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Anotace 

V bakalářské práci je rešeršně zpracována biotechnologická aplikace mikroorganismů 

v textilním průmyslu. Věnuje se problematice vzniku odpadů, zejména odpadním vodám, 

které tvoří největší složku odpadů vznikajících z textilního průmyslu. Práce popisuje využití 

mikroorganismů při výrobě moderních textilních materiálů. Protože je využívání 

syntetických barviv nešetrné k životnímu prostředí, jsou v práci rozebrány mikrobiální 

pigmenty a jejich využití při barvení textilií. Součástí je i popis bakterií, hub, řas a sinic 

využívaných k biologické remediaci textilních odpadních vod. Práce se věnuje také využití 

enzymů z mikroorganismů v textilní výrobě. 

Klíčová slova: 

biotechnologie, mikroorganismus, pigmenty, remediace, textilní barviva, textilní průmysl, 

životní prostředí 

 

Annotation 

The bachelor thesis deals with the biotechnological application of microorganisms in the 

textile industry. It deals with the issue of the textile waste, especially wastewater, which 

forms the largest component of waste generated by the textile industry. The thesis describes 

the use of microorganisms in the production of the modern textile materials. Since the use 

of synthetic dyes is environmentally unfriendly, microbial pigments and their use in textile 

dyeing are analyzed. It also includes a description of bacteria, fungi, algae and cyanobacteria 

used for the biological remediation of textile waste water. The thesis also deals with the use 

of enzymes from microorganisms in textile production. 
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1 ÚVOD 

Bakalářská práce se zabývá biotechnologickým využitím mikroorganismů a jejich 

produktů v textilním průmyslu.  

Textilní průmysl je důležitou součástí ekonomiky většiny zemí. V České republice má 

dlouholetou tradici, která zahrnuje zpracování a export bavlny, lnu, vlny a syntetických 

vláken. Stále rostoucí poptávka po textilních produktech má za následek používání velkého 

množství chemických prostředků, což vede k vážnému narušení přírodních ekosystémů. 

Značnou zátěž pro životní prostředí představují textilní odpadní vody vznikající při 

výrobních a dokončovacích procesech, jelikož obsahují velké množství rozpuštěných 

chemických škodlivých látek, barviv a toxických kovů. Některé mikroorganismy jsou 

schopny degradovat takové látky a být využity k biologické remediaci odpadních vod. 

V textilním průmyslu se k barvení používají především syntetická barviva, která jsou 

ekonomicky výhodná a tvoří široké spektrum barev, jejich výroba je však závislá na 

neobnovitelných zdrojích, a to zejména na ropě. Mikroorganismy produkují pigmenty, které 

mohou být použity k barvení textilu. 

Cílem bakalářské práce je sumarizovat poznatky o biotechnologické aplikaci 

mikroorganismů v textilním průmyslu: 

• ve výrobě moderních textilních materiálů  

• v povrchové úpravě textilií s využitím mikrobiálních pigmentů a enzymů 

• při remediaci textilních odpadních vod  

Bakalářská práce bude výchozí studií pro diplomovou práci. 
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2 VYUŽITÍ MIKROORGANISMŮ PŘI VÝROBĚ MODERNÍCH TEXTILNÍCH 

MATERIÁLŮ 

2.1 Vznik odpadů z textilního průmyslu 

Industrializace textilního průmyslu a používání velkého množství chemických 

prostředků – především pigmentů a barviv vede k ohrožení zdraví člověka i dalších živých 

organismů, a k vážnému narušení přírodních ekosystémů. Odhady uvádějí, že se každoročně 

uvolňuje do životního prostředí 10 – 15 % z celkového množství barviv (přibližně 

280 000 tun) používaných při výrobě textilních výrobků, nejrizikovější jsou z tohoto 

hlediska vodní ekosystémy (Nigam a kol., 1996). 

Odpady vznikající z textilního průmyslu jsou různých druhů a závisí na typu provozu, 

na použitých technologiích, ale především na druhu zpracovávaných materiálů. Produkce 

odpadních vod z mechanických operací je relativně nízká, avšak při zušlechťování textilu se 

spotřebovává velké množství vody a vzniká tak vysoké množství odpadních vod. V textilním 

průmyslu se používá řada nebezpečných chemikálií k výrobě syntetických polymerních 

vláken. V některých případech se textilní polymery, nejčastěji při zvlákňování, rozpouští v 

potenciálně nebezpečných rozpouštědlech. Mnohé z využívaných barviv jsou škodlivé nebo 

toxické látky – nitrososloučeniny, nitrofenoly, azosloučeniny, aromatické aminy a sirné 

sloučeniny (Fries, 2007). 

Textilní průmysl je důležitou součástí ekonomiky většiny zemí. V České republice má 

dlouholetou tradici a jeho exportní aktivity tvoří důležitou součást českého vývozu. Český 

textilní průmysl zahrnuje zpracování bavlny, lnu, vlny a chemických vláken.  

2.1.1 Typy odpadů z textilní výroby 

Nejvýznamnější dopad textilní výroby na životní prostředí představují emise do vody 

včetně spotřeby energie. Při výrobě textilu je voda základní médium, neboť je využívaná k 

odstraňování nečistot, k nanášení chemických prostředků, k barvení nebo k výrobě páry. Jen 

malé množství vody se během jednotlivých procesů odpařuje, proto téměř celý vstupní 

objem vody vytvoří vodu odpadní. Odpadní vody z textilních procesů bývají obvykle 

zřetelně zabarveny, protože obsahují zbytky chemikálií, pigmentů a barviv použitých ve 

výrobním procesu. Vypouštěná odpadní voda ze zušlechťování textilií má většinou vysokou 
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hodnotu CHSK (chemická spotřeba kyslíku) i BSK (biochemická spotřeba kyslíku), což 

svědčí o znečištění vody organickými látkami živočišného nebo rostlinného původu. 

Odpadní voda je nejčastěji šedého zabarvení, obsahuje vyšší množství rozpuštěných 

organických solí, vysoký podíl toxických kovů a často má vysokou teplotu. Dvěma hlavními 

zdroji znečištění odpadní vody jsou přírodní nečistoty odstraňované ze zpracovávaného 

vlákna a chemické látky použité při jejich zpracování. Mezi faktory ovlivňující kvalitu a 

množství odpadní vody patří i používané typy procesních jednotek a míra šetření vodou a 

chemikáliemi v konkrétním provozu. 

Některé textilní závody čistí své odpadní vody flokulací (srážením pomocí přídavku 

vhodných chemikálií). Tímto způsobem vznikají kaly z úpravy odpadních vod, které 

představují rovněž značnou zátěž pro životní prostředí. Z toho důvodu se od flokulace 

odstupuje a většina textilních závodů přechází na čištění jinými metodami, 

např. biologickým čistěním odpadních vod. 

Tabulka 1 Katalog odpadů z textilního průmyslu (upraveno podle Vyhlášky 93/2016 Sb.) 

04 02 Odpady z textilního průmyslu 

04 02 09 Odpady z kompozitních tkanin (impregnované tkaniny, elastomer, plastomer) 

04 02 10 Organické hmoty z přírodních produktů (např. tuk, vosk) 

04 02 14 Odpady z apretace obsahující organická rozpouštědla 

04 02 15 Jiné odpady z apretace neuvedené pod číslem 04 02 14 

04 02 16 Barviva a pigmenty obsahující nebezpečné látky 

04 02 17 Jiná barviva a pigmenty neuvedené pod číslem 04 02 16 

04 02 19 Kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku obsahující nebezpečné látky 

04 02 20 
Jiné kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku neuvedené pod číslem 04 02 

19 

04 02 21 Odpady z nezpracovaných textilních vláken 

04 02 22 Odpady ze zpracovaných textilních vláken 

04 02 99 Odpady jinak blíže neurčené 
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Tuhý odpad je technologický odpad vznikající při zpracování textilu a tvoří jej odpadní 

pryže a textilie (odstřižky, zkušební kusy), odpady z postřihování a česání textilií a textilní 

prach. Textilní odpad je možné společně se sběrovými textilními odpady recyklovat, 

vytříděný odpad se po vyčištění může přímo používat jako čistící hadry nebo se upravuje 

rozvlákňováním. Rozvlákněný materiál se zpracovává jako druhotná surovina na finální 

výrobky jako jsou netkané textilie, lepenky, plsti. Mechanicky rozdrcený textilní odpad lze 

také použít jako přídavek do stavebních hmot. Bavlněný odpad z přádelen lze použít 

k výrobě papíru i pro tisk bankovek. Lepšímu využití tuhých odpadů z textilní výroby však 

brání zpravidla vysoké ekonomické náklady na získání druhotných surovin, proto se většina 

odpadu nevyužívá a stává se odpadem, který je nutné odstranit. 

Při zpracování textilií vznikají také nebezpečné odpady. Specifické pro textilní 

průmysl jsou zbytky barviv, pigmentů a impregnačních roztoků, které jsou převážně 

odstraňovány ve spalovnách (Christianová a kol., 2001). 

2.1.2 Dopad rostoucí poptávky po fluoreskujících barvách 

V dnešním módním světě dochází ke globálnímu růstu poptávky po fluoreskujících 

barvách oděvů a jejich součástí, někdy označovaných jako „neonové barvy“. Tento trend 

vyvolal obavy z hlediska ochrany životního prostředí. Většina těchto barviv je totiž vysoce 

rozpustná a stabilní ve vodě. Proto se tato barviva stávají neoddělitelnými při použití 

klasických metod, zatímco všechna ostatní barviva, chemikálie i mikroorganismy mohou být 

odstraněny v podobě kalu. 

Obrázek 1 Disperzní fluoreskující barviva pro barvení textilu 

(upraveno podle Szuster a kol., 2004) 
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Vzhledem k velmi vysoké barevné intenzitě těchto barev, jsou viditelná i jejich 

stopová množství přítomná v odpadních vodách. Za účelem odstranění viditelné složky 

používá většina čistíren metodu, která sice zničí molekuly barviva, ale zároveň zvyšuje 

toxicitu odpadní vody. Stabilní molekuly mohou být rozloženy pouze silnou oxidací 

s použitím silných oxidantů – chlornanu sodného, chlornanu vápenatého. Při této oxidaci 

vznikají toxické vedlejší produkty. Výrobci a výzkumní pracovníci nyní hledají alternativní 

barviva s podobnými barevnými účinky, která bude možno bezpečněji odstranit z odpadních 

vod (Best, 2017). 

2.2 Možnosti minimalizace odpadu z textilního průmyslu 

2.2.1 Snížení spotřeby vody v textilním průmyslu 

Spotřeba vody v textilní továrně může být snížena implementací několika 

technologických postupů. Může se jednat o drobné a jednoduché procedury v podobě oprav 

netěsností i o komplexnější řešení, jako je maximální využití vodního média ve výrobním 

procesu. 

Drobné netěsnosti a nefunkční ventily se zjistí jednoduchou metodou: porovnají se 

údaje z vodoměru před započetím a po skončení takového procesu, kde není používaná voda; 

rozdíl v odečtu indikuje únik vody. 

Doporučuje se také vypnout proud vody v hadicích a kohoutech, když není potřeba.  

Bylo prokázáno, že spotřeba vody se také snižuje používáním manuálního spouštění hadic; 

zastavením přívodu vody během přestávek a po výrobním procesu.  

Změna výrobního procesu zahrnuje studium všech procesů a následné určení, kde by 

bylo možné provést změny. Například může být zapotřebí méně oplachovacích procesů, 

pokud jsou použitá vhodná barviva. 

Optimalizace využití procesní vody spočívá v použití dávkového nebo krokového 

oplachování, a to spíše, než vyplachování nadměrným prouděním. Zavedením 

protiproudového mytí v pravidelných pásmech a instalací automatických uzavíracích ventilů 

dochází ke značnému snížení spotřeby vody. 
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Základem šetrného zacházení s vodou je recyklace chladící vody – chladící voda je 

poměrně nekontaminovaná a může být znovu použita jako např. oplachová voda v textilní 

výrobě (Barclay, 2000). 

2.2.2 Air Dyeing Technology 

Technologie barvení vzduchem (“Air Dyeing Technology”) je barvicí proces, který 

využívá vzduch namísto vody k barvení oděvů, což umožňuje společnostem vytvářet oděvy 

se živými vzory a barvami bez znečištění vody a životního prostředí. Při barvení vzduchem 

je spotřeba vody až o 95 % nižší, proces vyžaduje o 87 % méně energie a nejsou potřeba 

žádné prací prostředky. Tkaniny zabarvené vzduchem lze vyprat při jakékoliv teplotě. 

Porovnání procesů z hlediska spotřeby vody a energie je znázorněno na obrázku 2 

(Kant, 2012). 

Obrázek 2 Porovnání spotřeby vody a energie v barvících procesech při 

barvení vodou a vzduchem; a) spotřeba vody (l); b) spotřeba energie (MJ) 

(upraveno podle Kant, 2012) 
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2.3 Materiály, zařízení a výrobní procesy v textilním průmyslu 

Ke snížení negativních dopadů textilní průmyslové činnosti na životní prostředí je 

důležité zabývat se jak výrobky, tak výrobními procesy. Pro nalezení nejlepších metod a 

technik pro aplikaci čistší produkce je důležité analyzovat jednotlivé kroky ve výrobním 

procesu a sledovat tak životní cyklus výrobku od jeho výroby, přes uvedení do prodeje, až 

po jeho konečnou likvidaci v podobě odpadu. 

2.3.1 Vstupní materiály pro textilní výrobu 

Používají se přírodní rostlinná vlákna i vlákna chemická, která jsou upravována na 

bázi mechanické a na bázi chemické. 

Množství chemických látek, které se dnes využívají při chemickém zpracování, se 

stále mění s ohledem na výzkum a vývoj i vzhledem k změnám v módní poptávce po 

textilních produktech. Textilní odvětví dnes vyrábí a používá přes 3600 textilních barviv a 

více než 8000 chemikálií v různých procesech výroby textilu včetně barvení a tisku. Část 

z nich je uvedena v tabulce 2. Mnoho z těchto chemikálií je jedovatých a škodlivých pro 

lidské zdraví (Kant, 2012). 

Tabulka 2 Průměrná měsíční spotřeba chemikálií v syntetické textilní výrobě (upraveno podle Kant, 2012) 

Chemikálie Chemický vzorec kg/měsíc 

Kyselina octová CH3COOH 1611 

Kyselina mravenčí CH2O2 1227 

Peroxid vodíku H2O2 1038 

Polyvinylacetát (C4H6O2)n 954 

Kyselina sírová H2SO4 678 

Kyselina šťavelová C2H2O4 471 

Kyselina chlorovodíková HCl 309 

Mýdlo   154 

Denní spotřeba vody v textilní továrně o průměrné velikosti, která zpracuje přibližně 

8000 kg tkaniny denně, činí zhruba 1,6 milionu litrů. 16 % z toho je spotřebováno k barvení 

a 8 % při tisku. Konkrétní spotřeba vody pro barvení se pohybuje v rozmezí od 30 do 50 l/kg 

v závislosti na typu použitého barviva. Pro mytí barvené a potištěné tkaniny se používají 

mycí prostředky na bázi hydroxidu sodného (Kant, 2012). 
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2.3.2 Výrobní procesy a zařízení 

Mezi mechanické operace patří předení, tkaní a pletení. Různé tvary textilií jsou 

vyráběny z volných vláken. U některých materiálů (bavlna a její směsi) je součástí tkaní také 

šlichtování. Účelem šlichtování je zvýšit hladkost, pevnost a stejnosměrnost osnovní nitě, a 

to nanesením šlichtovacího prostředku (Textilní zkušební ústav, Brno). Vyrobené textilie se 

zušlechťují, zušlechťováním získá textilie další důležité a užitečné vlastnosti jako je vzhled, 

omak, savost, měkkost, nemačkavost, vodoodpudivost, nehořlavost a další. Při těchto 

procesech se také produkuje výrazné množství odpadních vod. Dle použitého materiálu se 

používá odšlichtování, bělení, vyvářka, mercerace, karbonizace, louhování, praní, barvení, 

tisk a další finální úpravy. Zušlechťovací procesy za tepla (kondenzace, fixace, sušení) jsou 

poté zdrojem úniku znečištění do ovzduší (Christianová a kol., 2001). 

Zařízení používané v textilním průmyslu slouží k mechanickému zpracování surovin 

(pletací, všívací, spřádací nebo tkací stroje) a ke zpracování textilií za 

mokra (bělící linky, barvící aparáty, protiproudové pračky). Jejich technický stav a stáří má 

rovněž značný vliv na kvalitu výrobků, efektivitu i finanční náklady výrobních procesů 

(Christianová a kol., 2001). 

Obrázek 3 Mikrovlnná sušárna textilií (VÚTS, a.s., Liberec) 
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2.4 Textilní barviva 

2.4.1 Azobarviva 

Jedná se o největší skupinu barviv, která se používá na barvení textilu, plastů a kůže. 

V roce 1994 tvořila azobarviva přes 50 % z celosvětové produkce barviv. Charakteristickým 

znakem je přítomnost jedné nebo více azoskupin, které jsou většinou napojeny na benzenové 

nebo naftalenové jádro. Mohou také obsahovat aromatické heterocykly nebo alifatické 

skupiny. Barva závisí na počtu azoskupin a vedlejším řetězci (Stolz, 2001; Anliker, 1979). 

Tabulka 3 Příklady používaných azobarviv v textilním průmyslu (upraveno podle Stolz, 2001). 

Barvivo Vzorec 

Egacidová oranž 7 

 

Ostalanová oranž 6 

 

Saturnová červeň 28 

 

Disperzní žluť 3 

 

Chromalanová žluť 9 
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2.4.2 Trifenylmethanová barviva 

Trifenylmethanová barviva se v textilním průmyslu nejčastěji používají na barvení 

bavlny, hedvábí a vlny. Jedná se o obtížně biologicky odbouratelná barviva. Některá 

trifenylmethanová barviva mají antiparazitické a antimykotické účinky. Toxikologické testy 

ovšem prokázaly, že mnohé z těchto barviv mají potenciálně karcinogenní, teratogenní a 

mutagenní účinky (Srivasta a kol., 2004). 

Tabulka 4 Příklady používaných trifenylmethanových barviv v textilním průmyslu (upraveno podle Conn, 

1977) 

 

 

  

Barvivo Vzorec 

Malachitová zeleň 

 

Krystalová violeť 
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2.5 Geneticky modifikované rostliny 

2.5.1 Bavlna 

Bavlněné vlákno je zdaleka nejpoužívanějším materiálem z přírodních vláken, což 

představuje roční dodávku přibližně 25 000 000 t (Engelhardt, 2010). Z přírodních textilních 

vláken je bavlna nejblíže čisté celulóze. Vzniká vpřádáním trichomů rostlin bavlníku. 

Bavlněné vlákno je dlouhé, zploštělé a nepravidelně zkroucené. Na vnější straně je kutikula 

a buněčná stěna, středem probíhá úzký zploštělý lumen. Bavlněné vlákno je přibližně 

3 × 104 μm dlouhé, 15 μm široké a skládá se celkem z 15 000 mikrofibril (Puranen, 2012). 

Genetické inženýrství zkoumá bavlnu ve dvou aspektech: 

• řešení problémů spojenými s pěstováním bavlníkových plodin, a to zejména zlepšení 

odolnosti bavlníků proti hmyzu, chorobám a herbicidům, vedoucí ke zlepšení kvality 

a produkce, 

• dlouhodobý výzkum k rozvíjení bavlněných vláken se změněnými vlastnostmi, jako 

je vylepšení pevnosti, délky, vzhledu, zralosti a barvy.  

V dnešní době již existují na trhu přirozeně barevné druhy bavlníku, ale rozsah barev 

je omezen. Vývoj transgenních zabarvených bavlníků může v budoucnu nahradit potřebu 

bělení i barvení (Puranen, 2012). 

Obrázek 4 Stavba bavlněného vlákna 

(upraveno podle Puranen, 2012) 
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Každoročně jsou vynaloženy velké finanční prostředky na výzkum nových, vůči 

hmyzu rezistentních odrůd bavlny. Pěstitelé bavlny se tak brání používání chemických 

přípravků a feromonů k ošetřování rostlin. Po letech výzkumů získali pěstitelé k dispozici 

nový prostředek proti hmyzu – makadlovce bavlníkové (Pectinophora gossypiella), 

jednomu z hlavních škůdců bavlny. 

 V devadesátých letech objevili vědci společnosti Monsanto toxinový gen, který nese 

instrukce pro produkci toxického proteinu a pochází z půdní bakterie Bacillus thuringiensis. 

Tento gen vložili do bavlníkových rostlin a vytvořili novou Bt-odrůdu odolnou proti 

škůdcům. Při pozření toxinu je hmyz paralyzován a zneškodněn. Rostliny s tímto genem se 

dokáží bránit proti hmyzu celou sezónu, aniž by byly ošetřeny dalšími insekticidy. Vzhledem 

k tomu, že je toxin smrtelný pro housenky makadlovky bavlníkové, ale neškodný pro ostatní 

organismy, je bezpečný pro člověka a životní prostředí. Společnost Monsanto si technologii 

geneticky modifikovaných transgenních nechala registrovat a patentovat pod značkou 

Bollgard® (Gupta a kol., 2001). 

 

Obrázek 5 Produkce transgenní rostliny bavlníku (upraveno podle The Education University of Hong 

Kong, 2002) 
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2.5.2 Len 

Jedná se o jednoletou rostlinu pěstovanou v mírném podnebním pásu, a to nejčastěji 

pro průmyslové účely. Pro dobrý růst vyžaduje tato rostlina kvalitní hluboké půdy a teploty, 

které nepřesahují 25 °C během 100 dnů svého růstu. Len se pěstuje téměř na všech 

kontinentech. Využívá se pro výrobu vláken v textilním a papírenském průmyslu 

(Baley a kol., 2018). V papírenském průmyslu se lněná vlákna používají k výrobě 

papírových výrobků včetně cigaretového papíru (Kymäläinen & Sjöberg 2008). Lněný olej 

je nejbohatším rostlinným zdrojem linolových a linolenových nenasycených mastných 

kyselin (PUFA), které jsou pro člověka nezbytné, jelikož lidský organismus je není schopen 

syntetizovat. Lněný olej se také používá k výrobě laků, barev, textilních barviv, linolea a 

plastů. (Ludvíková a Griga, 2015). 

Lněné vlákna jsou silnější než ostatní přírodní vlákna a jsou mnohem méně ohebná a 

pružná než jin běžné používaná přírodní vlákna. Vlákno lnu absorbuje vlhkost mnohem 

rychleji než bavlněné vlákno, takže je velmi vhodná pro výrobu ručníků apod. 

 

Obrázek 6 Vlákna lnu pod mikroskopem (upraveno podle Baley a kol., 2018) 
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Existuje řada zdravotních studií o léčivých účincích lněného semena a oleje. 

Publikované studie prokázaly, že konzumace lněného semene má také příznivé účinky na 

onemocnění srdce, hormonální a neurologické poruchy, některé druhy rakoviny, a také může 

snížit riziko vzniku diabetu (Huang & Ziboh 2001, Simopoulos 2002, Thompson a kol., 

2005). 

 Len byl mezi prvními druhy rostlin, které byly geneticky modifikovány pomocí 

rekombinantní DNA technologie. První transgenní lněná buňka byla vytvořena v roce 1983 

(Hepburn a kol., 1983). Modifikace byla provedena pomocí Agrobacterium tumefaciens a 

Agrobacterium rhizogenes, a to vložením specifických genů do genomu lnu (Jordan a 

McHughen, 1988; McHughen, 1989; McHughen a Holm, 1995). Takto geneticky 

modifikovaný len je odolný vůči herbicidům, chorobám, houbám (Fusarium oxysporum a 

Fusarium culmorum), hmyzu a lépe se přizpůsobuje nepříznivým klimatickým podmínkám. 

Bylo také ovlivněno složení lněných složek, jako je obsah flavonoidů (antioxidantů) a 

omega-3 mastných kyselin. Využití geneticky modifikovaného lnu je také ve výrobě 

farmaceutických přípravků (využití geneticky modifikovaných lněných semínek pro výrobu 

léčiv, dosud pouze na experimentální úrovni), v oblasti rekultivace a fytoremediace půdy 

znečištěné těžkými kovy (Broadley a kol., 2001; Bjelková a kol., 2011; Czemplik a kol., 

2014). 

Tabulka 5 Důležité události ve vývoji transgenních rostlin lnu (upraveno podle Ludvíková a Griga, 2015) 

Rok Událost Literatura 

1983 
první zpráva o transformaci lněných buněk promocí 

Agrobacterium 
Hepburn a kol., 1983 

1987 
transgenní buněčné linie rezistentní vůči chlorosulfuronu 

(herbicid) 
Jordan a McHughen, 1987 

1988 první transgenní rostliny lnu rezistentní vůči glyfosátu (herbicid) Jordan a McHughen, 1988 

1989 
rezistence vůči derivátům sulfonylureynu (herbicid) a snaha o 

vytvoření komerční odrůdy lnu 
McHughen, 1989 

1995 
vývoj a testování geneticky modifikovaného lnu vůči glufosynátu 

(herbicid) 
McHughen a Holm, 1995 

2004 
syntéza polyhydroxybutyrátu (PHB) - výroba biologicky 

rozložitelných polymerů 
Wróbel a kol., 2004 

2007 

syntéza polyhydroxybutyrátu (PHB) - zlepšené elastické 

vlastnosti lněných vláken, zlepšené mechanické vlastnosti, 

zvýšený obsah flavonoidů spojený s odolností proti houbám rodu 

Fusarium 

Wróbel a kol., 2007 

2008 
obohacení karotenoidů v semenech geneticky modifikovaného 

lnu 
Fujisawa a kol., 2008 
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3 VYUŽITÍ MIKROBIÁLNÍCH PRODUKTŮ V POVRCHOVÉ ÚPRAVĚ TEXTILIÍ 

3.1 Využití mikrobiálních pigmentů k barvení textilních vláken 

Biosyntéze přírodních barviv a následné aplikaci v textilním průmyslu se v posledních 

letech věnuje řada studií. Syntetická barviva používaná v textilním průmyslu jsou 

ekonomicky výhodná a dovolují nám vytvořit širokou škálu barev. Jejich výroba je ovšem 

závislá na neobnovitelných zdrojích, a to zejména na ropě. 

Mikroorganismy produkují širokou škálu stabilních pigmentů, které mohou být 

použity k barvení textilních vláken. Alihosseini a kol (2008) objevili jasně červený pigment 

prodigiosin z bakterie Vibrio sp. Extrahovaný pigment byl rozpuštěn v methanolu a ve vodě. 

Barvená tkanina byla nejprve promyta detergentním roztokem, aby se odstranila jakákoli 

fyzikálně absorbovaná barviva na povrchu. Samotný proces barvení probíhal při 

teplotě 80 °C a pH 4,5. Výsledky ukázaly, že prodigiosin může být použit k barvení mnoha 

textilních vláken (obrázek 7). Některé mikrobiální pigmenty mají také antimikrobiální 

vlastnosti. Textilie nabarvená pigmentem z bakterie Vibrio sp. vykazovala antibakteriální 

aktivitu vůči Staphylococcus aureus a Escherichia coli.  

Obrázek 7 Textilní vlákna nabarvena pigmentem "prodigiosin" z Vibrio sp. (upraveno podle 

Alihosseini a kol., 2008) 
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Ahmad a kol. (2012) získali červený pigment prodigiosin ze Serratia marcescens a 

fialový pigment violacein z Chromobacterium violaceum a testovali jejich využití v různých 

tkaninách. Zjistlili, že prodigiosin je nejvhodnější k barvení syntetických vláken, zejména 

akrylových, neboť bylo dosaženo intenzivního zbarvení (obrázek 8). Violacein vykazoval 

dobré výsledky při barvení bavlny a hedvábí. 

Použití žlutého pigmentu extrahovaného z hub Thermomyces sp. k barvení bavlny, 

hedvábí a vlny, zkoumali Poorniammal a kol. (2013). Pigment vykazuje vysokou afinitu 

k hedvábným tkaninám s dobrou stálostí barvy. Optimálního odstínu barvy bylo dosaženo 

barvením při teplotě 30 °C a pH 3. Bylo také zjištěno, že nabarvené hedvábí vykazuje 

antibakteriální aktivitu vůči Salmonella typhi. Vzhledem k těmto vlastnostem může být 

pigment použit pro vývoj nových výrobků v lékařství, např. bandáží, obvazů apod. Ahmad 

a kol. (2012) také extrahovali žlutý pigment z izolované gram negativní 

bakterie Chrysobacterium sp., Optimální barevné intenzity bylo dosaženo ponořením 

tkaniny do pigmentového roztoku při teplotě 80 až 90 °C po dobu 60 minut.  

  

Obrázek 8 Barvení textilních vláken pigmentem "prodigiosin" z Chromobacterium 

violaceum; a) před barvením; b) po barvení (upraveno podle Ahmad a kol., 2012) 
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Shirata a kol. (2000) extrahovali modrofialový pigment z bakterie 

Janthinobacterium lividum, který může být aplikován k barvení přírodních i syntetických 

textilních vláken. Hlavní složku pigmentu tvořil violacein (obrázek 9). Pigment vykazoval 

fialový tón na hedvábí, bavlně a vlně, zatímco na nylonu vykazoval tón tmavě modrý. Byly 

provedeny testy odolnosti nabarvených textilií vůči praní, potu a tření. Výsledky byly 

v přijatelném rozmezí, bylo ovšem pozorováno výrazné vyblednutí barvy při vystavení 

slunečnímu záření. 

Chadni a kol. (2017) extrahovali červený pigment z houby Talaromyces verrucolosus. 

Testovali jeho použití při barvení bavlny. Nejlepšího výsledku bylo dosaženo s použitím 

mordantu (fixační činidlo) – síranu železnatého.  

Obrázek 9 Chemická struktura pigmentu z bakterie 

Janthinobacterium lividu (upraveno podle Shirata a kol., 

2000) 

Obrázek 10 a) Nabarvená bavlna červeným pigmentem, 

b) čistá bavlna (upraveno podle Chadni a kol., 2017) 
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4 VYUŽITÍ MIKROORGANISMŮ K REMEDIACI ODPADNÍCH VOD Z 

TEXTILNÍHO PRŮMYSLU 

Přísnější vládní legislativy nutí textilní průmyslová odvětví, aby své odpadní vody 

zpracovávala efektivněji. V současné době se k odstranění barviv z odpadních vod používají 

fyzikálně chemické metody. Takové metody jsou často velmi nákladné a ačkoli jsou barviva 

odstraněna, akumulace koncentrovaného kalu vytváří problém s jejich likvidací. Biologické 

metody odstraňování barviv s využitím mikroorganismů jsou mnohem účinnější při 

zpracování velkých objemů odpadních vod a zároveň se ukazují jako méně nákladné 

(Mcmullan a kol., 2000). 

Textilní průmysl spotřebovává velké množství vody a chemikálií pro mokré 

zpracování textilií. Použitá chemická činidla jsou v chemickém složení velmi rozmanitá, od 

anorganických sloučenin až po polymery a organické produkty (Juang a kol., 1996). Existuje 

mnoho druhů barviv, např. – kyselá, bazická, disperzní, azo, diazo, anthrochinonová i 

kovokomplexní barviva. Přítomnost barviv v odpadních vodách je i přes jejich nízkou 

koncentraci snadno detektovatelná a nežádoucí (Nigam a kol., 2000). Vzhledem k jejich 

chemické struktuře jsou barviva odolná vůči vyblednutí při vystavení světlu, vodě a mnoha 

chemikáliím. Barviva jsou často obtížně odbarvitelná díky své složité struktuře a 

syntetickému původu (Poots a McKay, 1976). 

4.1 Fyzikálně-chemické metody odstranění barviv 

Nejčastěji používané metody odbarvování chemickými prostředky představují 

redukční reakce, a to především kvůli jednoduchostí použití. Využívají se látky tvořící 

radikály – H2O2, TiO2. Nejčastějším oxidačním činidlem je peroxid vodíku (H2O2). 

Chemická oxidace odstraní barvivo z odpadních vod odštěpením aromatických jader 

molekul barviva. Pro průběh reakce je nutný katalyzátor. Používá se především ultrafialové 

záření, železité (Fe3+) a železnaté (Fe2+) ionty a manganistan draselný (KMnO4) (Chaudhuri 

a Sur, 2000). 
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4.1.1 Fentonova oxidace 

Metoda byla pojmenovaná po svém objeviteli, britském chemickém inženýrovi – 

Henrymu Johnu Horstmanu Fentonovi (1854–1929), který v roce 1890 objevil oxidaci 

pomocí činidla, které obsahuje ionty Fe2+ a peroxid vodíku. Reakce je často spojována 

s oxidačním odbouráváním etherů, fenolů, alkoholů, ketonů, aldehydů, polycyklických 

aromátů, aminů, včetně barviv. Této vlastnosti lze využívat při čištění odpadních vod 

z textilního průmyslu (Modirshahla a kol., 2007). 

Princip Fentonovy reakce:  

Fe2+ + H2O2 → Fe3+ + OH + OH•                     (Legrini a kol., 1999). 

Reakce má důležitý význam v oblasti chemické předúpravy odpadních průmyslových 

vod. Dokáže úspěšně oxidovat organické halogenové látky, jako PCB, chlorfenoly nebo 

alifatická chlorovaná rozpouštědla. Jednou z dalších výhod je malá náročnost na technické 

vybavení. Fentonova reakce se používá k čištění některých problematických typů textilních 

odpadních vod. Chemikálie pro reakci potřebné jsou laciné, snadno dostupné a neškodné pro 

životní prostředí. Před započetím oxidace je pouze nutná úprava pH, která se provádí 

nejčastěji hydroxidem vápenatým, zatímco vysrážené soli např. CaSO4, jsou sedimentací 

nebo filtrací odděleny. Nezbytná doba potřebná pro sedimentaci je 5  8 hod (Dušek, 2010). 

Tabulka 6 Příklady používaných katalyzátorů k odstranění textilních barviv z odpadních vod na principu 

Fentonovy reakce (upraveno podle Dušek, 2010) 

Barvivo Katalyzátor Literatura 

Rhodamin B H2O2 Dušek, 2010 

Ostazinová modř 160 H2O2 Alaton a kol., 2002 

Ostazinová žluť 84 TiO2 Alaton a kol., 2002 

Ostazinová červeň 45 H2O2 Alaton a kol., 2002 

Methylenová modř Fe3+ Dušek, 2010 
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4.1.2 Ozonizace 

Ozonizace je jednou z nejstarších dezinfekčních metod, která je využívaná při úpravě 

pitné a odpadní vody. Díky svému vysokému oxidačnímu potenciálu je ozon jednou z 

nejúčinnějších látek používaných v textilních odpadních vodách, neboť dokáže degradovat 

řadu nežádoucích látek: 

• barviva a pigmenty 

• detergenty a povrchově aktivní látky 

• pesticidy 

• kyanidy a fenoly 

Jednou z hlavních výhod ozonizace je, že ozon může být aplikován v plynném stavu, 

a proto nezvyšuje objem odpadních vod a kalů. Nevýhodou je, že ozon vydrží ve stabilní 

formě jen přibližně 20 minut. Tato doba může být snížená přítomností barviv, hodnotou pH, 

obsahem solí a teplotou. Zásadité prostředí urychluje rozklad ozonu, proto je důležité 

sledovat pH roztoku. Ozon je poté nutné kontinuálně doplňovat, což zvyšuje náklady celého 

procesu (Peralta-Zamora a kol., 1999). 

4.1.3 Koagulace 

Koagulace je proces, při němž dochází k destabilizaci elektrostatických interakcí, 

které existují mezi molekulami barviv a vody. Provádí se pomocí chemického 

reaktantu – koagulantu. Nejčastěji se používá chlorid železitý (FeCl3), který je do roztoku 

přidáván za pomalého míchání (Allegre a kol., 2004). 

Výhodou koagulace je dobrá eliminace nerozpustných barviv, je ovšem následně nutné 

zpracovat vzniklý odpadní kal. Pro dosažení vyšší efektivity při odstraňování barviv a 

snížení BSK se využívá kombinace dvou metod: koagulace a Fentonovy oxidace, nebo 

koagulace a ozonizace. Ze studie vyplývá, že při optimálních podmínkách bylo odstraněno 

99 % barviv z odpadní vody a došlo ke snížení BSK o 90 % (Kim a kol., 2004). 
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4.1.4 Adsorpce 

Adsorpcí se nazývá děj, při kterém se ze směsi látek rozpuštěných ve vodě molekuly 

některých z nich vážou snadněji a pevněji k povrchu tuhé fáze, tzv. adsorbentu. Jedná se o 

velmi oblíbenou metodu odstraňování toxických látek z vody, včetně barviv. Sloučeniny 

příliš stabilní na odstranění běžnými procesy, či toxické produkty biodegradace jsou 

nejčastěji odstraňovány právě touto metodou. Při odstraňování barviv se nejčastěji používá 

aktivní uhlí, rašelina, biosorbenty a adsorbenty na bázi křemíku a polymerů (Nassar a El-

Geundi, 1991). Adsorpční čištění vod se prosazuje stále více, zejména v případech, kdy 

biologické čištění není vhodné, nebo je nedostačující. 

4.1.4.1 Aktivní uhlí 

Jedná se o nejpoužívanější materiál při degradaci barviv z vody pomocí adsorpce 

(Nassar a El-Geundi, 1991). Velmi efektivně adsorbuje zásaditá i kyselá barviva a v menší 

míře také disperzní, kypová a reaktivní barviva. Účinnost závisí na druhu uhlí a složení 

znečištěné vody. Opětovné použití aktivního uhlí je možné, ale dochází ke snížení efektivity 

(o 10 – 12 %) v každé následující aplikaci (Rao a kol., 1994). 

4.1.4.2 Rašelina 

Struktura rašeliny je vhodná pro adsorpci, přestože celkový povrch je menší než u 

aktivního uhlí. Je cenově přijatelnější v porovnání s uhlím, především v krajinách 

s přírodními zásobami. Použitou rašelinu je možné spálit a využít na výrobu elektřiny (Poots 

a McKay, 1976). 

4.1.4.3 Biosorbenty 

Biosorbenty se v posledních letech stávají alternativou k ostatním, běžně používaným 

sorbentům. Příkladem jsou produkty na bázi chitosanu. Chitosan se vyrábí deacetylací 

chitinu, který je obsažen ve schránkách a v ulitách mořských korýšů např. krevet a krabů. Je 

netoxický a plně degradovatelný (Tangpasuthadol a kol., 2003). Chitosan se rozpouští 

v kyselinách a kyselých roztocích, tomu se dá zabránit pokrytím chitosanu vhodnými 

látkami např. formaldehydem, epichlorhydrinem atd.  
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4.2 Biologická remediace odpadních vod v textilním průmyslu 

Environmentální vědy v posledních letech detailně studují aplikaci mikroorganismů 

pro čištění odpadních vod. V takových procesech mikroorganismy transformují jednotlivé 

toxické látky do méně škodlivých forem. Mechanismus biodegradace sloučenin v 

mikrobiálním systému je založen na působení biotransformačních enzymů (Saratale a kol., 

2007). 

4.2.1 Bakterie 

Bakterie, tak jako i jiné mikroorganismy včetně hub, řas a sinic představují alternativu 

k běžným postupům na odstraňování barviv. Mají několik výhod, a to např. rychlejší 

degradace barviv oproti houbám (Kalyani a kol., 2009). 

Velká pozornost je věnována výzkumu biodegradace průmyslově nepoužívanějších 

azobarviv. Bakterie jsou schopné dosáhnout vysokého stupně dekolorizace a mohou být 

aplikovány v širokém spektru barviv. Proces není finančně náročný a produkce odpadu je 

minimální. Způsoby degradace barviv v případě bakterií jsou nejčastěji různé typy reduktáz. 

Rozklad barviv může probíhat aerobně i anaerobně. V anaerobních podmínkách dochází ke 

štěpení azoskupiny reduktázami a k následnému odbarvení roztoku. Produkty takového 

procesu ovšem mohou mít nežádoucí účinky. Řešením je nejprve azobarviva degradovat 

anaerobními bakteriemi a škodlivé produkty (aromatické aminy) rozložit pomocí aerobních 

bakterií (Oxspring a kol. 1996). 

Obrázek 11 Pseudomonas aeruginosa degradující azobarviva (upraveno podle BioNews Services, 2018) 
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Byly studovány bakteriální kultury – Proteus mirabilis, Pseudomonas luteola a 

Pseudomonas sp. SUK1 se zaměřením na degradaci barviv. Ukázalo se, že vykazují velmi 

dobré výsledky při odstranění azobarviv (Chang a kol., 2001; Chen a kol., 1999; Kalyani a 

kol., 2008; Yu a kol., 2001). Bylo prokázáno, že Pseudomonas aeruginosa je schopná 

degradovat textilní barvivo „Navitan modř S5R“ za aerobních podmínek. Tato bakterie byla 

také schopna odbarvit různá jiná azobarviva (Nachiyar a Rajkumar, 2005). 

Kolekar a kol. (2008) izolovali bakteriální kmen degradující barvivo z kontaminované 

půdy v Ichalkaranji (Indie) a identifikovali jej jako Bacillus fusiformis. Byla provedena 

studie degradace azobarviva „disperzní modř 79“ v různých koncentracích pomocí 

B. fusiformis. Kompletní degradace včetně odbarvení vody proběhla během 48 hodin – viz. 

graf 1. 

Zhou a Zimmermann (1993) zkoumali schopnosti degradace barviv u 159 

aktinomycet. Vědci použili skutečné textilní odpadní vody v procesu screeningu. Bylo 

použito pět samostatných vzorků odpadní vody, z nichž každý obsahoval jedno barvivo o 

známé koncentraci. Každé barvivo bylo strukturně odlišné. Schopnost aktinomycet způsobit 

degradaci barviva byla prokázána u 83 izolátů. Výsledky dalších studií jsou popsány 

v tabulce 7. 

Graf 1 Degradace azobarviva „disperzní modř 79“ při rozdílných koncentracích pomocí 

Bacillus fusiformis (upraveno podle Kolekar a kol., 2008) 



Jan Balnar: Biotechnologické aplikace mikroorganismů v textilním průmyslu 

2018  24 

 

Tabulka 7 Příklady bakterií schopných degradovat textilní barviva (upraveno podle Saratale a kol., 2011) 

Bakterie 
Barvivo a 

koncentrace 

Rozsah 

odbarvení 

Doba 

působení 
Literatura 

Pseudomonas sp. 
Ostazinová modř 

13 (200 mg/l) 
83,2 % 70 hodin Lin a kol., 2010 

Aeromonas hydrophila 

Ostazinová červeň 

198 (300 mg/l) 
60,2 % neznámá 

Hsueh a kol., 2009 
Ostazinová čerň 5 

(300 mg/l) 
80,9 % neznámá 

Ostazinová žluť 84 

(300 mg/l) 
66,5 % neznámá 

Escherichia coli 
Saturnová modř 71  

(150 mg/l) 
100,0 % 12 hodin Jin a kol., 2009 

Acinetobacter calcoaceticus 
Saturnová hněď 

MR (50 mg/l) 
91,3 % 48 hodin 

Ghodake a kol., 

2009 

Bacillus genus 
Ostazinová oranž 

16 (100 mg/l) 
88,0 % 24 hodin Telke a kol., 2009 

Pseudomonas sp. SUK1 
Ostazinová červeň 

2 

 (5 g/l) 

96,0 %  6 hodin 
Kalyani a kol., 

2008 

Pseudomonas aeruginosa 
Remazol oranž 

(200 mg/l) 
94,0 % 24 hodin 

Sarayu a Sandhya, 

2010 

Enterococcus gallinarum 
Saturnová čerň 38 

(100 mg/l) 
100,0 % 20 dnů 

Bafana a kol., 

2009 

Rhizobium radiobacter 
Ostazinová červeň 

141 (50 mg/l) 
90,0 % 48 hodin Telke a kol., 2009 

Bacillus fusiformis 
Disperzní modř 79 

(1,5 g/l) 
100,0 % 48 hodin 

Kolekar a kol., 

2008 

Shewanella decolorationis 
Ostalonová červeň 

GR 

 (150 mg/l) 

100,0 % 68 hodin Xu a kol., 2007 

Bacteriodes fragilis 

Oranž II 

 (100 mg/l) 
95,0 % neznámá 

Bragger a kol., 

1997 
Tartrazine  

(100 mg/l) 
95,0 % neznámá 

Desulfovibrio desulfuricans 

Ostazinová oranž 

96 (300 mg/l) 
90,0 % 2 hodiny 

Yoo a kol., 2000 
Ostazinová červeň 

120 (300 mg/l) 
95,0 % 2 hodiny 
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4.2.2 Houby 

Dřevokazné houby jsou organismy, které jsou schopné degradovat lignin (strukturní 

polymer nacházející se v dřevinách) pomocí enzymů – lignin-peroxidázy (LiP) a mangan-

dependentní peroxidázy (MnP) (Barr a Aust, 1994). V současné době se podrobně studuje 

Phanerochaete chrysosporium. Tato houba je schopna degradovat dioxiny a polychlorované 

bifenyly (PCB) (Chao a Lee, 1994; Reddy, 1995). Kirby a kol. (1997) prokázal, že 

P. chrysosporium má schopnost odbarvit až 99 % umělých textilních barviv v odpadních 

vodách během 7 dnů.  

Ze studie provedené Glennem a Goldem (1983) vyplývá, že P. chrysosporium je 

schopná degradovat tři polymerní barviva – Polymeric B-411 (polymerní modř), Polymeric 

R-481 (polymerní červeň) a Polymeric Y-606 (polymerní žluť). Proces však byl pomalý a 

pro optimální odbarvení bylo zapotřebí až 14 dnů. 

Rovněž bylo prokázáno, že P. chrysosporium degraduje azobarviva – oranž II, kongo-

červeň a azurová modř. Rozsah odbarvení se lišil v závislosti na složitosti struktury barviva 

a dostupnosti dusíku v médiu. Při nízkých koncentrací dusíku bylo během prvních 6 hodin 

degradováno 90 % barviva, zatímco při přebytku dusíku bylo vyžadováno až 5 dní 

k dosažení 63 – 93 % (Cripps a kol., 1990). Tabulka 8 ukazuje výsledky posledních studií, 

které zkoumaly schopnost P. chrysosporium degradovat barviva ve vodě (Michel a kol., 

1991). 

Tabulka 8 Příklady degradovatelných barviv pomocí Phanerochaete chrysosporium (upraveno podle Nigam 

a kol., 1996) 

Barvivo  
Koncentrace 

barviva  
Rozsah odbarvení Doba působení Literatura 

Egacidová červeň 67 mg/l 90 % 3 dny 
Chao a Lee, 

1994 
Oranž G 67 mg/l 90 % 3 dny 

Oranž II 57 mg/l 100 % 1 den 

Cripps a kol., 

1990 
Azurová modř 100 mg/l 91 % 1 den 

Kongo-červeň 76 mg/l 93 % 1 den 

Polymerní modř-411 200 mg/l neznámý 8 dnů 

Glenn a Gold, 

1983 
Polymerní červeň-486 200 mg/l neznámý 6 dnů 

Polymerní žluť-606 200 mg/l neznámý 14 dnů 
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Bylo prokázáno, že několik dalších hub je schopno degradace barviv (tabulka 9). 

Neurosporra crassa degradovala až 91 % azobarviva „červeň-reanil P8B“ v koncentraci 

16 – 20 mg/l, což odpovídá hodnotám naměřených v textilních odpadních vodách.  

Mou a kol. (1991) objevili další houby schopné dekolorizace – Myrotheciurn 

verrucaria a Ganoderma sp. Mycelium těchto hub adsorbovalo již po 48 hodinách 99 % 

barviva.  Mycelium M. verrucaria vykazuje silnou vazbu na azobarviva (Nigam a kol., 

1996). 

De Angelis a Rodrigues (1987) testovali odstranění textilních barviv pomocí Candida 

sp., a dosáhli 98 % dekolorizace. Další studie, které se věnovaly degradaci textilních barviv 

pomocí hub jsou popsány v tabulce 9. 

Tabulka 9 Příklady hub schopných degradovat textilní barviva (upraveno podle Nigam a kol., 1996) 

Houba Barvivo a koncentrace 
Rozsah 

odbarvení 

Doba 

působení 
Literatura 

Aspergillus sojae B-10 

Egacidová červeň (10 mg/l) 97,8 % 5 dnů 

Ryu, 1992 Sudan III (10 mg/l) 97,4 % 5 dnů 

Kongo-červeň (10 mg/l) 93,0 % 5 dnů 

Myrothecum verrucaria 

Kongo-červeň (10 mg/l) 70,0 % 5 hodin 

Nigam a kol., 

1996 
Modř 10 (200 mg/l) 86,0 % 5 hodin 

Červeň S (200 mg/l) 95,0 % 5 hodin 

Myrothecum sp. 

Oranž II (100 mg/l) 25 - 91 % 1 den 

Mou a kol., 

1991 
Modř 10 (100 mg/l) 58 - 98 % 1 den 

Červeň S (100 mg/l) 81 - 98 % 1 den 

Neurospora crassa 
Červeň-reanil P8B  

(16 - 32 mg/l) 
89 - 91 % 1 den 

Corso a kol., 

1981 

Candida sp. 

Procyon čerň  

(100 mg/l) 
93,8 % 2 hodiny 

De Angelis a 

Rodrigues, 1987 

Procyon modř  

(100 mg/l) 
96,8 % 2 hodiny 

Procyon červeň  

(100 mg/l) 
98,9 % 2 hodiny 

Procyon oranž  

(100 mg/l) 
96,8 % 2 hodiny 
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4.2.3 Řasy 

Řasy jsou fotosyntetické organismy schopné odstranit textilní barviva, a to biosorpcí 

nebo degradací. Navzdory tomu, že některá textilní barviva působí toxicky na organismy 

žijící ve vodách, významně neovlivňují a negativně nepůsobí na řasy (Anliker, 1979). Je 

známo, že řasy odstraňují barviva bioadsorpcí a biodegradací. Mohou navíc rychle růst a 

využívat odpadní vodu (Mata a kol., 2011). Jingi a Houtian (1992) zjistili, že některé řasy 

mohou využívat anilin, který vzniká jako vedlejší produkt degradace. 

Degradací azobarviv se věnovali El-Sheekh a kol. (2009). Zkoumali 3 druhy řas 

Chlorella vulgaris, Elkatohrix viridis a Volvox aureus. Všechny dokázaly rozložit testovaná 

azobarviva při pokojové teplotě (25 °C), výsledky se lišily podle druhu řasy a chemické 

struktury barviva. Výsledky studie jsou znázorněny v tabulce 10.  

Tabulka 10 Příklady řas schopných degradovat textilní barviva (upraveno podle M. El-Sheekh a kol., 2009) 

Řasa Barvivo Doba působení Rozsah odbarvení 

Chlorella vulgaris 

Methylčerveň 
3 dny 0 % 

7 dnů 4 % 

Oranž II 
3 dny 30 % 

7 dnů 44 % 

Egacidová červeň 
3 dny 87 % 

7 dnů 87 % 

Bazický fuchsin 
3 dny 78 % 

7 dnů 91 % 

Elkatohrix viridis 

Methylčerveň 
3 dny 23 % 

7 dnů 28 % 

Oranž II 
3 dny 0 % 

7 dnů 4 % 

Egacidová červeň 
3 dny 90 %  

7 dnů 90 % 

Bazický fuchsin 
3 dny 93 % 

7 dnů 93 % 

Volvox aureus 

Methylčerveň 
3 dny 45 % 

7 dnů 45 % 

Oranž II 
3 dny 0 %  

7 dnů 5 % 

Egacidová červeň 
3 dny 82 %  

7 dnů 82 % 

Bazický fuchsin 
3 dny 83 %  

7 dnů 85 % 
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Proces dekolorizace významně ovlivňují faktory, jako je teplota a pH. Khataee a kol. 

(2010) provedli studii zaměřenou na trifenylmetanová barviva, konkrétně odstranění 

malachitové zeleně. Experiment sledovali v teplotním rozmezí 5 – 45 °C u třech druhů řas: 

Euglena sp, Chlorella sp. a Cosmarium sp. Schopnost řas degradovat barviva stoupala 

společně s teplotou. Z výsledků usoudili, že použitý druh řas je schopný se aklimatizovat 

v širokém teplotním rozmezí. Experiment provedli také Khataee a kol. (2011) s řasou 

Vaucheria sp. a dospěli ke stejným výsledkům.  

Bylo prokázáno, že řasy efektivně snižují CHSK textilních odpadních vod. 

Ayodhya (2013) provedl studii, při které bylo CHSK odpadní vody sníženo o 80 % pomocí 

Ch. vulgaris. Tato řasa také vykazovala schopnost odstranit další polutanty v textilních 

odpadních vodách. Měřil se obsah dusičnanů a fosfátů přítomných ve vodě. Výsledky jsou 

znázorněny v grafu 2. 
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Obrázek 12 Řasa rodu Cosmarium 

(upraveno podle Malcolm Storey, 2015) 

Graf 2 Odstranění polutantů a snížení CHSK odpadních textilních vod pomocí Ch. 

vulgaris (upraveno podle Ayodhya, 2013) 
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4.2.4 Sinice 

Sinice patří mezi nejstarší mikroorganismy žijící na Zemi. Jedná se o rozsáhlou a 

morfologicky rozmanitou skupinu, obývající téměř všechny biotopy a jsou schopné přežívat 

i v extrémních podmínkách (teplota až 90 °C). Někteří zástupci těchto kyslíkatých 

fotoautotrofních organismů jsou důležitými producenty dusíku. Planktonní druhy vytváří ve 

vodách při nadbytku živin tzv. vodní květ (Markou a Georgakakis, 2011). Sinice mají také 

schopnost odstraňovat těžké kovy jako je kadmium, mangan, chrom a nikl. 

Dellamatrice a kol. (2017) provedli studii, při které testovali schopnosti degradace 

textilních barviv pomocí tří druhů sinic: Anabaena sp., Phormidium sp. a Synechococcus sp. 

V experimentu byla použita syntetická barviva Remazol brilantní modř R (RbmR), indigo a 

sirná čerň. Testy probíhaly po dobu 14 dnů při teplotě 25 °C za stálých světelných podmínek. 

Konečná dekolorizace textilních odpadních vod byla vyhodnocena pomocí absorpční 

spektroskopie. 

Sinice Phormidium sp. dokázala značně degradovat barvivo indigo (91 %), ale nebyla 

schopna odstranit RbmR a sirnou čerň.  Nízká dekolorizace RbmR byla pozorována u sinice 

Synechococcus sp., ale zbarvení vzorků bylo ovlivněno zelenou barvou kultur této sinice. 

Výsledky studie jsou popsány v tabulce 11. 

Tabulka 11 Příklady sinic degradující textilní barviva (upraveno podle Dellamatrice a kol., 2017) 

Sinice Barvivo Rozsah odbarvení 

Anabaena sp. 

Indigo 72 % 

RbmR 0 % 

Sirná čerň 42 % 

Phormidium sp. 

Indigo 91 % 

RbmR 10 % 

Sirná čerň 0 % 

Synechococcus sp. 

Indigo 0 % 

RbmR 11 % 

Sirná čerň 0 % 

Shah a kol. (2001) se zabývali odstraňováním textilních barviv z odpadních vod. 

Použili sinici Phormidium valderianum a barviva rybacidová červeň, rybacidová červeň 119 

a saturnová čerň 155. Ukázalo se, že P. valderianum vykazuje skvělé degradační schopnosti, 

neboť odstranila přes 90 % všech tří použitých textilních barviv, a to v koncentracích 

400 – 700 mg/l. 
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5 DALŠÍ MOŽNOSTI BIOTECHNOLOGICKÉ APLIKACE MIKROORGANISMŮ V 

TEXTILNÍ VÝROBĚ 

5.1 Využití enzymů v textilním průmyslu 

Enzymy byly využívány již v dávných dobách při výrobě potravin. Působením 

enzymů v textilním průmyslu se vědci začali zabývat kolem roku 1857 (Shah, 2013). 

V mnoha průmyslových odvětvích se enzymy používají jako biologické katalyzátory, které 

nahrazují chemikálie nebo umožňují průběh chemických reakcí za podmínek, které jsou 

šetrnější k životnímu prostředí. Enzymy se v textilním průmyslu aplikují při odstraňování 

nečistot z vláken a při vylepšování estetického vzhledu textilií. V posledních letech se zvýšil 

zájem o používání ekologických, netoxických a plně biologicky rozložitelných enzymů 

v moderních procesech konečné textilní úpravy (Gupta, 2016). 

Enzymy jako amyláza a celuláza se často používají v textilním průmyslu k dosažení 

určitých vlastností tkaniny. Amylázy se používá zejména pro odbarvení, zatímco celulázy 

se používají pro leštění a konečnou úpravu. Textilní průmysl je obrovský spotřebitel enzymů 

a často je využívá pro dosažení požadovaného vzhledu. 

5.1.1 Amylázy 

Textilní vlákna jsou v průběhu výrobních procesů vystavována značné mechanické 

námaze. Aby se zabránilo prasknutí vláken, jsou potažena klížidlem (ochranným lepidlem a 

mazivem). Klížící prostředek je nejčastěji na bázi škrobu. Existují také syntetické klížící 

prostředky, např. polyvinylalkohol (PVA), ale z ekonomických důvodů je klížidlo na bázi 

škrobu stále nejvýhodnější. Po dokončení finálních úprav musí být klížidlo odstraněno, aby 

bylo možné provést barvení textilu. To se provádí chemicky za použití peroxidu vodíku 

(H2O2) a hydroxidu sodného (NaOH).  

Od 50. let 20. století se textilní průmysl začal zabývat použitím enzymu α-amylázy 

k odstranění klížidla. Při enzymatickém procesu se dosáhne téměř úplného odstranění 

škrobu bez poškození textilních vláken. Amylázy jsou produkovány bakteriemi, a to zejména 

Bacillus subtilis. Biotechnologický pokrok a genetické inženýrství mikroorganismů 

umožnilo vědcům získat termostabilní enzymy, které jsou použitelné při teplotě v rozmezí 

20 – 110 °C (Nierstrasz a Paulo, 2010). 
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Tabulka 12 Příklady bakterií a hub produkující amylázy (upraveno podle Souza, 2010) 

Bakterie Houby 

Bacillus amyloliquefaciens Aspergillus niger 

Chromohalobacter sp.  Aspergillus oryzae 

Haloarcula hispânica Aspergillus fumigatus 

Bacillus subtilis Aspergillus kawachii 

Bacillus caldolyticus  Cryptococcus flavus 

Halomonas meridiana Penicillium fellutanum 

Rhodothermus marinus Pycnoporus sanguineus 

5.1.2 Celulázy 

Velkou skupinu enzymů používaných v textilním průmyslu tvoří také celulázy, které 

jsou syntetizované širokým spektrem mikroorganismů, zejména houbami a bakteriemi. 

Detailně jsou studovány rody Clostridium, Cellulomonas, Trichoderma, Thermomonospora, 

Trichoderma, Penicillium, Humicola, Aspergillus, Actinomucor, Streptomyces, 

Pseudomonas. Využívají se především při výrobě a úpravě džínových oděvů. Celulázy 

zjemňují povrch džínoviny, odstraňují vyčnívající vlákna a obnovují původní barevný 

odstín. Jsou součástí pracích prostředků, což zvyšuje efektivitu při odstraňování nečistot 

mezi vlákny (Kuhad a kol., 2011). Příklady produktů s enzymy a jejich využití jsou 

znázorněny v tabulce 13. 

Tabulka 13 Produkty s enzymy a jejich využití v textilním průmyslu (upraveno podle Biotech s.r.o., 2011) 

Produkt Využití 

Alcalase® odstranění klížidel 

Aquazym® 
odšlichtování 

DeniPrime™ 

BioPrep® příprava bavlny pro zpracování 

Cellusoft® oživení barev a lesklejší vzhled 

DeniLite™ bělení rifloviny 

Novosol P™ disperzní činidlo pro praní rifloviny 

Termamyl®  
vysokoteplotní odšlichtování 

Thermozyme™ 

Terminox™ odstranění bělidel 
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6 ZÁVĚR 

Cílem bakalářské práce bylo rešeršně zpracovat poznatky o možné biotechnologické 

aplikaci mikroorganismů v textilním průmyslu. Bylo v ní popsáno téma využití 

mikroorganismů ve výrobě moderních textilních materiálů, které je v současnosti velmi 

aktivně studováno, jelikož pak není potřeba ošetřovat rostliny insekticidy, a také fyzikálně a 

chemicky upravovat vyprodukovaná textilní vlákna, což má pozitivní dopad i na životní 

prostředí. 

Značné uplatnění mikroorganismů je především v biologické remediaci textilních 

odpadních vod, kde jsou jednotlivé škodlivé látky transformovány do méně škodlivých 

forem působením biotransformačních enzymů. Někteří zástupci bakterií a hub jsou schopni 

zcela degradovat syntetická barviva a kompletně dekolorizovat odpadní vody. Řasy a sinice 

již nevykazovaly tak dobré výsledky biodegradace barviv, mají ovšem schopnost 

odstraňovat těžké kovy, případně využívat produkty vzniklé při degradaci. 

Bylo zjištěno, že by se k procesu barvení textilu mohly využívat mikrobiální pigmenty, 

které jsou plně biologicky rozložitelné a často vykazují antibakteriální vlastnosti vůči 

určitým patogenům. Studie zabývající se touto tématikou popisují dobrou afinitu pigmentů 

k textilním vláknům, a to i k vláknům syntetickým. Nicméně, stabilita barev u těchto textilií 

je značně ovlivněna vnějšími fyzikálními faktory. Nejlepších výsledků při barvení 

mikrobiálními pigmenty bylo dosaženo s použitím fixačních činidel, čímž se eliminovalo 

vyblednutí barev při vystavení slunečnímu záření. 

Textilní průmysl využívá velké množství enzymů, získaných z mikroorganismů ve 

výrobních procesech, a to především při praní a povrchové úpravě. Enzymy jsou termofilní 

a snáší vysoké teploty potřebné v následných procesech textilních úprav.  



Jan Balnar: Biotechnologické aplikace mikroorganismů v textilním průmyslu 

2018  33 

 

7 POUŽITÁ LITERATURA 

[1] AHMAD, W. A., W. Y. WAN AHMAD, Z. A. ZAKARIA a N. Z. 

YUSOF. Application of Bacterial Pigments as Colorant [online]. Berlin: Springer 

Berlin Heidelberg, 2012, ISBN 978-3-642-24519-0, DOI: 10.1007/978-3-642-24520-

6_4 Dostupné z: http://link.springer.com/10.1007/978-3-642-24520-6_4 

[2] ALATON, I. A., I. A. BALCIOGLU a D. W. BAHNEMANN. Advanced oxidation of 

a reactive dyebath effluent:comparison of O3, H2O2/UV-C and TiO2/UV-A 

processes. Water research [online]. 2002, roč. 36, č. 1, s. 1143-1154 [cit. 2018-04-20]. 

Dostupné z: https://vdocuments.site/1-s20-s0043135401003359-main.html 

[3] ALIHOSSEINI, F., K.-S. JU, J. LANGO, B.D. HAMMOCK a G. SUN. Antibacterial 

Colorants: Characterization of Prodiginines and Their Applications on Textile 

Materials. Biotechnology Progress [online]. 2008, roč. 24, č. 3, s. 742-747 [cit. 2018-

04-16]. ISSN 8756-7938, DOI: 10.1021/bp070481r Dostupné z: 

http://doi.wiley.com/10.1021/bp070481r 

[4] ALLEGRE, C., M. MAISSEU, F. CHARBIT a P. MOULIN. Coagulation–

flocculation–decantation of dye house effluents: concentrated effluents. Journal of 

Hazardous Materials [online]. 2004, roč. 116, č. 1-2, s. 57-64 [cit. 2018-04-20]. ISSN 

03043894, DOI: 10.1016/j.jhazmat.2004.07.005 Dostupné z: 

http://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S0304389404003759 

[5] ANGELIS, D. F. a G. S. RODRIGUES. Azo dyes removal from industrial effluents 

using yeast biomass. Arquivos de Biologia e Tecnologia [online]. 1987, roč. 30, č. 2, 

s. 301-309 [cit. 2018-04-19]. ISSN 0365-0979 Dostupné z: 

https://www.cabdirect.org/cabdirect/abstract/19881339461 

[6] ANLIKER, R. Ecotoxicology of dyestuffs—A joint effort by industry. Ecotoxicology 

and Environmental Safety. 1979, roč. 3, č. 1, s. 59-74. ISSN 01476513, DOI: 

10.1016/0147-6513(79)90060-5 

[7] Bacterium Pseudomonas aeruginosa. In: Johns Hopkins University, Whiting School of 

Engineering [online]. Baltimore [cit. 2018-04-20]. Dostupné z: 

https://engineering.jhu.edu/magazine/2017/05/equipping-microscopic-

warriors/#.WtkgIYhua70 

  

http://link.springer.com/10.1007/978-3-642-24520-6_4
https://vdocuments.site/1-s20-s0043135401003359-main.html
http://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S0304389404003759
https://www.cabdirect.org/cabdirect/abstract/19881339461
https://engineering.jhu.edu/magazine/2017/05/equipping-microscopic-warriors/#.WtkgIYhua70
https://engineering.jhu.edu/magazine/2017/05/equipping-microscopic-warriors/#.WtkgIYhua70


Jan Balnar: Biotechnologické aplikace mikroorganismů v textilním průmyslu 

2018  34 

 

[8] BAFANA, A., T. CHAKRABARTI, P. MUTHAL a G. KANADE. Detoxification of 

benzidine-based azo dye by E. gallinarum: Time-course study. Ecotoxicology and 

Environmental Safety [online]. 2009, roč. 72, č. 3, s. 960-964 [cit. 2018-04-20]. ISSN 

01476513, DOI: 10.1016/j.ecoenv.2007.11.013 Dostupné z: 

http://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S0147651307003089 

[9] BALEY, CH., A. LE DUIGOU, C. MORVAN a A. BOURMAD. Handbook of 

properties of textile and technical fibres. Woodhead Publishing, 2018. ISBN 978-0-

08-101886-6 

[10] BARCLAY, S. a CH. BUCKLEY. Waste minimisation muide for the textile industry 

[online]. South Africa: Water research commision of South Africa, 2018 [cit. 2018-

06-01]. Dostupné z: 

http://www.tex.tuiasi.ro/biblioteca/carti/Articole/Waste_Minimisation_Guide_for_th

e_Textile_Industry_A_Step_Towards.pdf 

[11] BARR, D. P. a S. D. AUST. Mechanisms white rot fungi use to degrade 

pollutants. Environmental Science & Technology [online]. 1994, roč. 28, č. 2, s. 78A-

87A [cit. 2018-04-19]. ISSN 0013-936X, DOI: 10.1021/es00051a002 Dostupné z: 

http://pubs.acs.org/doi/abs/10.1021/es00051a002 

[12] BEST, J. Colour design: theories and applications [online]. Cambridge: MA: Elsevier, 

2017 [cit. 2018-06-01]. ISBN 978-0-08-101270-3. Dostupné z: 

https://www.sciencedirect.com/science/book/9780081012703 

[13] Biotech s.r.o. [online]. Trnava, 2011 [cit. 2018-04-16]. Dostupné z: http://www.im-

biotech.com/enzymy/textil/?lang=sk 

[14] BJELKOVÁ, M., V. GENČUROVÁ a M. GRIGA. Accumulation of cadmium by flax 

and linseed cultivars in field-simulated conditions: A potential for phytoremediation 

of Cd-contaminated soils. Industrial Crops and Products [online]. 2011, roč. 33, č. 3, 

s. 761-774 [cit. 2018-04-16]. ISSN 09266690, DOI: 10.1016/j.indcrop.2011.01.020 

Dostupné z: http://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S0926669011000392 

  

http://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S0147651307003089
http://pubs.acs.org/doi/abs/10.1021/es00051a002
http://www.im-biotech.com/enzymy/textil/?lang=sk
http://www.im-biotech.com/enzymy/textil/?lang=sk
http://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S0926669011000392


Jan Balnar: Biotechnologické aplikace mikroorganismů v textilním průmyslu 

2018  35 

 

[15] BRAGGER, J. L., A. W. LLOYD, S. H. SOOZANDEHFAR, S. F. BLOOMFIELD, 

C. MARRIOTT a G. P. MARTIN. Investigations into the azo reducing activity of a 

common colonic microorganism. International Journal of Pharmaceutics [online]. 

1997, roč. 157, č. 1, s. 61-71 [cit. 2018-04-20]. ISSN 03785173, DOI: 10.1016/S0378-

5173(97)00214-7 Dostupné z: 

http://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S0378517397002147 

[16] BROADLEY, M. R., N. J. WILLEY, J. C. WILKINS, A. J. M. BAKER, A.MEAD a 

P. J. WHITE. Phylogenetic variation in heavy metal accumulation in 

angiosperms. New Phytologist [online]. 2001, roč. 152, č. 1, s. 9-27 [cit. 2018-04-16]. 

ISSN 0028646X, DOI: 10.1046/j.0028-646x.2001.00238.x Dostupné z: 

http://doi.wiley.com/10.1046/j.0028-646x.2001.00238.x 

[17] CONN, H. J. Biological Stains: a handbook on the nature and use of the dyes employed 

in the biological laboratory. Baltimore: The Williams and Wilkins Company, 1977 

[18] CORSO, C. R., D. F. ANGELIS, J. E. OLIVIEIRA a C. KIYAN. Interaction between 

the diazo dye, “Vermelho Reanil” P8B, and Neurospora crassa strain 74A. European 

journal of applied microbiology and biotechnology [online]. 1981, roč. 13, č. 1, s. 64-

66 [cit. 2018-04-19]. Dostupné z: 

https://link.springer.com/article/10.1007%2FBF00505345 

[19] CRIPPS, C., J. BUMPUS a S. AUST. Biodegradation of azo and heterocyclic dyes by 

Phanerochaete chrysosporium. Applied and environmental microbiology [online]. 

1990, roč. 56, č. 4, s. 1114-1118 [cit. 2018-04-19]. Dostupné z: 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/2339873# 

[20] CZEMPLIK, M., A. KULMA, K. BAZELA a J. SZOPA. The biomedical potential of 

genetically modified flax seeds overexpressing the glucosyltransferase gene. BMC 

Complementary and Alternative Medicine [online]. 2012, roč. 12, č. 1, s. 251 [cit. 

2018-04-16]. ISSN 1472-6882, DOI: 10.1186/1472-6882-12-251 Dostupné z: 

http://bmccomplementalternmed.biomedcentral.com/articles/10.1186/1472-6882-12-

251 

[21] DEEPTI, G. Biotechnology applications in textile industry. NISCAIR-CSIR. 2001, roč. 

26, č. 1-2, s. 206-213. Dostupné z: http://nopr.niscair.res.in/handle/123456789/24930 

  

http://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S0378517397002147
http://doi.wiley.com/10.1046/j.0028-646x.2001.00238.x
https://link.springer.com/article/10.1007%2FBF00505345
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/2339873
http://bmccomplementalternmed.biomedcentral.com/articles/10.1186/1472-6882-12-251
http://bmccomplementalternmed.biomedcentral.com/articles/10.1186/1472-6882-12-251
http://nopr.niscair.res.in/handle/123456789/24930


Jan Balnar: Biotechnologické aplikace mikroorganismů v textilním průmyslu 

2018  36 

 

[22] DELLAMATRICE, P. M., M. E. SILVA-STENICO, L. A. B.  MORAES, M. F. 

FIORE a R. T. R. MONTEIRO. Degradation of textile dyes by 

cyanobacteria. Brazilian Journal of Microbiology [online]. 2017, roč. 48, č. 1, s. 25-

31 [cit. 2018-04-16]. ISSN 15178382, DOI: 10.1016/j.bjm.2016.09.012 Dostupné z: 

http://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S1517838216309418 

[23] DUŠEK, L. Čištění odpadních vod chemickou oxidací hydroxylovými 

radikály. Chemické listy [online]. 2010, roč. 104, č. 1, s. 846-854 [cit. 2018-04-20]. 

Dostupné z: http://www.chemicke-listy.cz/docs/full/2010_09_846-854.pdf 

[24] EL-SHEEKH, M. M., M.M. GHARIEB a G.W. ABOU-EL-SOUOD. Biodegradation 

of dyes by some green algae and cyanobacteria. International Biodeterioration & 

Biodegradation [online]. 2009, roč. 63, č. 6, s. 699-704 [cit. 2018-04-19]. ISSN 

09648305, DOI: 10.1016/j.ibiod.2009.04.010 Dostupné z: 

http://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S0964830509000766 

[25] ENGELHARDT A. The Fiber Year 2009/10, Report. Zurich: Oerlikon [online]. 2010, 

[cit. 2018-29-01]. Dostupné z: 

https://www.oerlikon.com/ecomaXL/get_blob.php?name=The_Fibre_Year_2010_en

_0607.pdf 

[26] FRIES, J. Stroje pro zpracování odpadu [online]. Ostrava: Vysoká škola 

báňská – Technická univerzita. 2008, s. 44 [cit. 2018-04-08]. ISBN 978-80-248-1511-

4. Dostupné z: http://www.elearn.vsb.cz/archivcd/FS/SZO/vyukovy_text.pdf 

[27] FUJISAWA, M., M. WATANABE, S. CHOI, M. TERAMOTO, K. OHYAMA a N. 

MISAWA. Enrichment of carotenoids in flaxseed (Linum usitatissimum) by metabolic 

engineering with introduction of bacterial phytoene synthase gene crtB. Journal of 

Bioscience and Bioengineering [online]. 2008, roč. 105, č. 6, s. 636-641 [cit. 2018-04-

16]. ISSN 13891723, DOI: 10.1263/jbb.105.636 Dostupné z: 

http://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S138917230870121X 

  

http://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S1517838216309418
http://www.chemicke-listy.cz/docs/full/2010_09_846-854.pdf
http://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S0964830509000766
http://www.elearn.vsb.cz/archivcd/FS/SZO/vyukovy_text.pdf
http://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S138917230870121X


Jan Balnar: Biotechnologické aplikace mikroorganismů v textilním průmyslu 

2018  37 

 

[28] GHODAKE, G. S., A. A. TALKE, J. P. JADHAV a S. P. GOVINDWAR. 

POTENTIAL OF BRASSICA JUNCEA IN ORDER TO TREAT TEXTILE—

EFFLUENT—CONTAMINATED SITES. International Journal of 

Phytoremediation [online]. 2009, roč. 11, č. 4, s. 297-312 [cit. 2018-04-19]. ISSN 

1522-6514, DOI: 10.1080/15226510802429518 Dostupné z: 

http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/15226510802429518 

[29] GLENN, J. K. a M. H. GOLD. Decolorization of Several Polymeric Dyes by the 

Lignin-Degrading Basidiomycete Phanerochaete chrysosporium [online]. 1983, roč. 

45, č. 6, s. 1741-1747 [cit. 2018-04-19]. Dostupné z: 

https://www.researchgate.net/publication/7424445_Decolorization_of_Several_Poly

meric_Dyes_by_the_Lignin-

Degrading_Basidiomycete_Phanerochaete_chrysosporium 

[30] GUPTA, V. J. New and future developments in microbial biotechnology and 

bioengineering. Irsko: Elsevier, 2016. ISBN 978-0-444-63507-5. 

[31] HEPBURN, A, L CLARKE, K BLUNDY a J WHITE. Nopaline Ti-plasmid, pTiT37, 

T-DNA insertions into a flax genome. J Mol Appl Genet [online]. 1983, roč. 2, č. 2. s. 

211-224 [cit. 2018-04-16]. Dostupné z: 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/6308120 

[32] HSUEH, C., B. CHEN a C. YEN. Understanding effects of chemical structure on azo 

dye decolorization characteristics by Aeromonas hydrophila. Journal of Hazardous 

Materials [online]. 2009, roč. 167, č. 1-3, s. 995-1001 [cit. 2018-04-19]. ISSN 

03043894, DOI: 10.1016/j.jhazmat.2009.01.077 Dostupné z: 

http://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S0304389409001253 

[33] HUANG, Y. a V. A. ZIBOH. [Gamma]-linolenic acid: recent advances in 

biotechnology and clinical applications. Champaign, IL: AOCS Press, 2001. ISBN 1-

893997-17-0 

[34] CHADNI, Z., M. H. RAHAMAN, I. JERIN, K.M.F HOQUE a M. A. REZA. 

Extraction and optimisation of red pigment production as secondary metabolites from 

Talaromyces verruculosus and its potential use in textile 

industries. Mycology [online]. 2016, roč. 8, č. 1, s. 48-57 [cit. 2018-04-16]. ISSN 

2150-1203, DOI: 10.1080/21501203.2017.1302013 Dostupné z: 

https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/21501203.2017.1302013 

http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/15226510802429518
https://www.researchgate.net/publication/7424445_Decolorization_of_Several_Polymeric_Dyes_by_the_Lignin-Degrading_Basidiomycete_Phanerochaete_chrysosporium
https://www.researchgate.net/publication/7424445_Decolorization_of_Several_Polymeric_Dyes_by_the_Lignin-Degrading_Basidiomycete_Phanerochaete_chrysosporium
https://www.researchgate.net/publication/7424445_Decolorization_of_Several_Polymeric_Dyes_by_the_Lignin-Degrading_Basidiomycete_Phanerochaete_chrysosporium
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/6308120
http://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S0304389409001253
https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/21501203.2017.1302013


Jan Balnar: Biotechnologické aplikace mikroorganismů v textilním průmyslu 

2018  38 

 

[35] CHAO, W. L. a S. L. LEE. Decoloration of azo dyes by three whiterot fungi: influence 

of carbon source. World Journal of Microbiology & Biotechnology[online]. 1994, roč. 

10, č. 5, s. 556-559 [cit. 2018-04-19]. Dostupné z: 

https://link.springer.com/article/10.1007/BF00367666 

[36] CHAUDHURI, S. K. a B. SUR. Oxidative Decolorization of Reactive Dye Solution 

Using Fly Ash as Catalyst. Journal of Environmental Engineering [online]. 2000, roč. 

126, č. 7, s. 583-594 [cit. 2018-04-20]. ISSN 0733-9372, DOI: 10.1061/(ASCE)0733-

9372(2000)126:7(583) Dostupné z: 

http://ascelibrary.org/doi/10.1061/%28ASCE%290733-

9372%282000%29126%3A7%28583%29 

[37] CHRISTIANOVÁ, A., M. KRČMA a L. NOVÁK. Oborový manuál pro prevenci a 

minimalizaci odpadů – textilní průmysl [online]. Ministerstvo životního prostředí. 

2003, s. 13-15 [cit. 2018-04-09] 

[38] JIN, R., H. YANG, A. ZHANG, J. WANG a G. LIU. Bioaugmentation on 

decolorization of C.I. Direct Blue 71 by using genetically engineered strain 

Escherichia coli JM109 (pGEX-AZR). Journal of Hazardous Materials [online]. 

2009, roč. 163, č. 2-3, s. 1123-1128 [cit. 2018-04-19]. ISSN 03043894, DOI: 

10.1016/j.jhazmat.2008.07.067 Dostupné z: 

http://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S0304389408011060 

[39] JORDAN, M. C. a A. MCHUGHEN. Glyphosate tolerant flax plants from 

Agrobacterium mediated gene transfer. Plant Cell Reports [online]. 1988, roč. 7, č. 4, 

s. 281-284 [cit. 2018-04-16]. ISSN 0721-7714, DOI: 10.1007/BF00272543 Dostupné 

z: http://link.springer.com/10.1007/BF00272543 

[40] JUANG, R., R. TSENG, F. WU a S. LIN. Use of chitin and chitosan in lobster shell 

wastes for color removal from aqueous solutions. Journal of Environmental Science 

and Health . Part A: Environmental Science and Engineering and Toxicology [online]. 

2008, roč. 31, č. 2, s. 325-338 [cit. 2018-04-16]. ISSN 1077-1204, DOI: 

10.1080/10934529609376360 Dostupné z: 

https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/10934529609376360 

  

https://link.springer.com/article/10.1007/BF00367666
http://ascelibrary.org/doi/10.1061/%28ASCE%290733-9372%282000%29126%3A7%28583%29
http://ascelibrary.org/doi/10.1061/%28ASCE%290733-9372%282000%29126%3A7%28583%29
http://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S0304389408011060
http://link.springer.com/10.1007/BF00272543
https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/10934529609376360


Jan Balnar: Biotechnologické aplikace mikroorganismů v textilním průmyslu 

2018  39 

 

[41] KALYANI, D. C., A. A. TELKE, R. S. DHANVE a J. P. JADHAV. Ecofriendly 

biodegradation and detoxification of Reactive Red 2 textile dye by newly isolated 

Pseudomonas sp. SUK1. Journal of Hazardous Materials [online]. 2009, roč. 163, č. 

2-3, s. 735-742 [cit. 2018-04-19]. ISSN 03043894, DOI: 

10.1016/j.jhazmat.2008.07.020 Dostupné z: 

http://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S0304389408010480 

[42] KANT, R. Textile dyeing industry an environmental hazard. Natural Science. 2012, 

roč. 04, č.1, s. 22-26.  ISSN 2150-4091, DOI: 10.4236/ns.2012.41004 

[43] KIM, T., C. PARK, J. YANG a S. KIM. Comparison of disperse and reactive dye 

removals by chemical coagulation and Fenton oxidation. Journal of Hazardous 

Materials[online]. 2004, roč. 112, č.1-2, s. 95-103 [cit. 2018-04-20]. ISSN 03043894, 

DOI: 10.1016/j.jhazmat.2004.04.008 Dostupné z: 

http://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S0304389404001980 

[44] KIRBY, N., G. MCMULLAN a R. MARCHANT. Bioremediation of textile industry 

wastewater by white-rot fungi. Global Environmental Biotechnology, Proceedings of 

the Third Biennial Meeting of the International Society for Environmental 

Biotechnology [online]. 1997, roč. 10, č. 2, s. 711-718 [cit. 2018-04-19]. ISBN 

9780444825346, DOI: 10.1016/S0166-1116(97)80083-0 Dostupné z: 

http://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S0166111697800830 

[45] KOLEKAR, Y. M., S. P. PAWAR, K. R. GAWAI, P. D. LOKHANDE, Y. S. 

SHOUCHE a K. M. KODAM. Decolorization and degradation of Disperse Blue 79 

and Acid Orange 10, by Bacillus fusiformis KMK5 isolated from the textile dye 

contaminated soil. Bioresource Technology [online]. 2008, roč. 99, č. 18, s. 8999-9003 

[cit. 2018-04-20]. ISSN 09608524, DOI: 10.1016/j.biortech.2008.04.073 Dostupné z: 

http://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S0960852408004124 

[46] KSHIRSAGAR, A. D. Bioremediation of wastewater by using microalgae: an 

experimental study. Internal journal of life sciences biotechnology and pharma 

research [online]. Indie, 2013, roč. 1, č. 3 [cit. 2018-04-16]. Dostupné z: 

http://new.ijlbpr.com/jlbpradmin/upload/ijlbpr_51d45145bc146.pdf 

  

http://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S0304389408010480
http://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S0304389404001980
http://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S0166111697800830
http://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S0960852408004124
http://new.ijlbpr.com/jlbpradmin/upload/ijlbpr_51d45145bc146.pdf


Jan Balnar: Biotechnologické aplikace mikroorganismů v textilním průmyslu 

2018  40 

 

[47] KUHAD, R. C., R. GUPTA a A. SINGH. Microbial Cellulases and Their Industrial 

Applications. Enzyme Research [online]. 2011, roč. 11, č. 10 [cit. 2018-04-16]. ISSN 

2090-0414, DOI: 10.4061/2011/280696 Dostupné z: 

http://www.hindawi.com/journals/er/2011/280696/ 

[48] KYMÄLÄINEN, H. a A. SJÖBERG. Flax and hemp fibres as raw materials for 

thermal insulations. Building and Environment [online]. 2008, roč. 43, č. 7, s. 1261-

1269 [cit. 2018-04-16]. ISSN 03601323, DOI: 10.1016/j.buildenv.2007.03.006 

Dostupné z: http://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S0360132307001102 

[49] LEGRINI, O., E. OLIVEROS a A. M. BRAUN. Photochemical processes for water 

treatment. Chemical Reviews [online]. 1993, roč. 93, č. 2, s. 671-698 [cit. 2018-04-

20]. ISSN 0009-2665, DOI: 10.1021/cr00018a003 Dostupné z: 

http://pubs.acs.org/doi/abs/10.1021/cr00018a003 

[50] LIN, J., X. ZHANG, Z. LI a L. LEI. Biodegradation of Reactive blue 13 in a two-stage 

anaerobic/aerobic fluidized beds system with a Pseudomonas sp. isolate. Bioresource 

Technology [online]. 2010, roč. 101, č. 1, s. 34-40 [cit. 2018-04-19]. ISSN 09608524, 

DOI: 10.1016/j.biortech.2009.07.037 Dostupné z: 

http://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S0960852409009018 

[51] LUDVÍKOVÁ, M. a M. GRIGA. Transgenic flax/linseed (Linum usitatissimum L.) – 

expectations and reality. Czech Journal of Genetics and Plant Breeding [online]. 

2016, roč. 51, č. 4, s. 123-141 [cit. 2018-04-16]. ISSN 12121975, DOI: 

10.17221/104/2015-CJGPB Dostupné z: 

http://www.agriculturejournals.cz/web/cjgpb.htm?volume=51&firstPage=123&type=

publishedArticle 

[52] MARKOU, G. a D. GEORGAKAKIS. Cultivation of filamentous cyanobacteria (blue-

green algae) in agro-industrial wastes and wastewaters: A review. Applied 

Energy [online]. 2011, roč. 88, č. 10, s. 3389-3401 [cit. 2018-04-16]. ISSN 03062619, 

DOI: 10.1016/j.apenergy.2010.12.042 Dostupné z: 

http://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S0306261910005623 

  

http://www.hindawi.com/journals/er/2011/280696/
http://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S0360132307001102
http://pubs.acs.org/doi/abs/10.1021/cr00018a003
http://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S0960852409009018
http://www.agriculturejournals.cz/web/cjgpb.htm?volume=51&firstPage=123&type=publishedArticle
http://www.agriculturejournals.cz/web/cjgpb.htm?volume=51&firstPage=123&type=publishedArticle
http://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S0306261910005623


Jan Balnar: Biotechnologické aplikace mikroorganismů v textilním průmyslu 

2018  41 

 

[53] MCMULLAN, G., C. MEEHAN a A. CONNEELY. Microbial decolourisation and 

degradation of textile dyes. Applied Microbiology and Biotechnology [online]. 2001, 

roč. 56, č. 2, s. 81-87 [cit. 2018-04-16]. ISSN 0175-7598, DOI: 

10.1007/s002530000587 Dostupné z: 

http://link.springer.com/10.1007/s002530000587 

[54] MCHUGHEN, A. a F. A. HOLM. Development and preliminary field testing of a 

glufosinate-ammonium tolerant transgenic flax. Canadian Journal of Plant 

Science [online]. 1995, roč. 42, č. 1, s. 117-120 [cit. 2018-04-16]. ISSN 0008-4220, 

DOI: 10.4141/cjps95-019 Dostupné z: 

http://www.nrcresearchpress.com/doi/10.4141/cjps95-019 

[55] MCHUNGHEN, A a M. C JORDAN. Journal of plant physiology. Stuttgart: Gustav 

Fischer, 1987.  

[56] MODIRSHAHLA, N., M. A. BEHNAJADY a S. MOHAMMADI-AGHDAM. 

Investigation of the effect of different electrodes and their connections on the removal 

efficiency of 4-nitrophenol from aqueous solution by electrocoagulation. Journal of 

Hazardous Materials[online]. 2008, roč. 154, č. 1-3, s. 778-786 [cit. 2018-04-20]. 

ISSN 03043894, DOI: 10.1016/j.jhazmat.2007.10.120 Dostupné z: 

http://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S0304389407015750 

[57] MOU, D., K. LIM a H. SHEN. Microbial agents for decolorization of dye 

wastewater. Biotechnology Advances[online]. 1991, roč. 9, č. 4, s. 613-622 [cit. 2018-

04-19]. ISSN 07349750, DOI: 10.1016/0734-9750(91)90734-D Dostupné z: 

http://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/073497509190734D 

[58] NASSAR, M. M. a M. S. EL-GEUNDI. Comparative cost of colour removal from 

textile effluents using natural adsorbents. Journal of Chemical Technology & 

Biotechnology [online]. 1991, roč. 50, č. 2, s. 257-264 [cit. 2018-04-20]. ISSN 

02682575, DOI: 10.1002/jctb.280500210 Dostupné z: 

http://doi.wiley.com/10.1002/jctb.280500210 

[59] NIERSTRASZ, V. A. a A. CAVACO PAULO. Advances in textile biotechnology. 

New Delhi: Woodhead, 2010. ISBN 978-0-85709-023-2. 

  

http://link.springer.com/10.1007/s002530000587
http://www.nrcresearchpress.com/doi/10.4141/cjps95-019
http://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S0304389407015750
http://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/073497509190734D
http://doi.wiley.com/10.1002/jctb.280500210


Jan Balnar: Biotechnologické aplikace mikroorganismů v textilním průmyslu 

2018  42 

 

[60] NIGAM, P., I. M. BANAT, D. SINGH a R. MARCHANT. Microbial process for the 

decolorization of textile effluent containing azo, diazo and reactive dyes. Process 

Biochemistry. 1996. roč. 31, č. 5, s. 435-442. ISSN 13595113, DOI: 10.1016/0032-

9592(95)00085-2 

[61] OXSPRING, D. A., G. MCMULLAN, W. F. SMYTH a R. MARCHANT. 

Decolourisation and metabolism of the reactive textile dye, Remazol Black B, by an 

immobilized microbial consortium. Biotechnology Letters [online]. 1996, roč. 18, č. 5, 

s.  527-530 [cit. 2018-04-20]. ISSN 0141-5492, DOI: 10.1007/BF00140197 Dostupné 

z: http://link.springer.com/10.1007/BF00140197 

[62] PERALTA-ZAMORA, P., A. KUNZ, S. MORAES, R. PELEGRINI, P. CAMPOS 

MOLEIRO, J. REYES a N. DURAN. Degradation of reactive dyes I. A comparative 

study of ozonation, enzymatic and photochemical processes. Chemosphere[online]. 

1999, roč. 38, č. 4, s. 835-852 [cit. 2018-04-20]. ISSN 00456535, DOI: 

10.1016/S0045-6535(98)00227-6 Dostupné z: 

http://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S0045653598002276 

[63] POORNIAMMAL, R., M. PARTHIBAN, S. GUNASEKARAN a R. MURUGESAN. 

Natural dye production from Thermomyces sp fungi for textile application. Indian 

Journal of Fibre & Textile Research [online]. 2013, roč. 38, č. 2, s. 276-279 [cit. 2018-

04-16]. Dostupné z: 

http://nopr.niscair.res.in/bitstream/123456789/21425/1/IJFTR%2038(3)%20276-

279.pdf 

[64] POOTS, V. J. P., G. MCKAY a J. J. HEALY. The removal of acid dye from effluent 

using natural adsorbents—II Wood. Water Research [online]. 1976, roč. 10, č. 12, s. 

1067-1070 [cit. 2018-04-16]. ISSN 00431354, DOI: 10.1016/0043-1354(76)90037-3 

Dostupné z: http://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/0043135476900373 

[65] Produkce transgenní rostliny bavlníku. The Education University of Hong 

Kong [online]. 2012 [cit. 2018-04-16]. Dostupné z: 

http://aesrg.tamu.edu/Cotton/CotTrans.htm 

[66] PURANEN, T., A. MARIKA a JARI V. Trichoderma Enzymes for Textile Industries. 

Biotechnology and Biology of Trichoderma. 2014, s. 351-362. DOI: 10.1016/B978-0-

444-59576-8.00026-6 

http://link.springer.com/10.1007/BF00140197
http://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S0045653598002276
http://nopr.niscair.res.in/bitstream/123456789/21425/1/IJFTR%2038(3)%20276-279.pdf
http://nopr.niscair.res.in/bitstream/123456789/21425/1/IJFTR%2038(3)%20276-279.pdf
http://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/0043135476900373
http://aesrg.tamu.edu/Cotton/CotTrans.htm


Jan Balnar: Biotechnologické aplikace mikroorganismů v textilním průmyslu 

2018  43 

 

[67] RAO, K. C. L. N. a K. KRISHNAIAH. Colour Removal from a Dye Stuff Industry 

Effluent Using Activated Carbon. Indian Journal of Chemical Technology [online]. 

1994, roč. 1, č. 1, s. 13-19 [cit. 2018-04-20]. Dostupné z: 

https://www.researchgate.net/publication/279903577_Colour_Removal_from_a_Dye

_Stuff_Industry_Effluent_Using_Activated_Carbon 

[68] REDDY, C. The potential for white-rot fungi in the treatment of pollutants. Current 

Opinion in Biotechnology [online]. 1995, roč. 6, č. 3, s. 320-328 [cit. 2018-04-19]. 

ISSN 09581669, DOI: 10.1016/0958-1669(95)80054-9 Dostupné z: 

http://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/0958166995800549 

[69] RYU, B. Decolorization of Azo Dyes by Aspergillus sojae B-10. Journal of 

Microbiology and Biotechnology [online]. The Korean Society for Applied 

Microbiology and Biotechnology, 1992, roč. 2, č. 3, s. 215-219 [cit. 2018-04-19]. 

[70] SARATALE, G. D., R. P. HUMNABADKAR a S. P. GOVINDWAR. Study of mixed 

function oxidase system in Aspergillus ochraceus (NCIM 1146). Indian Journal of 

Microbiology [online]. 2007, roč. 47, č. 4, s. 304-309 [cit. 2018-04-20]. ISSN 0046-

8991, DOI: 10.1007/s12088-007-0056-0 Dostupné z: 

http://link.springer.com/10.1007/s12088-007-0056-0 

[71] SARATALE, R. G., G. D. SARATALE, J. S. CHANG a S. P. GOVINDWAR. 

Bacterial decolorization and degradation of azo dyes: A review. Journal of the Taiwan 

Institute of Chemical Engineers [online]. 2011, roč. 42, č. 1, s. 138-157 [cit. 2018-04-

19]. ISSN 18761070, DOI: 10.1016/j.jtice.2010.06.006. Dostupné z: 

http://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S1876107010001094 

[72] SARAYU, K. a S. SANDHYA. Aerobic Biodegradation Pathway for Remazol Orange 

by Pseudomonas aeruginosa. Applied Biochemistry and Biotechnology [online]. 2010, 

roč. 160, č. 4, s. 1241-1253 [cit. 2018-04-19]. ISSN 0273-2289, DOI: 10.1007/s12010-

009-8592-1 Dostupné z: http://link.springer.com/10.1007/s12010-009-8592-1 

[73] SHAH, S. R. Chemistry and applications of cellulase in textile wet 

processing. Research Journal of Engineering Sciences [online]. 2013, roč. 2, č. 7, s. 1-

5 [cit. 2018-04-16]. ISSN 2278 – 9472 Dostupné z: 

https://pdfs.semanticscholar.org/5c2a/e367f30a09661730a2120faba1ee627e5421.pdf 

  

https://www.researchgate.net/publication/279903577_Colour_Removal_from_a_Dye_Stuff_Industry_Effluent_Using_Activated_Carbon
https://www.researchgate.net/publication/279903577_Colour_Removal_from_a_Dye_Stuff_Industry_Effluent_Using_Activated_Carbon
http://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/0958166995800549
http://link.springer.com/10.1007/s12088-007-0056-0
http://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S1876107010001094
http://link.springer.com/10.1007/s12010-009-8592-1
https://pdfs.semanticscholar.org/5c2a/e367f30a09661730a2120faba1ee627e5421.pdf


Jan Balnar: Biotechnologické aplikace mikroorganismů v textilním průmyslu 

2018  44 

 

[74] SHAH, V., N. GARG a D. MADAMWAR. An integrated process of textile dye 

removal and hydrogen evolution using cyanobacterium, Phormidium 

valderianum. World Journal of Microbiology and Biotechnology [online]. 2001, roč. 

17, č. 5, s. 499-504 [cit. 2018-04-16]. Dostupné z: 

https://link.springer.com/article/10.1023/A:1011994215307 

[75] SHIRATA, A., T. TSUKAMOTO, H. YASUI, T. HATA, S. HAYASAKA, A. 

KOJIMA a H. KATO. Isolation of Bacteria Producing Bluish-Purple Pigment and Use 

for Dyeing. JARQ [online]. 2000, roč. 34, č. 2, s. 131-140 [cit. 2018-04-16]. Dostupné 

z: https://www.jircas.go.jp/en/publication/jarq/34/2/131 

[76] SIMOPOULOS, A. P. The importance of the ratio of omega-6/omega-3 essential fatty 

acids. Biomedicine & Pharmacotherapy [online]. 2002, roč. 56, č. 8, s. 365-379 [cit. 

2018-04-16]. ISSN 07533322, DOI: 10.1016/S0753-3322(02)00253-6 Dostupné z: 

http://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S0753332202002536 

[77] SOUZA, P. M.  Application of microbial α-amylase in industry - A review. Brazilian 

Journal of Microbiology [online]. 2010, roč. 41, č. 4, s. 850-861 [cit. 2018-04-16]. 

ISSN 1678-4405, DOI: 10.1590/S1517-83822010000400004. Dostupné z: 

http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1517-

83822010000400004&lng=en&nrm=iso&tlng=en 

[78] SRIVASTAVA, S., R. SINHA a D. ROY. Toxicological effects of malachite green. 

Aquatic Toxicology. 2004, roč. 66, č. 3, s. 319-329. ISSN 0166445X, DOI: 

10.1016/j.aquatox.2003.09.008 

[79] STOLZ, A. Basic and applied aspects in the microbial degradation of azo dyes. Applied 

Microbiology and Biotechnology. 2001, roč. 56, č. 1-2, s. 69-80. ISSN 0175-7598, 

DOI: 10.1007/s002530100686 

[80] Sušárna textilií. In: VÚTS, a.s. [online]. Liberec [cit. 2018-04-20]. Dostupné z: 

http://www.vuts.cz/User_Files/photos/5280d14c6eb59p1010042.jpg 

[81] SZUSTER, L., M. KAZMIERSKA a I. KROL. Fluorescent dyes destined for dyeing 

high-visibility polyester textile products. Fibres and textiles in Eastern Europe. 2004, 

roč 12, č. 1, s. 70-75. Dostupné z: http://fibtex.lodz.pl/45_19_70.pdf 

  

https://link.springer.com/article/10.1023/A:1011994215307
https://www.jircas.go.jp/en/publication/jarq/34/2/131
http://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S0753332202002536
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1517-83822010000400004&lng=en&nrm=iso&tlng=en
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1517-83822010000400004&lng=en&nrm=iso&tlng=en
http://www.vuts.cz/User_Files/photos/5280d14c6eb59p1010042.jpg
http://fibtex.lodz.pl/45_19_70.pdf


Jan Balnar: Biotechnologické aplikace mikroorganismů v textilním průmyslu 

2018  45 

 

[82] TANGPASUTHADOL, V., N. PONGCHAISIRIKUL a V. P. HOVEN. Surface 

modification of chitosan films. Carbohydrate Research [online]. 2003, roč. 338, č. 9, 

s. 937-942 [cit. 2018-04-20]. ISSN 00086215, DOI: 10.1016/S0008-6215(03)00038-

7 Dostupné z: http://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S0008621503000387 

[83] TELKE, A. A., D. C. KALYANI, V. V. DAWKAR a S. P. GOVINDWAR. Influence 

of organic and inorganic compounds on oxidoreductive decolorization of sulfonated 

azo dye C.I. Reactive Orange 16. Journal of Hazardous Materials [online]. 2009, roč. 

172, č. 1, s. 298-309 [cit. 2018-04-19]. ISSN 03043894, DOI: 

10.1016/j.jhazmat.2009.07.008 Dostupné z: 

http://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S0304389409011182 

[84] THOMPSON, L. U. Dietary Flaxseed Alters Tumor Biological Markers in 

Postmenopausal Breast Cancer. Clinical Cancer Research [online]. 2005, roč. 11, č. 

10, s. 3828-3835 [cit. 2018-04-16]. ISSN 1078-0432, DOI: 10.1158/1078-0432.CCR-

04-2326 Dostupné z: http://clincancerres.aacrjournals.org/cgi/doi/10.1158/1078-

0432.CCR-04-2326 

[85] Vyhláška č. 93/2016 Sb. o katalogu odpadů 

[86] WRÓBEL, M., J. ZEBROWSKI a J. SZOPA. Polyhydroxybutyrate synthesis in 

transgenic flax. Journal of Biotechnology [online]. 2004, roč. 107, č. 1, s. 41-54 [cit. 

2018-04-16]. ISSN 01681656, DOI: 10.1016/j.jbiotec.2003.10.005 Dostupné z: 

http://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S0168165603002736 

[87] WROBEL-KWIATKOWSKA, M., J. ZEBROWSKI, M. STARZYCKI, J. 

OSZMIANSKI a J. SZOPA. Engineering of PHB Synthesis Causes Improved Elastic 

Properties of Flax Fibers. Biotechnology Progress [online]. 2007, roč. 23, č. 1, s. 269-

277 [cit. 2018-04-16]. ISSN 8756-7938, DOI: 10.1021/bp0601948 Dostupné z: 

http://doi.wiley.com/10.1021/bp0601948 

[88] XU, M., J. GUO a G. SUN. Biodegradation of textile azo dye by Shewanella 

decolorationis S12 under microaerophilic conditions. Applied Microbiology and 

Biotechnology [online]. 2007, roč. 76, č. 3, s. 719-726 [cit. 2018-04-20]. ISSN 0175-

7598, DOI: 10.1007/s00253-007-1032-7 Dostupné z: 

http://link.springer.com/10.1007/s00253-007-1032-7 

  

http://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S0008621503000387
http://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S0304389409011182
http://clincancerres.aacrjournals.org/cgi/doi/10.1158/1078-0432.CCR-04-2326
http://clincancerres.aacrjournals.org/cgi/doi/10.1158/1078-0432.CCR-04-2326
http://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S0168165603002736
http://doi.wiley.com/10.1021/bp0601948
http://link.springer.com/10.1007/s00253-007-1032-7


Jan Balnar: Biotechnologické aplikace mikroorganismů v textilním průmyslu 

2018  46 

 

[89] YOO, E. S., J. LIBRA a L. ADRIAN. Mechanism of Decolorization of Azo Dyes in 

Anaerobic Mixed Culture. Journal of Environmental Engineering [online]. 2001, roč. 

127, č. 9, s. 844-849 [cit. 2018-04-20]. ISSN 0733-9372, DOI: 10.1061/(ASCE)0733-

9372(2001)127:9(844) Dostupné z: 

http://ascelibrary.org/doi/10.1061/%28ASCE%290733-

9372%282001%29127%3A9%28844%29 

[90] ZHOU, W. a W. ZIMMERMANN. Decolorization of industrial effluents containing 

reactive dyes by actinomycetes. FEMS microbioly letters [online]. 1993, roč. 107, č. 

2-3, s. 157-161 [cit. 2018-04-20]. Dostupné z: 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/8472899 

 

  

http://ascelibrary.org/doi/10.1061/%28ASCE%290733-9372%282001%29127%3A9%28844%29
http://ascelibrary.org/doi/10.1061/%28ASCE%290733-9372%282001%29127%3A9%28844%29
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/8472899


Jan Balnar: Biotechnologické aplikace mikroorganismů v textilním průmyslu 

2018  47 

 

8 SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK 

BSK................biochemická spotřeba kyslíku 

CHSK.............chemická spotřeba kyslíku 

LiP..................lignin-peroxidáza 

MnP................mangan-dependentní peroxidáza 

PCB................polychlorované bifenyly 

PVA................polyvinylalkohol 

RbmR.............Remazol brilantní modř R 
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