porovnání inokulovaných a kontrolních vzorků, 

nicméně účinnost degradace byla velmi nízká. Viz Graf 105 a Graf 106. 
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Graf 105: Vývoj koncentrace NEL v průběhu experimentu biodegradace asfaltu v pevné matrici 

(inokulovaný vzorek 1A, neinokulovaný vzorek 1 B) a v pevné fázi vzorku ve vznosu (inokulovaný vzorek 

2A S, neinokulovaný vzorek 2B S) (exp. B-I) 
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Graf 106: Vývoj koncentrace NEL v průběhu experimentu biodegradace asfaltu v kapalné fázi vzorku ve 

vznosu (s inokulací 2A L, bez inokulace 2B L) (exp. B-I) 

 

Produkce CO2 s vývojem obsahu NEL nekoresponduje (viz Graf 107, Graf 108), což může 

souviset s tím, že během experimentu vznikají působením mikroorganismů z přítomných 

těžších ropných podílů (zřejmě pryskyřic a asfaltenů) NEL, které jsou následně 

degradovány za produkce CO2. 
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Graf 107: Závislost respirace na obsahu NEL při biodegradaci asfaltu – inokulovaný vzorek 1A (exp. B-I) 

Graf 108: Závislost respirace na obsahu NEL při biodegradaci asfaltu – neinokulovaný vzorek 1B (exp. B-I) 

 

V chromatogramech asfaltu byly identifikovány pristan, fytan, 17α(H),21β(H)-30-

norhopan a 17α(H),21β(H)-hopan (Obr. 28 a Obr. 29), které byly vybrány jako biomarkery 

pro sledování biodegradace. 

V první fázi hodnocení byla sledována ochota stanovených markerů k biodegradaci 

prostřednictvím biomarkerních indexů 3 (tj. poměr Pristan/Fytan, viz Graf 109) a H30/H29 

(tj. poměr 17α(H),21β(H)-hopan/17α(H),21β(H)-30-norhopan, viz Graf 110).  
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Graf 109: Vývoj biomarkerního indexu 3 v průběhu experimentu biodegradace asfaltu (B-I) 
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Graf 110: Vývoj biomarkerního indexu H30/H29 v průběhu experimentu biodegradace asfaltu (B-I) 
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Poměr pristanu k fytanu a 17α(H),21β(H)-hopanu k 17α(H),21β(H)-30-norhopanu je 

prakticky ve všech analyzovaných vzorcích během celého experimentu konstantní (Graf 

111, Graf 112).  
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Graf 111: Biomarkerní index Pr/Ph v jednotlivých vzorcích na vstupu a výstupu při biodegradaci asfaltu 

(exp. B-I) 
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Graf 112: Biomarkerní index H30/H29 v jednotlivých vzorcích na vstupu a výstupu při biodegradaci asfaltu 

(exp. B-I) 

 

Z chromatogramů je dále patrné, že u pentacyklických triterpanů (hopanů) nedochází 

během biodegradace k žádným změnám a můžeme je tedy použít jako biomarkery (Obr. 

30, Obr. 31). Naopak u pristanu a fytanu nelze jednoznačně prohlásit, že během 

biodegradačního experimentu nedochází k jejich částečné biodegradaci (Obr. 28, Obr. 29). 
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Obr. 28: GC-MS chromatogram asfaltu (ion 57) – inokulovaný vzorek 1A, vstup  

 

Obr. 29: GC-MS chromatogram asfaltu (ion 57) – inokulovaný vzorek 1A, výstup  
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Obr. 30: GC-MS chromatogram vzorku asfaltu (ion 191) – inokulovaný vzorek 1A, vstup 

 

Obr. 31: GC-MS chromatogram vzorku asfaltu (ion 191) – inokulovaný vzorek 1A, výstup 

 

V další fázi vyhodnocování experimentu byla zaměřena pozornost na biodegradaci 

biomarkerů a n-alkanů. Ke sledování biodegradačního experimentu byly použity tyto 

biomarkerní indexy: 4 (heptadekan/Pristan), 5 (oktadekan/Fytan), 7 (hentriakontan/17α(H), 

21β(H)-30-norhopan), 8 (dotriakontan/17α(H),21β(H)-hopan) a H30/H29 (C30-Hopan/C29-

Hopan). 
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Tab. 32: Přehled použitých biomarkerních indexů v experimentu B-I 

Biomarkerní index Číselné označení 

Index [(C31)/(17α(H),21β(H)-Norhopan (H29))] 7 

Index [(C32)/17α(H),21β(H)-Hopan(H30))] 8 

Index [C17/Pristan] 4 

Index [C18/Fytan] 5 

C30-Hopan / C29-Hopan H30/H29 
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Graf 113: Vývoj biomarkerního indexu 4 v průběhu experimentu biodegradace asfaltu (B-I) 
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Graf 114: Vývoj biomarkerního indexu 5 v průběhu experimentu biodegradace asfaltu (B-I) 
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Graf 115: Vývoj biomarkerního indexu 7 v průběhu experimentu biodegradace asfaltu (B-I) 
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Graf 116: Vývoj biomarkerního indexu 8 v průběhu experimentu biodegradace asfaltu (B-I) 
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Graf 117: Vývoj biomarkerního indexu H30/H29 v průběhu experimentu biodegradace asfaltu (B-I) 

 

Ze znázorněného vývoje (Graf 113 až Graf 116) vybraných biomarkerních indexů vyplývá, 

že biodegradace heptadekanu, oktadekanu, pristanu a fytanu nenaplňuje teoretické 

předpoklady: k biodegradaci heptadekanu a oktadekanu by mělo docházet přednostně 

a indexy by se měly v průběhu experimentu snižovat. 
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Ze získaných indexů i chromatogramů (Obr. 28, Obr. 29) vyplývá, že poměry 

heptadekan/Pristan a oktadekan/Fytan jsou zcela nahodilé a mezi biodegradací n-alkanů 

v oblasti uhlovodíků C17 a C18 a biodegradací pristanu a fytanu není žádná závislost. 

K hodnocení biodegradačního experimentu byly proto použity pouze hopanoidní 

biomarkerní indexy (hentriakontan/17α(H),21β(H)-30-norhopan a dotriakontan/17α(H), 

21β(H)-hopan). 

Z chromatogramů získaných u experimentálních vzorků biodegradace v pevné martrici 

(inokulovaný vzorek 1A, kontrolní vzorek 1B) je patrné výrazné zastoupení alifatických 

nerozvětvených uhlovodíků (n-alkanů) ve vstupních vzorcích (Obr. 28). V průběhu 

biodegradace dochází k přednostní degradaci n-alkanů, zatímco obsah biomarkerů zůstává 

konstantní. Toto se projevilo v klesajícím biomarkerním indexu. Na počátku experimentu 

byly vzorky 1A a 1B takřka totožné. Z biomarkerních indexů dále vyplývá, že degradace 

n-alkanů v podstatě proběhla již během prvních šesti týdnů; index se již dále nesnižuje. 

Konečný stav obou vzorků je opět v podstatě totožný. Podle biomarkerních indexů 

biodegradace proběhla cca ze 70 %. 

Při vstupní analýze experimentu biodegradace ve vznosu (inokulovaný vzorek 2A, 

kontrolní vzorek 2B) bylo v  pevné fázi analyzovaných vzorků opět patrné výrazné 

zastoupení n-alkanů. Znovu docházelo k jejich přednostní degradaci, a tím ke snižování 

biomarkerních indexů. Na počátku experimentu byly vzorky 2A a 2B v podstatě totožné. 

Pokles biomarkerních indexů nastal zejména v prvních šesti týdnech a dále poklesl již jen 

nepatrně. Při  závěrečných analýzách je patrný rozdíl mezi pevnou fází obou vzorků 2A-S 

a 2B-S. Ve vzorku 2B-S je výraznější podíl n-alkanů a biomarkerní index je srovnatelný 

s indexem vstupních vzorků. Podstatná je skutečnost, že v konečných vzorcích 2A-S byla 

ještě potvrzena přítomnost n-alkanů. Podle biomarkerních indexů biodegradace proběhla 

cca z 30 %. Chromatogramy všech vzorků (vstupních, průběžných, závěrečných) kapalné 

fáze (2A-L, 2B-L) jsou prakticky shodné. Chybí výrazné zastoupení n-alkanů. Biomarkerní 

indexy jsou srovnatelné. Biomarkerní indexy pro kapalnou a pevnou fázi nelze v tomto 

případě v absolutní hodnotě srovnávat. 

Z provedených analýz a vyhodnocení získaných chromatogramů vyplývá, že pristan 

a fytan nejsou vhodné biomarkery pro hodnocení procesu degradace asfaltu a je nutno jako 

biomarkery používat hopany, které se ukázaly být při tomto experimentu stabilní. 

Na základě změn vybraných biomarkerních indexů 7 a 8 lze konstatovat, že biodegradace 

v pevném stavu (1A) proběhla účinněji, než biodegradace kontaminantu pevné matrice 

ve vznosu (2A-S). U vzorků biodegradovaných ve vznosu lze na základě této metodiky 

hodnocení předpokládat ještě možnost snížení celkového obsahu kontaminantu pomocí 

biodegradace, zatímco u vzorků biodegradovaných přímo v pevné fázi již nikoliv.  
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4.2.2 Biodegradace silniční asfaltové směsi (experiment B-II) 

Silniční asfalty získané seškrabem vozovek mohou vzhledem k jejich opakované recyklaci 

obsahovat i podíly jiného než petrochemického původu. V minulosti to byly především 

koksárenské dehty a jejich frakce, které se přidávaly do silničních směsí. Tyto materiály 

se vyznačují vyšším obsahem polyaromatických uhlovodíků, zejména těch s počtem pět 

a více aromatických jader (Pánek, 2008). Mnou použité asfaltové směsi jsou 

charakterizovány z hlediska obsahů PAU v Tab. 33. 

Z tabulky je patrné, že celkové obsahy PAU jsou u obou použitých asfaltů srovnatelné, 

asfalt ze silničního seškrabu obsahuje větší podíl těžších aromátů, takže nelze vyloučit 

přítomnost dehtových podílů. Vzhledem k toxikologické závažnosti PAU byla sledována 

možnost jejich odbourávání biodegradací. 

Experimenty byly zaměřeny na porovnání biodegradace silniční směsi s použitím 

komerčního bakteriálního preparátu DEKONTA a bakteriálních kmenů izolovaných 

z prostředí dlouhodobě kontaminovaného asfaltem (skládka silničních asfaltů). 

Tab. 33: Obsahy polyaromatických uhlovodíků ve studovaných asfaltech 

PAU 

asfaltové pojidlo 

(exp. B-I) 

(ppm) 

silniční seškrab 

(exp. B-II) 

(ppm) 

Naftalen 0,35 0,39 

Acenaften 13,17 <0,05 

Acenaftylen n.s. n.s. 

Fluoren 8,53 0,06 

Fenanthren 7,86 0,49 

Anthracen 3,72 3,35 

Fluoranthen 6,47 1,80 

Pyren 4,68 4,83 

Benzo[a]anthracen 4,24 7,99 

Chrysen 3.15 1,59 

Benzo[b]fluoranthen 2,04 3,82 

Benzo[k]fluoranthen 0,29 2,77 

Benzo[a]pyren 5,02 16,25 

Dibenzo[ah]anthracen 0,10 7,32 

Benzo[ghi]perylen 0,39 <0,05 

Indeno[1,2,3-cd]pyren 1,30 5,50 

Suma PAU 61,31 56,16 

n.s. - nestanoven 
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Původní materiál obsahoval velmi malý počet bakteriálních buněk, pouze v řádu 10
3
 v 1 g. 

Po úvodní inokulaci vzorků ASF 1 (inokulace izolovanými bakteriálními kmeny) a ASF 2 

(inokulace komerčním bakteriálním preparátem) na začátku experimentu došlo k nárůstu 

celkového počtu bakterií o cca 3 řády (Graf 118).  
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Graf 118: Porovnání vývoje počtu heterotrofních aerobních bakterií v průběhu biodegradace silniční směsi 

(exp. B-II) inokulované izolovanými kmeny (ASF 1), komerčním preparátem (ASF 2) a neinokulované (ASF 

SL) 

 

Počet bakterií se až do konce experimentu pohyboval mezi 10
6
 až 10

8
, přičemž u vzorku 

ASF 2 byly tyto hodnoty vyšší. U kontrolního vzorku ASF SL bylo zaznamenáno rovněž 

zvýšení počtu bakterií, a to o 2 až 3 řády. Tento nárůst mikroflóry v neinokulovaném 

vzorku lze přičíst zlepšení vnějších podmínek (teplota, dostatečná aerace a vlhkost).  

0

20

40

60

80

1,00E+04

1,00E+05

1,00E+06

1,00E+07

1,00E+08

1,00E+09

0 2 4 6 8 10 12

m
g

 C
O

2 .1
0
0
g

-1.2
4
h

-1

K
T

J
.g

-1

týden

Změny počtu heterotrofních aerobních bakterií a respirace 
experiment B-II

počet bakterií ASF 1 počet bakterií ASF 2

počet bakterií ASF SL respirace ASF 1

respirace ASF 2 respirace ASF SL

 

Graf 119: Znázornění vývoje počtu aerobních heterotrofních bakterií a respirace v průběhu biodegradace 

silniční směsi ve vzorku inokulovaném izolovanými kmeny (ASF 1), komerčními kmeny (ASF 2) 

a neinokulovaném (ASF SL) (exp. B-II) 
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Trend vývoje intenzity respirace, tzn. produkce CO2 v průběhu biodegradačního procesu 

obvykle koresponduje s vývojem počtu bakterií sledovaném v biodegradovaném materiálu. 

Stejně tomu bylo i v případě tohoto experimentu: při zahájení biodegradačního pokusu 

došlo oproti kontrolnímu vzorku k několikanásobnému zvýšení respirace. Její intenzita se 

v průběhu dalšího období snižuje zároveň se zmenšující se metabolickou aktivitou 

biodegradačních bakterií (Graf 119).  
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Graf 120: Kumulativní křivka respirační aktivity v průběhu experimentu biodegradace silniční směsi (B-II) 

 

Při porovnání kumulativních křivek respirační aktivity (Graf 120) za 12 týdnů experimentu 

je zřejmé, že nejvyšší produkce CO2 (2 600 mg na 100 g) bylo dosaženo u komerční 

bakteriální směsi, dále u izolovaných kmenů (1 877 mg na 100 g), zatímco u autochtonní 

mikroflóry pouze 305 mg CO2 na 100 g.  

Nejvyšší metabolická aktivita, vyjádřená jako podíl aritmetického průměru respirace 

a počtu heterotrofních aerobních bakterií, byla zjištěna u izolovaných kmenů, dále 

u autochtonní mikroflóry a nejmenší u komerční směsné kultury (viz Tab. 34). 

Tab. 34: Metabolická aktivita (mg CO2.KTJ
-1

.g
-1

.24h
-1

) použitých bakteriálních kmenů (exp. B-II) 

vzorek ASF 1 ASF 2 ASF SL 

metabolická aktivita 3,16E-06 7,09E-07 1,58E-06 
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Graf 121: Vývoj hodnoty pH v průběhu experimentu biodegradace silniční směsi (B-II) 

 

Hodnota pH na počátku experimentu byla 7,75. V průběhu experimentu se tato hodnota 

u obou inokulovaných vzorků ASF 1 a ASF 2 snižovala, u kontrolního vzorku ASF SL jen 

velmi mírně (Graf 121). Pro zajištění optimální biodegradačních podmínek je podstatné, 

že se hodnota pH pohybovala kolem 7. 
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Graf 122: Vývoj toxicity v průběhu experimentu biodegradace silniční směsi (B-II), měřeno po 5min. 

expozici ve vzorku inokulovaném izolovanými kmeny (ASF 1), komerčními kmeny (ASF 2) 

a neinokulovaném (ASF SL) 

V případě experimentu B-II byla měřena inhibice luminiscence bakterií Vibrio fischeri 

rovněž po 5, 15, resp. 30 min. expozici. Při vstupní analýze byla zjištěna nejvyšší hodnota 

inhibice u vzorku inokulovaného izolovanými bakteriálními kmeny ASF 1 (v průměru 

21 %). Zároveň u tohoto vzorku byl po ukončení experimentu zjištěn největší pokles 

inhibice, průměrně o 58 %. U vzorku inokulovaného komerční biopreparátem ASF 2 

a kontrolního vzorku ASF SL se inhibice neměnila, příp. se mírně zvýšila (Graf 122). 

Z těchto závěrů lze usoudit na vyšší biodegradační účinnost izolovaných kmenů, tento 

závěr je podpořen i zjištěnou nejvyšší metabolickou aktivitou této mikrobiální kultury.  

Porovnání vývoje počtu aerobních heterotrofních bakterií, toxicity a obsahu NEL nabízí 

následující graf (Graf 104). 
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Graf 123: Znázornění průběhu počtu aerobních heterotrofních bakterií, toxicity a koncentrace NEL 

v průběhu biodegradace silniční směsi ve vzorku inokulovaném izolovanými kmeny (ASF 1), komerčními 

kmeny (ASF 2) a neinokulovaném (ASF SL) (exp. B-II) 

 

Grafy závislostí respirace na NEL prezentují následující grafy (Graf 124 až Graf 126). 
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Graf 124: Závislost respirace na obsahu NEL při biodegradaci asfaltu – vzorek inokulovaný izolovanými 

kmeny ASF 1 (exp. B-II) 

Graf 125: Závislost respirace na obsahu NEL při biodegradaci asfaltu – vzorek inokulovaný komerčními 

kmeny ASF 2 (exp. B-II)  
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Graf 126: Závislost respirace na obsahu NEL při biodegradaci asfaltu – neinokulovaný vzorek ASF SL (exp. 

B-II) 
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Stejně jako při experimentu biodegradace asfaltu (exp. B-I) nebyla prokázána závislost 

mezi úbytkem NEL a produkcí CO2. Pravděpodobně to opět souvisí se vznikem NEL 

během experimentu působením mikroorganismů z přítomných těžších ropných podílů 

(zřejmě pryskyřic a asfaltenů) a jejich následnou degradací za produkce CO2. 

V průběhu prvních čtyř týdnů experimentu došlo ke snížení koncentrace NEL ve vzorku 

inokulovaném směsí nově izolovaných bakteriálních kmenů ASF 1 o 36 %, ve vzorku 

inokulovaném komerční směsí ASF 2 o 25 % a v kontrolním vzorku ASF SL o 21 %. 

Výsledky stanovení NEL v následujícím období vykazují jejich opětné zvýšení (ve vzorku 

ASF 2 až po osmém týdnu pokusu), a to až na hodnoty přesahující vstupní koncentrace 

(Graf 127). Toto kolísání je opět důsledkem chemických a metabolických změn.  
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Graf 127: Vývoj koncentrace NEL v průběhu experimentu biodegradace silniční směsi (B-II) 

 

Po ukončení degradačního experimentu byla organická fáze podrobena následné 

frakcionaci. Porovnání skupinového složení asfaltu před biodegradací a po ní je uvedené 

dále (Graf 128). Frakce se od sebe liší elementárním složením i co do velikosti molekul. 

Střední relativní molekulové hmotnosti jsou uvedeny v Tab. 35. Biodegradaci budou 

podléhat lépe podíly s nízkou molekulovou hmotností. Kromě chemického charakteru 

hraje roli i velikost molekul, jak vyplývá z některých dříve provedených studií (např. 

Petersen, 1993). 

Tab. 35: Elementární složení, střední hodnota rel. molekulové hmotnosti asfaltu (ASF 1) a jeho frakcí 

Vzorek ASF 1 
C 

(%) 

H 

(%) 

N 

(%) 

S 

(%) 

Od 

(%) 
Mn H/C 

Oleje 85,14 14,47 0,74 0,72 0 614 2,04 

Aromáty 83,87 11,28 0,99 3,35 0,51 710 1,61 

Pryskyřice 83,89 9,80 1,40 2,84 2,07 990 1,40 

Asfalteny 83,55 8,26 1,15 3,74 3,30 2 680 1,19 
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Graf 128: Skupinové složení výchozího asfaltu (modrý), produktu degradace (fialový) a srovnávacího 

vzorku (žlutý) 

 

Patrný je pokles obsahu olejové frakce po biodegradaci, která je bohatá na alifatické 

podíly, viz Obr. 32. Pro tuto frakci je charakteristická přítomnost dominantní absorpce 

mezi 2 750 – 3 000 cm
-1

, což svědčí o alifatickém charakteru tohoto asfaltového podílu. 

Olejová frakce vykazuje rovněž nejnižší střední hodnotu relativní molekulové hmotnosti 

a velmi nízký obsah heteroatomů (Tab. 35). Tyto podíly významně ovlivňují vlastnosti 

asfaltových povrchů. Při stárnutí asfaltu byl řadou výzkumníků potvrzen pokles těchto 

látek v asfaltech (např. Petersen, 1993, Siddiqui, 1999), což vede ke ztrátě pružnosti 

asfaltu. Ten se stává křehčím a lámavějším. Procesy stárnutí asfaltu jsou většinou 

přisuzovány oxidačním procesům za spolupůsobení slunečního záření a vysvětlovány 

přeměnou maltenů (oleje, aromáty a pryskyřice) na asfalteny. Zdá se, jak vyplývá 

ze zjištěných výsledků, že i mikrobiální procesy by zde mohly hrát roli. Z uvedených 

spekter je patrný převládající alifatický charakter u všech asfaltových frakcí. Výrazně se 

liší pouze množstvím heteroatomů a molekulovou hmotností. 
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Obr. 32: Přehledná infračervená spektra asfaltových frakcí (70/100, Paramo). KBr-technika. 

 

Chromatogramy kontaminantu uvádějí následující obrázky (Obr. 33, Obr. 34), popis 

identifikovaných pentacyklických triterpanů (hopanů) je uveden v Tab. 36. 
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Obr. 33: Chromatogram kontaminantu asfaltu (ion 57) vzorku ASF SL – vstup (exp. B-II) 
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Obr. 34: Chromatogram kontaminantu asfaltu (ion 191) vzorku ASF SL – vstup (exp. B-II) 
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Tab. 36: Popis pentacyklických triterpanů (hopanů) (exp. B-II) 

 

 

Jako biomarkery byly pro účely experimentu stanoveny a v chromatogramech 

identifikovány: pristan, fytan, 17α(H),21β(H)-30-norhopan a 17α(H),21β(H)-hopan. 

V první fázi hodnocení byla sledována ochota stanovených markerů k biodegradaci (Graf 

129, Graf 130).  
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Graf 129: Relativní změny biomarkerního indexu 3 v průběhu experimentu biodegradace silniční směsi (B-

II) 
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Graf 130: Relativní změny biomarkerního indexu H30/H29 v průběhu experimentu biodegradace silniční 

směsi (B-II) 

 

Stejně jako v případě biodegradace asfaltu se poměr H30/H29 ve všech analyzovaných 

vzorcích během celého experimentu významně neměnil. Z chromatogramů uvedených dále 

(Obr. 35 až Obr. 39) je patrné, že u pentacyklických triterpanů (hopanů) nedošlo během 

biodegradace k žádným změnám a můžeme je tedy použít jako biomarkery. Naopak 

u pristanu a fytanu je opodstatněný předpoklad, že během biodegradačního experimentu 

došlo k jejich částečné biodegradaci (poměr pristanu k fytanu má u všech vzorků v první 

polovině experimentu klesající tendenci). 

K popisu biodegradačního experimentu byly použity tyto biomarkerní indexy: 4 

(heptadekan/Pristan), 5 (oktadekan/Fytan), 7 (hentriakontan/7α(H),21β(H)-30-norhopan) 

a 8 (dotriakontan/17α(H),21β(H)-hopan). Viz Graf 131 až Graf 134. 
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Graf 131: Vývoj biomarkerního indexu 4 v průběhu experimentu biodegradace silniční směsi (B-II) 
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Graf 132: Vývoj biomarkerního indexu 5 v průběhu experimentu biodegradace silniční směsi (B-II) 
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Graf 133: Vývoj biomarkerního indexu 7 v průběhu experimentu biodegradace silniční směsi (B-II) 
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Graf 134: Vývoj biomarkerního indexu 8 v průběhu experimentu biodegradace silniční směsi (B-II) 

 

Z uvedených indexů vyplývá, stejně jako tomu bylo u experimentu biodegradace asfaltu 

(B-I), že biodegradace heptadekanu, oktadekanu, pristanu a fytanu nenaplňuje teoretické 

předpoklady, kdy by mělo docházet k přednostní degradaci heptadekanu a oktadekanu, 

a tím ke snižování příslušných indexů. Z uvedených grafů vyplývá, že poměry 
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heptadekan/Pristan a oktadekan/Fytan jsou nahodilé a mezi biodegradací n-alkanů v oblasti 

uhlovodíků C17 a C18 a biodegradací pristanu a fytanu nebyla zjištěna žádná závislost. 

Z toho důvodu byly pro hodnocení biodegradačního experimentu použity pouze 

hopanoidní biomarkerní indexy (hentriakontan/17α(H),21β(H)-30-norhopan 

a dotriakontan/17α(H),21β(H)-hopan). 

Ve vstupních vzorcích je patrné výrazné zastoupení alifatických nerozvětvených 

uhlovodíků (n-alkanů) v rozsahu C10 až C45 (Obr. 35). Vstupní vzorky ASF 1, ASF 2 

a ASF SL jsou prakticky totožné. V průběhu biodegradace dochází k přednostní degradaci 

n-alkanů, zejména v rozsahu uhlovodíků do C28 (Obr. 36 až Obr. 39). Z chromatogramů je 

také patrné, že v průběhu biodegradace dochází k degradaci pristanu a fytanu. K jistému 

stupni biodegradace dochází i u kontrolního vzorku. Důkazem probíhajícího 

biodegradačního procesu jsou klesající biomarkerní indexy hentriakontan/17α(H),21β(H)-

30-norhopan a dotriakontan/17α(H),21β(H)-hopan (Graf 133, Graf 134). 
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Obr. 35: Chromatogram kontaminantu (ion 57) vzorků ASF SL, ASF 1, ASF 2 – vstup 
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Obr. 36: Chromatogram kontaminantu (ion 57) vzorků ASF SL, ASF 1, ASF 2 – 12. týden 
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Obr. 37: Chromatogram kontaminantu (ion 57) vzorků ASF SL – 0., 4. a 12. týden 
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Obr. 38: Chromatogram kontaminantu (ion 57) vzorků ASF 1 – 0., 4. a 12. týden 
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Obr. 39: Chromatogram kontaminantu (ion 57) vzorků ASF 2 – 0., 4. a 12. týden 
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4.2.3 Biodegradace asfaltu v uměle kontaminované pevné matrici: dílčí závěry 

Z hlediska požadavků na prostředí (teplota, aerace, pH a obsah dusičnanů) pro činnost 

degradačních mikroorganismů byly během biodegradačních experimentů dodrženy 

optimální podmínky. Hodnota pH se pohybovala v rozmezí 6,6 až 8. Prostředí bylo 

po celou dobu experimentu dostatečně saturováno dusičnany (inokulované vzorky). 

V inokulovaných vzorcích u experimentu biodegradace asfaltu došlo po prvním 

zaočkování ke zvýšení počtu bakterií a tento vyšší počet přetrvával až do ukončení pokusu. 

Lze zde proto na základě hodnocení mikrobiálních parametrů konstatovat úspěšnou 

adaptaci vnesených degradačních bakteriálních kmenů na přítomný kontaminant.  

S výsledky stanovení počtu heterotrofních aerobních bakterií korespondují hodnoty 

produkce CO2  (intenzita respirace), kdy byla u biodegradace asfaltu u inokulovaných 

vzorků potvrzena zvýšená produkce CO2. 

Ekotoxikologickou analýzou, kdy se posuzoval vliv kontaminující látky na inhibici 

luminiscence bakterií Vibrio fischeri, byla zjištěna nevýznamná toxicita asfaltu. Hodnoty 

inhibice byly vlivem biodegradačního procesu, kdy se zvyšuje mobilita a rozpustnost 

kontaminantu, zvýšeny, nebo se nezměnily. Výjimkou je inokulovaný vzorek ASF 1 

(experiment B-II), kdy se inhibice snížila o 50 až 74 % v jednotlivých expozičních časech. 

Vstupní hodnoty inhibice se u vzorků asfaltu, resp. silniční směsi pohybovaly v úrovni 

10 %, maxima byla do 15 %, naproti tomu činila inhibice na vstupu u experimentu 

biodegradace nafty 49 %, oleje 16 % a ropy 25 % (exp. A-II) a ve všech případech byla 

tato hodnota během biodegradačního experimentu snížena. 

Biodegradace asfaltu byla hodnocena na základě sledování koncentrací NEL, polárních 

látek a aromatických uhlovodíků. V průběhu celého experimentu byly pozorovány výrazné 

změny a kolísání koncentrací sledovaných látek, což svědčí o jejich metabolických 

přeměnách. Tyto změny jsou významnější v případě inokulovaných vzorků oproti vzorkům 

kontrolním, lze proto usuzovat na intenzivnější metabolickou a degradační činnost 

vnesených degradačních kmenů. Výsledná účinnost biodegradace asfaltu, tj. hůře 

biologicky rozložitelné látky, byla velmi nízká. U experimentu biodegradace silniční směsi 

(B-II) byl sice po čtyřech týdnech trvání pokusu zaznamenán pokles koncentrace NEL 

v jednotlivých vzorcích o 21 až 36 % (při vstupní koncentraci cca 38 000 mg.kg
-1

), 

nicméně při následujících analýzách bylo zaznamenáno kolísání NEL a jejich opětovné 

zvýšení. Tento jev, tedy přechodné navýšení asfaltových frakcí během aktivní 

biodegradace, byl popsán v několika studiích (např.  Young-Sook et al., 2001, Lal 

a Khanna, 1996, Oudot et al., 1998). Asfaltické složky surové ropy jsou velmi odolné vůči 

mikrobiálnímu ataku a jen o některých je známo, že biodegradaci podléhají 

(Venkateswaran et al., 1995). Proces biodegradace těžkých ropných podílů (asfalty) se 

chová jinak než degradace lehkých frakcí (experimenty A-I, A-II). Zvýšení NEL lze 
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vysvětlit jejich vznikem z asfaltů degradací těžších frakcí (pryskyřice, asfalteny) a jejích 

následnou degradací (nárůst produkce CO2 a toxicity v pozdější fázi experimentu).  

Vyšší metabolická aktivita byla vypočítána u izolované mikrobiální kultury, což se 

projevilo jak vyšší degradační účinností, tak i významnějším snížením inhibice 

luminiscenčních bakterií.  Schopnost mikroorganismů schopných degradovat asfalt je 

rovněž dokumentována v literatuře (např. Roffey a Norquist, 1991).  

Poměr pristanu k fytanu a 17α(H),21β(H)-hopanu k 17α(H),21β(H)-30-norhopanu byl 

prakticky ve všech analyzovaných vzorcích během celého experimentu konstantní. 

U pentacyklických triterpanů (hopanů) nedocházelo během biodegradace k žádným 

změnám, lze je tedy použít jako biomarkery. Naopak u pristanu a fytanu nelze na základě 

dosažených výsledků (Graf 109, Graf 129) jednoznačně prohlásit, že během 

biodegradačního experimentu nedošlo k jejich částečné biodegradaci. Z vývoje 

biomarkerních indexů dále vyplynulo, že pro hodnocení biodegradace asfaltu jsou 

použitelné pouze hopanoidní biomarkerní indexy (hentriakontan/17α(H),21β(H)-30-

norhopan a dotriakontan/17α(H),21β(H)-hopan). 

Vzhledem k rizikům, která představují pro životní prostředí polycyklické aromáty, byla 

moje pozornost zaměřena na biodegradovatelnost těchto látek při laboratorně vedených 

experimentech. Byly sledovány PAU, které EPA doporučila zvláštní pozornosti. Jejich 

vzorce, názvy a mnou použité zkratky jsou uvedeny v příloze (Příloha A). 

Výsledky získané pro výchozí asfalt a produkty jeho biodegradace pomocí komerční 

bakteriální směsi Dekonta a bakteriální kultury izolované z  půdy dlouhodobě 

kontaminované asfaltem jsou uvedeny v následujícím grafu (Graf 135). 

Ovlivnění obsahu PAU biodegradací 
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Graf 135: Ovlivnění obsahu vybraných PAU v asfaltu během biodegradace s použitím komerční a vlastní 

izolované bakteriální kultury 
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Je třeba mít na paměti, že na změnách obsahu polycyklických uhlovodíků během 

biodegradace se budou podílet vedle biotických též abiotické procesy. Z abiotických jde 

především o odtěkávání, rozpouštění ve vodné fázi, sorpci na površích nádob, kde se 

provádí experiment. Při posuzování obsahů je třeba vzít v úvahu i chyby stanovení. Aby 

bylo možno odhadnout podíl abiotických procesů na změnách obsahu PAU během 

biodegradace, byl sledován rovněž jejich obsah u kontrolního pokusu (bez inokulace). Vliv 

autochtonní mikrobiální kultury je zanedbatelný, což potvrdily nízké hodnoty respirace 

u kontrolního vzorku. 

Procentuální změny v obsazích PAU vyvolané biodegradací (po 32 týdnech) a abiotickými 

procesy jsou uvedeny v Tab. 37. Jak již bylo uvedeno, je třeba brát tyto hodnoty 

za přibližné. Náročnost experimentu neumožnila jeho opakování.  

Tab. 37: Biodegradabilita vybraných PAU v asfaltu za podmínek laboratorního experimentu 

PAU 
počet 

kruhů 

tlak 

nas. par 

(Pa) 

rozpustnost 

ve vodě  

(mg.l
-1

) 

∆ obsahu PAH (%) 

kmeny 

Dekonta 

izolované 

kmeny 
abiotika 

Acenaften 3 0,30 3,8 -25 -42 -4 

Fluoren 3 0,09 1,9 -7 -16 -7 

Fenanthren 3 0,020 4,57 -12 -26 0 

Anthracen 3 0,001 0,045 -6 -23 -5 

Fluoranthen 4 0,00123 0,265 -23 -20 -2 

Pyren 4 0,0006 0,132 0 -20 -9 

Benzo[a]anthracen 4 2,8.10
-5

 0,014 +2 +4 +12 

Chrysen 4 5,7. 10
-7

 0,0006 -30 -33 +3 

Benzo[a]pyren 5 7,0.10
-7

 0,0038 +16 +10 +15 

Benzo[b]fluoranthen 5 - 0,0126 +5 +9 +13 

Benzo[k]fluoranthen 5 5,2.10
-8

 0,0063 0 0 0 

Dibenzo[a,h]anthracen 5 3,7.10
-10

 0,0005 +22 +12 +12 

Indeno[1,2,3-c,d]pyren 6 - 0,062 -25 -42 -4 

 

Pro porovnání uvádím výsledky uváděné v literatuře (Wammer, Peters, 2005), kde byla 

korelována rychlost biodegradace (rychlostní konstanta prvního řádu) s log Kow (Graf 136). 
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Stupeň degradace sledovaných PAU po 32denním experimentu (Tab. 37) kvalitativně 

koresponduje s jejich rychlostními konstantami degradace. 

 

Graf 136: Rychlost biodegradace PAU v půdě v závislosti na log Kow (Wammer, Peters, 2005) 

 

Rozsah degradace je ovlivněn velikostí polyaroaromatického uhlovodíku a rozpustností 

ve vodě jako prostředí, v němž k degradaci dochází. S nárůstem molekulové hmotnosti 

PAU klesá degradabilita. S poklesem velikosti PAU dochází ke snížení jeho rozpustnosti 

ve vodě, která je potřebná pro činnost mikroorganismů. 

 

4.3 BIODEGRADACE ROPNÝCH LÁTEK V REÁLNĚ KONTAMINOVANÉ PEVNÉ 

MATRICI (EXPERIMENTY C-I, C-II) 

Za účelem ověření možnosti využití biomarkerů jako parametru hodnocení biodegradace 

ropných látek v reálně kontaminovaných pevných matricích byly založeny dva laboratorní 

experimenty. Pro první experiment (C-I) byla zvolena matrice kontaminovaná obtížně 

degradovatelnou látkou, mazutem (zemina odebraná v areálu společnosti Novácke 

chemické závody, Nováky, SR), pro druhý experiment (C-II) byla vybrána zemina 

kontaminovaná surovou ropou v důsledku havárie ropovodu (odebrána na lokalitě 

Chlumín, ČR). V případě mazutu se jednalo o zátěž starou několik let, v případě ropy 

o zátěž starou cca dvacet let, v obou případech šlo o havarijní úniky.  

Mazut tvoří téměř polovinu ropy po zpracování atmosférickou destilací. Část mazutu je 

využívána na spalování nebo pro pohon těžkých vznětových motorů. Větší podíl je 

zpracováván dále vakuovou destilací.                                                    
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4.3.1 Biodegradace mazutu v reálně kontaminované pevné matrici (experiment C-I) 

Experiment biodegradace mazutu byl prováděn za standardních aerobních laboratorních 

podmínek (viz kap. 3.3.2.3). Biodegradace kontaminantu byla sledována ve dvou paralelně 

probíhajících vzorcích inokulovaných komerční bakteriální směsí (označeny jako APL1, 

APL2) a zároveň byl založen kontrolní pokus bez inokulace (označen jako Kontrola), 

kterým byla sledována účinnost autochtonní mikroflóry.  

Experiment probíhal 25 týdnů. V jeho průběhu byly odebírány a analyzovány vzorky 

matrice za účelem sledování a hodnocení biodegradačního procesu. Sledovány byly tyto 

parametry: celkové množství heterotrofních aerobních bakterií, respirace, pH, obsah 

dusičnanů, NEL, aromatických uhlovodíků (AR), PAU, biomarkery. 

Výsledky laboratorního experimentu biodegradace mazutu v zemině z lokality NCHZ jsou 

sumarizovány a diskutovány v textu níže.  
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Graf 137: Vývoj počtu heterotrofních aerobních bakterií v průběhu experimentu biodegradace mazutu 

v inokulovaných vzorcích (APL1, APL2) a kontrolním vzorku (Kontrola) (exp. C-I) 

 

V původním materiálu se počet sledovaných autochtonních bakterií pohyboval v řádu 10
7
 

v 1 g (Tab. 7). Po úvodní inokulaci se tento počet zvýšil cca desetinásobně, nicméně 

po dvou měsících experimentu se množství bakterií ve všech vzorcích začalo snižovat, 

pravděpodobně v důsledku vyčerpání lehce dostupné energie (zdroje C). 
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Graf 138: Vývoj respirační aktivity v průběhu experimentu biodegradace mazutu v inokulovaných vzorcích 

(APL1, APL2) a kontrolním vzorku (Kontrola) (exp. C-I) 

 

Vyšší hodnota respirace na začátku pokusu souvisí s vyšším počtem mikroflóry 

v testovaném materiálu. V dalším průběhu experimentu se intenzita respirace snižuje, 

stejně jako se snižuje i počet heterotrofních aerobních bakterií. I když nejde o těsnou 

korelační závislost, trendy křivek počtu sledovaných bakterií a respirační aktivity jsou 

podobné a lze z nich určitou závislost vypozorovat (Graf 139).  
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Graf 139: Znázornění průběhů respirační aktivity a počtu heterotrofních aerobních bakterií v průběhu 

biodegradace mazutu (exp. C-I) – inokulovaná matrice (průměr APL1, APL2), neinokulovaná matrice 

(Kontrola) 
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Graf 140: Vývoj hodnoty pH v průběhu experimentu biodegradace mazutu v inokulovaných vzorcích 

(APL1, APL2) a neinokulovaném vzorku (Kontrola) (exp. C-I) 

 

Hodnota pH se v průběhu celého experimentu pohybovala v neutrálním pásmu: mezi 6,5 až 

7,0 u inokulovaných vzorků, u kontrolního vzorku mezi 7,0 až 7,5. Jednou z příčin tohoto 

rozdílu může být snížení pH v důsledku vyšší produkce CO2.    

Jako standardní parametry biodegradace byly kromě NEL sledovány také obsahy 

aromatických a polyaromatických uhlovodíků (PAU dle Vyhlášky č. 294/2005 Sb.), 

jejichž výsledky prezentují následující grafy (Graf 141 až Graf 144).  
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Graf 141: Vývoj koncentrace NEL v sušině v průběhu experimentu biodegradace mazutu v inokulovaných 

vzorcích APL1, APL2 a kontrolním vzorku (exp. C-I) 
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Graf 142: Vývoj koncentrace NEL bez AR v sušině v průběhu experimentu biodegradace mazutu 

v inokulovaných vzorcích APL1, APL2 a kontrolním vzorku (exp. C-I) 
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Graf 143: Vývoj koncentrace AR v sušině v průběhu experimentu biodegradace mazutu v inokulovaných 

vzorcích APL1, APL2 a kontrolním vzorku (exp. C-I) 
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Graf 144: Vývoj koncentrace ∑PAU v sušině v průběhu experimentu biodegradace mazutu v inokulovaných 

vzorcích APL1, APL2 a kontrolním vzorku (exp. C-I) 

 

Vstupní koncentrace NEL přesahovaly 230 000 mg.kg
-1

. V průběhu experimentu se 

u všech vzorků (inokulované vzorky APL1, APL2, neinokulovaný vzorek Kontrola) snížily 

o 16 až 29 %.  

Velký podíl nepolárních extrahovatelných látek činily aromatické uhlovodíky. Při vstupní 

analýze tvořil celkový obsah aromátů, tj. všech látek alespoň s jedním benzenovým 

jádrem, téměř 80 % kontaminace, přičemž suma 14 PAU (∑PAU) se na celkových AR 

podílela rovněž cca 80 %. Účinnost odbourávání AR se pohybovala v rozmezí 12 – 26 %, 

účinnost degradace PAU 12 – 21 % (viz Graf 145).  
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Graf 145: Účinnost degradace NEL, AR a PAU po 25 týdnech biodegradace mazutu v inokulovaných 

vzorcích (APL1, APL2) a neinokulovaném vzorku (Kontrola) (exp. C-I) 

0
5

10
15
20
25
30
35
40
45

%

PAU

Účinnost odbourávání jednotlivých PAU 

Degr. kmeny Dekonta Autochtonní kmeny

 

Graf 146: Účinnost degradace vybraných PAU v průběhu experimentu biodegradace mazutu ve vzorcích 

inokulovaných komerční bakteriální směsí a v kontrolním vzorku (exp. C-I) 

 

Graf 146 napovídá o velmi dobré adaptaci autochtonní mikroflóry na přítomné 

polyaromatické uhlovodíky, kdy byla u kontrolního vzorku prokázána vyšší účinnost 

degradace. K podobnému výsledku jsem došla i u experimentu biodegradace asfaltu, kdy 

byla nejvyšší účinnost prokázána u mikroflóry izolované z obdobně kontaminovaného 

prostředí (Graf 135). Vyšší míra degradace byla prokázána u 3jaderných PAU oproti 

4jaderným, stejně jako tomu bylo v případě degradace asfaltu. Při hodnocení degradace je 

třeba brát zřetel na probíhající abiotické faktory, např. vyšší těkavost u aromátů s nižším 

počtem kruhů apod. Na míru příspěvku abiotiky by dalo odpověď provedení dalších 

experimentů.   
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Byla hledána souvislost mezi produkcí CO2 a intenzitou odbourávání NEL, jednoduchých 

aromátů a polycyklických aromátů. Jak dokládají následující korelační grafy (Graf 147 až 

Graf 152), dochází při biodegradaci pravděpodobně k odbourávání i jiných látek než pouze 

NEL, AR či PAU. V žádném vzorku nebyla mezi odbouráváním sledovaných látek 

a produkcí CO2 zjištěna korelace. Pravděpodobným vysvětlením je, že při biodegradaci 

dochází k odbourávání i jiných látek než pouze výše uvedených. 
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Graf 147: Závislost produkce CO2 na obsahu NEL během biodegradace mazutu pro inokulované vzorky 

(průměr APL 1, 2) (exp. C-I) 

Graf 148: Závislost produkce CO2 na obsahu NEL během biodegradace mazutu pro kontrolní vzorek (exp. 

C-I) 
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Graf 149: Závislost produkce CO2 na obsahu AR během biodegradace mazutu pro inokulované vzorky 

(průměr APL 1, 2) (exp. C-I) 

Graf 150: Závislost produkce CO2 na obsahu AR během biodegradace mazutu pro kontrolní vzorek (exp. C-

I) 
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Graf 151: Závislost produkce CO2 na obsahu ∑PAU během biodegradace mazutu pro inokulované vzorky 

(průměr APL 1, 2) (exp. C-I) 

Graf 152: Závislost produkce CO2 na obsahu ∑PAU během biodegradace mazutu pro kontrolní vzorek (exp. 

C-I) 

 

Z biomarkerů byly v kontaminovaných vzorcích identifikovány pristan, fytan a hopany, 

avšak vzhledem ke specifickému složení mazutu, zejména z důvodu vysokého obsahu 

aromatických látek bylo jejich stanovení používanou metodikou nemožné. 

Na následujících obrázcích (Obr. 40, Obr. 41) jsou uvedeny části chromatogramů, 

ze kterých se počítá biomarkerní index "57/191". Identifikace hopanů je v této oblasti 

chromatogramu složitá a nelze rozpoznat, které hopany jsou v mazutu oproti surové ropě 

navíc. Díky vysokému obsahu aromátů v chromatogramu jsou pak indexy zatíženy 

pozitivní chybou (aromáty navyšují čitatel ve zlomku "57/191").  
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Obr. 40: Chromatogram kontaminantu mazut (ion 57 a ion 191) – inokulovaný vzorek APL 1, vstup 
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Obr. 41: Chromatogram kontaminantu mazut (ion 57 a ion 191) – inokulovaný vzorek APL 1, výstup 

 

4.3.2 Biodegradace surové ropy v reálně kontaminované pevné matrici (experiment 

C-II) 

Experiment biodegradace zeminy reálně kontaminované surovou ropou z lokality Chlumín 

byl prováděn za standardních aerobních laboratorních podmínek (viz kap. 3.3.2.3). 

Biodegradace ropy byla prováděna pomocí komerční bakteriální směsi (vzorky A1, A2) 
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a pomocí autochtonní mikroflóry (vzorky B1, B2). Zároveň byl založen kontrolní pokus 

bez inokulace a bez dotace živin (C), kterým byl sledován příspěvek abiotických vlivů.  

Experiment probíhal 36 týdnů. V jeho průběhu byly odebírány a analyzovány vzorky 

matrice za účelem sledování a hodnocení biodegradačního procesu. Sledovány byly tyto 

parametry: celkové množství heterotrofních aerobních bakterií, respirace, pH, obsah 

dusičnanů, toxicita, NEL, biomarkery. 

Výsledky laboratorního experimentu biodegradace ropy v reálně kontaminované zemině 

jsou sumarizovány a diskutovány v textu níže. Uváděny jsou průměrné hodnoty paralelních 

vzorků. 
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Graf 153: Vývoj počtu heterotrofních aerobních bakterií v průběhu experimentu biodegradace ropy (C-II): 

komerční kultura (průměr A1, A2), autochtonní mikroflóra (průměr B1, B2), vzorek bez inokulace a dotace 

hnojiva (C) 

 

V původním materiálu se počet bakterií pohyboval v řádu 10
5
 v 1 g. Po úvodní inokulaci se 

tento počet v inokulovaných vzorcích A1 a A2 zvýšil cca stonásobně. U vzorků B1 a B2, 

kde byla podporována autochtonní mikroflóra přídavkem hnojiva, došlo rovněž 

k postupnému zvýšení počtu bakterií; koncentrace 10
7
 KTJ.g

-1
 zde bylo dosaženo po dvou 

týdnech. V kontrolním vzorku C setrvával počet bakterií v řádu 10
5
 KTJ.g

-1
. Po třech až 

čtyřech týdnech došlo k poklesu počtu bakterií, příp. jeho kolísání mezi 10
5 
až 10

6 
KTJ.g

-1
.  
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Graf 154: Vývoj respirační aktivity v průběhu experimentu biodegradace ropy (C-II): komerční kultura 

(průměr A1, A2), autochtonní mikroflóra (průměr B1, B2), vzorek bez inokulace a dotace hnojiva (C) 

 

Počáteční hodnota respirace se u vzorků inokulovaných komerční (A) a autochtonní (B) 

bakteriální směsí v prvních týdnech zvyšovala, maximálních hodnot bylo dosaženo kolem 

8. týdne. Následoval postupný pokles respirační intenzity, v závěru experimentu došlo ještě 

k jejímu zvýšení. Rovněž u vzorků s podporovanou autochtonní mikroflórou B1 a B2 bylo 

maximálních hodnot dosaženo kolem 8. týdne. V kontrolním vzorku C dochází jen 

k mírnému zvýšení intenzity respirace, k výraznějšímu nárůstu došlo ke konci 

experimentu. Ani v případě biodegradace starší ropné zátěže nebyla prokázána korelace 

mezi počtem sledovaných bakterií a respirační aktivitou. Porovnání průběhu obou křivek 

ukazuje následující graf (Graf 155). 
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Graf 155: Znázornění průběhu počtu aerobních heterotrofních bakterií a respirace v průběhu biodegradace 

ropy (exp. C-II): komerční kultura (A1, A2), autochtonní mikroflóra (B1, B2), vzorek bez inokulace a dotace 

hnojiva (C) 
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Graf 156: Vývoj hodnoty pH v průběhu experimentu biodegradace ropy (C-II): komerční kultura (A1, A2), 

autochtonní mikroflóra (B1, B2), vzorek bez inokulace a dotace hnojiva (C) 

 

Hodnota pH původní matrice dosahovala 7,6. U všech sledovaných vzorků došlo v prvních 

čtyřech týdnech k jejímu snížení, v následujícím období se hodnoty pohybují mezi 6,9 

a 7,2. Ke konci experimentu se hodnoty pH zvyšují na 7,4 – 7,6. Pro vlastní experiment je 

podstatné, že se hodnoty pH pohybují v neutrálním rozmezí. 

Během experimentu byla měřena inhibice luminiscence bakterií Vibrio fischeri po 5, 15, 

resp. 30 min. expozice. Po ukončení experimentu byl zjištěn pokles inhibice ve všech 

vzorcích. Jako příklad uvádím graf se změnou inhibice luminiscence po 5min. expozici 

(Graf 157). 
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Graf 157: Vývoj toxicity (5 min. expozice) v průběhu experimentu biodegradace starší ropné zátěže (exp. C-

II: komerční kultura (průměr A1, A2), autochtonní mikroflóra (průměr B1, B2), vzorek bez inokulace 

a dotace hnojiva (C)) a biodegradace čerstvé ropy (exp. A-II: inokulovaný vzorek (průměr 1, 2), kontrolní 

vzorek (K))  
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Ze získaných výsledků (př. viz Graf 157) vyplývá vyšší toxicita u čerstvé ropy jak 

na vstupu, tak i na konci experimentu. Nejpravděpodobnějším vysvětlením je, že u starší 

ropné kontaminace došlo již k částečné biodegradaci, resp. odtěkání, což se odráží 

i při stanovení toxicity.    
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Graf 158: Vývoj obsahu NEL v sušině v průběhu experimentu biodegradace ropy (C-II): komerční kultura 

(průměr A1, A2), autochtonní mikroflóra (průměr B1, B2), vzorek bez inokulace a dotace hnojiva (C) 

 

Vstupní obsahy NEL dosahovaly cca 3 000 mg.kg
-1

 sušiny. V průběhu experimentu 

docházelo k postupnému snižování obsahu NEL, přičemž během prvních čtyř týdnů došlo 

u vzorků inokulovaných komerční bakteriální směsí (A1, A2) k poklesu o 19 %, u vzorku 

s podporovanou autochtonní mikroflórou (B1, B2) o 30 % a u kontrolního vzorku (C) 

o 6 %. Po ukončení experimentu byl u vzorků A1 a A2 zaznamenán celkový úbytek 35 %, 

u B1 a B2 cca 40 % a u kontrolního vzorku C 30 %.  

Úbytek NEL při biodegradaci starší ropné zátěže byl porovnán s průběhem a výsledky 

biodegradace čerstvé ropy v uměle kontaminované zemině (viz exp. A-I a A-II, kap. 4.1). 
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Graf 159: Porovnání úbytku obsahu NEL v zemině reálně kontaminované ropou (exp. C-II: komerční 

kultura (průměr A1, A2), autochtonní mikroflóra (průměr B1, B2), vzorek bez inokulace a dotace hnojiva 

(C)) a ve vzorku uměle kontaminovaném ropou (exp. A-I a exp. A-II) 
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Z výše uvedených výsledků je zřejmý obdobný trend poklesu NEL u vzorků reálně 

kontaminovaných ropou (vzorek z lokality Chlumín) a vzorků uměle kontaminovaných 

surovou ropou (viz kapitola 4.1), jak dokládají následující korelační grafy (Graf 160, Graf 

161). 
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Graf 160: Vyjádření závislosti úbytku obsahu NEL v reálně kontaminované zemině (exp. C-II, průměr 

vzorků A1, A2) a v uměle kontaminované zemině (exp. A-I) 

Graf 161: Vyjádření závislosti úbytku obsahu NEL v reálně kontaminované zemině (exp. C-II, průměr 

vzorků A1, A2) a v uměle kontaminované zemině (exp. A-II) 

 

Biomarkerní indexy založené na poměru n-alkanu a biomarkeru, které byly velmi dobře 

použitelné v experimentu biodegradace čerstvé ropy, resp. nafty, nebylo možné 

pro hodnocení experimentu biodegradace staré ropné zátěže použít vzhledem k absenci n-

alkanů. Pro další hodnocení byly proto vybrány biomarkerní indexy 57/191 

a Pristan/Fytan, které se osvědčily při experimentu biodegradace ropy (A-II). Index 57/191 

byl vybrán jako zástupce indexu s těsnou korelací, zatímco Pristan/Fytan byl zvolen jako 

zástupce stabilních indexů. Výsledky stanovení těchto indexů pro reálně kontaminované 

vzorky jsou porovnány s výsledky dosaženými v průběhu experimentů s uměle 

kontaminovanými vzorky (A-I, A-II) a jsou uvedeny a znázorněny v následujících grafech 

(Graf 162, Graf 163). 
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Graf 162: Porovnání vývoje indexu 57/191 v reálně kontaminovaném vzorku (exp. C-II: komerční kultura 

(průměr A1, A2), autochtonní mikroflóra (průměr B1, B2), vzorek bez inokulace a dotace hnojiva (C)) 

a vzorku uměle kontaminovaném ropou (A-II) 
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Graf 163: Porovnání vývoje indexu Pristan/Fytan v reálně kontaminovaném vzorku (exp. C-II: komerční 

kultura (průměr A1, A2), autochtonní mikroflóra (průměr B1, B2), vzorek bez inokulace a dotace hnojiva 

(C)) a vzorku uměle kontaminovaném ropou (A-I a A-II) 

 

U obou sledovaných biomarkerních indexů ve vzorcích reálně kontaminované zeminy je 

zřejmý obdobný trend vývoje, jak tomu bylo při biodegradaci ropy v uměle kontaminované 

matrici. Biomarkerní index 57/191 koresponduje s křivkou poklesu obsahu NEL, zatímco 

index Pristan/Fytan je téměř konstantní.  

Porovnání vstupních a výstupních chromatogramů u jednotlivých vzorků a dále porovnání 

s chromatogramem čerstvé ropy jsou uvedena na Obr. 42 až Obr. 44. Z chromatogramů 

jsou zřejmé nejmenší změny v průběhu experimentu u kontrolního vzorku C. 
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Obr. 42: Chromatogram kontaminantu ropa (ion 57) – biodegradace komerční kulturou (vzorek A1) a jeho 

porovnání s čerstvou ropou 
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Obr. 43: Chromatogram kontaminantu ropa (ion 57) – biodegradace autochtonní mikroflórou (vzorek B1) 

a jeho porovnání s čerstvou ropou 
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Obr. 44: Chromatogram kontaminantu ropa (ion 57) – kontrolní vzorek (C) a jeho porovnání s čerstvou 

ropou 
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Obr. 45: Chromatogramy kontaminantu ropa (ion 57, ion 91) – biodegradace komerční kulturou (vzorek A1) 

– vstup, výstup 

 



Iveta Čepeláková: Biodegradace ropných látek v zeminách 

2014  214 

 

 

 

Obr. 46: Chromatogramy kontaminantu ropa (ion 57, ion 91) – biodegradace autochtonní mikroflórou 

(vzorek B1) – vstup, výstup 
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Obr. 47: Chromatogramy kontaminantu ropa (ion 57, ion 91) – kontrolní vzorek (C) – vstup, výstup 
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Obr. 48: Chromatogram čerstvé ropy (ion 57, ion 91) 

 

Pro hodnoty biomarkerních indexů byly hledány korelační závislosti na obsahu 

nepolárních extrahovatelných látek u studované starší ropné zátěže. Příklady rovnic 

závislostí s uvedením korelačních koeficientů jsou uvedeny v následujících grafech (Graf 

164 až Graf 169).  
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Graf 164: Závislost biomarkerního indexu 57/191 na obsahu NEL pro biodegradaci starší ropné zátěže 

pomocí komerční směsi (vzorky A1, A2) (exp. C-II) 

Graf 165: Závislost biomarkerního indexu 57/191 na obsahu NEL pro biodegradaci starší ropné zátěže 

pomocí autochtonní mikroflóry (vzorky B1, B2) (exp. C-II) 
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Graf 166: Závislost biomarkerního indexu Pristan/Fytan na obsahu NEL pro biodegradaci starší ropné zátěže 

pomocí komerční směsi (vzorky A1, A2) (exp. C-II) 

Graf 167: Závislost biomarkerního indexu Pristan/Fytan na obsahu NEL pro biodegradaci starší ropné zátěže 

pomocí autochtonní mikroflóry (vzorky B1, B2) (exp. C-II) 
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Graf 168: Závislost biomarkerního indexu 57/191 na obsahu NEL pro biodegradaci starší ropné zátěže – 

vzorek bez inokulace a dotace hnojiva (C) (exp. C-II) 

Graf 169: Závislost biomarkerního indexu Pristan/Fytan na obsahu NEL pro biodegradaci starší ropné zátěže 

– vzorek bez inokulace a dotace hnojiva (C) (exp. C-II) 

 

Z uvedených grafů vyplývá menší korelační těsnost pro vzorky, u nichž byla sledována 

činnost autochtonní mikroflóry, a nejmenší korelační těsnost u kontrolních vzorků, kde 

biodegradace zřejmě není hlavním degradačním procesem.  

   

4.3.3 Biodegradace ropných látek v reálně kontaminované pevné matrici: dílčí 

závěry 

Z hlediska požadavků prostředí (teplota, aerace, pH a obsah dusičnanů) pro činnost 

degradačních mikroorganismů byly dodrženy v obou experimentech optimální podmínky.  

V inokulovaných vzorcích u biodegradace ropy došlo po prvním zaočkování ke zvýšení 

počtu bakterií a tento vyšší počet přetrvával až do ukončení pokusu. Lze proto na základě 

hodnocení mikrobiálních parametrů konstatovat úspěšnou adaptaci vnesených 

degradačních bakteriálních kmenů na přítomný kontaminant. Naproti tomu u experimentu 
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biodegradace mazutu se i přes opakovanou inokulaci počet bakterií nepodařilo významně 

zvýšit, což napovídá o obtížné adaptaci vnesených kmenů.  

S výsledky stanovení počtu heterotrofních aerobních bakterií korespondují hodnoty 

produkce CO2 (intenzita respirace). U biodegradace ropy byla u inokulovaných vzorků 

potvrzena zvýšená produkce CO2, zatímco u biodegradace mazutu se hodnoty téměř 

neměnily, což odráží i neúspěšnou snahu zvýšit počet sledovaných bakterií ve vzorcích. 

Ekotoxikologickou analýzou, kdy se posuzoval vliv kontaminující látky na inhibici 

luminiscence bakterií Vibrio fischeri, byl u biodegradace ropy (experiment C-II) zjištěn 

pokles inhibice luminiscence bakterií ve všech vzorcích.  

Následující tabulka (Tab. 38) uvádí porovnání hodnot inhibice ve vstupních vzorcích 

u jednotlivých experimentů. Jako nejtoxičtější se jevila čerstvá nafta a čerstvá ropa, naopak 

nejnižší toxicitu vykazovala starší ropná zátěž a čerstvý motorový olej. 

Tab. 38: Vstupní hodnoty inhibice luminiscence Vibrio fischeri po 5min. expozici u jednotlivých 

kontaminantů  

kontaminant experiment % inhibice 

čerstvá nafta A-II 51,1 

čerstvý motorový olej A-II 9,1 

čerstvá ropa A-II 30,9 

starší ropná zátěž C-II 8,4 

asfalt B-I 12,5 

silniční směs B-II 10,3 

 

U kontaminantu mazut přesahoval na počátku experimentu obsah NEL 230 000 mg.kg
-1

. 

V průběhu experimentu se u všech inokulovaných vzorků snížil jejich obsah pouze o 16 až 

29 %. Tento výsledek odpovídá dosažené účinnosti biodegradace v práci Boronina et al. 

(1997), která se pohybovala mezi 16 – 18 % pro vodu s 2% obsahem mazutu, resp. 30 % 

pro zeminu. Velký podíl nepolárních extrahovatelných látek činily aromatické uhlovodíky. 

Při vstupní analýze metodou GC-MS tvořily aromatické látky téměř 80 % kontaminace, 

přičemž suma 14 PAU (∑PAU) se na celkových AR podílela rovněž cca 80 %. Účinnost 

odbourávání AR a PAU se pohybovala v rozmezí 12 – 26 %. Z biomarkerů byly 

identifikovány hopany, avšak vzhledem ke specifickému složení mazutu, zejména 

z důvodu vysokého obsahu aromatických látek bylo jejich stanovení používanou 

metodikou nemožné. Jak ukázal tento experiment, může být vysoký obsah aromatických 

uhlovodíků přítomných v kontaminantu problematickým při hodnocení vlastních 

biomarkerů, příp. toto hodnocení zcela znemožnit. 
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U ropné kontaminace dosahoval obsah NEL na počátku experimentu cca 3 000 mg.kg
-1

. 

Pokles kontaminace působením autochtonní mikroflóry byl přibližně 40%, zatímco 

působením komerční bakteriální směsí Dekonta asi 35%. Analýzy vstupních vzorků 

pomocí GC-MS potvrdily, že kontaminantem byla skutečně ropa v poměrně významném 

stupni degradace. V kontaminantu byly jako biomarkery identifikovány pristan, fytan, 

ostatní isoprenoidní alkany a všechny pentacyklické triterpany (hopany) z dříve uvedené 

tabulky (Tab. 26); n-alkany identifikovány nebyly. Vyčísleny byly biomarkerní indexy: 

Pristan/Fytan a index označený 57/191 (viz Tab. 39). 

Tab. 39: Porovnání indexů identifikovaných při experimentech biodegradace starší ropné zátěže (exp. C-II) 

a čerstvé ropy (exp. A-I, A-II)  

biomarkerní 

index 
index Pr/Ph index 57/191 

týden / 

vzorek 

starší ropná 

zátěž (exp. C-II) 

čerstvá ropa 

(exp. A-I) 

čerstvá ropa 

(exp. A-II) 

starší ropná 

zátěž (exp. C-II) 

čerstvá ropa 

(exp. A-II) 

0. 0,725 1,106 0,989 3,281 6,332 

4. 0,543 1,066 0,734 2,978 2,498 

12. 0,570 0,860 0,651 1,565 1,659 

20. 0,527 0,787 0,632 1,311 1,828 

24. 0,476 0,791 0,612 1,376 1,734 

32. 0,469 0,725 0,643 1,840 1,394 

36. 0,467 0,724 - 1,520 - 

 

Na základě vyhodnocení chromatogramů a dle hodnot biomarkerních indexů u vstupních 

vzorků bylo možné předpokládat, že účinnost biodegradačního procesu tohoto 

kontaminantu bude mnohem nižší než při biodegradaci „čerstvé“ ropy. Výsledky 

biodegradačního experimentu tuto předpověď potvrdily: pokles kontaminace u tohoto 

experimentu byl 40% v porovnání se 70% snížením NEL při biodegradaci „čerstvé“ ropy. 

To je pochopitelné, neboť nejsnáze degradovatelné podíly již ropná kontaminace po téměř 

20 letech neobsahovala (absence n-alkanů v chromatogramech). Jak ukazuje pokles obsahu 

nepolárních extrahovatelných látek, ale i pokles obou biomarkerních indexů, laboratorní 

biodegradace u tohoto již předběžně degradovaného vzorku byla víceméně ukončena 

v prvních 12 týdnech z celkových 36 týdnů trvání experimentu. Z chromatogramů je 

patrné, že nejméně odolné vůči degradaci byly nižší isoprenoidní alkany.  

Následující tabulka (Tab. 40) uvádí přehled identifikace a použití biomarkerních indexů 

pro jednotlivé kontaminanty, jejichž biodegradace byla sledována v této práci.  
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Tab. 40: Použití biomarkerních indexů pro jednotlivé kontaminanty 

Biomarkerní indexy odrážející vliv biodegradace Kontaminant 

Index [(C13+C14+C15+ C16+C17+C18)/(i-C15+i-C16+i-C18+i-C19+i-C20)] nafta, ropa 

Index [(C16+C17+C18)/(Pristan+Fytan)] nafta, ropa 

Index [C17/Pristan] nafta, ropa 

Index [C18/Fytan] nafta, ropa 

Index [(C31)/(17α(H),21β(H)-30-Norhopan(H29))] asfalt 

Index [(C32)/(17α(H),21β(H)-Hopan (H30))] ropa, asfalt 

Index [(C30,31,32,33,34)/(Hopan (C27,29,30,31,32))] ropa 

Homohopanový index [(22S/22R), C35/(C31ažC35)-hopan ropa, olej 

Homohopanový index (22S/22R), C31-hopan ropa, olej 

Homohopanový index (22S/22R), C32-hopan ropa, olej 

Homohopanový index (22S/22R), C33-hopan ropa, olej 

Homohopanový index (22S/22R), C34-hopan ropa, olej 

Homohopanový index (22S/22R), C35-hopan ropa, olej 

Index [C30/Tm] ropa 

Index [C31/C29-hopan] ropa 

Index [C32/C30-hopan] ropa 

Index [C33/C31(22S)-hopan] ropa 

Index [C33/C31(22R)-hopan] ropa 

Index [C37/C35(22S)-hopan] ropa 

Index [C37/C35 (22R)-hopan] ropa 

Index [(C28 až C38)/(C27-hopan až C35-hopan)] ropa 

Index [„57“/„191“] , (C28 až C38) ropa, olej 

Index [(celkové GC detekovatelné uhlovodíky v rozmezí uhlovodíků C25-C40 

(ion 57))/(hopany detekované v rozmezí uhlovodíků C25-C40 (ion 191))] 

olej 

Index [(celkové GC detekovatelné uhlovodíky v rozmezí uhlovodíků C30-C40 

(ion 57))/(hopany detekované v rozmezí uhlovodíků C30-C40 (ion 191))] 

olej 
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Biomarkerní indexy bez významných změn v průběhu degradace Kontaminant 

Index [Pristan/Fytan] nafta, ropa, 

mazut 

Index [βα/(βα+αβ)C30-hopan] ropa, olej 

Index [C30-hopan/C29-hopan] ropa, olej 

Index [Ts/(Ts+Tm)] ropa, olej 

Index [(17α(H),21β(H)-Hopan)/(17α(H),21β(H)-30-Norhopan)] olej, mazut 

Biomarkerní indexy odrážející vliv odvětrání Kontaminant 

Index [(C10,12,14)/(C22,24,26)] nafta, ropa 

Index [(C10,12,14,16)/(C22,24,26,28)] nafta, ropa 

Index [(C10,11,12,13,14,15,16,17,18)/(C19,20,21,22,23,24,25,26,27)] nafta, ropa 

Index [(C13,14,15)/(C16,17,18)] nafta, ropa 

Biomarkerní indexy bez významných změn v průběhu degradace Kontaminant 

Index [CPI] nafta, ropa 

 

4.4 BIODEGRADACE BIOMARKERŮ (EXPERIMENT D) 

S cílem ověření stability, resp. ochoty k biodegradaci vybraných biomarkerů byl proveden 

experiment s čistými standardy (fytan, pristan). 

Ochota vybraných biomarkerů fytanu a pristanu k biodegradaci byla sledována jednak 

ve vodném roztoku, kde tvořily jediný zdroj C pro degradační bakterie, a jednak 

ve vodném prostředí v přítomnosti nafty, a to ve standardních laboratorních podmínkách 

po dobu 7 týdnů. Příprava vzorků je uvedena v kap. 3.3.1.4, podmínky experimentu v kap. 

3.3.2.4. 

Během experimentu byly sledovány tyto parametry: celkové množství heterotrofních 

aerobních bakterií, hodnota pH, obsah minerálních látek (dusičnany), obsah uhlovodíků 

C10-C40, biomarkery. 

 

4.4.1 Biodegradace pristanu a fytanu (experiment D): dosažené výsledky a diskuze 

Vstupní a průběžné výsledky laboratorního experimentu biodegradace biomarkerů fytanu 

a pristanu jsou sumarizovány v následujících grafech a diskutovány v textu níže. Vzorky 

označené „PF“ obsahovaly pristan, fytan, vzorky označené „N“ obsahovaly naftu. 

Inokulované vzorky byly sledovány paralelně, v grafech jsou pro lepší přehlednost 
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uvedeny jejich průměrné hodnoty stanovení, označené jako „APL“. Kontrolní, 

neinokulované vzorky jsou označeny jako „K“. 
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Graf 170: Vývoj počtu heterotrofních aerobních bakterií v průběhu biodegradace biomarkerů 

v inokulovaných vzorcích s pristanem a fytanem (PF APL), s pristanem, fytanem a přídavkem nafty (PFN 

APL), s naftou (N APL) a v neinokulovaném vzorku s pristanem a fytanem (PF K) a s naftou (N K) (exp. D)   

 

Po úvodní inokulaci vzorků APL bylo dosaženo hodnot v řádu 10
5
 kolonií v 1 ml. 

Inokulace byla za účelem zvýšení počtu bakterií ve vzorcích zopakována ve druhém 

a čtvrtém týdnu experimentu. Počet bakterií se během experimentu pohyboval v rozpětí 

10
6
 až 10

7
 KTJ.ml

-1
, přičemž ve vzorcích s přídavkem biomarkerů byly počty bakterií o půl 

až jeden řád vyšší oproti vzorkům obsahujícím pouze naftu (N APL). V neinokulovaných, 

kontrolních vzorcích (PF K, N K) se počet bakterií postupně zvyšoval, pravděpodobně 

v důsledku mikrobiálního spadu z prostředí, a to až do řádu 10
4
 KTJ v 1 ml (viz Graf 170). 

Hodnota pH na vstupu dosahovala 5,9 až 6,9. Protože následně došlo k významnému 

poklesu pH, u některých vzorků i pod 5, které již nevyhovovalo optimálnímu 

biodegradačnímu prostředí, byla tato hodnota ve 4. týdnu ve všech vzorcích upravena 

do neutrální oblasti roztokem NaOH. Ve zbývajícím sledovaném období se hodnoty pH 

pohybovaly mezi 6 až 7 (Graf 171). 
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Graf 171: Vývoj hodnoty pH v průběhu biodegradace biomarkerů v inokulovaných vzorcích s pristanem 

a fytanem (PF APL), s pristanem, fytanem a přídavkem nafty (PFN APL), s naftou (N APL) 

a v neinokulovaném vzorku s pristanem a fytanem (PF K) a s naftou (N K) (exp. D)   

 

U vzorků s přídavkem nafty byl sledován obsah uhlovodíků pomocí parametru C10 – C40. 

V průběhu experimentu byl zaznamenán pozvolný pokles tohoto parametru (viz Graf 172), 

přičemž u inokulovaných vzorků byl obsah uhlovodíků C10 až C40 během sedmi týdnů 

snížen v průměru o více než 70 %, u kontrolního vzorku (N K) o cca 50 %.  
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Graf 172: Vývoj obsahu C10 – C40 bez pristanu a fytanu v průběhu biodegradace biomarkerů 

v inokulovaných vzorcích s naftou (N APL), s pristanem, fytanem a naftou (PFN APL) a v neinokulovaném 

vzorku s naftou (N K) (exp. D)   

 

Výsledky stanovení pristanu a fytanu ve vzorcích v průběhu biodegradace zachycují 

následující grafy (Graf 173 až Graf 174). 

úprava pH 
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Graf 173: Změny obsahu pristanu v jednotlivých vzorcích v průběhu biodegradace biomarkerů 

v inokulovaných vzorcích s pristanem a fytanem (PF APL), s pristanem, fytanem a přídavkem nafty (PFN 

APL), s naftou (N APL) a v neinokulovaném vzorku s pristanem a fytanem (PF K) a s naftou (N K) (exp. D)  
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Graf 174: Změny obsahu fytanu ve vzorcích v průběhu biodegradace biomarkerů v inokulovaných vzorcích 

s pristanem a fytanem (PF APL), s pristanem, fytanem a přídavkem nafty (PFN APL), s naftou (N APL) 

a v neinokulovaném vzorku s pristanem a fytanem (PF K) a s naftou (N K) (exp. D) 

 

K úbytku pristanu i fytanu došlo ve všech vzorcích. U vzorků, kde tyto biomarkery tvořily 

jediný zdroj uhlíku (PF), se degradace sledovaných biomarkerů blížila 100 %. 

V přítomnosti motorové nafty (PFN APL) byla výsledná degradace pristanu a fytanu cca 

poloviční oproti degradaci samotných biomarkerů. Tzn. v přítomnosti látek snáze 

degradovatelných (zde byla jejich zdrojem motorová nafta) jsou tyto látky degradačními 

bakteriemi upřednostněné na úkor pristanu a fytanu. To dává předpoklad pro využití 

pristanu a fytanu jako biomarkerů. 

Na následujícím obrázku (Obr. 49) jsou porovnány vstupní a výstupní chromatogramy 

kontrolního vzorku s naftou (N K) a inokulovaného vzorku s naftou (N APL2). 
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U inokulovaného vzorku je u výstupního vzorku zřejmý vliv biodegradačního procesu 

a relativní vyšší obsah pristanu a fytanu. 

 

Obr. 49: Porovnání chromatogramů vstupních a výstupních vzorků: neinokulovaný vzorek s naftou (N K), 

inokulovaný vzorek s naftou (N APL2) (exp. D) 

 

Během experimentu bylo sledováno rovněž relativní zastoupení pristanu a fytanu 

ve vzorcích obsahujících naftu. 
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Graf 175: Procentické zastoupení pristanu v celkovém obsahu uhlovodíků v průběhu biodegradace 

biomarkerů v inokulovaných vzorcích s naftou (N APL1, N APL2) a v neinokulovaném vzorku s naftou (N 

K) (exp. D)   

 

Relativní zastoupení pristanu v celkovém obsahu uhlovodíků C10 až C40 se v průběhu 

experimentu u inokulovaných vzorků (N APL1, N APL2), tj. u vzorků s intenzivně 

probíhající biodegradací, více než dvojnásobně zvýšilo. U kontrolního vzorku, který 

obsahoval naftu bez biomarkerů (N K), byla změna relativního obsahu pristanu významně 

menší (viz Graf 175).  
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Graf 176: Procentické zastoupení fytanu v celkovém obsahu uhlovodíků v průběhu biodegradace biomarkerů 

v inokulovaných vzorcích s naftou (N APL1, N APL2) a v neinokulovaném vzorku s naftou (N K) (exp. D)   

 

Stejně jako v případě pristanu se relativní zastoupení fytanu v celkovém obsahu 

uhlovodíků C10 až C40 v průběhu experimentu u inokulovaných vzorků (N APL1, N APL2) 

téměř dvojnásobně zvýšilo, u kontrolního vzorku N K byla změna relativního obsahu 

významně menší (viz Graf 176).  

Pro sledované biomarkery byly nalezeny lineární závislosti obsahu na čase a vypočteny 

korelační koeficienty. Nejtěsnější korelace (R
2 

> 0,9) byla zjištěna u biodegradace 
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v inokulovaných vzorcích s obsahem pristanu a fytanu, dále u inokulovaných vzorků 

s obsahem pristanu, fytanu a s přídavkem nafty (R
2
 > 0,89), naopak nízká korelace byla 

zjištěna u inokulovaných i kontrolních vzorků s pouhým obsahem nafty. Příklady grafů 

jsou uvedeny dále (Graf 177 až Graf 180), další grafy jsou pak uvedeny v příloze (Příloha 

E).   
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Graf 177: Závislost obsahu pristanu na době biodegradace v inokulovaném vzorku s pristanem a fytanem 

(exp. D) 

Graf 178: Závislost obsahu fytanu na době biodegradace v inokulovaném vzorku s pristanem, fytanem 

a naftou (exp. D) 
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Graf 179: Závislost obsahu pristanu na době biodegradace v neinokulovaném vzorku s pristanem a fytanem 

(exp. D) 

Graf 180: Závislost obsahu fytanu na době biodegradace v inokulovaném vzorku s naftou (exp. D) 

 

Je zřejmé, že na biodegradaci biomarkeru má vliv přítomnost jiného zdroje uhlíku. 

Příčinou nižší korelace u vzorku pouze s přídavkem nafty může být i větší analytická 

chyba při stanovování řádově nižší koncentrace sledovaných biomarkerů.  

Pro účely hodnocení biodegradace byly zvoleny biomarkerní indexy C17/Pristan, C18/Fytan 

a Pristan/Fytan, jejichž použití bylo ověřeno již dříve provedenými experimenty (např. 

biodegradace ropných látek v exp. A-I, resp. A-II, kap. 4.1). Biomarkerní indexy byly 
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sledovány ve vzorcích s přídavkem motorové nafty (N APL1, N APL2, N K) a očekávalo 

se, že budou tyto indexy klesat v důsledku odbourávání n-alkanů.  
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Graf 181: Vývoj biomarkerního indexu C17/Pristan v průběhu experimentu biodegradace biomarkerů (D) 

v inokulovaných vzorcích (N APL1, N APL2) a v kontrolním vzorku (N K) 

 

Dle předpokladu u biomarkerního indexu C17/Pristan u inokulovaných vzorků (N APL1, N 

APL2) byl zaznamenán rychlý pokles k nule již v prvních dvou, resp. třech týdnech 

experimentu. U kontrolního vzorku (N K) zůstal hodnocený index téměř konstantní (Graf 

181).  
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Graf 182: Vývoj biomarkerního indexu C18/Fytan v průběhu experimentu biodegradace biomarkerů (D) 

v inokulovaných vzorcích (N APL1, N APL2) a v kontrolním vzorku (N K) 

 

Biomarkerní index C18/Fytan se v průběhu biodegradace vyvíjel podobně jako index 

C17/Pristan: u inokulovaných vzorků (N APL1, N APL2) byl zaznamenán jeho rychlý 

pokles k nule během prvních dvou až tří týdnů experimentu, u kontrolního vzorku (N K) 

ke změně téměř nedošlo (Graf 182).  
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Graf 183: Vývoj biomarkerního indexu Pristan/Fytan v průběhu experimentu biodegradace biomarkerů (D) 

v inokulovaných vzorcích (N APL1, N APL2) a v kontrolním vzorku (N K) 

 

Index Pristan/Fytan se v průběhu experimentu neměnil v žádném ze vzorků. Tento 

výsledek byl očekáván vzhledem k tomu, že jde o dva vůči biodegradaci obdobně odolné 

uhlovodíky. Index zůstal neměnný jak u inokulovaných vzorků (N APL1, N APL2), tak 

i u kontrolního vzorku (N K) (Graf 183). 

Závislost sledovaných indexů na době biodegradace ukazují následující grafy (Graf 184 až 

Graf 189). Z grafů vyplývá těsnější korelace pro indexy C17/Pristan a C18/Fytan 

u inokulovaných vzorků (N APL1, N APL2) proti kontrole (N K) (Graf 184 až Graf 187), 

související s ochotou n-alkanů v naftě k biodegradaci. U indexu Pristan/Fytan korelace dle 

očekávání potvrzena nebyla (Graf 188, Graf 189). 
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Graf 184: Závislost biomarkerního indexu C17/Pristan na době biodegradace pro inokulované vzorky 

s naftou (průměr N APL1 a N APL 2; exp. D) 

Graf 185: Závislost biomarkerního indexu C17/Pristan na době biodegradace pro kontrolní vzorek s naftou 

(N K; exp. D) 
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Graf 186: Závislost biomarkerního indexu C18/Fytan na době biodegradace pro inokulované vzorky s naftou 

(průměr N APL1 a N APL 2; exp. D) 

Graf 187: Závislost biomarkerního indexu C18/Fytan na době biodegradace pro kontrolní vzorek s naftou (N 

K; exp. D) 
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Graf 188: Závislost biomarkerního indexu Pristan/Fytan na době biodegradace pro inokulované vzorky 

s naftou (průměr N APL1 a N APL 2; exp. D) 

Graf 189: Závislost biomarkerního indexu Pristan/Fytan na době biodegradace pro kontrolní vzorek s naftou 

(N K; exp. D) 

 

4.4.2 Biodegradace pristanu a fytanu (experiment D): dílčí závěry 

Cílem experimentu bylo v laboratorních podmínkách ověřit odolnost vybraných 

biomarkerů (fytan, pristan) vůči biodegradaci jednak v prostředí, kde byly jediným 

zdrojem uhlíku, a jednak v přítomnosti dobře odbouratelné ropné látky. 

V průběhu experimentu byly dodrženy optimální podmínky prostředí pro činnost 

degradačních mikroorganismů.  

Po úvodní inokulaci vzorků bylo dosaženo počtu kolonií v řádu 10
5
 v 1 ml. Po opakované 

inokulaci se počet bakterií během experimentu pohyboval v rozpětí 10
6
 až 10

7
 KTJ.ml

-1
, 

přičemž ve vzorcích s obsahem biomarkerů byly počty bakterií o půl až jeden řád vyšší 

oproti vzorkům obsahujícím pouze naftu. V neinokulovaných, kontrolních vzorcích se 
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počet bakterií postupně zvyšoval, pravděpodobně v důsledku mikrobiálního spadu 

z prostředí, a to až do řádu 10
4
 KTJ v 1 ml. 

Kvantitativní změny kontaminace byly hodnoceny pomocí obsahu uhlovodíků C10 – C40. 

V průběhu experimentu byl u vzorků s přídavkem nafty sledován pozvolný pokles tohoto 

parametru, přičemž u inokulovaných vzorků byl obsah uhlovodíků C10 až C40 snížen po 7 

týdnech v průměru o více než 70 %, u kontrolního vzorku obsahující naftu bez biomarkerů 

o cca 50 %  

Obsah pristanu i fytanu ve vzorcích vod s přídavkem nafty činil přibližně 1 % z celkového 

obsahu uhlovodíků C10 – C40 a během experimentu poklesl cca o 35 %. Tento pokles je 

vzhledem k mnohem větší degradaci ostatních složek zanedbatelný. Obsah pristanu 

i fytanu v konečných vzorcích experimentu činil asi 2 % jejich celkového obsahu 

na počátku experimentu. 

V obou systémech došlo v průběhu biodegradačního experimentu k poklesu celkového 

obsahu pristanu i fytanu, jak ukazuje následující tabulka (Tab. 41).  

Tab. 41: Pokles celkového obsahu pristanu a fytanu v průběhu biodegradace biomarkerů v závislosti na 

podmínkách ve vzorcích vod (exp. D)   

vzorek 

pokles celkového obsahu 

biomarkeru za 5 týdnů 

pokles celkového obsahu 

biomarkeru za 7 týdnů 

pristan fytan pristan fytan 

inokulovaný s přídavkem pristanu a 

fytanu 
64 % 60 % 99 % 97 % 

inokulovaný s přídavkem pristanu, 

fytanu a nafty 
43 % 42 % 50 % 51 % 

inokulovaný pouze s naftou 27 % 29 % 38 % 40 % 

neinokulovaný s přídavkem pristanu 

a fytanu 
26 % 26 % 90 % 89 % 

neinokulovaný pouze s naftou 2 % < 1 % 34 % 35 % 

 

Během experimentu došlo ve všech vzorcích vod k degradaci pristanu i fytanu. 

U inokulovaných vzorků s přídavkem pristanu a fytanu (PF APL 1, PF APL2), kde tyto 

biomarkery tvořily jediný zdroj uhlíku, se degradace sledovaných biomarkerů blížila 100 

%, přičemž u kontrolního, neinokulovaného vzorku (PF K) byla degradace pomalejší 

a zřejmě ovlivněna zavlečením bakteriální kontaminace. V přítomnosti látek snáze 

degradovatelných (n-alkany), tj. v přítomnosti motorové nafty (PFN APL1, PFN APL2), 

byla výsledná degradace pristanu a fytanu významně nižší, cca poloviční oproti degradaci 
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samotných biomarkerů. Účinnost degradace sledovaných biomarkerů ve vzorcích s naftou 

činila po 7 týdnech experimentu 38 % u pristanu a 40 % u fytanu. V kontrolním, tj. 

neinokulovaném vzorku (N K) byl zaznamenán úbytek pristanu 34 %, resp. fytanu 35 %. 

Ačkoliv ve vzorcích vod kontaminovaných samotnou naftou dochází také k degradaci 

pristanu a fytanu, je možno vzhledem k daleko menší rychlosti jejich degradace oproti 

ostatním složkám nafty využívat tyto uhlovodíky při hodnocení biodegradace jako 

biomarkery.   

U vzorků kontaminovaných naftou (N K, N APL1, N APL2), kde pocházel veškerý pristan 

a fytan pouze z nafty, byly stanoveny biomarkerní indexy (heptadekan/Pristan, 

oktadekan/Fytan, Pristan/Fytan) a byla sledována jejich závislost na průběhu biodegradace. 

Během experimentu došlo u těchto vzorků k poklesu biomarkerních indexů 

heptadekan/Pristan a oktadekan/Fytan o 98 – 99 % (Tab. 42), což souvisí především 

s degradací n-alkanů přítomných v naftě. Poměr Pristan/Fytan zůstal dle očekávání 

konstantní. U kontrolního vzorku, který nebyl inokulován, byl zaznamenán pokles 

biomarkerních indexů pouze v úrovni 8 %. Celkový obsah uhlovodíků C10 – C40 se během 

biodegradačního experimentu snížil u inokulovaných vzorků o cca 70 %, u vzorku 

kontrolního o cca 50 %. Pokles biomarkerních indexů, resp. C10 – C40 u kontrolních, tj. 

neinokulovaných vzorků přisuzuji částečnému odvětrání nejvíce těkavých uhlovodíků 

v oblasti do C14 a dále možnému degradačnímu působení mikrobiálního spadu.  

Tab. 42: Pokles biomarkerních indexů ve  vzorcích s naftou inokulovaných a neinokulovaných bakteriální 

kulturou v průběhu biodegradace biomarkerů (exp. D) 

vzorek 

pokles biomarkerních 

indexů za 2 týdny 

pokles biomarkerních 

indexů za 7 týdnů 

C17/Pristan C18/Fytan C17/Pristan C18/Fytan 

inokulovaný s naftou 77 % 81 % 98 % 99 % 

neinokulovaný s naftou 11 % 8 % 8 % 8 % 

 

Využitím biomarkeru C17/Pristan se ve své práci zabývali Christensen a Larsen (1993), a to 

v souvislosti s určením stáří kontaminace dieselovým palivem. Jedním z výstupů této 

metodiky je empirický model biodegradace nafty (viz Obr. 50), který dokládá využitelnost 

tohoto biomarkeru pro určení stáří a stupně biodegradace konkrétního kontaminantu.  
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Obr. 50: Empirický model biodegradace nafty (dieselové palivo) dle Christensena a Larsena (1993) 
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5. ZÁVĚRY 

V rámci práce byly řešeny tyto dílčí problémy:  

 vytipování a identifikace biomarkerů vhodných pro sledování průběhu 

biodegradačních procesů vybraných ropných kontaminantů a výběr vhodných 

biomarkerních indexů 

 realizace laboratorních experimentů biodegradace vybraných (frekventovaných) 

ropných kontaminantů životního prostředí, shromáždění a vyhodnocení dat 

získaných v průběhu biodegradačního procesu 

 sledování účinnosti degradačního procesu klasickými metodami a s použitím 

biomarkerů (zejména fytan, pristan, hopany a sterany) a vybraných biomarkerních 

indexů  

 vyhodnocení možnosti využití biomarkerů pro stanovení aktuálního stavu 

kontaminace a predikci vývoje a celkové úspěšnosti konkrétního biodegradačního 

procesu. 

Teoretická východiska disertační práce vycházejí z obsáhlé literární rešerše a opírají se 

o několikaleté zkušenosti autorky v oblasti aplikace biotechnologií při sanaci lokalit 

kontaminovaných ropnými látkami. Teoretické předpoklady byly ověřeny pomocí 

laboratorních experimentů realizovaných v laboratoři společnosti DEKONTA, a.s. 

a vyhodnocených ve spolupráci s a.s. Analytické laboratoře Plzeň. 

Výsledky výzkumu vyústily v podání přihlášky vynálezu (březen 2010, č. spisu 2010-160) 

a následné udělení patentu s názvem „Biomarkerní index a způsob použití biomarkerů 

a jejich indexů při posuzování aktuálního stavu ropného kontaminantu“ Úřadem 

průmyslového vlastnictví (květen 2011). Jedním z původců patentu je autorka disertační 

práce.  

 

5.1 SUMARIZACE ZÁVĚRŮ PLYNOUCÍCH Z PROVEDENÝCH LABORATORNÍCH 

EXPERIMENTŮ 

1) Biodegradace lehkých ropných látek 

Použití komerční bakteriální kultury Dekonta pro odbourání ropy a lehkých ropných frakcí 

(olej, nafta) bylo úspěšné. Za 36 týdnů byly koncentrace NEL v matrici sníženy v případě 

kontaminace naftou o 80 – 88 %, v případě kontaminace ropou o 65 – 70 % a v případě 

kontaminace olejem o 45 – 60 %, přičemž již v první třetině experimentu bylo 

zdegradováno cca 60 až 90 % kontaminantu. 
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Biodegradace byla sledována s použitím  biomarkerů z řady isoprenoidních alkanů 

(pristan, fytan) a pentacyklických triterpanů – hopanů (např. 17α(H),21β(H)-hopan, 

17α(H),21β(H)-30-norhopan, dále hopany detekované v rozmezí uhlovodíků C25-C40 (ion 

191), hopany detekované v rozmezí uhlovodíků C30-C40 (ion 191). Bylo otestováno 15 

biomarkerních indexů.  

Při biodegradaci všech kontaminantů docházelo k přednostní degradaci n-alkanů na úkor 

rozvětvených alifatických uhlovodíků. V závěrečné fázi experimentu tvořily 

u kontaminantu ropa a nafta dominantní píky chromatogramu pristan, fytan a vyšší 

isoprenoidní alifatické uhlovodíky. Identifikace jednotlivých hopanů ukazují na přednostní 

degradaci n-alkanů a rozvětvených alifatických uhlovodíků oproti hopanům 

u kontaminantu ropa a olej. Byla tak potvrzena větší odolnost vůči biodegradaci u pristanu, 

fytanu a hopanů 17α(H),21β(H)-hopan a 17α(H),21β(H)-30-norhopan, a tím jejich 

využitelnost jako biomarkerů při hodnocení procesu biodegradace ropných látek. 

2) Biodegradace těžkých ropných frakcí (asfalt, mazut) 

Účinnost biodegradace asfaltu při použití komerční bakteriální kultury Dekonta byla nízká 

(do 36 %).  

Pristan a fytan nejsou vhodné biomarkery pro hodnocení procesu degradace asfaltu a je 

nutno jako biomarkery používat hopany, které se ukázaly být při tomto experimentu 

stabilní. Během biodegradačního experimentu došlo k přednostní degradaci n-alkanů, 

zejména uhlovodíků do C28.  

Kromě degradace NEL byla u asfaltu rovněž potvrzena degradace PAU s vyšší účinností 

u dvou a tříjaderných uhlovodíků. 

Experimentem byla potvrzena vyšší účinnost degradace kontaminantu autochtonní 

mikroflórou oproti komerčnímu biopreparátu. 

U kontaminace mazutem z lokality Nováky se podařilo snížit koncentraci NEL o 16 až 

29 % při vstupní úrovni kontaminace 230 000 mg.kg
-1

. Velký podíl nepolárních 

extrahovatelných látek činily aromatické uhlovodíky (téměř 80 % kontaminace, přičemž 

∑PAU se na celkových AR podílela rovněž cca 80 %). Účinnost odbourávání AR, resp. 

PAU se pohybovala v rozmezí 12 – 26 %. Z biomarkerů byly identifikovány hopany, avšak 

vzhledem ke specifickému složení mazutu, zejména z důvodu vysokého obsahu 

aromatických látek bylo jejich stanovení používanou metodikou nemožné.  

Účinnost degradace v případě staré ropné zátěže z lokality Chlumín činila přibližně 40 % 

za pomoci autochtonní mikroflóry, resp. 35 % v případě alochtonní bakteriální směsi 

(Dekonta) při vstupní koncentraci cca 3 000 mg.kg
-1

 NEL. Analýzy vstupních vzorků 

na plynovém chromatografu s hmotnostním detektorem potvrdily, že kontaminantem byla 

ropa v poměrně významném stupni degradace. Na základě vyhodnocení biomarkerních 
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indexů Pristan/Fytan a 57/191 u vstupních vzorků a jejich porovnání s indexy biomarkerů 

získanými z experimentů biodegradace surové ropy bylo možné předpokládat, že účinnost 

biodegradačního procesu tohoto kontaminantu bude mnohem nižší než při biodegradaci 

„čerstvé“ ropy.  

3) Biodegradace biomarkerů 

Sledované biomarkery pristan a fytan tvořily z celkového obsahu uhlovodíků C10 až C40 

u sledovaných kontaminantů cca 1 %. Bylo zjištěno, že oba biomarkery byly 

za laboratorních podmínek částečně degradovány, přičemž v prostředí s obsahem látek 

snáze degradovatelných (n-alkany) byla výsledná degradace významně nižší. Vzhledem 

k daleko nižší rychlosti biodegradace pristanu a fytanu ve srovnání s ostatními složkami 

lze tyto uhlovodíky využít jako biomarkery. 

Hodnota biomarkerních indexů C17/Pristan a C18/Fytan v průběhu laboratorních 

experimentů klesla o 98 – 99 %, přičemž poměr Pristan/Fytan zůstal konstantní.  

4) Zhodnocení biodegradability ropných kontaminantů 

Na základě provedených experimentů byl zjištěn pokles náchylnosti k biodegradaci 

u ropných kontaminantů v řadě: nafta > ropa > olej > stará ropná zátěž > asfalt > mazut. 

U asfaltových frakcí byl zjištěn pokles degradability v řadě: oleje > pryskyřice > aromáty > 

asfalteny. 

Biodegradační experimenty asfaltu a mazutu potvrdily vyšší účinnost degradace PAU 

u dvou a tříjaderných uhlovodíků oproti vícejaderným. 

Při porovnání degradační aktivity autochtonních bakterií a kmenů komerčního 

biopreparátu při biodegradaci asfaltu byla prokázaná vyšší účinnost bakteriální směsi 

izolované z prostředí kontaminovaného asfaltem. Rovněž u biodegradace staré ropné 

zátěže byla potvrzena vyšší účinnost u autochtonní mikroflóry. 

Toxicita stanovená pomocí inhibice luminiscence bakterií Vibrio fischeri se u jednotlivých 

ropných kontaminantů výrazně lišila. Jako nejtoxičtější se jevila čerstvá nafta a čerstvá 

ropa, naopak nejnižší toxicitu vykazovala starší ropná zátěž a čerstvý motorový olej. 

Toxicitu se biodegradací podařilo snížit u ropných kontaminantů nafta, olej, ropa, naopak 

u biodegradace asfaltu či silniční směsi buď ke změně inhibice nedošlo, nebo došlo 

k jejímu zvýšení. Výjimkou byl asfalt podroben degradaci izolovanými bakteriálními 

kmeny, kdy byla toxicita snížena.  

5) Sledování biodegradace pomocí biomarkerů 

Biodegradace byla sledována s použitím  biomarkerů z řady isoprenoidních alkanů 

(pristan, fytan) a pentacyklických triterpanů – hopanů (např. 17α(H),21β(H)-hopan, 

17α(H),21β(H)-30-norhopan, dále hopany detekované v rozmezí uhlovodíků C25-C40 (ion 
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191), hopany detekované v rozmezí uhlovodíků C30-C40 (ion 191). Bylo otestováno 15 

biomarkerních indexů.  

Byl potvrzen předpoklad, že se biomarkerní indexy založené na poměru snadno 

degradovatelné složky (většinou n-alkan) k obtížně degradovatelné složce (biomarker) 

(např. index C17/Pristan nebo C18/Fytan) v průběhu degradačního procesu snižují. 

Charakter poklesu biomarkerů a biomarkerních indexů korespondoval s poklesem 

celkového obsahu NEL. 

Bylo potvrzeno, že se biomarkerní indexy založené na poměru uhlovodíků C10 až C28 

při odtěkávání kontaminantu snižují. 

Jako nevhodné pro sledování degradace těžkých ropných frakcí asfaltu a mazutu se 

ukázaly pristan a fytan. V případě asfaltu nebyla prokázána potřebná odolnost těchto 

biomarkerů vůči degradaci, v případě mazutu pak byla jejich identifikace pomocí GC-MS 

z důvodu vysokého obsahu aromatických látek metodikou velmi komplikovaná.     

Při sledování biodegradace mazutu byly sice identifikovány hopany, avšak jejich stanovení 

používanou metodikou bylo nemožné vzhledem k tomu, že některé aromáty 

v chromatogramu překrývají hopany i při izolaci iontu charakteristického pro hopany, čímž 

brání vyhodnocení těchto biomarkerů. Jak ukázal tento experiment, může být vysoký 

obsah aromatických uhlovodíků přítomných v kontaminantu problematickým 

při hodnocení vlastních biomarkerů, příp. toto hodnocení zcela znemožnit. 

Bylo prokázáno, že neexistuje jediný biomarker, který by bylo možné používat 

pro hodnocení biodegradace všech typů ropných kontaminací.   

6) Bakteriální kultury vhodné k biodegradaci ropných látek 

Při laboratorních experimentech jsem použila bakteriální kmeny Acinetobacter baumanii, 

Acinetobacter lwofii, Citrobacter youngae, Pseudomonas fluorescens, Pseudomonas 

putida, Pseudomonas stutzeri, které byly dříve vyizolovány z lokalit kontaminovaných 

ropnými produkty (nafta, benzín, ropa apod.) a které jsou s úspěchem využívány 

při bioremediačních aktivitách společnosti Dekonta. Byla potvrzena vhodnost této směsi 

k biodegradaci nafty, oleje, ropy. V případě těžkých ropných frakcí (mazut, asfalty) byla 

účinnost biodegradace výrazně nižší.  

V případě biodegradace asfaltové silniční směsi byla úspěšně použita vlastní bakteriální 

kultura izolovaná z prostředí dlouhodobě kontaminovaného těmito ropnými látkami, 

obsahující kmeny Acinetobacter calcoaceticus, Pseudomonas fluorescens 

a Sphingobacterium sp. 

Použití autochtonní mikroflóry vykázalo vysokou účinnost v případě biodegradace staré 

ropné zátěže.   
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7) Podmínky biodegradačních experimentů 

Experimenty byla potvrzena nezbytnost udržování optimální hodnoty pH prostředí, resp. 

kontaminované matrice mezi 6 – 8. Snížení pH pod tuto mez vede ke snížení počtu bakterií 

a ke stagnaci biodegradačních dějů. 

Dále byla potvrzena důležitost přihnojování degradované matrice pro biodegradační 

procesy.  Dotace dusíku a fosforu formou průmyslového hnojiva významně podpořila 

nárůst degradační mikroflóry s následným potenciálem pro samotnou biodegradaci, jak lze 

vysledovat z porovnání inokulovaných a kontrolních vzorků.   

 

5.2 NAPLNĚNÍ CÍLE DISERTAČNÍ PRÁCE 

Lze konstatovat následující: 

 Pro jednotlivé typy ropných kontaminantů byly nalezeny vhodné biomarkery 

a stanoveny biomarkerní indexy, jejichž aplikovatelnost pro hodnocení 

biodegradačního procesu byla laboratorními experimenty ověřena.  

 Těsné korelace mezi hodnotami biomarkerních indexů a obsahu NEL jsou potvrzením 

správnosti výběru těchto indexů. 

 Během biodegradačního experimentu dochází nejen k biodegradaci, ale i k odvětrání 

nejvíce těkavých složek. Pokud dochází k odvětrání, příslušné indexy (založené 

na poměrech uhlovodíků od C10 do C18 a uhlovodíků od C19 do C28) zachycující tento 

vliv se snižují.  

 Hlavní výhodou použití biomarkerů při sledování biodegradace je možnost určení 

míry degradace kontaminovaných materiálů a odhadu výsledné účinnosti sanačního 

zásahu již při vstupních chemických analýzách kontaminantu.   

 Stanovení biomarkerů pomocí GC-MS může být velmi komplikované, pokud 

kontaminant obsahuje vysoký podíl aromatických látek, které znemožňují identifikaci 

biomarkerů v chromatogramu (např. mazut).  

 

5.3 DOPORUČENÍ PRO DALŠÍ PRÁCI 

Další výzkum v této oblasti by bylo vhodné zaměřit: 

 na studium vlivu matrice (půdní typ, obsah organických a anorganických látek) 

na průběh biodegradace a její monitorování pomocí biomarkerů 

 na ověření vhodnosti použití biomarkerů pro sledování degradace ropných látek 

i jinými mikroorganismy než jsou aerobní heterotrofní bakterie  
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 na hodnocení biodegradačního experimentu pomocí biomarkerních indexů založených 

na dalších biomarkerech (např. R a S isomerech homohopanů)  

 na získání časových průběhů degradace ropných kontaminantů v polních podmínkách 

se zaměřením na praktické využití (např. forensní obory, sanace ekologických zátěží).  
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PŘÍLOHA A: Polyaromatické uhlovodíky doporučené EPA ke sledování (IARC, 1983) 
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PŘÍLOHA B: Závislost mezi obsahem NEL v matrici a množstvím bakteriemi 

vyprodukovaného CO2 (experiment biodegradace vybraných ropných látek, A-I, A-II) 
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Příloha B, Graf 1: Závislost produkce CO2 na obsahu NEL pro naftu (exp. A-I) 

Příloha B, Graf 2: Závislost produkce CO2 na obsahu NEL pro olej (exp. A-I) 
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Příloha B, Graf 3: Závislost produkce CO2 na obsahu NEL pro ropu (exp. A-II) 

Příloha B, Graf 4: Závislost produkce CO2 na obsahu NEL pro olej (exp. A-II) 
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PŘÍLOHA C: Porovnání biomarkerních indexů u kontaminantu a připravené uměle 

kontaminované matrice (experiment biodegradace vybraných ropných látek, A-I) 
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Příloha C, Graf 1: Porovnání biomarkerního indexu 2 u nafty a vstupního vzorku kontam. naftou 

Příloha C, Graf 2: Porovnání biomarkerního indexu 4 u nafty a vstupního vzorku kontam. naftou 
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Příloha C, Graf 3: Porovnání biomarkerního indexu 5 u nafty a vstupního vzorku kontam. naftou 

Příloha C, Graf 4: Porovnání biomarkerního indexu A u nafty a vstupního vzorku kontam. naftou 
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E - ((C13,C14,C15)/(C16,C17,C18))

0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

1,2

1,4

NAFTA nafta-K nafta-1 nafta-2

K
o
e
fic

ie
n
t 
o
d
v
ě
tr

á
n
í

 

Příloha C, Graf 5: Porovnání biomarkerního indexu D u nafty a vstupního vzorku kontam. naftou 

Příloha C, Graf 6: Porovnání biomarkerního indexu E u nafty a vstupního vzorku kontam. naftou 
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Příloha C, Graf 7: Porovnání biomarkerního indexu 30 u oleje a vstupního vzorku kontam. olejem  

Příloha C, Graf 8: Porovnání biomarkerního indexu 1 u ropy a vstupního vzorku kontam. ropou 
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Příloha C, Graf 9: Porovnání biomarkerního indexu 3 u ropy a vstupního vzorku kontam. ropou  

Příloha C, Graf 10: Porovnání biomarkerního indexu 4 u ropy a vstupního vzorku kontam. ropou  
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Příloha C, Graf 11: Porovnání biomarkerního indexu 5 u ropy a vstupního vzorku kontam. ropou 

Příloha C, Graf 12: Porovnání biomarkerního indexu B u ropy a vstupního vzorku kontam. ropou 
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Příloha C, Graf 13: Porovnání biomarkerního indexu C u ropy a vstupního vzorku kontam. ropou  

Příloha C, Graf 14: Porovnání biomarkerního indexu D u ropy a vstupního vzorku kontam. ropou 

E - ((C13,C14,C15)/(C16,C17,C18))

0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

1,2

1,4

ROPA ropa-K ropa-1 ropa-2

K
o
e
fic

ie
n
t 
o
d
v
ě
tr

á
n
í

25 - ((C25-C40)/(Hopany))

0

2

4

6

8

10

ROPA ropa-K ropa-1 ropa-2

B
io

d
e
g
ra

d
a
č
n
í 
k
o
e
fic

ie
n
t

 

Příloha C, Graf 15: Porovnání biomarkerního indexu E u ropy a vstupního vzorku kontam. ropou  

Příloha C, Graf 16: Porovnání biomarkerního indexu 25 u ropy a vstupního vzorku kontam. ropou 
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Příloha C, Graf 17: Porovnání biomarkerního indexu 30 u ropy a vstupního vzorku kontam. ropou 

Příloha C, Graf 18: Porovnání biomarkerního indexu H30/H29 u ropy a vstupního vzorku kontam. ropou 
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PŘÍLOHA D: Závislost biomarkerních indexů na obsahu NEL pro jednotlivé 

kontaminanty (experiment biodegradace vybraných ropných látek, A-I, A-II) 
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Příloha D, Graf 1: Závislost biomarkerního indexu 5 na obsahu NEL pro naftu (exp. A-I) 

Příloha D, Graf 2: Závislost biomarkerního indexu B na obsahu NEL pro naftu (exp. A-I) 
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Příloha D, Graf 3: Závislost biomarkerního indexu C na obsahu NEL pro naftu (exp. A-I) 

Příloha D, Graf 4: Závislost biomarkerního indexu D na obsahu NEL pro naftu (exp. A-I) 
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Příloha D, Graf 5: Závislost biomarkerního indexu E na obsahu NEL pro naftu (exp. A-I) 

Příloha D, Graf 6: Závislost biomarkerního indexu 1 na obsahu NEL pro ropu (exp. A-I) 
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Příloha D, Graf 7: Závislost biomarkerního indexu 2 na obsahu NEL pro ropu (exp. A-I) 

Příloha D, Graf 8: Závislost biomarkerního indexu 3 na obsahu NEL pro ropu (exp. A-I) 
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Příloha D, Graf 9: Závislost biomarkerního indexu 4 na obsahu NEL pro ropu (exp. A-I) 

Příloha D, Graf 10: Závislost biomarkerního indexu 25 na obsahu NEL pro ropu (exp. A-I) 
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Příloha D, Graf 11: Závislost biomarkerního indexu 30 na obsahu NEL pro ropu (exp. A-I) 

Příloha D, Graf 12: Závislost biomarkerního indexu H30/H29 na obsahu NEL pro ropu (exp. A-I) 
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Příloha D, Graf 13: Závislost biomarkerního indexu A na obsahu NEL pro ropu (exp. A-I) 

Příloha D, Graf 14: Závislost biomarkerního indexu B na obsahu NEL pro ropu (exp. A-I) 
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Příloha D, Graf 15: Závislost biomarkerního indexu C na obsahu NEL pro ropu (exp. A-I) 

Příloha D, Graf 16: Závislost biomarkerního indexu 25 na obsahu NEL pro olej (exp. A-I) 
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Příloha D, Graf 17: Závislost biomarkerního indexu 1 na obsahu NEL pro naftu (exp. A-II) 

Příloha D, Graf 18: Závislost biomarkerního indexu 2 na obsahu NEL pro naftu (exp. A-II) 
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Příloha D, Graf 19: Závislost biomarkerního indexu 3 na obsahu NEL pro naftu (exp. A-II) 

Příloha D, Graf 20: Závislost biomarkerního indexu 4 na obsahu NEL pro naftu (exp. A-II) 
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Příloha D, Graf 21: Závislost biomarkerního indexu 5 na obsahu NEL pro naftu (exp. A-II) 

Příloha D, Graf 22: Závislost biomarkerního indexu 1 na obsahu NEL pro ropu (exp. A-II) 
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Příloha D, Graf 23: Závislost biomarkerního indexu 2 na obsahu NEL pro ropu (exp. A-II) 

Příloha D, Graf 24: Závislost biomarkerního indexu 3 na obsahu NEL pro ropu (exp. A-II) 
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Příloha D, Graf 25: Závislost biomarkerního indexu 4 na obsahu NEL pro ropu (exp. A-II) 

Příloha D, Graf 26: Závislost biomarkerního indexu 5 na obsahu NEL pro ropu (exp. A-II) 
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Příloha D, Graf 27: Závislost biomarkerního indexu 10 na obsahu NEL pro ropu (exp. A-II) 

Příloha D, Graf 28: Závislost biomarkerního indexu 12 na obsahu NEL pro ropu (exp. A-II) 
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Příloha D, Graf 29: Závislost biomarkerního indexu 13 na obsahu NEL pro ropu (exp. A-II) 

Příloha D, Graf 30: Závislost biomarkerního indexu 14 na obsahu NEL pro ropu (exp. A-II) 
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Příloha D, Graf 31: Závislost biomarkerního indexu 15 na obsahu NEL pro ropu (exp. A-II) 

Příloha D, Graf 32: Závislost biomarkerního indexu 16 na obsahu NEL pro ropu (exp. A-II) 
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Příloha D, Graf 33: Závislost biomarkerního indexu 17 na obsahu NEL pro ropu (exp. A-II) 

Příloha D, Graf 34: Závislost biomarkerního indexu 18 na obsahu NEL pro ropu (exp. A-II) 
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Příloha D, Graf 35: Závislost biomarkerního indexu 19 na obsahu NEL pro ropu (exp. A-II) 

Příloha D, Graf 36: Závislost biomarkerního indexu 20 na obsahu NEL pro ropu (exp. A-II) 
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Příloha D, Graf 37: Závislost biomarkerního indexu 22 na obsahu NEL pro ropu (exp. A-II) 

Příloha D, Graf 38: Závislost biomarkerního indexu 23 na obsahu NEL pro ropu (exp. A-II) 
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Příloha D, Graf 39: Závislost biomarkerního indexu 24 na obsahu NEL pro ropu (exp. A-II) 

Příloha D, Graf 40: Závislost biomarkerního indexu 26 na obsahu NEL pro ropu (exp. A-II) 
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Příloha D, Graf 41: Závislost biomarkerního indexu 27 na obsahu NEL pro ropu (exp. A-II) 

Příloha D, Graf 42: Závislost biomarkerního indexu 57/191 na obsahu NEL pro ropu (exp. A-II) 
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Příloha D, Graf 43: Závislost biomarkerního indexu H30/H29 na obsahu NEL pro ropu (exp. A-II) 

Příloha D, Graf 44: Závislost biomarkerního indexu 8 na obsahu NEL pro ropu (exp. A-II) 
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Příloha D, Graf 45: Závislost biomarkerního indexu 10 na obsahu NEL pro olej (exp. A-II) 

Příloha D, Graf 46: Závislost biomarkerního indexu 12 na obsahu NEL pro olej (exp. A-II) 
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Příloha D, Graf 47: Závislost biomarkerního indexu 13 na obsahu NEL pro olej (exp. A-II) 

Příloha D, Graf 48: Závislost biomarkerního indexu 14 na obsahu NEL pro olej (exp. A-II) 
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Příloha D, Graf 49: Závislost biomarkerního indexu 15 na obsahu NEL pro olej (exp. A-II) 

Příloha D, Graf 50: Závislost biomarkerního indexu 16 na obsahu NEL pro olej (exp. A-II) 
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Příloha D, Graf 51: Závislost biomarkerního indexu 17 na obsahu NEL pro olej (exp. A-II) 

Příloha D, Graf 52: Závislost biomarkerního indexu 18 na obsahu NEL pro olej (exp. A-II) 
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Příloha D, Graf 53: Závislost biomarkerního indexu 57/191 na obsahu NEL pro olej (exp. A-II) 

Příloha D, Graf 54: Závislost biomarkerního indexu H30/H29 na obsahu NEL pro olej (exp. A-II) 
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PŘÍLOHA E: Závislost biomarkerů na době biodegradace (experiment biodegradace 

vybraných biomarkerů, D) 
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Příloha E, Graf 1: Závislost obsahu pristanu na době biodegradace v inokulovaném vzorku s naftou (exp. D) 

Příloha E, Graf 2: Závislost obsahu pristanu na době biodegradace v neinokulovaném vzorku s naftou (exp. 

D) 
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Příloha E, Graf 3: Závislost obsahu pristanu na době biodegradace v inokulovaném vzorku s pristanem, 

fytanem a naftou (exp. D) 

Příloha E, Graf 4: Závislost obsahu fytanu na době biodegradace v neinokulovaném vzorku s  naftou (exp. 

D) 
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Příloha E, Graf 5: Závislost obsahu fytanu na době biodegradace v inokulovaném vzorku s pristanem a 

fytanem (exp. D) 

Příloha E, Graf 6: Závislost obsahu fytanu na době biodegradace v neinokulovaném vzorku s pristanem a 

fytanem (exp. D) 
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