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Anotace 

Diplomová práce se zabývá problematikou textilních odpadních vod a jejich působením na 

akvatické mikroorganismy. Práce pojednává o globálním environmentálním dopadu 

textilního průmyslu se zaměřením na toxicitu rozpuštěných syntetických barviv a dalších 

kontaminantů v odpadních vodách. Úvodní část práce shrnuje vlastnosti textilních 

odpadních vod a problémy vznikající při jejich čištění. Teoretická část práce popisuje 

jednotlivé skupiny přírodních barviv a pigmentů a zabývá se jejich možnostmi využití 

v textilním průmyslu. V experimentální části je testována schopnost biodegradace 

vybraných přírodních a syntetických barviv mikroorganismy ze skupiny bakterií, hub a řas. 

Celý experiment trval 7 dní a průběh degradace byl analyzován s využitím testovacího 

systému Biolog.  

Klíčová slova 

biodegradace; bakterie; mikroskopické houby; řasy; syntetická barviva; přírodní barviva; 

pigmenty; textilní odpadní vody 

 

Summary 

This master thesis deals with the issue of textile wastewater and their effect on aquatic 

microorganisms. The work deals with the global environmental impact of the textile industry 

with a focus on the toxicity of dissolved synthetic dyes and other contaminants in 

wastewater. The introductory part of the work summarizes the properties of textile 

wastewater and the problems arising in their treatment. The theoretical part of the work 

describes individual groups of natural dyes and pigments and deals with their possibilities 

of use in the textile industry. The experimental part tests the ability of biodegradation of 

selected natural and synthetic dyes by microorganisms from the group of bacteria, fungi and 

algae. The whole experiment lasted 7 days and the course of degradation was analyzed using 

the Biolog test system. 
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textile wastewater 
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1 ÚVOD A CÍL PRÁCE 

Textilní odpadní vody představují v dnešní době jeden z hlavních zdrojů kontaminace 

povrchových vod. V posledních letech je textilní průmysl ovlivněn trendem rychlé módy, 

který způsobil značný nárůst ve spotřebě textilií. Oděvy jsou vyráběny ve velkém množství, 

což se projevuje snížením jejich kvality. S rostoucí produkcí textilních materiálů a rozvojem 

průmyslu se vypouštěný objem odpadních vod i míra znečištění neustále zvyšuje. Při 

výrobních a dokončovacích procesech se do odpadních vod uvolňují kontaminanty.  

Hlavní složku kontaminantů tvoří používaná syntetická barviva, která jsou často 

vysoce toxická. Syntetická barviva jsou velmi stabilní, aby odolávala vnějším fyzikálně-

chemickým faktorům. Často obsahují přidané antimikrobiální látky, které společně se 

stabilní chemickou strukturou barviv zvyšují jejich rezistenci k biodegradaci. Syntetická 

barviva svou přítomností ve vodách brání průniku světelného záření, snižují fotosyntetickou 

aktivitu vodních mikroorganismů a negativně ovlivňují přirozený systém vodní fauny a 

flory. 

Z environmentálních důvodů roste v dnešní době zájem o používání přírodních barviv 

k barvení textilií, jelikož představují menší zátěž pro životní prostředí a jsou snadno 

biologicky rozložitelná. Limitující faktory barvení představuje omezená škála barevných 

odstínů, nízká fixace na syntetické textilie a špatná barevná stálost oděvu při vystavení 

slunečnímu záření. Problémem je také zpracovávání velkých objemů biomasy, jelikož 

procentuální zastoupení přírodních barviv v rostlinách je poměrně nízké. Přestože si 

společnost začíná uvědomovat environmentální problémy plynoucí z používání syntetických 

barviv, jsou obecně stále podceňovány. 

Ve své diplomové práci se zabývám hodnocením vlivu textilních odpadních vod na 

akvatické mikroorganismy. K experimentu byly použity jednotlivé mikroorganismy ze 

skupiny řas, hub a bakterií. Při experimentální práci byla použita syntetická barviva firmy 

Synthesia, a.s., a přírodní barviva podobného barevného odstínu. Cílem práce bylo srovnat 

účinek syntetických a přírodních barviv na jednotlivé mikroorganismy.  
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2 GLOBÁLNÍ PROBLÉM TEXTILNÍCH ODPADNÍCH VOD A JEJICH 

CHARAKTERISTIKA 

Textilní průmysl patří celosvětově mezi největší producenty průmyslového odpadu. 

Dle odhadů se v současné době používá více než 10 000 barviv a pigmentů k barvení 

textilních materiálů a roční produkce těchto barviv přesahuje dle odhadů 700 000 tun. Až 

200 000 tun z celkového vyprodukovaného množství se kvůli neefektivním a nedokonalým 

technologickým procesům dostává do odpadních vod, které následně kontaminují okolní 

vodní toky a krajinu. Bylo zjištěno, že během procesu barvení mohou ztráty barviv do 

životního prostředí dosahovat 10 až 50 %. Některá barviva jsou vysoce toxická a mutagenní, 

snižují průnik světla a fotosyntetickou aktivitu přítomných mikroorganismů a způsobují 

nedostatek rozpuštěného kyslíku. Voda z textilního průmyslu je považována za jednu z 

nejvíce znečišťujících odpadních vod ze všech průmyslových odvětví, a to vzhledem 

k vypouštěnému objemu i jejímu složení.  

Textilní průmysl je jeden z největších světových spotřebitelských odvětví. 

Zaměstnává přibližně 60 milionu lidí a roční tržby sahají až do výše 1,5 bilionu € (údaj 

za rok 2016). Módní průmysl je ovlivněn trendem rychlé módy, tzv. fast fashion, která je 

zaměřena především na mladé lidi. Oděvy jsou vyráběny v obrovském množství a 

dramatický pokles jejich cen a snadná dostupnost způsobili vysoký nárůst v jejich spotřebě. 

Z hlediska koncentrace výroby, 40 % světové textilní výroby oděvů probíhá v Indii, 

Číně a Bangladéši. Tyto země samy vyprodukují tolik odpadů, že jsou schopny vytvořit 

6 miliard kusů oblečení ročně pouze ze zbytků a útržků z výroby. Navíc, převážná většina 

již použitých oděvů končí na skládkách nebo je spálena. Po celém světě se pouze 20 % 

oblečení shromažďuje pro opětovné použití nebo recyklaci, přestože jsme schopni 

recyklovat až 95 % všech vyhozených oděvů (Chequer a kol., 2013).  

Celosvětová poptávka po textilních materiálech neustále roste a klade stále vyšší 

nároky na využívání přírodních zdrojů. V posledních dvou desetiletích stoupla světová 

spotřeba textilních vláken o dvojnásobek, zatímco v roce 1988 bylo vyprodukováno 

přibližně 45 milionů tun textilií, v roce 2018 už to bylo 96 milionů tun textilií (viz graf. 1). 

Největší nárůst v posledních letech představují syntetická vlákna (Agricultural Outlook, 

2018). 
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Jistou korelaci lze pozorovat i v individuální průměrné roční spotřebě textilních vláken 

vyjádřené v kg/osobu. Jestliže v roce 1988 představovala individuální spotřeba textilií 

7 kg/osobu, v roce 2018 vzrostla na 13 kg/osobu (viz graf 2). Největší nárůst byl zjištěn opět 

u nebavlněných vláken (Agricultural Outlook, 2018x). 

Graf 2: Průměrná roční spotřeba textilních vláken v kg/osobu (upraveno podle OECD-FAO Agricultural 

Outlook, 2018) 

Graf 1: Světová spotřeba textilních vláken (upraveno podle OECD-FAO Agricultural Outlook, 2018) 
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2.1 Environmentální dopad 

Nezisková organizace Global fashion agenda (GFA), která se zaměřuje na módní 

udržitelnost, pořádá každoroční Kodaňský módní summit, na kterém bylo předneseno, že do 

roku 2030 stoupne celosvětová spotřeba vody, energie a produkce odpadu o více než 50 % 

(viz graf 3). 

 Některé z hlavních zemí produkujících bavlnu jako je Čína a Indie, se již nyní potýkají 

s nedostatkem čisté pitné vody (Dibdiakova a Timmermann, 2014). Tento problém vznikl 

z důvodu přílišného odebírání povrchových i podzemních vod, což způsobilo vážné 

ekologické problémy, příkladem jsou půdní eroze a zvýšení salinity sladkovodních zdrojů 

v důsledku kontaminace slanou vodou. Bylo prokázáno, že chemická hnojiva používaná 

k pěstování textilních vláken unikají do průmyslových odpadních vod a znečišťují více než 

polovinu čínských řek (Jiang, 2009).  

Textilní průmyslová voda vypuštěná do řek je často bez další chemické úpravy 

využívána zemědělci k zavlažování svých polí. Lidé, kteří pracují na těchto polích, čelí 

nejrůznějším zdravotním rizikům, příkladem je ekzém, kontaktní dermatitida, astma a další. 

Zdravotní rizika však hrozí i při konzumaci plodin, které byly vypěstovány na polích s 

tímto nevhodným zavlažováním (Kumar, 2016). 

  

Graf 3: Environmentální dopad textilního průmyslu (upraveno podle Global Fashion Agenda, 2017) 
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Výroba jednoho kusu oděvu z přírodních vláken, jako je bavlna, je poměrně náročná 

na spotřebu vody. Rostlina bavlníku potřebuje velký obsah vlhkosti přítomné v půdě. 

Vytváří se tak umělé zavlažovací systémy, které čerpají velké množství vod – průměrně se 

spotřebuje 7 000 až 29 000 litrů vody na 1 kilogram vypěstované bavlny (World Wild Life, 

2020). 

Při běžném pěstování bavlny se používá mnoho pesticidů a anorganických hnojiv, 

které vstupují do povrchových a podpovrchových vod, kde představují rizika pro životní 

prostředí. Anorganická hnojiva mohou způsobit zvýšení koncentrace dusitanů a dusičnanů 

v pitné vodě, což představuje zdravotní rizika především pro kojence. V povrchových 

vodách se zvýšená koncentrace projevuje také intenzivním růstem řas a vznikem tzv. 

vodního květu (Luz, 2007). 

V dnešní době již existuje ekologicky šetrná alternativa k běžnému pěstování bavlny. 

Jedná se o ekologickou produkci v souladu s mezinárodními normami s označením BIO. Při 

pěstování se používají pouze organická hnojiva bez pesticidů. Zpracování probíhá většinou 

ručně a dbá se na kontrolu při skladování a přepravě. Za rok 2011 tvořila certifikovaná 

bavlna s označením BIO 0,7 % globální produkce veškeré bavlny (Liesl, 2013). 
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Graf 4: Produkce bavlny v roce 2018 (upraveno podle OECD-FAO Agricultural Outlook, 2018) 
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Voda v textilním průmyslu 

Nedostatkem pitné vody již v současné době trpí řada oblastí (viz obr. 1) a předpokládá 

se, že počet zemí bude stále narůstat. Příčinou je rostoucí populace a rostoucí průmyslová 

výroba. Odhaduje se, že do roku 2025 postihne nedostatek vody až 3 miliardy lidí. V dnešní 

době se potýká s nedostatkem vody například Čína, Indie, Jemen, Turecko, Mexiko a další. 

Nedostatek kvalitní pitné vody v předních asijských zemích se silným textilním 

průmyslem je způsoben třemi hlavními faktory: 

• nerovnoměrným prostorovým rozložením vodních zdrojů, 

• rapidním hospodářským rozvojem a urbanizací s velkou a rostoucí populací,  

• špatným vodním hospodářstvím. 

V rozvojových zemích, kde probíhá většina světové textilní výroby, jsou továrny 

umístěny podél vodních toků nebo v jejich blízkosti. Tyto závody využívají každý rok 

přibližně 1,5 miliardy kubických metrů sladké vody. Na místech, jako je Dhaka v 

Bangladéši, je voda občas tak znečištěná, že není bezpečná dokonce ani pro hospodářská 

zvířata (Molden, 2007). 

Obr. 1: Dostupnost vody ve světě (Molden, 2007) 
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Textilní barviva 

V textilním průmyslu se setkáváme s širokou paletou barviv. V minulosti se barviva 

získávala z běžně dostupných látek, především z částí rostlin. Barviva živočišného původu 

byla také používaná (např. purpur), ale převážně se jednalo o pigmenty rostlinného původu. 

V současnosti se používají zejména syntetická barviva, která jsou snadno dostupná a odolná.  

Přírodní textilní barviva jsou získávána z přírodních zdrojů. V celosvětovém měřítku 

se ročně spotřebuje asi 7 000 tun přírodních barviv, což tvoří pouze 1 % z celosvětové 

spotřeby. Mezi nevýhody přírodních barviv patří nižší stálost barev, omezená škála odstínů 

a možnost barvit pouze přírodní vlákna a tkaniny. I když v poslední době začíná stoupat 

zájem o přírodní barviva, protože si společnost začíná uvědomovat environmentální 

problémy související s používáním syntetických barviv, jsou obecně stále podceňována 

(Samchetshabam a kol., 2016). 

 Moderní syntetická barviva jsou navržena tak, aby odolávala biologické degradaci. 

Jsou chemicky velmi stabilní. U celé řady syntetických barviv vzniká problém při vlastním 

procesu barvení, během kterého není všechno barvivo fixováno na vlákno. Zbytek barviv se 

tak dostává do odpadních vod (viz tab. 1). Názorným příkladem jsou reaktivní barviva 

používaná k barvení bavlny, která vykazují velmi nízký stupeň fixace k vláknu, ale přesto 

patří k velmi používané skupině barviv, a to kvůli široké škále barevných odstínů, velké 

barevné stálosti, snadné aplikaci a minimální spotřebě energie.  

Tab. 1: Fixace různých typů barviv na textilní vlákna (upraveno podle Samchetshabam a kol., 2016). 

Typ vlákna Typ barviva Nefixované barvivo 

Vlna a nylon 

Kyselé 
7 – 20 % 

Reaktivní 

Kovokomplexní 2 – 7 % 

Bavlna 

Azo  5 – 10 % 

Reaktivní 20 – 50 % 

Přímé 5 – 20 % 

Sirné 30 – 40 % 

Polyester Disperzní 8 – 20 % 

Akryl Bazické 2 – 3 % 



Bc. Jan Balnar: Hodnocení vlivu textilních odpadních vod na akvatické mikroorganismy 

2020  8 

Syntetická barviva jsou velmi toxická pro vodní organismy. Rozpuštěná barviva ve 

vodních tocích zamezují průniku světla už při jejich nízkých koncentracích, čímž negativně 

ovlivňují fotosyntetickou aktivitu vodních organismů. To vede ke snížení obsahu 

rozpuštěného kyslíku ve vodě, což negativně působí na celý vodní ekosystém (Tekoglu a 

Özdemir, 2010). Některé barvící látky mohou být toxické nebo mutagenní, a u některých 

z nich se ověřuje také karcinogenní aktivita.  Navíc, zbytky barviv a pigmentů se hromadí 

ve vodních sedimentech a dostávají se tak do těl ryb a jiných vodních organismů, kterým 

způsobují vážná onemocnění. Lidé jsou vystaveni toxicitě barviv také konzumací rostlin a 

ryb, které tato barviva bioakumulují (Samchetshabam a kol., 2016). 

Textilní barviva mohou vyvolat alergie, jako je kontaktní dermatitida a onemocnění 

dýchacích cest, dále podráždění sliznic a horních cest dýchacích. Reaktivní barviva vytvářejí 

kovalentní vazby s celulózovými a polyamidovými (PA) vlákny. Předpokládá se, že stejným 

způsobem se mohou reaktivní barviva v živých organismech vázat na skupiny metabolicky 

významných proteinů kůže. Vysoké zdravotní riziko způsobují také azobarviva a jejich 

produkty (toxické aminy). Střední hodnoty smrtelné dávky (LD50) uváděné pro azobarviva 

se pohybují mezi 100 až 2 000 mg/kg tělesné hmotnosti (Khan a Malik, 2014).  

Obr. 2: Vliv textilních odpadních vod na životní prostředí (upraveno podle Khan a Malik, 2014). 
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Mikroplasty 

Kontaminace vodního prostředí plasty je dalším významným problémem 

doprovázející textilní průmysl. Plastový odpad vzniká především z obrušování plastových 

zařízení během výroby a praní syntetických textilií. Může být buď ve formě velkých částic, 

nebo ve formě malých částic menších než 1 mm, označovaných jako mikroplasty.  

Mikroplasty uvolňované do vod mají značná zdravotní rizika z důvodu bioakumulace 

v potravním řetězci. Po požití vodními organismy mohou být absorbovány a ukládány 

v tukových tkáních organismů. Mikroplasty byly detekovány v odpadních (sladkých) 

vodách v Evropě, Severní Americe a Asii. Částice plastů mohou vznikat také degradací 

větších plastových předmětů na menší plastové fragmenty, jakmile jsou vystaveny 

mořskému prostředí. To se děje za pomoci fotodegradace a klimatických pochodů (Eerkes-

Medrano a kol.,2015). 

Dalším problémem jsou zbytky barvených vláken, které vznikají abrazí při praní 

syntetických textilií v průmyslových prádelnách (i domácnostech). Zlomky vláken jsou pak 

vypouštěny ve formě textilních odpadních vod a mohou končit v mořích a oceánech 

(Magnuson a kol., 2016). Významná množství těchto textilních vláken byla pozorována v 

mnoha studiích při odběru vzorků vody i vodních sedimentů (Browne a kol., 2011). Velmi 

často se jedná o syntetická vlákna, která jsou obvykle vyrobena z polyesteru, polyethylenu, 

akrylu nebo elastanu. 

Mikroplasty ve formě textilních vláken představují environmentální problém, protože 

jsou často obarveny syntetickými barvivy (viz obr. 3), což způsobuje jejich velkou 

biotoxicitu (Essel a kol., 2015). 

Obr. 3: Obarvená textilní vlákna (upraveno podle Dungan, 2020) 
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2.2 Charakteristika textilních odpadních vod 

Vlastnosti textilních odpadních vod se liší v závislosti na použitém výrobním procesu. 

Hlavní parametry, které charakterizují odpadní vody, jsou: chemická spotřeba kyslíku 

(CHSK), biochemická spotřeba kyslíku (BSK), obsah rozpuštěných pevných látek (TDS) a 

nerozpuštěných pevných látek (TSS), pH atp. Standartní hodnoty textilních odpadních vod 

jsou uvedeny v tab. 2 (Kalra a kol., 2011). Obecně jsou textilní odpadní vody značně 

zbarvené a obsahují těžké kovy jako Cu, Cr, Cd, Co, Hg, Ni, Mg, Fe and Mn (Wagner, 1993). 

Tab. 2: Standartní hodnoty textilních odpadních vod (upraveno podle Kalra a kol., 2011) 

CHSK BSK TDS TSS pH Teplota 

mg/l mg/l mg/l mg/l - °C 

150 – 10000 100 – 4000 1800 – 6000 100 – 5000 6 – 10 35 – 45 

 

 
 

  

Obr. 4: Řeka znečištěná textilní odpadní vodou v Indii (Matthews, 2015) 
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Čištění textilních odpadních vod 

V dnešní době je k dispozici řada čistících metod. Jedná se především o metody 

fyzikálně-chemické – adsorpce, koagulace, chemická oxidace, precipitace, filtrace, 

fotodegradace, elektrolýza a další. Nevýhodou těchto metod je jejich finanční náročnost a 

omezená kapacita. 

Jednou z nejšetrnějších a nejúčinnějších technik je adsorpce odpadních vod na 

granulované aktivní uhlí (viz obr. 5), které se vyrábí především z biomasy – např. pyrolýzou 

kokosových skořápek. Nevýhodou tohoto postupu je, že s rostoucí mírou disociace barviva 

výrazně klesá účinnost adsorpce, což způsobuje vysoké provozní náklady při aplikaci této 

techniky. Některé firmy nabízí v rámci udržitelného rozvoje reaktivaci již použitého 

aktivního uhlí – v ČR firma Donauchem s.r.o (Olejník a Weidlich, 2018). 

 S využitím biologických metod můžeme dosáhnout úplné mineralizace organických 

polutantů. Je známo, že některé bakterie, řasy, kvasinky a sinice jsou schopny kompletně 

degradovat barviva na produkty méně toxické (Forgacs a kol., 2004). Tento proces je levný 

a šetrný k životnímu prostředí a po zpracování produkuje méně kalu 

(Verma a Madamwar, 2003). 

  

Obr. 5: Granulované aktivní uhlí (Donauchem s.r.o., 2020) 
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Jedním z problémů při používání biologických metod čištění je pH textilních 

odpadních vod. To se liší v závislosti na použitém procesu barvení. Může mít alkalickou, 

neutrální nebo kyselou povahu. Yusuf a Sonibare (2004) zkoumali pH pěti různých vzorků 

textilních odpadních vod a u všech naměřily hodnoty větší než 10. Ali a kol. (2009) naměřili 

pH až do hodnoty 13. Na rozdíl od těchto zjištění Diwaniyan a kol. (2010) naměřili velmi 

nízké pH 2,5. Z těchto důvodů by mělo být pH odpadních vod upraveno podle použité 

mikrobiální kultury. 

Dalším problémem je koncentrace přírodních barviv v barvící lázní, která musí být 

přibližně desetkrát vyšší oproti syntetickému barvivu, aby bylo dosaženo podobných 

barevných odstínů. Jelikož se přírodní barviva většinou vyznačují velmi nízkou afinitou 

k textilním vláknům, je potřeba používat anorganická mořidla (soli kovů), která vylepšují 

fixaci na vlákna. Textilní vlákno se při procesu barvení nejdřív ponoří do určeného mořidla, 

aby bylo odolnější vůči světlu a vlhkosti. Poté je ponořeno do barviva, kdy při kontaktu 

mořidla s barvivem dochází ke vzniku nerozpustných komplexů, čímž vzniká větší odolnost 

nabarveného vlákna (Kopecká, 1990). Mořidla musí být poté z odpadní vody odstraněna, 

aby se splnily zákonem dané limity pro textilní odpadní vody – viz tab. 3 

(Kryštůfek a kol., 2012). 

Tab. 3: Emisní limity odpadních vod v textilním průmyslu (upraveno podle Nařízení vlády č. 401/2015 Sb.) 

Úprava a spřádání textilních vláken a příze, tkaní, úprava a výroba textilií 

Ukazatel Jednotka Přípustné hodnoty 

NL mg/l 40 

CHSKCr mg/l 300 

BSK5 mg/l 50 

C10 - C40 mg/l 5 

RAS mg/l 2000 

Chrom šestimocný mg/l 0,3 

Chrom mg/l 0,5 

Měď mg/l 0,5 

Nikl mg/l 0,5 

Zinek mg/l 3 

Železo mg/l 3 

AOX mg/l 5 
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Limitujícím faktorem je také teplota vody, která po procesu barvení dosahuje teploty 

až 70 °C a je snižována. Většina mikrobiálních druhů degraduje barviva nejrychleji v 

teplotním rozmezí 30 – 40 °C. Několik studií však uvádí, že termofilní bakterie mohou 

degradovat azobarviva při vysokých teplotách. Santos a kol. (2005) zjistili, že úplné 

degradace barviva Reactive Red 2 (0,3 mM) bylo dosaženo za 3 dny pomocí termofilních 

anaerobních bakterií. Gursahani a Gupta (2011) pozorovali, že bakterie Anoxybacillus 

rupiensis byla schopna odbarvit 75 % barevného surového kalu při 60 °C. V posledních 

letech přibývá snaha o vylepšování samotných vlastností mikroorganismů pomocí genového 

inženýrství, za účelem degradace barviva napříč pH spektrem a vyšší teplotě (Imran, 2014). 

Společně s barvivy se do odpadních vod uvolňuje velké množství solí, které se 

přidávají do barvících lázní pro zlepšení fixace na tkaninách. Tímto se zvyšuje konduktivita 

odpadních vod. Vysoké koncentrace solí v odtoku mohou snížit rychlost biodegradace 

barviv. Asgher a Jamil (2010) uvedli, že doplněním 0,2% roztoků NH4NO3 a (NH4)2SO4 do 

odpadních vod, významně snížili účinnost odbarvení houbou Ganoderma lucidum IBL-05 

v porovnání s kontrolním vzorkem. 

  

Obr. 6: Vypouštění textilních odpadních vod (Willis, 2017) 
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3 MOŽNOSTI VYUŽITÍ PŘÍRODNÍCH BARVIV A PIGMENTŮ V TEXTILNÍM 

PRŮMYSLU 

Používání přírodních barev a pigmentů představuje netoxické a obnovitelné využití 

přírodních zdrojů. Lidé již v minulosti využívali rozmačkané rostliny, lesní plody a saze 

smíchané se zvířecím tukem, vodou nebo hlínou. Z přírodních zdrojů lze získat celou škálu 

barev a odstínů – od základní červené, zelené a modré, až po žlutou a hnědou (viz tab. 4). 

V minulosti byly barvené látky poměrně drahé a využívaly se pouze pro slavnostní či 

náboženské příležitosti.   

 Základním přírodním zdrojem modré barvy jsou zejména tři rostliny – 

indigovník barvířský (Indigosfera tinctorium), rdesno barvířské (Polygonum tinctorium) a 

boryt barvířský (Isatis tinctoria) viz obr. 7. Modré barvivo je obsaženo v celé rostlině 

indigovníku. Čerstvě nasekaná nať se ponoří do nádrže s vodou, kdy barvivo postupně 

vyplavuje, usazuje se na dně a poté se lisuje a suší. Pro docílení zelené a tmavě modré barvy 

se používají barvící lázně indiga a borytu (Clark, 2011). 

Na rozdíl od většiny přírodních barviv má indigo výhodu v tom, že nevyžaduje 

mořidlo. Nevýhodou je, že je nerozpustné ve vodě. Stejně jako při výrobě mnoha přírodních 

barviv doprovází výrobu indiga nepříjemný zápach. 

Obr. 7: Isatis tinctoria (wordpress.com, 2019) 
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Tab. 4: Rostlinné a živočišné zdroje přírodních barviv (Clark, 2011). 

Barva Rostlina Živočich 

Modrá 

Indigosfera tinctoria 

x 

Indigosfera suffruticosa 

Indigosfera arrecta 

Indigosfera argentea 

Isatis tinctoria 

Polygonum tinctorium 

Červená 

Rubia tinctorum Murex truncatus 

Rubia cordifolia Murex brandensis 

Rubia peregrina Coccus cacti 

Morinda citrifolia 

x 
Falcaria vulgaris 

Santalum album 

Rocella tinctoria 

Žlutá 

Curcuma long 

x 

Carthamus tinctorius 

Anthemis tinctoria 

Reseda luteola 

Genista tinctoria 

Sarothamnus scoparius 

Crocus sativus 

Datisca canabina 

Xanthium strumarium 

Hnědá 

Lawsonia inermis 

x 
Caesalpinia echinata 

Bixa orelanna 

Acacia catechu 
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Jedna z nejrozšířenějších rostlin pro extrakci červeného barviva je mořena barvířská 

(Rubia tinctorum) viz obr. 8. První doklady pochází z Indie před více než 3 000 lety. 

K barvení se používaly rozemleté kořeny, vykopané na konci vegetačního období. Podle 

použitého mořidla se docílilo oranžovo-červené až hnědé barvy. Od starověku se používaly 

k získávání červeného barviva také kořeny srpku barvířského (Falcaria vulgaris).  

Červené barvivo je možno získat i z třídy hmyzu, konkrétně z rodu červců. Ze 

sušených samiček červce nopálového (Dactylopius coccus) se připravuje košenilová červeň, 

známá jako karmín (viz obr. 9), kterou používali obyvatelé Ameriky již kolem roku 1 000 

př. n. l. Tělo dospělých červců produkuje pigment, který rovněž zbarvuje vnitřky těl hmyzu. 

Samičky se vloží do teplé vody a následně se usuší. K výrobě jednoho kilogramu barviva je 

potřeba až 140 000 jedinců. Zbarvení je způsobeno přítomností kyseliny karmínové. Tělo 

červce obsahuje přibližně 20 % kyseliny (Schwartz, 2020). 

Obr. 8: Rubia tinctorum a nabarvené části textilií (upraveno podle Green, 2020) 

Obr. 9: Barvivo karmín (hmicronpowder.com, 2015) 
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Textilní vlákna poskytují ideální prostředí pro růst a rozmnožování mikroorganismů, 

což způsobuje řadu nežádoucích účinků jak pro samotné textilie, tak pro uživatele. 

Mikrobiální růst se projevuje vznikem nejrůznějších pachů, alergických reakcí, tvorbou 

plísní a může způsobuje celkovou degradaci oděvu. Některá přírodní barviva jsou podle 

výsledků výzkumů účinná antimikrobiální činidla v důsledku přítomnosti velkého množství 

chemických sloučenin jako jsou antrachinony, flavonoidy, taniny a další, které mají silné 

antimikrobiální vlastnosti. 

Používání přírodních barviv a pigmentů ovšem přináší také řadu problémů. Jedním 

z nich jsou výrobní náklady, které jsou velmi vysoké u přírodních barviv z přímé sklizně. 

Důvodem je nízký obsah barviv v rostlinách, čímž vzniká potřeba zpracovávat velké objemy 

biomasy.  

Koncem 19. století byla objevena první syntetická barviva Williamem Henrym 

Perkinsem, která postupně nahradila barviva rostlinného a živočišného původu. Stala se 

velmi používaná, kvůli jejich ekonomické nenáročnosti a snadnosti barvení. V současné 

době roste zájem o používání přírodních barviv, především kvůli jejich vysoké biologické 

rozložitelnosti a menší zátěži pro životní prostředí (Kryštůfek a kol., 2012) 
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3.1 Vybrané skupiny přírodních barviv 

Přírodní barviva lze klasifikovat různými způsoby – dle barvy, původu, rozpustnosti, 

metody aplikace, chemické struktury a mnoha dalších kritérií. Tato rešeršní část se zabývá 

rozdělením přírodních barviv na základě podobné chemické struktury a jejich možnostmi 

využití v textilním průmyslu. 

3.1.1 Karotenoidy 

Karotenoidy jsou žluto-oranžové, výjimečně také červené lipofilní pigmenty, 

vyskytující se ve většině fotosyntetických organismech. Bylo identifikováno více než 700 

přirozeně se vyskytujících karotenoidů (Šivel, 2013). Hojně se vyskytují v ovoci i zelenině 

(viz obr. 10 a 11). Mají výrazné antioxidační účinky a představují zdroj vitamínu A. 

Karotenoidy dělíme na dvě skupiny: karoteny a xantofyly (Clark, 2011). 

Karoteny byly poprvé izolovány roku 1981 z mrkve obecné (Daucus carota), podle 

které je odvozen jejich název. Jsou důležitou součástí naší stravy. Nejdůležitější zástupci 

jsou ß-karoten a lykopen (viz obr. 12). 

Xantofyly představují kyslíkaté deriváty, vznikající jako produkt biochemické 

oxidace karotenoidů. Vyskytují se ve většině rostlin v menším množství. V potravinářství se 

používají především k barvení mléčných výrobků (Clark, 2011). 

  

Obr. 10: Zelenina obsahující karotenoidy (Marcene, 2019) 
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Obr. 12: Chemická struktura vybraných karotenoidů (Clark, 2011) 

Obr. 11: Výskyt a obsah karotenoidů v ovoci a zelenině (Velíšek, 2002) 
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Baaka a kol. (2016) extrahovali karotenoidy z rajčat za účelem aplikace na textilie a 

zkoumání barevné stálosti a antioxidačních účinků. Všechny obarvené textilie vykazovaly 

dobrou barevnou stálost (viz obr. 13), která ale výrazně klesala při vystavení slunci. 

Antioxidační aktivita se zvyšovala s koncentrací použitého barviva (viz obr. 14). 

 

  

Obr. 13: Nabarvené textilie karotenoidy (upraveno podle Baaka a kol., 2016) 

Obr. 14: Antioxidační aktivita karotenoidů (upraveno podle Baaka a kol., 2016) 



Bc. Jan Balnar: Hodnocení vlivu textilních odpadních vod na akvatické mikroorganismy 

2020  21 

3.1.2 Flavonoidy 

Flavonoidy představují velmi rozsáhlou skupinu přírodních barviv. Vyskytují se 

v ovoci, zelenině a v nadzemních částech rostlin, kde slouží jako ochrana před UV zářením. 

Množství flavonoidů v rostlinách má také vliv na jejich barvu, která je důležitá pro lákání 

opylovačů. Základní strukturou flavonoidů je flavanové jádro (viz obr. 15). Dělíme je na dvě 

skupiny: antokyany a antoxantiny (Rhodes, 1996). 

Antokyany jsou červeno-modré pigmenty, vyskytující se v tělech rostlin 

uvnitř buněčných vakuol. Jsou obsaženy např. ve švestkách, malinách a borůvkách (viz obr. 

16), objevují se většinou ve větším množství a společně s karotenoidy ovlivňují výslednou 

barvu rostlin. Jejich barva se mění na základě pH, při nízkém pH je barvivo červené, při 

vyšším modré. Jsou velmi nestabilní v přítomnosti vzdušného kyslíku. V potravinářství se 

antokyany označují symbolem E163 (Cooke a kol., 2005).  

Antoxantiny můžeme najít ve vyšších koncentracích v citrusech, luštěninách, oříšcích 

a obilovinách. Jedná se o bílé až žluté pigmenty. Podobně jako u antokyanů se mění jejich 

barva v závislosti na pH, ale již ne tak razantně. Ve žlutých květech světlice barvířské 

(Carthamus tinctorius) se vyskytuje pigment karthamin, který se používá k barvení textilií. 

Obr. 15: Flavanové jádro (Hendry a Houghton, 1996) 

Obr. 16: Potraviny s vysokým obsahem flavonoidů (upraveno podle Clearvue Health, 2020) 
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3.1.3 Fenoly a chinony 

Velké množství fenolů a od nich odvozených chinonů se nachází v rostlinných 

materiálech. Jsou to látky, které v rostlinách zastávají mnoho funkcí – zejména stavební a 

obrannou. Chrání rostlinu před infekcemi, škůdci a nízkými teplotami. Barviva v této 

skupině mají charakteristickou chuť a vůni (Daniel a kol., 2006). 

Příkladem jsou pigmenty gingerol (viz obr. 17), shogaol a jejich deriváty způsobující 

pálivou chuť zázvoru (Zingiber officinale). Pigment kurkumin (viz obr. 18) je obsažen 

v kurkumovníku dlouhém (Curcuma longa), známém pod názvem kurkuma. Tyto pigmenty 

mají protizánětlivé, antibakteriální a antiangiogenní účinky (Kim a kol., 2005). 

El-Shishtawy a kol. (2009) použili při barvení textilních vláken právě kurkumin. Jako 

nejlepší varianta textilního materiálu se jeví akrylová vlákna, která si i po 10 pracích cyklech 

uchovala kolem 80 % barevného odstínu a antibakteriální účinnosti. 

Rekabya a kol. (2018) zkoumali barvící schopnosti kurkuminu a jeho derivátů na 

bavlně, hedvábí a vlně. Výsledky jsou zobrazeny na obrázku 19. 

Fenoly a chinony tvoří tyto podskupiny: kurkuminoidy, chinony, benzochinony, 

stilbeny, naftochinony, antrachinony. 

  

Obr. 17:Strukturní vzorec gingerolu (MedChemExpress, 2020) 

Obr. 18: Strukturní vzorec kurkuminu (MedChemExpress, 2020) 
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Obr. 19: Nabarvené textilie kurkuminem a jeho deriváty (upraveno podle Rekabya a kol., 2018) 
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3.1.1 Chlorofylová barviva 

Chlorofylová barviva (chlorofyly) představují převážně zelená barviva (viz obr. 21) 

vyskytující se u rostlin, mechů a některých druhů bakterií. V rostlinách se nachází 

v pletivech, kde zachycují sluneční paprsky a umožnují vykonávat fotosyntézu. 

Nejdůležitějšími zástupci jsou chlorofyl-a (viz obr. 20) a chlorofyl-b. Chlorofyly se běžně 

používají v potravinářském, farmaceutickém a kosmetickém průmyslu. Působí pozitivně na 

lidský organismus – detoxikační účinky, podpora trávení, prevence vzniku rakoviny. 

Chlorofyly jsou mimořádně citlivé na pH, vzdušný kyslík, teplo a světlo. V laboratoři 

musí být uchovávány ve tmě a při snížené teplotě. Jakmile je chlorofyl izolován, přítomnost 

kyslíku a světla urychluje jeho fotodegradaci na bezbarvé produkty (Lee a Schwartz, 2011). 

Dalším problémem je, že chlorofyl je snadno rozpuštěn v organických rozpouštědlech a má 

špatnou stálost při praní (Zvezdina a kol., 2010). Studie prokázaly, že chlorofylová barviva 

mohou také zastávat funkci bio-mořidla. Při barvení vlněné tkaniny přírodním červeným 

barvivem betaninem bylo dosaženo lepších výsledků, když se tkanina nejprve ošetřila 

chlorofylem-a (Guesmi a kol., 2013).  

Obr. 21: Barevnost některých chlorofylových barviv (Velíšek, 2002) 

Obr. 20: Strukturní vzorec chlorofylu-a (ChemicalBook, 2017) 
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3.1.2 Betalainová barviva 

Betalainy jsou dusíkaté, ve vodě rozpustné, červeno-fialové a žluté pigmenty, které 

poskytují rostlinám nápadné barvy. Bylo zjištěno, že kromě atraktivních barev mají betalainy 

také silnou oxidační aktivitu. Jejich stabilita v širokém rozmezí pH z nich učinila pigmenty 

široce užívané v potravinářském průmyslu jako barvivo. Dělí se na červené (betakyany) a 

na žluté (betaxanthiny) viz obr. 24. Červených betakyanů je známo asi padesát. Všechny se 

vyskytují především jako glykosidy (Hendry a Houghton, 1996). 

 Guesmi a kol. (2013) zkoumali stálost vybraných betalainových pigmentů – betaninu 

a indicaxanthinu. Pigmenty extrahovali z plodů opuncie (Opuntia ficus indica) viz obr. 23. 

Při experimentu používali akrylová textilní vlákna. Ze zjištěných výsledků vyplynulo, že 

nejlepší podmínky barvení jsou při teplotě 50 °C po dobu 45 min a pH 5. Pro lepší stálost 

barev lze použít jako mořidlo síran kobaltnatý. 

Obr. 22: Chemická struktura betalainů (Hendry a Houghton, 1996) 

Obr. 23: Plody opuncie (Opuntia ficus indica) (Guchek, 2020) 
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Obr. 24: Rostliny obsahující betalainová barviva a jejich chemické struktury (upraveno podle 

Polturak a Aharoni, 2018) 
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4 EXPERIMENTÁLNÍ PRÁCE 

4.1 Laboratorní materiál a přístrojové vybavení laboratoře  

K provedení experimentální části diplomové práce byla použita mikrobiologická 

laboratoř JA 122 Katedry environmentálního inženýrství VŠB – TU Ostrava. 

Přístrojové vybavení:  

• identifikační systém Biolog MicroStation™ (Biolog Inc., USA) 

• laboratorní inkubátor INCUCELL® (BMT, Brno CZ) 

• horkovzdušný sterilizátor STERICELL® (BMT, Brno CZ) 

• parní sterilizátor STERILAB® 25 L (BMT, Brno CZ) 

• laboratorní mikroskop CX41 (Olympus, Japonsko) 

• elektronické analytické váhy SI–234 A (Denver Instrument, Německo) 

Další laboratorní vybavení: 

• multikanálová pipeta (Biolog Inc., USA) 

• mikrotitrační destičky (Gama Group a.s., Trhové Sviny CZ) 

• laboratorní špičky 

• mikrotitrační destičky 

• bakteriologické zkumavky 

• bakteriologické kličky 

• kahany 

• Petriho misky 

• kádinky 

• stojany na zkumavky 

• sterilní spotřební materiál 
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4.2 Charakteristika použitých barviv 

4.2.1 Přírodní barviva 

Červené barvivo z řepy obecné 

Bulvy řepy obecné (Beta vulgaris) obsahují přírodní betalainová barviva. Patří mezi 

nejdůležitější rostlinná barviva s průmyslovým využitím. Dělí se na červené (betakyany) a 

na žluté (betaxanthiny). Na rozdíl od syntetických barviv nejsou toxické a nezpůsobují 

alergické reakce.  

Hlavním betakyanem v řepě je betanin. Jedná se o červené glukosidové potravinářské 

barvivo s označením E162. Betanin podléhá degradaci především v přítomností 

dvojmocných a trojmocných kovů a na světle. Koncentrace betaninu v řepě se pohybuje mezi 

300 – 600 mg/kg (Esquivel, 2016). 

Vzorek barviva (viz obr. 26) byl získán z rozmixovaných bulev řepy obecné. 

Rozmixovaná směs se následně přefiltrovala a doředila destilovanou vodou tak, aby barevný 

odstín odpovídal syntetickému barvivu – SATURNOVÁ ČERVEŇ F3B 200. 

Obr. 26: Vzorek barviva z řepy obecné 

Obr. 25: Taxonomické zařazení řepy obecné 



Bc. Jan Balnar: Hodnocení vlivu textilních odpadních vod na akvatické mikroorganismy 

2020  29 

Žluté barvivo z kurkumovníku dlouhého 

Oddenky kurkumovníku dlouhého (Curcuma longa) jsou charakteristické pro svou 

sytě žlutou až oranžovou barvu. Patří do čeledi zázvorníkovitých a oddenky jsou svým 

vzhledem podobné zázvoru.  

Výrazně žluté barvivo vyskytující se v kurkumovníku se nazývá kurkumin, někdy 

označován jako kurkumová žluť. Má silné antioxidační a protizánětlivé účinky. 

V potravinářství se vyskytuje pod označením E100.  

Vzorek barviva (viz obr. 28) byl získán z rozemletých oddenků kurkumovníku 

dlouhého. Rozmixovaná směs se následně přefiltrovala a doředila destilovanou vodou tak, 

aby barevný odstín odpovídal syntetickému barvivu – SATURNOVÁ ŽLUŤ LFF 200. 

Vzorek může obsahovat menší množství pryskyřic a olejů, které se v oddencích přirozeně 

vyskytují. 

  

Obr. 27: Taxonomické zařazení kurkumovníku dlouhého 

Obr. 28: Vzorek barviva z kurkumovníku dlouhého 
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4.2.1 Syntetická barviva 

Použité vzorky syntetických barviv patři do skupiny azo-barviv a byla získána ze 

společnosti Synthesia, a.s. Jedná se o barviva přímá – saturnová. Vzorky byly zvoleny tak, 

aby se jejich barevný odstín shodoval s odstínem přírodních barviv. 

SATURNOVÁ ČERVEŇ F3B 200 

Červené azobarvivo s obchodním označením Direct Red 80 (viz obr. 29) je používáno 

k barvení textilu. Patří mezi světlo-stálá barviva, která odolávají světelné degradaci. 

Rozpustnost barviva je 35 g/l při 90 °C. 

 

  

Obr. 29: Charakteristika a vzorek barviva SATURNOVÁ ČERVEŇ F3B 200 
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SATURNOVÁ ŽLUŤ LFF 200 

Žluté monoazobarvivo s označením Direct Yellow 28 (viz obr. 30) se běžně používá 

k barvení textilií. Vykazuje silnou odolnost vůči světlu, je ve vodě rozpustné a má silnou 

afinitu k celulózovým vláknům. Nejčastěji se aplikuje na bavlnu, vlnu, hedvábí a 

polyamidová vlákna. Rozpustnost barviva je 50 g/l při 90 °C. 

 

  

Obr. 30: Charakteristika a vzorek barviva SATURNOVÁ ŽLUŤ LFF 200 
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 Obr. 31: Srovnání barevných odstínů syntetických a přírodních barviv 
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4.3 Charakteristika degradačních mikroorganismů 

4.3.1 Řasy 

Chlorella vulgaris je druh zelených řas, který se běžně vyskytuje ve vodním 

planktonu. Často se používá při testech toxicity vod jako známý bioindikátor. Bylo 

prokázáno, že Ch. vulgaris je schopna degradovat azobarviva a jiné kontaminanty v 

textilních odpadních vodách (Lim a kol., 2010). Je to jednobuněčná, rychle rostoucí řasa, 

také používaná jako doplněk stravy, neboť obsahuje značné množství bílkovin a vlákniny, 

působí detoxikačně (Chojnacka, 2007). Patří k nejrozšířenějším zeleným řasám (Rai a kol., 

2013). 

Raphidocelis subcapitata je jednobuněčná zelená sladkovodní řasa, rovněž používaná 

jako bioindikátor. Snadno se kultivuje v laboratorních podmínkách. Je velmi citlivá na 

přítomnost toxických látek, včetně kovů (Expósito, 2017). 

Monoraphidium contortum patří také mezi zelené řasy. Má široké spektrum využití, 

v současné době se používá jako zdroj pro výrobu biopaliva (Reyes a kol., 2012).  

 

  Chlorella vulgaris Raphidocelis subcapitata  Monoraphidium contortum  

Oddělení Chlorophyta Chlorophyta Chlorophyta 

Třída Trebouxiophyceae Chlorophyceae Chlorophyceae 

Řád Chlorellales Sphaeropleales Sphaeropleales 

Čeleď Chlorellaceae  Selenastraceae Selenastraceae 

Rod Chlorella Raphidocelis Monoraphidium 

        

  
 

  

Zdroj 
(upraveno podle 

CCALA, 2020) 

(upraveno podle CCALA, 

2020) 

(upraveno podle CCALA, 

2020) 

 

 

Tab. 5: Taxonomické zařazení použitých řas 
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4.3.2 Bakterie 

V experimentální práci byly použity 3 druhy bakterií rodu Pseudomonas: 

• P. monteilii CCM 3423,  

• P. putida CCM, 

• P. pictorum CCM 284. 

 Bakterie rodu Pseudomonas jsou gramnegativní aerobní bakterie tyčinkovitého tvaru. 

Patři mezi chemoorganotrofní bakterie – jako zdroj energie využívají uhlík, vodík a kyslík 

získaný oxidací organických látek. Některé druhy (P. putida, P. fluorescens, P. aeruginosa) 

vážou železo a produkují zelenomodrý, ve vodě rozpustný fluorescentní pigment 

pyoverdin (Meyer, 2000). Bakteriální druhy Pseudomonas se často využívají v moderních 

biotechnologiích k bioremediaci půdy obsahující areny a PAU (polycyklické aromatické 

uhlovodíky) – např. naftalen a toluen. 

 Tab. 6: Taxonomické zařazení použitých bakterií 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Pseudomonas sp. 

Oddělení Proteobacteria 

Třída Gamma Proteobacteria 

Řád Pseudomonadales 

Čeleď Pseudomonadaceae 

Rod Pseudomonas 

Obr. 32: Pseudomonas fluorescens (Jun, 2020) 
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4.3.3 Houby 

V experimentální práci byly použity 3 druhy hub rodu Aspergillus: 

• A. clavatus, 

• A. ochraceus, 

• A. candidus. 

Zástupci rodu Aspergillus jsou celosvětově rozšíření saprofyté, kteří se nejčastěji 

vyskytují na rozkládajícím se materiálu, obilí, bavlně a některých potravinách. Patří mezi 

běžně se vyskytující mikroskopické vláknité houby. Vytváří rychle rostoucí a bohatě 

pigmentované kolonie (viz obr. 33), a to již během několika dní. Tvoří širokou škálu 

organických kyselin, které se používají v potravinářském a chemickém průmyslu. Produkují 

mykotoxiny, které mohou být původci mnoha lidských onemocnění (Samson a kol., 2014). 

Tab. 7: Taxonomické zařazení použitých hub 

  Aspergillus sp. 

Oddělení Ascomycota 

Třída Eurotiomycetes 

Řád Eurotiales 

Čeleď Aspergillaceae 

Rod Aspergillus 

Obr. 33: Pigmentované kolonie aspergillů (Kubátová, 2009) 
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4.4 Metoda experimentu 

Vzorky barviv byly měřeny přístrojem Biolog MicroStation™ (viz obr. 34), který 

slouží primárně k fenotypové charakterizaci a identifikaci mikrobiologických kultur. 

Obsahuje specificky upravený spektrofotometr a turbidimetr. Součástí je PC se softwarem 

Microlog 3/5.2.01 pro zpracování a vyhodnocení naměřených dat. Firma Biolog (Biolog 

Inc., USA) spravuje rozsáhlou databázi, která dnes obsahuje přes 2700 druhů 

mikroorganismů, které je přístroj schopný identifikovat. Jedná se o jeden z nejpřesnějších 

identifikačních systémů na světě (www.biolog.com, 2020). 

Jednotlivé vzorky barviv a průmyslových vod byly v souladu s protokoly firmy Biolog 

naneseny pomocí multikanálové pipety do 96-jamkových mikrotitračních destiček (viz 

obr. 35), do kterých se poté přidaly vzorky s mikroorganismů v exponenciální fázi růstu. 

Obr. 34: Biolog Microstation™ 

Obr. 35: Mikrotitrační destička se vzorky barviv 
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4.5 Postup biodegradace barviv 

Příprava inokula mikroorganismů 

Mikroorganismy byly kultivovány v tekutých kultivačních médiích dle doporučení 

výrobce: bakterie v kultivačním médiu – TSB (HiMedia Laboratories, Indie), houby 

v kultivačním médiu – SAB (HiMedia Laboratories, Indie) a řasy v médiu ACB (HiMedia 

Laboratories, Indie). 

Inokulum bylo naředěno sterilní destilovanou vodou dle protokolu výrobce. Ředění 

bylo kontrolováno turbidimetrem, v případě bakterií na 85 %, v případě hub a řas na 65 % 

standardu turbidity (součást vybavení přístroje). Experiment byl proveden ve trojím 

vyhotovení. 

Inokulace mikrodestiček 

Pomoci multikanálové pipety bylo do mikrodestiček naneseno 50 µl barviva (v případě 

kontroly sterilní destilované vody) a 50 µl kultury mikroorganismů. Mikrotitrační destičky 

byly vloženy do inkubátoru a byly kultivovány při teplotě 25 °C.  

Odečet a interpretace výsledků 

Destičky byly co 24 h odečítány pomocí softwaru systému Biolog – Microbial 

Identification (viz obr. 36). Intenzitu zbarvení v jednotlivých jamkách mikrodestičky systém 

převádí do číselného formátu. Výsledné hodnoty byly seřazeny do tabulek a grafů.  

Obr. 36: Kompletní zařízení Biolog – Microbial Identification System (Biolog, 2020) 



Bc. Jan Balnar: Hodnocení vlivu textilních odpadních vod na akvatické mikroorganismy 

2020  38 

4.6 Výsledky 

Grafy jsou sestaveny z průměrných hodnot ze 3 probíhajících měření experimentu. Pro 

lepší přehlednost jsou níže vytvořeny tabulky zobrazující procentuální obsah barviv. Část 

výsledků ve formě protokolů ze systému Biolog je přílohou této práce. 

4.6.1 Červená barviva 
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Graf 5: Chlorella vulgaris – biodegradace červených barviv  
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Graf 7: Monoraphidium contortum – biodegradace červených barviv 

Graf 6: Raphidocelis subcapitata – biodegradace červených barviv 
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Graf 8: Pseudomonas monteilii – biodegradace červených barviv 
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Graf 9: Pseudomonas putida – biodegradace červených barviv 
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Graf 10: Pseudomonas pictorum – biodegradace červených barviv 
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Graf 11: Aspergillus clavatus – biodegradace červených barviv 
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Graf 12: Aspergillus ochraceus – biodegradace červených barviv 
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Graf 13: Aspergillus candidus – biodegradace červených barviv 
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Tab. 8: Obsah červených barviv vyjádřen v % po 48, 72, 96 a 168 h 

 Betanin Direct Red 80 

 48 h 72 h 96 h 168 h 48 h 72 h 96 h 168 h 

Ch. vulgaris 118 % 108 % 107 % 84 % 99 % 99 % 105 % 118 % 

R. subcapitata 108 % 105 % 105 % 88 % 96 % 97 % 99 % 107 % 

M. contortum 106 % 105 % 105 % 92 % 97 % 96 % 99 % 108 % 

P. monteilii 121 % 107 % 107 % 96 % 99 % 99 % 97 % 102 % 

P. putida 119 % 113 % 113 % 103 % 97 % 99 % 100 % 106 % 

P. pictorum 111 % 117 % 119 % 85 % 92 % 91 % 92 % 97 % 

A. clavatus 140 % 145 % 107 % 64 % 96 % 96 % 98 % 106 % 

A. ochraceus 128 % 145 % 116 % 79 % 96 % 95 % 99 % 109 % 

A. candidus 101 % 102 % 103 % 85 % 96 % 95 % 99 % 109 % 

 

Dle naměřených výsledků bylo zjištěno, že biodegradace červeného přírodního 

barviva betaninu mikroorganismy byla nejúčinnější po 168 h. Jak je patrné z grafu 11, 

nejlepších výsledků biodegradace bylo dosaženo pomocí mikroskopických hub, kde 

Aspergillus clavatus degradoval barvivo na 64 % původního obsahu za 168 h. 

Mezi řasami byl největší procentuální úbytek barviva pozorován s využitím zelené 

řasy Chlorella vulgaris, a to přibližně 16 % za dobu 168 h (viz graf 5). 

Z grafu 10 je patrné, že nejlépe degradoval přírodní betanin bakteriální kmen 

Pseudomonas pictorum na 85 %, který zároveň byl schopen degradovat azo-barvivo Direct 

Red 80 na 91 % původního obsahu během 72 h. 
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Graf 14: Chlorella vulgaris – biodegradace žlutých barviv 

Graf 15: Raphidocelis subcapitata – biodegradace žlutých barviv 

4.6.2 Žlutá barviva 
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Graf 16: Monoraphidium contortum – biodegradace žlutých barviv 
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Graf 17: Pseudomonas monteilii – biodegradace žlutých barviv 
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Graf 18: Pseudomonas putida – biodegradace žlutých barviv 

Graf 19: Pseudomonas pictorum – biodegradace žlutých barviv 
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Graf 20: Aspergillus clavatus – biodegradace žlutých barviv 
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Graf 21: Aspergillus ochraceus – biodegradace žlutých barviv 

Graf 22: Aspergillus candidus – biodegradace žlutých barviv 
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Tab. 9: Obsah žlutých barviv vyjádřen v % po 48, 72, 96 a 168 h 

  Kurkumin Yellow 28 

  48 h 72 h 96 h 168 h 48 h 72 h 96 h 168 h 

Ch. vulgaris 93 % 96 % 96 % 135 % 108 % 111 % 119 % 128 % 

R. subcapitata 86 % 86 % 91 % 114 % 111 % 117 % 121 % 128 % 

M. contortum 91 % 91 % 93 % 111 % 106 % 110 % 116 % 126 % 

P. monteilii 71 % 65 % 56 % 67 % 109 % 116 % 111 % 101 % 

P. putida 82 % 74 % 68 % 87 % 113 % 121 % 130 % 145 % 

P. pictorum 86 % 77 % 70 % 83 % 102 % 102 % 102 % 102 % 

A. clavatus 80 % 70 % 62 % 71 % 105 % 110 % 115 % 129 % 

A. ochraceus 80 % 70 % 60 % 66 % 100 % 108 % 114 % 118 % 

A. candidus 79 % 70 % 64 % 79 % 107 % 110 % 114 % 121 % 

 

Z experimentu vyplynulo, že nejlepších výsledků biodegradace bylo dosaženo po 96 h, 

kdy se bakteriím podařilo degradovat největší obsah žlutého přírodního barviva kurkuminu. 

Jak je patrné z grafu 17, bakteriální kmen Pseudomonas monteilii degradoval kurkumin až 

na 56 % jeho obsahu. 

Značná biodegradace byla pozorována u mikroskopických hub, kde všichni zástupci 

snížili obsah kurkuminu průměrně o 38 %. Aspergillus ochraceus degradoval barvivo po 

96 h na 60 % původního obsahu – viz graf 21. 

U mikroskopických řas bylo zjištěno, že nejúčinnější doba biodegradace je 48 h. 

Naměřené výsledky, znázorněné v grafu 15 ukazují, že řasa Raphidocelis subcapitata 

degradovala obsah přírodního žlutého barviva o 14 % po 48 h.  
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5 DISKUZE VÝSLEDKŮ 

Dle naměřených výsledků byla syntetická azo-barviva degradována obtížněji 

v porovnání s použitými přírodními barvivy. Při degradaci syntetického barviva Direct 

Red 80 se jako nejlépe degradující projevily bakterie rodu Pseudomonas. Bakteriální kmen 

Pseudomonas pictorum byl schopen degradovat barvivo o 9 % během 72 h, poté ovšem 

začala intenzita zbarvení opět růst. Podobný průběh nastal u použitých mikroskopických hub 

rodu Aspergillus. Žluté syntetické barvivo Yellow 28 bylo degradováno nejobtížněji. Po 

168 h experimentu došlo u všech použitých biodegradačních mikroorganismů k nárůstu 

obsahu barviva až o 45 %. Zvýšení intenzity zbarvení u syntetických barviv může být 

zapříčiněno produkcí fluorescentních pigmentů. Oba kmeny bakterií – P. putida a 

P. pictorum produkují žlutozelený pigment pyoverdin (Bultreys a kol., 2001). Bakterie 

uvolňují pigmenty v prostředí s nízkým obsahem železa, a tyto pigmenty zastávají funkci 

sideroforů, které vážou a přenáší ionty železa pro bakteriální buňku (Meyer, 2000).  

Kalme a kol. (2006) zkoumali odbarvení azo-barviva Direct Blue 6 s použitím 

bakteriálního kmene Pseudomonas desmolyticum. Z experimentu bylo vypozorováno, že 

koncentrace barviva výrazně ovlivňuje průběh biodegradace. Při koncentraci barviva 

50 – 100 mg/l bylo degradováno 92 – 100 % barviva, avšak při koncentraci 250 mg/l se 

podařilo degradovat pouze 15 % azo-barviva.  

Aktivita mikroorganismů je silně vázána na prostředí, ve kterém se vyskytují. 

Abiotické faktory v prostředí syntetických azo-barviv jsou často pro mikroorganismy 

nežádoucí a mohou výrazně ovlivnit jejich schopnost biodegradace. Rozpuštěná syntetická 

barviva brání průniku světelného záření a snižují obsah rozpuštěného kyslíku ve vodě. 

Bakteriální rod Pseudomonas i houby rodu Aspergillus patří mezi aerobní mikroorganismy 

a jsou aktivní pouze v prostředí s dostatečnou koncentrací rozpuštěného kyslíku. Přítomnost 

syntetických látek tak může být pro mikroorganismy letální (Fung, 2009). 
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Přírodní červené barvivo betanin bylo oproti porovnávanému syntetickému barvivu 

Direct Red 80 degradováno snadněji a účinněji. U všech použitých mikroorganismů došlo 

během prvních 96 h k mírnému nárůstu intenzity zbarvení, což mohlo být zapříčiněno 

množením a růstem populace použitých mikroorganismů. Dle naměřených výsledků došlo 

po 168 h k výraznému snížení obsahu betaninu. Kmen mikroskopické houby A. clavatus 

degradoval barvivo až na 64 % původního obsahu. Žluté přírodní barvivo kurkumin bylo 

degradováno nejúčinněji během prvních 96 h na 56 % původního obsahu. Po 168 h došlo u 

všech sledovaných mikroorganismů k mírnému nárůstu intenzity zbarvení. Příčinou může 

být přirozená degradace kurkuminu, která je velmi závislá na pH prostředí a dalších 

abiotických faktorech. Již při pH > 7,5 mění svou barvu ze žlutooranžové na červenou, a to 

mohlo ovlivnit naměřené výsledky (Stankovic, 2004). Řasy při fotosyntéze spotřebovávají 

velké množství oxidu uhličitého, což se může projevit zvýšením pH. Navíc u řas pozorujeme 

největší nárůst obsahu barviva mezi 96 a 168 h. 

Účinnější biodegradace přírodních barviv mikroorganismy může být zapříčiněna 

několika faktory. Mikroorganismy se lépe přizpůsobují prostředí, která jim přírodní barviva 

poskytují a mohou využívat některé jejich látky jako zdroj výživy a energie, čímž je 

podpořen jejich růst a míra schopnosti biodegradace.  

Lopes a kol. (2004) zkoumali ve své studii použití elektrochemických metod čištění 

vod při odstraňování azo-barviva Direct Red 80. Při elektrochemickém odstraňování barviva 

z roztoku byly použity elektrody z různých materiálů. Bylo dosaženo téměř kompletního 

odstranění barviva i snížení CHSK. 

Ačkoli představuje biologická degradace nejšetrnější a finančně nejvýhodnější způsob 

čištění odpadních průmyslových vod, nelze ji aplikovat ve všech případech. V posledních 

letech byla věnována pozornost elektro-chemickým metodám, věnující se odstraňování 

rozpuštěných textilních rozpuštěných barviv z odpadních vod. Přestože použití těchto metod 

nevyžaduje velké množství chemikálií, jsou finančně náročné. Kombinací vhodných 

biodegradačních a fyzikálně-chemických technik lze minimalizovat dopad na životní 

prostředí s maximální efektivitou odbarvení (Lopes a kol., 2004). 
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6 ZÁVĚR 

Neustále zvyšující se produkce textilních materiálů s sebou přináší environmentální 

problémy v podobě vznikajících odpadů, které tvoří převážně odpadní vody. 

Kontaminované textilní odpadní vody mají negativní dopad nejen na životní prostředí, ale 

také na lidské zdraví, a to zejména v rozvojových zemích, kde jsou často vypouštěny do řek 

bez jakékoliv chemicko-fyzikální úpravy a následně mohou být využívány např. 

k zavlažování obdělávaných polí. Podstatná část kontaminantů vykazuje toxickou, 

karcinogenní či mutagenní aktivitu. 

Ve své diplomové práci jsem hodnotil vliv textilních odpadních vod na akvatické 

mikroorganismy. Voda tvoří esenciální zdroj života mikroorganismů. Pokud je tato voda 

kontaminovaná, může způsobit potlačení aktivity mikroorganismů a vážně ovlivnit funkci 

celého vodního ekosystému.  

Syntetická barviva používaná v textilním průmyslu jsou chemicky velmi stabilní látky 

a tvoří hlavní složku kontaminantů uvolňovaných z výroby barvených textilií. Při výrobních 

procesech se až 50 % fixovaných barviv uvolní z textilních vláken do odpadních vod. Vodní 

mikroorganismy jsou známé svou schopností odbourávat organické látky. Syntetická 

barviva jsou však svou chemickou strukturou rezistentní k biologické degradaci. Při částečné 

degradaci mohou vznikat meziprodukty, které jsou často toxičtější než samotné barvivo. Již 

při nízkých koncentrací barviv může dojít k ovlivnění fotosyntetické aktivity 

mikroorganismů. Kontaminanty ve formě barviv a fixačních činidel se hromadí ve vodních 

sedimentech, přenáší se do těl vodních rostlin a živočichů a dochází k bioakumulaci. 

Použití přírodních barviv v textilním průmyslu tvoří netoxickou a šetrnou alternativu. 

Většina přírodních barviv se získává z rostlin a živočichů, jedná se tak o obnovitelný přírodní 

zdroj. Výroba a používání přírodních barviv a pigmentů sahá až do počátků naší civilizace, 

kdy lidé využívali k barvení rozmačkané plody rostlin smíchané společně s vodou. Převážná 

většina přírodních barviv snadno podléhá přírodní biodegradaci a obsahuje vitamíny a 

živiny, které jsou prospěšné pro růst a rozmnožování akvatických mikroorganismů.  
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V experimentální práci bylo ověřeno, že textilní barviva na přírodní bázi jsou velmi 

vhodnou alternativou k testovaným syntetickým azobarvivům, a to především z hlediska 

vzniku znečištění odpadních vod. Z naměřených výsledků vyplývá, že použitá syntetická 

azo-barviva byla degradována vybranými mikroorganismy obtížněji než barviva přírodní. I 

když jsou přírodní barviva méně stálá, jejich rezidua v odpadních vodách jsou mnohem 

snadněji biodegradovatelná. Kombinací biologických metod s využitím mikroorganismů s 

vhodně zvolenými fyzikálně-chemickými technikami lze jistě dosáhnout velmi efektivního 

způsobu čištění textilních odpadních vod s minimálním dopadem na životní prostředí. 
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8 SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK 

AOX  ...........  adsorbovatelné organicky vázané halogeny 

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

BSK5 ...........  biochemická spotřeba kyslíku pětidenní s potlačením nitrifikace 

C10 – C40 ...  uhlovodíky C10 – C40 

CCALA  ......  sbírka autotrofních mikroorganismů 

EL ................  extrahovatelné látky 

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

CHSK-Cr ....  chemická spotřeba kyslíku dichromanovou metodou 

Ncelk. ............  celkový dusík 

NL ...............  nerozpuštěné látky 

N-NH4
+ ........  amoniakální dusík 

N-NO2
- ........  dusitanový dusík  

N-NO3
- ........  dusičnanový dusík 

PA  ..............  polyamid 

Pcelk. .............  celkový fosfor 

RAS .............  rozpuštěné anorganické soli 
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Příloha 1: Protokol A (24 h) ze softwaru Biolog Microbial Identification 
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