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Anotace 

Diplomová práce se zabývá studiem heterotrofního louţení vybraných olověných minerálŧ 

pomocí vybraných bakteriálních kmenŧ rodu Cupriavidus, Rhodococcus a Pseudomonas. 

Cílem této práce bylo ověření rezistenčních vlastností těchto kmenŧ a jejich účinnosti 

v procesu biolouţení, který vede k uvolňování olova z vybraných minerálŧ. Biolouţící 

proces byl sledován po dobu 4 týdnŧ s pouţitím vybraných bakteriálních kmenŧ, které 

zahrnovaly sbírkové kmeny i nové izoláty z míst s antropogenní kontaminací toxickými 

kovy. Výsledky dokládají významné solubilizační schopnosti bakterií k uvolňování olova 

ze sledovaných minerálŧ, nejúčinnějším bakteriálním kmenem se projevil nový izolát 

Pseudomonas chlororaphis ZK-1, který dokázal uvolnit aţ 9,59 % olova.  

Klíčová slova 

Anglesit; bakterie; biolouţení; cerusit; kotunit; olovo; solubilizace 

 

Abstract 

The diploma thesis deals with the study of selected heterotrophic leaching of lead minerals 

using selected bacterial strains of Cupriavidus, Rhodococcus and Pseudomonas. The aim 

of this work was to verify the properties of resistance of these strains and their efficiency in 

the process bioleaching, which leads to the release of lead from selected minerals. 

Bioleaching process was monitored over 4 weeks using the selected bacterial strains, 

which included collection strains, new isolates from sites with anthropogenic 

contamination of toxic metals. The results show a significant solubilizing ability of 

bacteria to the release of lead from monitored minerals, the most effective bacterial strain 

showed a new isolate of Pseudomonas chlororaphis ZK-1, which could release up to 

9,59 % lead. 
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1 ÚVOD 

Celosvětová rostoucí industrializace a modernizace zemědělských postupŧ má 

nepříznivý vliv na ekosystém jako celek. Antropogenní vlivy zanechávají v prostředí 

toxické a potenciálně toxické kovy jako je arsen, olovo, chrom, nikl, zinek, měď 

a kadmium, které se akumulují a mají schopnost persistence. Kontaminace toxickými kovy 

představuje váţná zdravotní i environmentální rizika. Vysoká koncentrace olova 

v ţivotním prostředí zpŧsobuje přímé ohroţení zdraví lidí, ale i zvířat, neboť olovo zpětně 

z prostředí vstupuje do potravin, vody a také je zcela přirozeně absorbováno kulturními 

rostlinami rostoucími v kontaminované pŧdě (Murthy a kol., 2012). 

K odstraňování olova se vyuţívá mnoho konvenčních metod zaloţených na 

pyrometalurgických a hydrometalurgických technologiích, které však nejsou vţdy 

ekonomicky a energeticky výhodné. Díky zavádění přísnějších pravidel ochrany ţivotního 

prostředí získávají na významu moderní biohydrometalurgické technologie, jako je 

například biolouţení pomocí mikroorganismŧ. Solubilizace minerálních rud pŧsobením 

mikroorganismŧ je efektivní, úsporná a ekologicky šetrná metoda (Chaudrahy a kol., 

2014). Mezi dosud vyuţívané mikroorganismy v procesu mikrobiálního louţení toxických 

kovŧ patří především chemolitotrofní bakterie rodu Acidithiobacillus a mikroskopické 

houby rodu Aspergillus, pouţití jiných druhŧ heterotrofních bakterií je dosud novou a málo 

prozkoumanou metodou získávání kovŧ z minerálŧ a hornin. 

Odstranění přirozeně vyskytujícího se olova z ţivotního prostředí je zaloţeno na 

biologicky indukovaném uvolňování tohoto prvku z minerálu na základě produkce 

mikrobiálních metabolitŧ heterotrofních mikroorganismŧ (Burgstaller a Schinner, 1993). 

Mikroorganismy kolonizující minerály s obsahem kovového prvku tak díky své přirozené 

aktivitě mohou zvýšit jeho mobilitu, rozpustnost, ale i biologickou dostupnost (Kolenčík 

a kol., 2014). 

Cílem této diplomové práce bylo ověření rezistenčních vlastností vybraných 

bakteriálních kmenŧ rodu Cupriavidus, Rhodococcus a Pseudomonas vŧči olovu. Následné 

vyuţití těchto bakteriálních kmenŧ v procesu experimentálního heterotrofního louţení ze 

vzorkŧ vybraných minerálŧ – anglesitu, cerusitu a kotunitu bylo provedeno za účelem 

uvolnění olova k jeho zpětné recyklaci a zpracování v prŧmyslových procesech. 
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2 OLOVO 

Olovo patří k nejstarším kovŧm vyuţívaných člověkem, zmínka o jeho existenci se 

objevuje v prvních knihách Starého zákona. Jiţ v letech 7000 – 5000 př. Kr. se ve starém 

Egyptě pouţívalo olovo například při glazování keramiky, bylo také vyuţíváno pro rozvod 

vody, a to například při stavbě visutých babylónských zahrad, kde bylo podloţí pokryto 

olověnými plechy, jeţ slouţily k udrţování vlhkosti (Greenwood a kol., 1993). 

Pouţívání olova bylo zaznamenáno také ve starém Římě, kde docházelo 

k chronickým otravám tímto toxickým kovem. Osudným se jim stala záliba ve víně, neboť 

se skladovalo v olověných nádobách. Takto uskladněné víno pomalu rozpouštělo stěny 

nádoby a jedovaté sloţky se dostávaly do nápoje. Další jedovaté sloučeniny pocházely 

z přídavku octanu olovnatého, zvaného téţ „olověný cukr“, který se pouţíval pro jeho 

sladkou chuť a zastavení kvasných reakcí (Perrelli a kol., 1984). Ve středověké Evropě se 

olovo hojně vyuţívalo při výrobě vitráţí, rakví, střešních krytin, nádrţí nebo pro 

sochařství. Roztavené olovo se uplatňovalo při mučení nepřátel či při odlévání nábojŧ. 

V době objevení knihtisku se pak uţívalo slitin olova s antimonem (Navrátil a Rohovec, 

2006). 

V dnešní době se nejvíce vyuţívá rafinované olovo, které se vyrábí jak 

z primárních, tak ze sekundárních zdrojŧ. Primárními zdroji jsou minerály a sekundárními 

recyklované materiály s obsahem olova, kam patří olověné trubky, autobaterie a další 

výrobky. V současné době na recyklaci olověných materiálŧ připadá 14 % světové 

produkce rafinovaného olova (Harrison, 1984).  

2.1 Fyzikálně-chemické vlastnosti 

Olovo je nejhojněji vyskytující se těţký kov v zemské kŧře, neboť tři ze čtyř jeho 

stabilních izotopŧ – 
206

Pb, 
207

Pb a 
208

Pb jsou konečnými produkty přirozených 

rozpadových řad. V přírodě se olovo vyskytuje zejména jako Pb
2+

, ve sloučeninách také 

často jako Pb
4+

 (Touţín, 2008; Štěpánek, 2015). 

Olovo je stříbrošedý, měkký, nízkotavitelný, a na čerstvém řezu lesklý kov s velkou 

odolností vŧči korozi. Na vzduchu jeho povrch rychle oxiduje a vytváří tenkou ochrannou 

vrstvu z nerozpustných sloučenin ve formě oxidŧ, síranŧ nebo uhličitanŧ, která ho chrání 
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před další korozí. Jeho obrovskou výhodou je velmi nízká teplota tání a kujnost, které 

zajišťují snadné odlévání, tvarování a další jeho zpracovávání. Lze ho snadno tavit 

s dalšími kovy a vytvářet nízkotavitelné olověné slitiny, které jsou tvrdší neţ čisté olovo 

a dají se dobře odlévat. Je špatným vodičem tepla i elektřiny. Olověné páry pŧsobí jako 

prudký jed. Olovo se rozpouští pouze v horké kyselině dusičné (HNO3) nebo v kyselině 

octové (CH3COOH) dle následujících rovnic (Logan a Selwyn, 2007; Touţín, 2008; 

Štěpánek, 2015) : 

  O4H2NONO3Pb8HNO3Pb 2233   

  2233 HPbCOOCHCOOH2CHPb   

Olovo snadno koroduje v dešťové vodě, také ve vodě s obsahem hnijících 

organických látek a v alkáliích. Olovo je velice odolné vŧči pŧsobení kyseliny sírové, 

siřičité, chromité, fosforečné a studené kyselině chlorovodíkové (Ustohal, 1992; 

Schweitzer, 2003). Tabulka 1 a 2 vyjadřuje základní fyzikální a chemické vlastnosti olova. 

 

Tabulka 1: Fyzikální vlastnosti olova (Mikulčák, 2007) 

Vlastnost Hodnota 

Hustota  11,34 [g.cm
-3

] 

Tepelná vodivost  34,9 [Wm
-1

K
-1

] 

Teplota tání  327,502 [°C] 

Teplota varu  1740 [°C] 

Měrná tepelná kapacita  129,8 [Jkg
-1

K
-1

] 

Součinitel roztaţnosti při 20 °C  29 [10
-6

K
-1

] 

Měrný elektrický odpor 0,206 [10
-6

Ω.m] 

Slučovací teplo 4,799 [kJ.mol
-1

] 
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Tabulka 2 Chemické vlastnosti olova (Mikulčák, 2007) 

Vlastnost Hodnota 

Chemická značka Pb (lat. Plumbum) 

Atomové číslo 82 

Relativní atomová hmotnost 207,2 

Elektronová konfigurace [Xe] 4f
14

5d
10

6s
2
6p

2 

Skupenství pevné 

Paulingova elektronegativita 2,33 

Oxidační čísla Cu
+II

, Cu
+IV

 

 

2.2 Výskyt olova v minerálech 

Nejdŧleţitějším zdrojem olova jsou v přírodě olověné rudy, zejména galenit, 

anglesit a cerusit. Podle vzniku lze tyto rudy rozdělit na primární a sekundární; primární 

rudy vznikly v zemské kŧře při pŧvodních chemických dějích, sekundární minerály 

vznikly zvětráváním rud primárních (Dašnar, 2005). 

2.2.1 Primární rudy olova 

Mezi primární rudy olova patří především nejrozšířenější olověná ruda, kterou je 

galenit (PbS). Galenit (Obr. 1) obsahuje 86,6 % olova a mnoho stopových prvkŧ jako je 

Ag, As, Bi, Sb aj. Vyskytuje se ve vyvřelých a sedimentálních horninách, těţko rozpustný 

je v HCl a v HNO3. Má světle šedou aţ tmavě šedou kovově lesklou barvu. Tvoří dobře 

tvarované krystaly a je nemagnetický. Galenit těţko zvětrává a jeho přeměna na 

sekundární minerály probíhá často v řadě galenit – anglesit – cerusit (Dašnar, 2005). 

Dalšími primárními rudami jsou bournonit (PbCuSbS3), jamesonit (Pb4FeSb6S14) 

a boulagerit (Pb5Sb4S11) (Barthelmy, 2014; Matyášek a Suk, 2007). 
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Obr. 1 Galenit (www.mindat.org) 

2.2.2 Sekundární rudy olova 

Anglesit (PbSO4) je sekundární rudou olova, která vzniká přeměnou galenitu. Po 

chemické stránce je bílou, pevnou látkou bez zápachu. Tato sloučenina je téměř nerozpustná ve 

vodě i v alkoholech, avšak rozpustná v kyselině chlorovodíkové a dusičné. Krystaly jsou čiré, 

často pro své vlastnosti nazývané téţ jako „olověné sklo“. Anglesit je vysoce toxický pro vodní 

organismy (Švec, 2014). Vzniká oxidací galenitu ve svrchních polohách loţisek olověných 

rud a obsahuje aţ 68,32 % olova (Barthelmy, 2014). Minerál byl pojmenován v roce 1832 

François Sulpice Beudantem podle oblasti, ve které byl nalezen, a to v dole Parys na 

ostrově Anglesey ve Wales (Velká Británie). 

 

Obr. 2 Krystalografické formy anglesitu: a) krystal klencové soustavy b) krystal čtverečné 

soustavy (www.mindat.org) 

Anglesit krystalizuje v orthorombické (kosočtverečné) soustavě a tvoří tabulkovité, 

sloupcovité, pyramidové a další krystaly (Obr. 2). V přírodě vzniklé krystaly tohoto 

http://www.mindat.org/
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minerálu mohou být bezbarvé nebo mohou mít modrou, zelenou aţ ţlutou barvu s matným 

aţ diamantovým leskem (Obr. 3). 

 

 

Obr. 3 Krystaly anglesitu (www.mindat.org) 

Cerusit (PbCO3) byl pojmenován v roce 1845 Wilhemem Karl von Haidingerem, 

název pochází z latinského slova cerussa – „bílé olovo“. Stejně jako anglesit krystalizuje 

v orthorombické krystalické soustavě a nachází se v rŧzných krystalických modifikacích 

(Obr. 4). 

Minerál má bezbarvou, bělavou nebo ţlutou barvu s matným aţ diamantovým 

leskem (Obr. 5). Vzniká oxidací galenitu i jiných primárních olověných minerálŧ na 

rudních ţilách, nejčastěji v Pb-Zn loţiskách. Po chemické stránce jde o uhličitan olovnatý, 

který je pevnou, bílou, nehořlavou a ve vodě nerozpustnou sloučeninou bez zápachu. Bývá 

součástí pigmentu olověné běloby, která pŧsobením H2S černá z dŧvodu vzniku PbS (Švec, 

2014; Šrámek, 2000).  

Cerusit mŧţe obsahovat aţ 77,54 % olova (Barthelmy, 2014; Vávra, 2012). 

 

http://www.mindat.org/
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Obr. 4 Dvojčetné krystaly cerusitu: a) opakované penetrační dvojčata cerusitu v jednoklonné 

soustavě b) dvojčetný krystal cerusitu v klencové soustavě (www.mindat.org) 

 

 

Obr. 5 Cerusit (www.mindat.org) 

 

Kotunit (PbCl2) má bezbarvou, zelenou, ţlutou nebo bělavou barvu 

s diamantovým leskem (Obr. 6). Vzniká oxidací galenitu a obsahuje aţ 74,50 % olova 

(Barthelmy, 2014). Z chemického hlediska se jedná o sloučeninu chlorid olovnatý, který je 

bílou a pevnou látkou bez zápachu. Ve studené vodě je nerozpustný, naopak v horké vodě 

se rozpouští dobře. Při pŧsobení světla je nestabilní sloučeninou – pomocí ultrafialového 

nebo viditelného světla dochází k vylučování kovového olova. Chlorid olovnatý lze 

připravit reakcí oxidu olovnatého s kyselinou chlorovodíkovou dle rovnice (Šrámek, 2000; 

Kuglerová, 2006; Švec, 2014):  

OHPbCl2HClPbO 22   

http://www.mindat.org/
http://www.mindat.org/
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Obr. 6 Kotunit (www.mindat.org) 

Kotunit byl pojmenován podle italského profesora anatomie Domenico Cotunga 

z Neapolské univerzity. Stejně jako anglesit a cerusit krystalizuje v orthorombické 

krystalické soustavě a tvoří obvykle zploštělé a protáhlé krystaly v rŧzných odstínech 

(www.mindat.org). 

2.3 Biologický význam olova 

Olovo se jako těţký kov dostává do lidského organismu nejčastěji vdechnutím 

(plicní inhalací) při spalování olověných materiálŧ a při odstraňování olověných nátěrŧ, 

případně přijímáním intoxikovaných potravin, pitnou vodou, ale i kŧţí (World Health 

Organization). 

V lidském těle nemá olovo ţádnou fyziologickou úlohu, avšak z chemického 

hlediska se chová jako inhibitor transportu kyslíku a vápníku a mění nervový přenos 

(Lidsky a Schneider, 2003). Z tohoto dŧvodu výrazně narušuje výměnu látek. Podíl 

anorganických sloučenin olova, vstřebávaných z trávicí soustavy, závisí na věku jedince. U 

dospělých jedincŧ se vstřebává zhruba 10 % z poţité látky, zatímco u dětí aţ 50 %. 

Vstřebávání olova do organismu zpŧsobuje nedostatek ţeleza, vápníku, zinku, ale i fosfátu 

v potravě. U dospělých jedincŧ se zhruba 90 % olova přijatého organismem kumuluje 

v kostech, u dětí se v kostech kumuluje přibliţně 60 %. Aktuálně se studují endokrinní 

účinky olova, neboť byl zjištěn jeho vliv na sexuální zrání dívek v podobě opoţděného 

pubertálního vývoje, vzniku nepravidelné menstruace, ovlivnění plodnosti ţen, ale také 

jeho negativní vliv na výšku a váhu lidské populace (Doumouchtsis a kol., 2009; 

Krmenčík, 2007). 
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Toxikologické studie prokázaly, ţe ionty olova vstřebávané do těla, se po určité 

době dostávají do krve, kde se váţou na erytrocyty, zejména na jejich membránu a krevní 

barvivo hemoglobin. Jejich prostřednictvím jsou transportovány na rŧzná cílová místa 

v organismu, kde se následně ukládají a ovlivňují cílové orgány, mezi cílové orgány patří 

především dlouhé kosti, mozek, játra, ledviny a placenta (Kafka a Punčochářová, 2002; 

Krmenčík, 2007). 

Otrava olovem je jedním z nejběţnějších a nejlépe prozkoumaných dětských 

onemocnění toxického pŧvodu a představuje zhruba 0,6 % z celosvětových nemocí. Děti 

jsou po celém světě vystaveny expozici olova z rŧzných zdrojŧ, jako jsou staré olověné 

nátěry, olovo se uvolňuje při spalování olověných odpadŧ, olovo bývá součástí léčiv 

a hraček, známé jsou i další zdroje (WHO, 2009). Olovnaté ionty mají karcinogenní 

a teratogenní účinky, neboť mohou prostupovat ochrannou bariérou placenty a poškodit 

nervový systém plodu, případně zpŧsobit jeho ztrátu. Biologický poločas rozpadu olova 

v krvi je 20 – 30 dní, v kostech však řádově aţ desítky let. Právě depozice v kostech je 

potenciálním nebezpečím, neboť odtud se olovo mŧţe z kostí snadno vylučovat zpět do 

krve. Tento stav nastává především při změně fyziologického stavu, jako je těhotenství, 

laktace či chronická onemocnění (Kafka a Punčochářová, 2002). Jak uţ bylo zmíněno 

výše, olovo vykazuje schopnost hromadit se a ukládat v kostech, coţ v těhotenství 

zpŧsobuje uvolnění uloţeného olova do krevního oběhu matky a následně přenosu do 

krevního oběhu dítěte, ze kterého snadno vstupuje do vyvíjejícího se mozku dítěte přes 

nezralou hematoencefalitickou bariéru (Lidský a Schneider, 2003). Vyvíjející se mozek 

doprovází mimořádně sloţité diferenciační procesy, které se projevují rychlým rŧstem 

a vývojem, během nichţ mŧţe olovo interferovat. Následné poškození mozku je chronické, 

nevratné a neléčitelné (Bellinger a kol., 1992; WHO, 2010). V raném dětství olovo 

zpŧsobuje také re-programování genŧ, které mohou vést ke změně genetické exprese 

a vzniká tak zvýšené riziko onemocnění v pozdějším věku (Wu a kol., 2008; Pilsner a kol., 

2009). Olovo se z těla vylučuje močí či stolicí (Kafka a Punčochářová, 2002). 

 U chronické otravy olovem dochází kromě anémie také k poruchám příjmu 

potravy, letargii, podráţděnosti, ke sniţování soustředěnosti a sniţování IQ. Otravy olovem 

jsou léčeny podáváním chelatačních činidel jako je edetan vápenato-disodný či 

dimerkaprol. Vzniklé komplexy jsou pak následně vylučovány z těla močí pomocí ledvin 

(Krmenčík, 2007). 
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Velmi toxické jsou rovněţ výpary olova, které jsou velmi jedovaté – při jejich 

vdechování vznikají akutní otravy. U akutních otrav dochází hlavně k poškození nervové 

soustavy, coţ se projevuje podráţděností, poruchami pozornosti, bolestmi hlavy, svalovým 

třesem, halucinacemi, poklesem soustředění, atd. Akutní otravy olovem u batolat, která 

jsou na jeho účinky citlivější, mohou vyvolat  poškození mozku projevující se ztrátou 

vědomí, následně kómatem aţ smrtí (Integrovaný registr znečišťování; Krmenčík, 2007). 

Bylo zjištěno, ţe olovo je vysoce toxické také pro mikroorganismy, bezobratlé 

ţivočichy i obratlovce (Byrne a Gill, 2011). Zajímavé je, ţe nejméně toxické se jeví vŧči 

perloočkám rodu Daphnia, které jsou známými testovacími organismy v monitoringu 

ţivotného prostředí (Kafka a Punčochářová, 2002; Meyer, 2007). 

2.4 Environmentální význam olova 

Olovo se na zemské kŧře vyskytuje v pŧdách, vodách i v atmosférických 

komponentech biosféry. Přirozenými zdroji uniká olovo do ovzduší ve formě silikátového 

prachu a kouře při poţárech. Mnohem významnějšími zdroji jsou však zdroje 

antropogenní. Hlavními antropogenními zdroji jsou spalovací procesy (spalovaní fosilních 

paliv a odpadŧ), chemický prŧmysl (hnojiva), těţební a zpracovatelský prŧmysl (úprava 

rud), výroba a zpracování akumulátorŧ, pigmentŧ do barev a další procesy chemické 

prŧmyslové výroby (Bencko a kol., 2011). 

Olovo vyskytující se ve vzduchu se váţe na prachové částice, které mohou být 

následně smyty deštěm do pŧdy, vody, případně usazeny na vegetaci. Přibliţná doba 

setrvání olova v atmosféře se pohybuje okolo 10 dní (Integrovaný registr znečišťování). 

Ve vodách mohou být zdrojem olova odpadní vody ze zpracování rud, z barevné 

metalurgie, z výroby akumulátorŧ, ze sklářského prŧmyslu, ale také z dŧlních vod. Olovo 

se mŧţe nacházet také v pitné vodě, kde jsou jeho hlavním zdrojem zejména v minulosti 

pouţívané olověné vodárenské materiály, nejčastěji domovní přípojky nebo vnitřní 

domovní rozvody (Koţíšek a kol., 2008). 

Kontaminace pŧd rizikovými prvky nepříznivě ovlivňuje také její produkční 

a ekologické funkce (Alloway, 1990). Hlavním zdrojem kontaminace pŧd olovem je 

zvětrávání hutních či rudných strusek starých hald. K dalším zdrojŧm patří emise z hutí 

zpracovávajících olověnou rudu, výfukové plyny, aplikace čistírenských kalŧ 
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a prŧmyslových kompostŧ do pŧdy. Mezi nejvíce poškozené oblasti České republiky patří 

Příbramsko. V této oblasti došlo ke kontaminaci okolí především atmosférickou depozicí 

rizikového kovu při jeho těţbě a zpracování. Takové kovy pak přetrvávají v pŧdě několik 

tisíc let a je velmi obtíţné eliminovat jejich účinky na rostliny a na pŧdní činnost (Tlustoš 

a kol., 2007). 

Olovo je v pŧdě velmi málo mobilní a je řazeno k nejméně mobilním prvkŧm 

vŧbec, coţ vede k trvalému znečištění. Jeho mobilitu lze zvýšit tvorbou chelátových 

komplexŧ, vysoký obsah v pŧdě výrazně sniţuje biologickou aktivitu pŧd. Olovo dobře 

absorbují jílové frakce a humus. Snadno vytváří také komplexy s nerozpustnými 

huminovými látkami, coţ vede při kontaminaci pŧdy k fixaci a imobilizaci olova ve 

svrchních humusových vrstvách, zejména pak u lesních pŧd. Pŧdy s vysokým obsahem pH 

napomáhají k vysráţení olova ve formě hydroxidŧ, fosfátŧ nebo uhličitanŧ a také tvorbu 

Pb-organických komplexŧ (Tlustoš a kol., 2007). 

Rostliny jako součásti lidského potravního řetězce představují mezistupeň mezi 

kontaminovanou pŧdou a moţným ohroţením zdraví člověka. Nejsnáze rostliny přijímají 

organické sloučeniny olova pomocí pŧdního roztoku. Tyto látky rostliny přijímají pomocí 

kořenŧ, někdy však mohou olovo kumulovat i ostatními částmi rostliny, zejména pak listy 

(Fargašová, 2009). Akumulačním procesŧm napomáhají fulvokyseliny, které olovo 

chelatizují, čímţ zvyšují jeho pohyblivost v pŧdě a přijatelnost rostlinou (Saar a Weber, 

1980). Schwartz a kol. (2001) uvádějí, ţe příjem kovu je primárně lineárně závislý na jeho 

biodostupnosti, nikoliv tedy na jeho celkovém obsahu v pŧdě. Jeho příjem je zaloţený na 

iontové výměně a tvorbě komplexŧ s ligandy buněčné stěny, jeţ u olova probíhá 

extracelulárně. Pokud převaţuje kořenový příjem, olovo se v kořenových pletivech 

akumuluje za pomoci tvorby olověných difosfátŧ, kde je ukládáno ve formě sraţenin 

a krystalkŧ podél biomembrán buněk kořene (Kabata-Pendias a Pendias, 2001). Ve velmi 

znečištěných oblastech se uplatňuje mimokořenový příjem, tedy příjem listy (Obr. 7). 

Tento mimokořenový, tzv. foliární příjem byl vyhodnocen jako významný při pouţívání 

olovnatých benzínŧ kolem silnic a dálnic. Z tohoto dŧvodu k citlivým rostlinám vŧči 

atmosférické depozici patří především listová zelenina (Tlustoš a kol., 2007; Schwartz 

a kol. 2001). 
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Obr. 7 Poškození listů rostlin v důsledku toxického působení olova (Bencko a kol., 1995) 

2.5 Přírodní zdroje olova v ČR 

Mezi hlavní zdroje olova v ČR patří olověné rudy, jejichţ loţiska se dělí do 

5 hlavních typŧ – sedimentární, vulkanosedimentární, metasomatická, kontaktně 

metamorfovaná a ţilná. Těţené olověné rudy jsou převáţně polymetalického charakteru 

s příměsemi dalších kovŧ jako je Ge, Ga, Cd, Ag, Au a další (Starý a kol., 2005).  

Nebilanční zásoby olova v České republice jsou v současnosti evidovány na 

8 nalezištích, které se nachází převáţně na východě České republiky (Obr. 8). Tato 

naleziště tvoří zejména hydrotermální loţiska stříbronosného galenitu v kutnohorském 

revíru a vulkanosedimentární devonská loţiska polymetalických rud ve zlatohorském 

revíru (Starý a kol., 2005). 

V České republice se jiţ nenacházejí ekonomicky významné loţiska olověných rud, 

od roku 1972 je výroba olova z primárních zdrojŧ v České republice ukončena 

a v současné době se olovo získává především recyklací odpadŧ (Kunický, 2011). 
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Obr. 8 Evidovaná naleziště olova s nebilančními zásobami 152 tis. t (Jirásek a kol., 2010) 

Mezi nejvýznamnější loţiska polymetalických rud s obsahem olova patří především 

Zlaté Hory a Kutná Hora. 

Zlatohorský rudní revír se nachází v severovýchodní části silezika a rozkládá se 

mezi obcemi Zlaté Hory, Heřmanovice, Ondřejovice a Horní Údolí a zaujímá plochu okolo 

25 km
2
 (Fojt a kol., 2001). Zlatohorský rudní revír je tvořen převáţně nekontrastními 

rudními tělesy sulfidických rud – pyritem doprovázeným chalkopyritem, sfaleritem, 

galenitem a zlatem. Na loţisku je rozlišováno několik typŧ rudních těles. Prvním typem 

jsou čočkovitá konformní tělesa s metamorfní foliací hostitelských hornin obsahující 

páskované nebo vtroušené Zn-Pb nebo pyrit-chalkopyritové sulfidické zrudnění. Druhým 

typem jsou strmá tělesa analogická k rudním sloupŧm, nesouhlasně orientovaná 

k metamorfní foliaci a tvořená převáţně chalkopyritem a pyrhotinem. Posledním typem 

jsou rudní tělesa komplexních rud, jako je chalkopyrit, sfalerit a galenit, která byla 

prostorově spjatá s tektonickou strukturou uvnitř mineralizované zóny (Štelcl a kol., 2001; 

Fojt a Večeřa, 2000; Starý, 2005). Zvětráváním primárních rud vznikají ve starých štolách 

a na haldách rudy druhotné, zejména z galenitu cerusit, anglesit nebo pyromorfit. 

V současné době je těţba na loţiscích zastavena, avšak prŧzkumy prokázaly, ţe se na 

loţiscích vyskytují ještě ekonomicky významné oblasti komplexních rud s obsahem zlata. 

Tyto zásoby představují zhruba 17 miliónu tun chudých polymetalických rud (Štelcl a kol., 

2001). 
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Kutnohorský rudní revír se rozkládá na území asi 3 x 9 km, protaţeném v 

severojiţním směru. Kutnohorský revír je vybudován sloţitě provrásněnými a silně 

metamorfovanými břidlicemi kutnohorsko-svrateckého krystalinika a na ně nasedajícím 

pokryvem sedimentŧ křídy, terciéru a kvartéru (Koutek 1966). Loţisko Kutná Hora je 

typickou lokalitou polymetalického ţilného zrudnění. Na loţisku se vyskytují křemen-

karbonátové ţíly se sulfidy Fe, As, Pb, Zn, Cu, Sb, Sn a Ag. Stříbro se zde vyskytuje nejen 

jako sloţka samostatných minerálŧ, ale také jako významná příměs některých běţných 

sulfidŧ, jako je arzenopyrit, galenit, chalkopyrit, pyrit, pyrhotin a sfalerit (Malec a Pauliš, 

2000). Díky počtu známých minerálŧ patří Kutnohorský rudní revír po Jáchymovu 

a Příbrami k nejbohatším nalezištím v Čechách. Z mineralogicko-ekonomického hlediska 

má největší význam mineralizace spjatá s polymetalickými ţilami. Rozsáhlou skupinu 

kutnohorských minerálŧ tvoří minerály druhotné, které vznikly a vznikají převáţně při 

oxidaci sulfidŧ na haldách a v dŧlních prostorách. Dalšími skupinami jsou minerály 

kutnohorských struskových hald, alpských ţil a skarnŧ (Bartoš, 2004).  
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3 EXPERIMENTÁLNÍ ČÁST 

Cílem experimentální části bylo biolouţení syntetických minerálŧ s obsahem olova 

vybranými bakteriálními kmeny. Bakteriální kmeny zahrnují nové izoláty z lokalit 

kontaminovaných toxickými kovy i typové kmeny z CCM – České sbírky mikroorganismŧ 

při Přírodovědecké fakultě Masarykovy univerzity v Brně, u kterých lze předpokládat 

významné adaptační vlastnosti vŧči toxickým a potenciálně toxickým kovŧm. Bakteriální 

kmeny byly podrobeny studiím rezistence vŧči olovu a na základě těchto výsledkŧ pak 

byly vybrané kmeny aplikovány v biolouţících experimentech. 

3.1 Laboratorní materiál a přístrojové vybavení  

Sterilní spotřební laboratorní materiál: 

 Petriho misky 

 špičky Eppendorf 

Další laboratorní materiál: 

 bakteriologické zkumavky 

 hliníkové uzávěry na zkumavky 

 stojany na zkumavky 

 pipetovací nádstavce  

 jednorázové pipety 

 mikropipeta Eppendorf 

 multipipeta pro sériové dávkování Eppendorf 

 Erlenmeyerovy baňky 

 bakteriologické kličky 

 odměrné válce 

 kádinky 

 kahan 

Laboratorní vybavení: 

Pro experimentální práci bylo vyuţito přístrojové vybavení v mikrobiologické 

laboratoři J122 na Institutu environmentálního inţenýrství VŠB – TU Ostrava.  
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Seznam pouţitých přístrojŧ je uveden v tabulce 3. 

Tabulka 3 Seznam použitých přístrojů k experimentální práci 

NázevNázevNázev Typ Výrobce 

Parní sterilizátor Sterilab
®
 BMT Medical Technology s r.o., 

Česká republika 

Laboratorní inkubátor Incucell
®
 BMT Medical Technology s r.o., 

Česká republika 

Horkovzdušný sterilizátor Stericell
®
 BMT Medical Technology s r.o., 

Česká republika 

Elektronické váhy MXXX – 123 Denver Instrument, USA 

Elektronické analytické váhy SI – 234A Denver Instrument, USA 

Zařízení pro úpravu vody pro 

laboratorní účely 
AQUAL

®
 29 

Aqual – Miroslav Šustr, Česká 

Republika 

Zařízení pro úpravu vody pro 

laboratorní účely 
AQUAL

®
 Ultrapur 

Aqual – Miroslav Šustr, Česká 

republika 

Chladnička Soft Line Whirpool, USA 

Vortex míchačka V –1  Biosan SIA, Litva 

Vodní lázeň GFL
®
 GFL MBH, Německo 

Biohazard box Herasafe KS – 9 Thermo Scientific, Německo 

 

3.2 Kultivační média 

Pro kultivaci vybraných bakteriálních kmenŧ bylo pouţito tekuté kultivační 

médium TSM (tryptone soya broth) a tuhé médium TSA (trypton soya agar). 

Trypton-sójová kultivační média TSM i TSA byla připravena dle metodiky 

doporučené výrobcem (HiMedia
®

, Mumbai, Indie) s optimální hodnotou  pH (při 25 °C) 

7,3 ± 0,2. 
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Trypton soya agar (TSA) 

Sloţení: enzymatický hydrolyzát kaseinu 15 g/l 

  sójový pepton    5 g/l 

  chlorid sodný    5 g/l 

  agar     15 g/l 

Trypton soya broth (TSM) 

Sloţení: enzymatický hydrolyzát kaseinu 17 g/l 

  sójový pepton    3 g/l 

  chlorid sodný    5 g/l 

  hydrogenfosforečnan (di)draselný 2,5 g/l 

  dextrosa    2,5 g/l 

3.3 Přehled bakteriálních kmenů 

Pro experiment byly vybrány bakteriální kmeny z rodu Cupriavidus, Rhodococcus 

a Pseudomonas. Pouţité bakterie byly získány jako deponované kultury z CCM – České 

sbírky mikroorganismŧ při Masarykově univerzitě v Brně i jako nové izoláty z odkaliště 

Laguny Ostrava, dále z odkaliště Slovinky a Zemianske Kostoľany na Slovensku. 

3.3.1 Bakteriální kmeny rodu Cupriavidus 

Taxonomické vymezení rodu: 

 Doména: Bacteria 

  Kmen: Proteobacteria 

   Třída: Betaproteobacteria 

    Řád: Burkholderiales 

     Čeleď: Burkholdariaceae 

      Rod: Cupriavidus 
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Cupriavidus metallidurans CCM 7663 

Cupriavidus metallidurans (Obr. 9) byl poprvé izolován v roce 1976 ze sedimentu 

z dekantační nádrţe v továrně na zpracování kovŧ v Belgii a stal se modelovým 

organismem pro studium rezistence a tolerance těţkých kovŧ. Taxonomická klasifikace 

C. metallidurans prošla celou řadou změn – postupně došlo k řazení do rodu Alcaligenes, 

Rastolnia, Wautersia aţ po současně platný název Cupriavidus (Mergeay a kol., 2015). 

Obecně se bakterie C. metallidurans vyskytují převáţně v prŧmyslových odpadech nebo 

sedimentech obsahujících vysoké koncentrace těţkých kovŧ, přirozeně se mohou 

vyskytovat v kontaminovaných pŧdách a sedimentech v oblastech zasaţených hutní nebo 

dŧlní činností, ale také chemickým prŧmyslem (Diels a kol., 2009; Langevin a kol., 2011; 

Goris a kol., 2001). Dosud publikované studie ukazují, ţe tato bakterie je velmi vhodná pro 

vývoj nových biotechnologických metod v oblasti minerálních biotechnologií při získávání 

uţitečných kovŧ, případně při dekontaminaci prostředí znečištěného toxickými kovy 

(Vojtková a kol., 2012). Příkladem perspektivního pouţití v minerálně-biotechnologické 

oblasti je získávání zlata ze zlatonosných rud pomocí této bakterie (Reith a kol., 2009). 

 

Obr. 9 Cupriavidus metallidurans (Waste Management World, 2012) 

Bakteriální kmen C. metallidurans tvoří gramnegativní, aerobní, fakultativně 

chemolitotrofní a chemoautotrofní tyčinkovité bakterie s peritrichiálním typem bičíkŧ 

(Janssen a kol., 2010). Vyskytují se jednotlivě, v párech nebo v krátkých řetízcích, na 

rŧstovém médiu tvoří bakterie ploché a hladké kolonie o prŧměru aţ 5 mm, které jsou na 

oxidázu a katalázu pozitivní (Vaneechoutte a kol., 2004). V genomu této bakterie byly 
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objeveny čtyři replikony: dva velké chromozomy CHR1 a CHR2 (Obr. 10) a dva 

megaplazmidy pMOL28 (171 459 bp) a pMOL30 (233 720 bp). Chromozom CHR1 nese 

většinu základních genŧ pro fyziologické procesy v buňce, chromozom CHR2 obsahuje 

geny zapojené do specializovaných metabolických a biosyntetických procesŧ jako je 

například biosyntéza karotenoidŧ (Janssen a kol., 2010). Na základě experimentŧ bylo 

zjištěno, ţe plasmid pMOL28 zajišťuje odolnost vŧči iontŧm Ni
2+

, Co
2+

, Cr
2+

, Hg
2+

 

a plasmid pMOL30 vŧči iontŧm Ag
+
, Cd

2+
, Co

2+
, Hg

2+
, Cu

2+
, Zn

2+
 a Pb

2+
, pravděpodobně 

i dalším kovŧm (Monchy a kol., 2007).  

 

Obr. 10 Kruhové schéma chromozomu CHR1 a CHR2 kmene Cupriavidus metallidurans CH34 

(Janssen a kol., 2010) 

Kmen se vyznačuje tolerancí vŧči vysokým koncentracím kovŧ a polokovŧ, 

organickým polutantŧm i antibiotikŧm. Projevuje se vysokou schopností adaptace k 

měnícím se fyzikálně-chemickým podmínkám ţivotního prostředí právě vlivem 

přítomnosti plazmidŧ a transpozonŧ. Rezistence tohoto kmene je zaloţena především na 

přítomnosti genových determinantŧ kovové odolnosti kódující transportní proteiny, 

zajišťujících transport toxických kovŧ z periplazmy do okolního prostředí (Rozycki a Nies, 

2009).  
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Cupriavidus oxalaticus CCM 7669 

Kmen Cupriavidus oxalaticus byl popsán v roce 1953 jako nový druh oxalát-

rozkládajících bakterií, který byl izolován ze střev indických ţíţal (Khambat a Bhat, 1953). 

Na základě morfologie a jiných dalších fyziologických charakteristik byl zařazen do rodu 

Pseudomonas a pojmenován Pseudomonas oxalaticus. Podrobnější sekvenace genu 16S 

ribozomální RNA umoţnila podrobnější charakteristiku genomu tohoto kmene, na základě 

jejich výsledkŧ i dříve publikovaných údajŧ o sekvenčních rozdílech mezi jednotlivými 

druhy byl tento druh překlasifikován do rodu Ralstonia, dnes Cupriavidus oxalaticus 

(Sahin a kol., 2000, Vaneechoutte a kol., 2004). 

C. oxalaticus tvoří gramnegativní nesporulující aerobní bakterie ve tvaru krátkých 

tyčinek. Bakterie jsou pohyblivé, svŧj pohyb uskutečňují pomocí jednoho subpolárního 

bičíku, a vyznačují se chemoheterotrofním i chemolitotrofním metabolismem. Velikost 

bakterií je 0,3 – 0,4 x 0,9 – 1,5 µm, kolonie jsou krémové barvy, na katalázu a oxidázu 

pozitivní s optimálním rŧstem na oxalátu při 25 °C a pH 6,6. Jako zdroje uhlíku bakterie 

vyuţívá především organické kyseliny, ale mŧţe vyuţít také fenol, ethanol nebo 

ethylenglykol a má schopnost redukovat dusičnany na dusitany (Vandamme a Coenye, 

2004; Vaneechoutte a kol., 2004; Sahin a kol., 2000). 

Typový kmen CCM 7669 má dle literatury velmi dobré bioakumulační vlastnosti, 

látky ukládá intracelulárně v podobě granulí a mŧţe je dále vyuţívat jako zásobní zdroj 

energie a uhlíku. Mezi nejvíce rozšířené látky, které je tato bakterie schopna akumulovat, 

patří polyhydroxybutyrát, který patří mezi biologicky rozloţitelné biopolyestery (Beeby 

a kol., 2012). 

Při testech biodegradace toxických látek s vyuţitím izolátu C. oxalaticus CY-1 

(Venkateswar a kol., 2015) byla prokázána schopnost převádění alkylfenolŧ, 

monoaromatických a polyaromatických uhlovodíkŧ do polyhydroxybutyrátu. U typového 

kmene byla zkoumána také schopnost degradace těţkých kovŧ obsaţených v pŧdách, 

polutantŧ z odpadních vod, případně dalších anorganických polutantŧ z antropogenně 

kontaminovaného prostředí (Vojtková a kol., 2013). 

Do experimentŧ byl tento kmen zařazen spolu s C. metallidurans jako kontrolní 

kmen. 
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3.3.2 Bakteriální kmeny rodu Rhodococcus 

Taxonomické vymezení rodu: 

 Doména: Bacteria 

  Kmen: Actinobacteria 

   Třída: Actinobacteria 

    Řád: Actinomycetales 

     Čeleď: Nocardiaceae 

      Rod: Rhodococcus 

Bakteriální rod Rhodococcus má značný význam z hlediska environmentálních 

a prŧmyslových biotechnologií, neboť jeho zástupci jsou schopni degradovat alifatické 

a polycyklické uhlovodíky, lignin, steroidy, chlorované fenoly a polychlorované bifenyly 

(Bell a kol., 1999). Nepatogenní zástupci tohoto rodu se běţně vyskytují v antropogenních 

sedimentech, kalech, ve sladké i slané vodě, nejvíce izolátŧ však pochází z rŧzně 

kontaminovaných pŧd. V pŧdě se však mohou objevit také v patogenní formě, patogenní 

druhy zpŧsobují celou řadu infekcí a onemocnění rostlin, ţivočichŧ i člověka (Švanová, 

2015). Bakterie Rhodococcus jsou známy pro své schopnosti metabolizovat organické 

polutanty, z velké části vlivem širokého zastoupení enzymŧ oxygenáz nacházejících se na 

jejich relativně velkých chromosomech i extrachromosomálních strukturách (Brooks a Van 

Hamme, 2012). 

Genom typového kmene Rhodococcus RHA1 je řazen mezi jeden z největších, 

neboť s velikostí 9 702 737 bp je uspořádán ve čtyřech replikonech, a to v jednom 

lineárním chromozomu RHA1(Obr. 11) a třech lineárních plazmidech – pRHL1, pRHL2 

a pRHL3 (Mcleoad a kol., 2006). Tento kmen se biotechnologicky a prŧmyslově vyuţívá k 

bioaktivní produkci steroidŧ, desulfurizaci fosilních paliv, při výrobě akrylamidu 

a kyseliny akrylové. Také je známý svou silnou schopností transformovat polychlorované 

bifenyly (McLeod a kol., 2006). 
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Obr. 11 Mapa genomu rodu Rhodococcus sp. RHA1 (McLeod a kol., 2006) 

Rhodococcus degradans 

Bakteriální kmen Rhodococcus degradans CCM 4446 (Obr. 12) tvoří 

chemoorganotrofní, aerobní, nesporulující, nepohyblivé grampozitivní bakterie. Patří mezi 

mezofilní druhy, jejichţ optimální teplota rŧstu je v rozmezí 25 – 35 °C. Na ţivném médiu 

tvoří lesklé kolonie rŧţové aţ lososové barvy o prŧměru 2 – 4 mm. Z morfologického 

hlediska se vyznačuje výraznou tvarovou nepravidelností, mohou jej tvořit buňky kulatého 

aţ vláknitého tvaru (Švanová, 2014; Vojtková a Janáková, 2011). 

 

 

Obr. 12 Vzhled kolonií na živném médiu, mikrofotografie bakterií kmene Rhodococcus sp. 

CCM 4446 (Vojtková a Janáková, 2011) 

 Kmen bakterie Rhodococcus degradans CCM 4446 byl izolován z pŧdy 

kontaminované organickými polutanty a je deponován v České sbírce mikroorganismŧ při 

Masarykově univerzitě v Brně. U tohoto kmene byla jiţ dříve prokázána schopnost 
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degradovat polychlorované bifenyly (Damborský a Koča, 1999). Tento kmen je na 

Institutu environmentálního inţenýrství VŠB – TU Ostrava jiţ dlouhodobě studován 

v souvislosti s procesy biodegradace a bioakumulace toxických kovŧ, proto byl vybrán 

k vyuţití v rámci této studie k heterotrofnímu louţení olověných minerálŧ (Vojtková 

a Švanová, 2014). 

Tento kmen, který byl pŧvodně taxonomizován do rodu Arthrobacter (Scholtz 

a kol., 1987), byl na základě genomické analýzy postupně přeřazen do rodu Rhodococcus 

do vývojové větve R. erythropolis, kde se vyskytuje vedle druhŧ R. qingshengii (100 % 

podobnost genu 16S rRNA), R. baikonurensis (99,8 %), R. erythropolis (99,4%) a R. 

globerulus (99,0%). Podrobnější analýza úsekŧ genŧ CatA a GyrB, celobuněčné 

profilování bílkovin, DNA-DNA hybridizace a další testy rozsáhlé biotypizace umoţnily 

vydělení kmene CCM 4446 ze všech fylogeneticky blízce příbuzných druhŧ a zařazení 

jako nového dosud nepopsaného druhu, pro který byl navrţen název R. degradans (Švec 

a kol., 2015). 

Rhodococcus erythropolis ZK-24 

Rhodococcus erythropolis byl poprvé popsán v roce 1974 jako Arthrobacter 

picolinophilus (Tate a Ensign, 1974), na základě srovnávací sekvenační analýzy 16S 

ribozomální RNA byl překlasifikován jako R. erythropolis (Koch a kol., 1995a).  

Také bakteriální kmen R. erythropolis obsahuje velké lineární plasmidy, které 

přispívají k jeho katabolické rozmanitosti (Geize a Dijkhuizen, 2004), a proto je schopen 

metabolizovat celou řadu organických sloučenin, včetně alkanŧ a cykloalkanŧ a také 

rŧzných aromatických uhlovodíkŧ (Shevtsov a kol., 2013). Tato bakterie tvoří kolonie 

rŧzných barev, a běţně se vyskytuje v pŧdách, byla však popsána také jako lidský patogen 

(Bagdure a kol., 2012). 

R. erythropolis ZK-24 byl izolován na Institutu environmentálního inţenýrství 

VŠB – TUO z antropogenních sedimentŧ v oblasti Zemianské Kostoľany (Peťková a kol., 

2013). 

R. erythropolis ZK-24 tvoří grampozitivní bakterie, rostoucí při teplotě 37 °C, 

tvořící kolonie bělavé barvy, které jsou hladké a kulaté. Bakterie nejsou schopny redukovat 

nitráty, jsou na katalázu pozitivní, jsou schopny hydrolyzovat kasein a tyrosin. Na rozdíl 
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od ostatních bakterií Rhodococcus nemá schopnost hydrolyzovat ţelatinu, škrob a Tween 

80 (viz příloha 1).  

3.3.3 Bakteriální kmeny rodu Pseudomonas 

Taxonomické vymezení rodu: 

 Doména: Bacteria 

  Kmen: Proteobacteria 

   Třída: Gammaproteobacteria 

    Řád: Pseudomonadales 

     Čeleď: Pseudomonadaceae 

      Rod: Pseudomonas 

Bakteriální rod Pseudomonas tvoří chemoorganotrofní, striktně aerobní, pohyblivé 

gramnegativní bakterie. Z morfologického hlediska jej tvoří buňky rovné aţ mírně 

zakřivené o prŧměru 0,5 – 1,0 µm a délce 1,5 – 5,0 µm, rostoucí v širokém rozmezí teplot 

4 – 43 °C (Sedláček, 2007; Ramos, 2004). Vzhledem k jejich schopnosti odolávat 

extrémním podmínkám jsou hojně vyuţívány v procesech biodegradace organických 

i anorganických kontaminantŧ (Dueholm a kol., 2014). Bakterie Pseudomonas jsou známé 

svou vysokou adaptabilitou i rezistencí vŧči antibiotikŧm, vysokým koncentracím solí, 

dezinfekčním prostředkŧm a celé řadě anorganických látek kontaminujících ţivotní 

prostředí. Jsou odolné také vŧči celé řadě organických polutantŧ, zejména vŧči 

polychlorovaným bifenilŧm a polycyklickým aromatickým uhlovodíkŧm (Roosa a kol., 

2014; Vojtková a kol., 2015). 

Pseudomonas monteilii CCM 3423 

Pŧvodně byl kmen CCM 3423 izolován jako kmen degradující aromatické 

uhlovodíky a jejich deriváty pod názvem P. putida (Haľama a Augustín, 1980). Na základě 

výsledkŧ  rozsáhlých  genotypových a fenotypových testŧ byla navrţena reklasifikace 

tohoto kmene a zařazení do druhu P. monteilii (Vojtková a kol., 2015), tento kmen je 

uloţen v CCM – České sbírce mikroorganismŧ při Masarykově univerzitě v Brně. 



Bc. Helena Hladká: Bakteriální louţení olověných minerálŧ 

25 

2016 

V současné době je druh P. monteilii studován v souvislosti s biodegradací 

organických substancí, především polycyklických a heterocyklických aromatických 

uhlovodíkŧ (Ma a kol., 2012; Liu a kol., 2013), ale také dalších biotoxických látek, jako je 

bisfenol A (Masuda a kol., 2007). Na Institutu environmentálního inţenýrství je ověřováno 

biotechnologické vyuţití tohoto kmene v procesech bioakumulace, biovolatilizace i cílené 

bioremediace anorganických látek, především toxických kovŧ. 

Pseudomonas chlororaphis ZK-1 

P. chlororaphis ZK-1 tvoří gramnegativní nesporulující aerobní bakterie 

tyčinkovitého tvaru se schopností produkovat fluorescein. Rostou při teplotách v rozmezí 

4 – 37 °C a tvoří kolonie výrazně oranţové barvy se souvislým okrajem o velikosti 1 – 2 

mm v prŧměru, které jsou hladké, lesklé, se zahuštěným středem. Bakterie nejsou schopny 

redukovat dusičnany na dusitany, jsou na katalázu a oxidázu pozitivní, jsou schopny 

hydrolyzovat ţelatinu, kasein, Tween 80, ale také celou řadu sacharidŧ (viz příloha 2). 

P. chlororaphis ZK-1 byl izolován na Institutu environmentálního inţenýrství VŠB – TUO 

v roce 2013 z antropogenních sedimentŧ  z odkaliště Zemianské Kostoľany (Vojtková 

a kol., 2013). 

P. chlororaphis produkuje ve formě metabolitŧ výrazně oranţový fenazinový 

pigment, který byl pŧvodně popisován jako biologicky aktivní látka vyuţitelná k ochraně 

rostlin před patogeny (Peix a kol., 2007; Pierson a Thomashow, 1992). Také vyniká 

schopností vytvářet biofilmy o rŧzné mocnosti a struktuře (coţ bylo také pozorováno 

v našich experimentech); schopnost tvorby biofilmu výrazně přispívá k solubilizačním 

procesŧm (Pierson a Pierson, 2010).  

Obecně P. chlororaphis kolonizuje převáţně pŧdy a kořeny zemědělských 

a kulturních rostlin; bakterie je dobře známá svou schopností přizpŧsobit se ţivotnímu 

prostředí za pouţití celé řady metabolických mechanismŧ a produkce komplexních 

sloučenin (Chen a kol., 2015). 

Pseudomonas viridilivida SL-2 

Druh P. viridilivida byl poprvé izolován z rostliny Lactuca sativa (locika setá) jako 

fytopatogenní bakterie a popsán v roce 1915 pod názvem Bacterium viridilivida (Brown, 

1915). 
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Nový bakteriální izolát Pseudomonas viridilivida SL-2 pochází ze vzorku 

technogenních sedimentŧ z odkaliště Slovinky (Šimonovičová a kol., 2014). 

Po morfologické stránce tvoří P. viridilivida gramnegativní, pohyblivé, krátké 

tyčinky, vyskytující se ve shlucích. Kolonie jsou kulaté, hladké, ploché, lesklé se 

světlejším nepravidelným okrajem. Optimální teplota rŧstu je 37 °C, bakterie jsou na 

katalázu a oxidázu pozitivní, rostou také v přítomnosti 6,5 % NaCl a projevují se 

schopností hydrolyzovat tyrosin, Tween 80, kyselinu z fruktózy a xylózy. Taxonomie 

kmene byla stanovena na základě biochemické fenotypizace s vyuţitím přístroje Biolog
TM

 

MicroStation (MicroLogIII 4.20.05, Biolog Inc., USA), protokol o fenotypové identifikaci 

tohoto izolátu je součástí přílohy 3 této práce. 

3.4 Bakteriální loužení minerálů 

Mineralitycké účinky bakterií a mikroskopických hub na minerály jsou zaloţeny na 

třech základních procesech – acidolýza, komlexolýza a reduktolýza (Brandl, 2001). 

Acidolýza je proces proton-indukovaného uvolňování iontŧ prvkŧ z tuhých 

substrátŧ. Tento proces spolu s komplexolýzou tvoří po chemické stránce základ 

heterotrofního louţení. Kyselé mikrobiální metabolity, které acidolýzu vyvolávají, vznikají 

buď intracelulárně, nebo jako produkt enzymatické oxidace organických látek 

v extracelulárním prostředí (příkladem je vznik kyseliny glukonové z glukózy). 

Komplexolýza (Obr. 13) je proces uvolňování prvkŧ účinkem biogenních 

organických molekul a s acidolýzou vţdy probíhá souběţně (Gadd, 1999; Sterflinger, 

2000). Intenzita a rozsah uvolňování kyselých a chelatačních metabolitŧ je jedním 

z hlavních faktorŧ určujících rychlost heterotrofního louţení (Burgstaller a Schinner, 

1993). 

Redoxolýza se na procesech heterotrofního louţení podílí jen částečně a probíhá 

v bezprostřední blízkosti buněčných membrán nebo přímo na jejich povrchu. Aktivátorem 

tohoto děje je uvolnění nízkomolekulových látek oxidačně-redukčního charakteru nebo 

enzymŧ, nejčastěji oxidoreduktáz z cytosolu buňky do extracelulárního prostředí (Kolenčík 

a kol., 2014). 

Mikroorganismy jsou schopny mobilizovat kovy za tvorby anorganických 

i organických kyselin. Hlavní anorganickou kyselinou představuje kyselina sírová H2SO4, 
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kterou produkují sirné bakterie rodu Acidithiobacillus (Brandl, 2001). Produkce 

organických kyselin byla prokázána u celé řady heterotrofních mikroorganismŧ, příkladem 

je rod Bacillus, Pseudomonas, Aspergillus a Penicillium (Bosecker, 1997). 

 

 

Obr. 13 Schéma uvolňování kationtů kovů z povrchových půdních částic a minerálů účinkem 

kyselých vodíků a organických kyselin produkovaných mikroskopickou vláknitou houbou (upraveno 

podle Kolenčík a kol., 2014). 

3.4.1 Bioloužení minerálů heterotrofními mikroorganismy 

Biolouţení je v pŧvodním slova smyslu jednoduchá a efektivní metoda, při které 

dochází k extrakci kovu z chudých rud nebo minerálních koncentrátŧ za pouţití 

mikroorganismŧ, zejména bakterií, které pŧsobí jako katalyzátor pro oxidaci sulfidŧ kovu 

na sírany a čisté kovy (Bosecker, 1997). Mikroorganismy účastnící se procesŧ biolouţení 

jsou přirozeně vyskytující se v ţivotním prostředí a patří mezi ně zejména 

Acidithiobacillus ferrooxidans a Acidithiobacillus thiooxidans (Ahmed a kol., 2012). 

Heterotrofní louţení těţkých kovŧ z tuhé fáze je zaloţeno na interakci mezi 

chemickým prvkem a mikroorganismem, přičemţ v dŧsledku této interakce dochází 

k uvolňování prvku do vodného prostředí. Proces probíhá zejména jako biochemická 

reakce mezi vylučovaným prvkem a mikroorganismem, který se aktivně účastní tohoto 

procesu vylučováním metabolitŧ v podobě organických kyselin, příkladem je kyselina 

šťavelová, citrónová, octová a celá řada dalších (Kolenčík a kol., 2011). Kyselé metabolity 
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vylučované heterotrofními mikroorganismy jsou schopny rozpouštět oxidické, 

křemičitanové, uhličitanové a hydroxidové minerály pomocí redukčních, acidolytických 

a komplexotvorných mechanismŧ (Jain a Sharma, 2004). 

Mikroskopické houby vyuţívané v procesu biolouţení mají výhody oproti 

bakteriálním mikroorganismŧm, zejména pokud jde o schopnost rŧstu při vyšším pH i z 

hlediska rychlejšího vylučování poţadovaného prvku do roztoku (Xu a Ting, 2004). 

Mikroskopické houby produkují rŧzné primární a sekundární extracelulární metabolity, 

které tvoří s dostupnými ionty kovŧ stabilní organokovové sloučeniny. Kromě organických 

kyselin, které slouţí jako dobře známý lixiviant (tekuté médium pro etrakci kovu z rudy 

nebo minerálu) k vylučování těţkých kovŧ z rudných minerálŧ a pevných odpadŧ, mohou 

tvořit také exopolysacharidy, siderofóry, deriváty fenolu (Bayat a kol., 2011; Strasser 

a kol., 1994; Kolenčík a kol., 2014).  

Výsledná účinnost a efektivita biolouţících procesŧ závisí především na biologické 

aktivitě mikroorganismŧ a na chemicko-mineralogickém sloţení substrátu. Maximální 

efektivity lze dosáhnout pouze tehdy, jsou-li splněny veškeré podmínky pro ideální rŧst 

mikroorganismŧ. Mezi hlavní faktory, které ovlivňují optimální prŧběh procesŧ, patří 

hodnota pH, teplota, přísun ţivin, O2 a CO2, sloţení substrátu, obsah toxických kovŧ 

i samotný druh aplikovaného mikroorganismu (Nogueira a Margarido, 2004; Plumb a kol., 

2007). 

Jako klíčová podmínka se v uvedených procesech jeví hodnota pH, která úzce 

souvisí s druhem pouţitého mikroorganismu, neboť přímo ovlivňuje jeho rŧst. Proces 

bakteriálního louţení ve formě klasické acidolýzy se uskutečňuje v kyselém prostředí, při 

hodnotách pH v rozmezí 1,5 – 3, přičemţ většina kovŧ tak zŧstává ve výluhu (Krištofová 

a Štěrbová, 2003). Naopak u biolouţení pomocí mikroskopických hub je často hodnota pH 

vyšší. Bayat a kol. uvádějí, ţe u bakteriálního louţení pomocí Aspergillus niger se hodnota 

pH pohybovala v rozmezí 5,5 – 7 (Bayat a kol., 2011). Také u heterotrofního louţení 

pomocí vhodných druhŧ bakteriálních mikroorganismŧ byla naměřena hodnota pH 

v rozmezí 6,5 – 7,5 (Kolenčík a kol., 2015). 
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3.5 Metodika experimentu 

Experimenty heterotrofního biolouţení olověných minerálŧ byly provedeny 

s vyuţitím vybraných bakteriálních kmenŧ, u kterých byly ověřovány jejich vlastnosti 

rezistence vŧči olovu. 

3.5.1 Ověření rezistenčních vlastností bakteriálních kmenů 

Rezistenční vlastnosti vybraných druhŧ bakterií byly testovány pomocí jejich rŧstu 

v roztoku o rŧzných stupních koncentrace daného kovu.  

K testování rezistence vŧči olovu byl vybrán dusičnan olovnatý – Pb(NO3)2. Na 

základě dosud publikovaných prací autorŧ (Keramati a kol., 2011; Vojtková a kol., 2012) 

byla vybrána základní (vstupní) koncentrace 100 mM kovu, ze které byly postupně pomocí 

kultivačního média TSM namíchány dílčí testované koncentrace v koncentrační řadě 10 – 

100 mM / zkumavka (Obr. 14). Pro přípravu zásobního roztoku o koncentraci 100 mM 

bylo pouţito 33,12 g/l dusičnanu olovnatého Pb(NO3)2.  

 

Obr. 14 Grafické znázornění koncentrační řady jednotlivých zkumavek 

Do takto připravených zkumavek se naočkovaly bakterie rostoucí v TSM 

v exponenciální fázi svého rŧstu, která se pohybuje v rozmezí 24 – 48 hodin podle 

konkrétního druhu bakterie (Obr. 15). Po 48-hodinové kultivaci bylo provedeno kontrolní 

přeočkování na Petriho misky s kultivačním médiem TSA pomocí sterilní Pasteurovy 
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pipety. Po 24-hodinové inkubaci Petriho misek v termostatu při 30 °C byly zaznamenány 

výsledky (Obr. 16).  

 

Obr. 15 Testování rezistence pomocí koncentrační řady 10 – 100 mM Pb(NO3)2 

 

 

Obr. 16 Schopnost růstu Cupriavidus mettalidurans po vystavení různým koncentracím 

Pb(NO3)2 (10 mM – 40 mM) 
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3.5.2 Bioloužení olověných minerálů 

Experimenty heterotrofního biolouţení vybraných minerálŧ byly provedeny 

v mikrobiologické laboratoři JA122 Institutu environmentálního inţenýrství VŠB – 

Technické univerzity Ostrava. Vzorky minerálŧ byly naváţeny na analytických vahách po 

0,1 g s přesností na 4 desetinná místa. Vlastní proces biolouţení probíhal 

v Erlenmayerových baňkách o objemu 100 ml. Do kaţdé baňky bylo ke vzorku minerálu 

přidáno pomocí sterilní pipety 90 ml ţivného média a 10 ml bakteriálního kmene 

v exponenciální fázi rŧstu. Baňky byly sterilně uzavřeny a řádně označeny. Proces 

biolouţení probíhal stacionárně po dobu 4 týdnŧ na temném místě při konstantní teplotě 

25 °C (Obr. 17).  

 

Obr. 17 Stacionární kultivace bioloužených vzorků vybraných olověných minerálů 

Následně byly vzorky přefiltrovány pomocí filtračního papíru pro kvalitativní 

analýzu KA1-M (FILPAP, ČR) a zaslány k další analýze na Fakultu agrobiológie 

a potravinových zdrojov (Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre). Pro stanovení 

obsahŧ olova v roztocích byl pouţit FC analyzátor EcaFlow 150 GLP (Istran, s.r.o., 

Slovenská Republika) s optimalizovanými parametry měření signálu pro 

galvanostatické nahromadění a anodické rozpouštění analytu dle příslušné metodiky 

(Urminská a kol., 2010). 
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4 VÝSLEDKY 

4.1 Rezistenční vlastnosti bakteriálních kmenů 

Na základě zjištěných hodnot rezistence byla ověřena odolnost mikroorganismŧ 

vŧči olovu. Získané výsledky rezistence k iontŧm olova v roztoku Pb(NO3)2 jsou uvedeny 

v tabulce 4.  

Tabulka 4 Výsledky rezistenčních zkoušek vybraných bakteriálních kmenů k iontům Pb
2+

 

Pb(NO3)2 koncentrační řada mM / zkumavka 

Bakteriální kmen 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 

Cupriavidus metallidurans + + + – – – – – – – 

Cupriavidus oxalaticus + + + – – – – – – – 

Rhodococcus degradans + + – – – – – – – – 

Rhodococcus erythropolis + + – – – – – – – – 

Pseudomonas chlororahis + + – – – – – – – – 

Pseudomonas monteilii + + – – – – – – – – 

Pseudomonas viridilivida + + – – – – – – – – 

 

Bylo zjištěno, ţe rezistence vŧči olovu se v závislosti na konkrétním bakteriálním 

druhu pohybuje v rozmezí 20 – 30 mM Pb(NO3)2, coţ odpovídá mnoţství 6,624 – 

9,936 g/l. Z tohoto dŧvodu byla zvolena naváţka minerálŧ ve výši 0,1 g, neboť zcela jistě 

nebude mít letální účinky na vybrané mikroorganismy. 

4.2 Bioloužení olověných minerálů 

Vzorky vybraných olověných minerálŧ byly podrobeny procesu heterotrofního 

biolouţení vybranými bakteriálními kmeny. Získané hodnoty byly zaznamenány do 

tabulky 5 pro anglesit, tabulky 6 pro cerusit a tabulky 7 pro kotunit. 
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Tabulka 5 Výsledky bioloužení olova z minerálu anglesitu (pH = 6,8 – 7,2) 

Bakteriální kmen 

Měření 1 

[mg/l] 

Měření 2 

[mg/l] 

Průměr 

[mg/l] 

Čistý výtěžek 

bez AM 

[mg/l] 

v % 

Cupriavidus metallidurans 3,580 4,040 3,810 3,115 4,56 

Cupriavidus oxalaticus 1,940 2,110 2,025 1,330 1,95 

Rhodococcus degradans 2,160 1,750 1,955 1,260 1,84 

Rhodococcus erythropolis 1,810 2,820 2,315 1,620 2,37 

Pseudomonas chlororaphis 4,690 4,470 4,580 3,885 5,69 

Pseudomonas monteilii 2,580 3,340 2,960 2,265 3,32 

Pseudomonas viridilivida 3,280 2,890 3,085 2,390 3,50 

Kontrola médium 0,740 0,650 0,695 0 0 

 

Tabulka 6 Výsledky bioloužení olova z minerálu cerusitu (pH = 6,8 – 7,2) 

Bakteriální kmen 

Měření 1 

[mg/l] 

Měření 2 

[mg/l] 

Průměr 

[mg/l] 

Čistý výtěžek 

bez AM 

[mg/l] 

v % 

Cupriavidus metallidurans 4,400 4,920 4,660 3,926 5,06 

Cupriavidus oxalaticus 4,200 3,410 3,805 3,071 3,96 

Rhodococcus degradans 2,640 5,880 4,260 3,526 4,55 

Rhodococcus erythropolis 8,290 3,740 6,015 5,281 6,81 

Pseudomonas chlororaphis 6,880 3,910 5,395 4,661 6,01 

Pseudomonas monteilii 7,070 0 7,070 6,336 8,17 

Pseudomonas viridilivida 2,080 6,380 4,230 3,496 4,51 

Kontrola médium 0,881 0,587 0,734 0 0 
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Tabulka 7 Výsledky bioloužení olova z minerálu kotunitu (pH = 6,8 – 7,2) 

Bakteriální kmen 

Měření 1 

[mg/l] 

Měření 2 

[mg/l] 

Průměr 

[mg/l] 

Čistý výtěžek 

bez AM 

[mg/l] 

v % 

Cupriavidus metallidurans 2,240 4,950 3,595 2,884 3,87 

Cupriavidus oxalaticus 3,260 3,510 3,385 2,674 3,59 

Rhodococcus degradans 3,840 3,620 3,730 3,019 4,05 

Rhodococcus erythropolis 4,630 4,480 4,555 3,844 5,16 

Pseudomonas chlororaphis 7,400 8,310 7,855 7,144 9,59 

Pseudomonas monteilii 5,010 0 5,010 4,276 5,74 

Pseudomonas viridilivida 7,570 5,930 6,750 6,039 8,11 

Kontrola médium 0,734 0,689 0,712 0 0 

 

Získané hodnoty z procesu heterotrofního biolouţení, pro minerál anglesit, cerusit 

a kotunit, jsou zaznamenány v následujících grafech. 

 

Obr. 18 Srovnání výsledné aktivity autochtonní mikroflóry s účinkem jednotlivých 

bakteriálních kmenů na uvolnění olova z anglesitu 
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V grafu (obr. 18) je znázorněno srovnání výsledné aktivity autochtonní mikroflóry 

s účinkem jednotlivých bakteriálních kmenŧ na uvolnění olova z anglesitu. Z grafu je 

patrné, ţe největšího účinku v uvolnění olova z minerálu anglesitu dosáhl bakteriální kmen 

P. chlororaphis, který uvolnil 3,885 mg/l. Nejniţší účinek měl pak bakteriální kmen 

R. degradans, který uvolnil pouze 1,260 mg/l olova. Z grafu je rovněţ patrné, ţe nejmenší 

účinek mají bakteriální kmeny rodu Rhodococcus. 

V grafu (Obr. 19) je znázorněno srovnání výsledné aktivity autochtonní mikroflóry 

s účinkem jednotlivých bakteriálních kmenŧ na uvolnění olova z cerusitu.  

Z grafu je patrné, ţe největší účinek na uvolnění olova z cerusitu má bakteriální 

kmen P. monteilii, který uvolnil 6,336 mg/l olova. Bakteriální kmeny rodu Rhodococcus 

uvolňovaly olovo účinněji neţ u anglesitu. R. erythropolis  zde uvolnil 5,281 mg/l olova. 

Nejniţší aktivitu zde prokázal kmen C. oxalaticus, který uvolnil pouze 3,071 mg/l olova. 

V grafu (Obr. 20) je znázorněno srovnání výsledné aktivity autochtonní mikroflóry 

s účinkem jednotlivých bakteriálních kmenŧ na uvolnění olova z kotunitu. 

Z grafu je patrné, ţe nejvyšší účinek mají opět bakteriální kmeny rodu 

Pseudomonas. Nejaktivnější v uvolnění olova byl kmen P. chlororaphis, který uvolnil 

7,144 mg/l olova a P. viridilivida 6,039 mg/l olova. Nejniţší aktivitu opět prokázal 

bakteriální kmen C. oxalaticus, který uvolnil pouze 2,674 mg/l olova. 

V posledním grafu (Obr. 21) je srovnávána účinnost jednotlivých bakteriálních 

kmenŧ na všechny zkoumané minerály – anglesit, cerusit a kotunit. 

Z grafu je patrné, ţe nejniţší účinnost dosahují bakteriální kmeny při uvolnění 

olova z anglesitu. Tato skutečnost je dána sloţitější krystalickou strukturou minerálu a tedy 

menší biopřístupností olova bakteriím. Dále lze pozorovat, ţe pro minerály jsou bakteriální 

kmeny rozdílně účinné, přičemţ P. chlororaphis byl nejúčinnější pro všechny tři studované 

minerály. Jeho účinnost se pohybovala v rozmezí 5,69 % – 9,59 % pro minerál kotunit. 
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Obr. 19 Srovnání výsledné aktivity autochtonní mikroflóry s účinkem jednotlivých 

bakteriálních kmenů na uvolnění olova z cerusitu 

 

 

Obr. 20 Srovnání výsledné aktivity autochtonní mikroflóry s účinkem jednotlivých 

bakteriálních kmenů na uvolnění olova z kotunitu 
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Obr. 21 Srovnání výsledných účinností heterotrofního bioloužení olova z Pb-minerálů [%] 
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5 DISKUZE 

Vybrané bakteriální kmeny byly aplikovány na vzorky olověných minerálŧ. Jako 

nejúčinnější se projevil bakteriální kmen Pseudomonas chlororaphis ZK-1, jehoţ 

biolouţící aktivita olova se pohybovala v rozmezí 5,66 % – 9,59 %. Bakteriální kmeny 

dosáhly nejvyšších účinností u minerálu kotunitu, u kterého bylo zaznamenáno nejniţší 

vylouţení bakteriálním kmenem C. oxalaticus ve výši 3,59 %. Nízká účinnost kmene C. 

oxalaticus je zcela jistě ovlivněna pŧvodem tohoto kmene, který byl identifikován jako 

izolát ze střev indických ţíţal a není pravděpodovně adaptován na podmínky vyšší 

koncentrace toxických kovŧ (olovo). 

Heterotrofní louţení olova bylo jiţ dříve testováno na vzorku Pb-kontaminované 

pŧdy pomocí mikroskopické houby Aspergillus niger.  Ren a kol. srovnávali účinnost 

jednostupňového a dvoustupňového procesu heterotrofního louţení olova bez uvedení 

podrobností o prŧběhu procesu. Zjistili, ţe u jednostupňového biolouţení bylo maximální 

odstranění olova 100 %, zatímco u dvoustupňového pouze 26 % (Ren a kol., 2009). 

Dostupné studie se zabývaly pouze biolouţením pomocí chemolitotrofních bakterií 

rodu Acidithiobacillus. První moţností je vyuţití bakterie Acidithiobacillus thiooxidans pro 

biolouţení olova z kontaminovaného rýţového pole olovem v okolí rafinérie. Pouţití 

bakterie A. thiooxidans vedlo k odstranění olova s účinností 25,8 %. Pro správnou funkci 

metabolismu bakterií bylo nutno do biolouţícího procesu dodat také zdroj síry, coţ 

následně vedlo k vytvoření nerozpustné sraţeniny síranu olovnatého PbSO4, který 

ovlivňuje účinnost odstranění olova i celou kinetiku biolouţícího procesu (Han a Lee, 

2015). 

Ahmed a kol. (Ahmed a kol., 2012) studovali biolouţení olova z nigerijského 

anglesitu pomocí bakterie Acidithiobacillus ferrooxidans. Proces probíhal při počátečním 

pH 2,0 po dobu 20 dní s výsledným mnoţstvím 0,01 mg/l uvolněného olova ze substrátu. 

Účinnost tohoto procesu byla < 1 %, coţ bylo pravděpodobně zpŧsobeno tvorbou 

pasivního filmu síranu olovnatého PbSO4 na povrchu rudy, který znemoţňoval jeho další 

oxidaci (Ahmed a kol., 2012). Ve srovnání s mými výsledky lze hodnotit tento proces jako 

neúčinný. 
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K biolouţení olova byl kromě bakteriálního kmene A. ferrooxidans a A. thiooxidans 

vyuţit také další bakteriální kmen, například Burkholderia sp. Z-90, který byl izolován 

z rostlinného oleje a testován na vzorku Pb-kontaminované zeminy. Výsledky ukázaly 

32,5 % účinnost odstranění olova jiţ po 5 dnech (Yang a kol., 2016). 

Pro odstranění olova ze substrátu pomocí bakterií lze kromě biolouţení vyuţít také 

procesy biosorpce nebo bioremediace.  

Bioremediaci olova z chloridu olovnatého PbCl2 pomocí bakterií izolovaných 

z pŧdy opuštěného dolu v Severní Korei uvídí Kang a kol. Při bioremediaci byly 

aplikovány dva izoláty bakteriálního kmene Enterobacter cloacae, a to E. cloacae KJ-46 

a E. cloacae KJ-47. Izolát KJ-46 sníţil obsah olova ze 7,2 mg/l na 2,3 mg/l po 48 hodinové 

inkubaci s učinností 68,1 % a izolát KJ-47 z 5,9 mg/l na 2,7 mg/l s účinností 54,2 % (Kang 

a kol., 2015). 

Další bioremediační studií je biolouţení olova pomocí mikroskopických hub, které 

studovali Deng a kol. V tomto procesu byla vyuţita mikroskopická houba Penicillium 

chrysohenim F1, kterou izolovali ze znečištěné pŧdy pod odvalem v jiţní Číně. Biolouţící 

proces probíhal po dobu 8 dnŧ při počátečním pH 6,7. Účinnost odstranění olova byla 

uváděna 24 % s poklesem pH na hodnotu 2,5 – 3,0 z dŧvodu tvorby organických kyselin 

(Deng a kol., 2013). 

Dosaţené výsledky biolouţení olova vybranými kmeny bakterií v této práci lze 

povaţovat za úspěšné, neboť v prŧběhu biolouţícího procesu nedošlo k výraznému sníţení 

(zvýšení) pH, coţ je velmi šetrné vŧči okolnímu prostředí. 
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6 ZÁVĚR 

V heterotrofním louţení se prokázala schopnost vybraných bakteriálních kmenŧ 

uvolňovat olovo ze sledovaných Pb-minerálŧ. V případě minerálu anglesitu bylo nejvyšší 

účinnosti dosaţeno pomocí bakterie Pseudomonas chlororaphis ZK-1. Při srovnání všech 

bakteriálních kmenŧ se účinnost u tohoto minerálu pohybovala v rozmezí 1,84 % – 5,69 %. 

V případě minerálu cerusitu bylo nejvyšší účinnosti dosaţeno pomocí bakterie 

Pseudomonas monteilii CCM 3423. Celkově se účinnost u tohoto minerálu pohybovala 

v rozmezí 3,96 % – 8,17 %. V případě minerálu kotunitu byla nejvyšší účinnost dosaţena 

pomocí bakterie Pseudomonas chlororaphis ZK-1, účinnost všech bakterií u tohoto 

minerálu se pohybovala v rozmezí 3,59 % – 9,59 %. 

Na základě této studie bylo zjištěno, ţe nejúčinnějším mikroorganismem při 

solubilizaci olova je bakteriální kmen Pseudomonas chlororaphis. Ostatní bakteriální 

kmeny však prokazují také aktivitu při uvolňování olova ze substrátu, coţ zvyšuje jeho 

mobilitu v prostředí a jeho moţnou aplikaci v dalších procesech biohydrometalurgie 

a bioremediace.  

Heterotrofní louţení je nový přístup k znovuzískávání olova z olověných rud, neboť 

dosud nejsou známy studie, zabývající se biolouţením Pb-minerálŧ pomocí heterotrofních 

bakterií. 

Heterotrofní louţení se nejeví jako dostatečně účinné pro uvolňování olova 

z minerálŧ, ve srovnání s ostatními biologickými metodami je účinnost celkově niţší. Je 

však nutno podotknout, ţe je šetrnější k ţivotnímu prostředí, neboť není nutno dodávat 

kyseliny pro narušení povrchu substrátu a sniţovat hodnotu pH pro činnost 

mikroorganismŧ, jako je tomu u biolouţení pomocí chemolitotrofních bakterií rodu 

Acidithiobacillus. 

Odstraňování toxických kovŧ a dalších chemických substancí z antropogenně 

kontaminovaného ţivotního prostředí lze provádět pomocí celé řady fyzikálně-chemických 

i biologických postupŧ. Při jejich srovnání jsou však právě biologické postupy velmi šetrné 

k ţivotnímu prostředí, a proto lze předpokládat jejich širší uplatnění před konvenčními 

metodami k znovuzískávání cených surovin z odpadních substrátŧ.  
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