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Anotace  
 
 

Tato bakalářská práce se zabývá použitím mikroorganismů k degradaci znečištěné 

vody nebo půdy ropnými látkami. Popisuje ropné uhlovodíky z hlediska jejich chemické 

struktury a možnostmi bakterií a jiných mikroorganismů tyto polutanty degradovat. 

Popisuje podmínky za kterých je možno docílit úspěšné degradace a jednotlivé 

technologie, které používají ve svých procesech bakterie. Metoda biodegradace ropných 

uhlovodíků je ekonomicky výhodná a nezatěžuje životní prostředí. 

 
 
Klí čová slova: bakterie, ropné uhlovodíky, biodegradace, technologie 
 
 

Summary 
 
 

This bachelor thesis deals with the use of microorganisms for degradation of 

contaminated water or soil with oil. It describes petroleum hydrocarbons in terms of their 

chemical structure and capabilities of bacteria and other micro-organisms degrade the 

pollutants. It describes the conditions under which it is possible to achieve a successful and 

degradation of individual technologies, which use bacteria in their processes. The method 

of biodegradation of petroleum hydrocarbons is economically advantageous and 

environmentally-friendly. 
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Seznam použitých zkratek 
 
 
ATP adenosin triphosphate, adenozin trifosfát 

 
CYA    Czapkův agar s kvasničným extraktem 

 
KoA koenzym A 

 
NADH Nicotinamid Adenin Dinucleotid 

 
NEL             nepolární extrahovatelné látky 

 
OTC     Ornithine Transcarbamylasa 

 
PAHS polycyklické aromatické uhlovodíky 

 
PAU   polyaromatické uhlovodíky 

 
PCB    polychlorované bifenyly 

 
PVC     polyvinylchlorid 
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1 Úvod 
 

Životní prostředí je stále ohrožováno různými druhy havárií chemických látek. 

Znečišťování ropnými látkami stoupá v souvislosti s nároky na využití ropných uhlovodíků 

jako zdroje energie a suroviny pro chemický průmysl. 

Výroba, skladování a transport často vedou ke kontaminaci půdy nebo vod a k nutnosti 

jejich dekontaminace. 

V přírodě se část uhlovodíků změní oxidací nebo fotochemickou reakcí. Zbylá část 

je rozptýlena odparem, rozpuštěna ve vodě, uložena v sedimentech nebo přikryta ledem a 

část rozloží mikroorganismy. Ze životního prostředí jsou skutečně ropné látky odstraněny 

pouze spálením nebo působením mikroorganismů. Pokud nejsou tyto látky 

dekontaminovány přetrvávají v životním prostředí řadu let. Ropné uhlovodíky se nejčastěji 

odstraňují fyzikálními a chemickými metodami nebo jejich kombinací. Rozklad 

uhlovodíků při použití mikroorganismů je velmi šetrný k životnímu prostředí. Uhlovodíky 

se rozloží až na vodu a oxid uhličitý. Schopnost mikrobů degradovat ropné uhlovodíky je 

známa od roku 1895, kdy Miyoshi popsal růst kvasinek na parafínech. [1] 

K rozkladu (metabolizaci) polutantů obsažených v půdách nebo vodách se 

používají vlastní nebo inokulované mikroorganismy (houby, bakterie a ostatní 

mikroorganismy). Technologie biodegradace in situ je technologií vznikající – známé, ale 

dosud dlouhodobě neodzkoušené. [20]  
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2 Ropné  uhlovodíky 
 

Za ropné látky se označují uhlovodíky a jejich směsi. Ropné látky patří do skupiny 

nepolárních extrahovatelných látek (NEL). Ropné látky jsou tekuté při teplotě + 40° C. 

Ropné uhlovodíky lze rozdělit do několika skupin : 

 

1. Benzíny (směs uhlovodíků C4 - C12)Obsahují alkany, izoalkany, 

cyklopantany, cyklohexany, benzen a jeho homology. 

 

2. Petroleje (směs uhlovodíků C12 - C18) Obsahují alkany, 

izoalkany,alkylnaftyleny, alkylbenzeny, dicykloalkany, tricykloalkany, vyšší 

aromatické uhlovodíky, kondenzované PAU a nekondenzované PAU. 

 

3. Plynové oleje (směs uhlovodíků C16 – C24) V olejích je zastoupeno více 

cyklických a cykloaromatických uhlovodíků a méně  alkanů, izoalkanů a 

nealkylovaných aromatických uhlovodíků. 

 

4. Mazací oleje (směs uhlovodíků C24 – C40) Ve směsi převládají alkylcyklany 

s jedním delším a několika krátkými alkyly. 

 

Ropné látky obsahují kromě látek nepolárních látky polární. Mezi tyto látky patří 

kyslíkaté sloučeniny (fenoly, naftenové kyseliny), sirné sloučeniny (sulfan, thioly, thiofen) 

a sloučeniny dusíkaté (deriváty pyridinu, chinolinu). Tyto látky se mohou nacházet 

v různých formách : rozpustné, nerozpuštěné (volné, emulgované, adsorbované 

v organických látkách). Rozpustnost uhlovodíků je dána délkou řetězce. Horší rozpustnost 

je indikována u ropných uhlovodíků s větší délkou řetězce. Při koncentraci vyšší než 0.1 – 

2.0 mg/l-1 se na hladině vody začíná vytvářet olejový film . 

 

Ropné polutanty se v nenasycené oblasti vyskytují ve čtyřech provedeních. 

Nacházejí se v prostorech pórů, sorbované na tuhé částice, rozpuštěné ve vodě, 
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nerozpustné organické polutanty. Pohyblivost ropných uhlovodíků závisí na mnoha 

faktorech (hustota, tlak par, hydrofobicita) dále pak na prostředí výskytu polutantů  

(hydrogeologické podmínky, mineralogické složení půd). Složky, které jsou součástí 

ropných látek mají hustotu menší než voda a proto se nejčastěji vyskytují jako plovoucí 

fáze na hladině vody. 

Tabulka  č.1  Chemická skladba naftových paliv [2] 
 

 
Automobilový 
benzín 

Topný 
olej Tryskové palivo 

Skupina uhlovodík ů Název uhlovodíku Koncentrace [%] 

n - Alkany         

C4 n-butan 10.8 - 29.6 − 0.12 

C5 n-pentan 4.8 - 7.0 − 1.06 

C6 n-hexan 1.9 - 4.5 − 2.21 

C7 n-heptan 2.0 - 2.3 − 3.67 

C8 n-oktan 1.3 − 3.80 

C9 n-nonan 0.4 - 0.8 − 2.25 

C10-14 n-dekan 0.2 - 0.8 − 8.73 
Rozvětvený řetězec 18.8 - 59.5 −   

C4 izobutan 0.7 - 2.2   0.66 

C5 izopentan 8.6 - 17.3   − 

C6 2-methylpentan 4.6 - 9.7   2.27 

C7 2-methylhexan 1.4 - 8.3   5.48 

C8 2,4-dimethylhexan 1.8 - 16.7   8.82 

C9 2,2,4-trimethylhexan 1.2 - 2.7   3.36 

Ostatní 
2,2,5,5-
tetramethylhexan 0.5 - 2.6   1.35 

Cykloalkany 3.2 - 13.7     

C6 cyklohexan 0.2     

C7 methylcyklohexan 1.0 - 3.9 − 2.40 

Skupina uhlovodík ů Název uhlovodíku 
Automobilový 

benzín 
Topný 
olej Tryskové palivo 

C8 
1,2,4-
trimethylcyklopentan 0.2 - 1.4 − 3.77 

C9   0.2 - 0.7 − 1.35 

Ostatní 
1,1,3-
trimethylcyklohexan 1.6 - 7.5 − 3.21 

Alkeny 5.5 - 13.5     

C4 1-buten 0.9 − 2.40 

C5 1-penten 1.3 - 3.3 − 3.77 

C6 1-hexen 0.8 - 1.8 − 1.35 
Ostatní   2.5 - 7.5 − 3.21 
Aromáty - s jedním benzenovým jádrem 19.3 - 40.9     
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Benzen    0.9 - 4.4 −   
Toluen   4.0 - 6.5 − 0.50 
Xylen   5.6 - 8.8 − 1.33 
Ethylbenzen   1.2 - 1.4 0.07 2.32 

C3 + benzen 1,3,5-trimethylbenzen 3.2 - 11.3 0.03 0.37 
Ostatní 1,4-diethylbenzen 1.6 - 5.2 0.88 3.98 
Fenol fenol − 0.001 − 

C1-fenol o-krezol − 0.01 − 

C2-fenol 2,4-dimethylfenol − 0.02 − 

C3-fenol 2,4,6-trimethylfenol − 0.02 − 
Indanol m-ethylfenol − 0.001 − 
Aminy         

C1-anilin   − 0.003 − 

C2-anilin   − 0.004 − 
Heterocyklické 
sloučeniny chinolin − 0.002 − 
 Aromatické uhlovodíky se 2 kondenzovanými jádry     

  naftalen 0.7 3.43 1.59 
  fluoren − 0.57 − 
Karboxylové kyseliny kyselina benzoová − 0.1 − 
Nasycené uhlovodíky       

C8 n-oktan − 0.05 − 

C9 n-nonan − 0.20 − 

C10 n-dekan − 0.58 − 

C11 n-undekan − 0.98 − 

C12 n-dodekan − 1.14 − 

C13 n-tridekan − 1.20 − 

C14 n-tetradekan − 1.31 − 

C15 n-pentadekan − 1.42 − 

C16 n-hexadekan − 1.53 − 

C17 n-heptadekan − 1.51 − 

C18 n-oktadekan − 1.31 − 

C19 n-nonadekan − 1.16 − 

C20 n-eikosan − 0.99 − 

C21 n-heneikosan − 0.51 − 

C22 n-dokosan − 0.29 − 

C23 n-trikosan − 0.15 − 

C24 n-tetrakosan − 0.05 − 

Neznámé složky   
6.6 - 
13.8   

 
 
 



Zuzana Sošková: Použití bakterií při odstraňování ropného znečištění 

2009 10 

 

3 Mikroorganismy rozkládající ropné látky 
 

Při biologickém rozkládání si mikroorganismy mezi organickými látkami vybírají, 

dochází k preferenci. Účinnost rozkladu polutantů je tedy dána kombinovanou aktivitou 

několika různých populací mikroorganismů. [2] Jako zdroj energie dokáží uhlovodíky 

využívat různé druhy mikroorganismů.  

Degradovat uhlovodíky dokáží bakterie, méně kvasinky a vláknité houby. 

Polycyklické uhlovodíky dovedou degradovat vedle bakterií i dřevokazné houby 

způsobující bílou hnilobu dřeva. V současnosti je popsáno přes 200 druhů mikroorganismů 

schopných štěpit ropné uhlovodíky. Některé využívají jen jediný uhlovodík (např. methan). 

Zatím se na degradaci podílejí spíše mikrobiální společenství. Mnohdy produkt degradace 

jednoho mikroorganismu je substrátem pro další druh. 

Biodegradace je závislá na rozkladných  mikroorganismech, které se nacházejí na 

místech kontaminace ropnými uhlovodíky. Pro dekontaminaci ropných látek se používají 

tyto rody: Pseudomonas, Acinetobacter, Citrobacter, Flavobacterium a Chromobacter. 

 

4 Vybrané mikroorganismy degradující ropné 
uhlovodíky 

 

4.1 Bakterie 

 
Pseudomonas 
 

Taxonomické zařazení rodu Pseudomonas spadá pod Pseudomonadaceae. Jsou to 

gramnegativní rovné nebo zakřivené tyčky. Velikost buňky je 0,5-1,0 × 1,5-5,0 µm. 

Bakterie se pohybují pomocí bičíků, vzácně se vyskytují i druhy nepohyblivé. Jsou 

bakteriemi  aerobními. Bakterie jsou chemoorganotrofní. Optimální pro tento rod je 

rozmezí teplot 25-30°C. Bakaterie Pseudomonas fluorescens produkuje fluorescein, 

hydrolyzuje želatinu a netvoří acetamid. Dobře rozkládá ropné uhlovodíky. Tyto bakterie 
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se vyskytují ve zkažené potravě (vajíčka, ryby, mléko), nebo je izolovaná z klinických 

vzorků.  

Obrázek 1 : Pseudomonas fluorescens [23] 

 

 

Acinetobacter 
 

Taxonomické zařazení rodu Acinetobacter spadá pod Moraxellaceae. Rod je 

gramnegativní. Bakterie mají tyčkovitý tvar těl, obvykle se vyskytují ve dvojicích. Velikost 

jejich buněk je v rozmezí 0,9-1,6 × 1,5-2,5 µm. Bakterie dělají krátké trhavé pohyby což je 

zřejmě způsobeno výskytem polárních fimbrií. Jsou aerobní a chemoorganotrofní. 

Optimální teplota kultivace je mezi 33-35°C. Například Acinetobacter baumannii je 

rezistentní k penicilínu, neredukuje nitráty a nehydrolyzuje želatinu. Úspěšně degraduje 

NEL. Vyskytuje se v půdách, vodě a vodě odpadní. 

 

Citrobacter 
 

Jeho taxonomické zařazení spadá pod Enterobacteriaceae. Bakterie jsou 

gramnegativní rovné tyčky, které mají uspořádání jednotlivě nebo po dvou. Velikost buněk 

je mezi 2,0-6,0 × 1,0 µm. Bakterie se pohybují pomocí bičíků. Jsou to bakterie fakultativně 

anaerobní a chemoorganotrofní. Kultivační teplota činí 37°C. Například Citrobacter 
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freundii produkuje sirovodík, netvoří lyzin a ornitin dekarboxylázu. Bakterie se vyskytuje 

v půdě, vodě a odpadní vodě, na člověku, zvířatech a potravinách. 

Flavobacterium 
 

Taxonomicky spadá pod Flavobacteriaceae. Bakterie jsou gramnegativní tyčky, 

uspořádané bjsou jednotlivě nebo ve dvojicích, někdy v dlouhých řetězcích. Velikost 

buněk je v rozmezí 0,5-0,7 × 2-5 µm. Bakterie se vyznačují klouzavým pohybem. Jsou 

aerobní a chemoorganotrofní. Kultivují se při teplotě 20-25°C. Například Flavobacterium 

flevense hydrolyzuje agar, eskulin a nehydrolyzuje želatinu. Bakterie z rodu 

Flavobacterium se vyskytují v půdě a sladké i slané vodě. 

 

 
Brevibacterium 
 

Taxonomicky spadá pod doménu Bacteria, oddělení Firmicutes, čeleď 

Brevibacteriaceae a do sekce nepravidelných nespirálujících grampozitivních tyčinek. 

Jejich tvar těla je ovlivněn cyklem kok-tyčinka. Koryneformní morfologie v exponenciální 

fázi tvoří nepravidelné štíhlé tyčinky, které se vyskytují samostatně, dále v pátech ve tvaru 

V nebo jako větvené. Starší kultura (3-7 dní) tvoří koloidní buňky. Velikost buňky je 

v rozmezí u tyčinky 1,5-6,0 × 0,6-1,2 µm a u koku 0,6-1,0 µm. Bakterie se nepohybují jsou 

obligátně aerobní a chemoorganotrofní. Kultivují se za teplot mezi 20-25°C. K výživě a 

růstu potřebují pepton a kvasniční extrakt, dále světlo, které je nezbytné pro tvorbu 

žlutooranžového až tmavočerveného pigmentu. Například Brevibacterium má 

proteolytické vlastnosti, je halotolerantní (roste v 8 % hm. NaCl), nepřežívá zahřátí na 

60°C po dobu 30 minut. Vykytuje se například na lidské kůži. [19] 
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4.2  Houby 
 
Penicillium 
 

Taxonomicky patří mezi Ascomycota, Eurotiales, mitosporní zástupce 

Trichocomaceae.  

Rozmnožují se nepohlavně konidiemi; teleomorfa není známa. Kolonie poměrně rychle 

roste, na CYA po 7 dnech při 25 °C dosahuje cca 30-45 mm v průměru, obvykle jsou 

sametové, s paprsčitými rýhami, bílým až nažloutlým myceliálním okrajem, s 

modrozeleným až žlutozeleným zbarvením sporulující části a žlutými kapkami exudátu. 

Do média často produkuje žlutý pigment, spodní strana kolonií je světle béžová až 

žlutohnědá. Optimální teplota je okolo 23 °C, minimální kolem 4 °C, maximální 37 °C.  

Konidiofory mají hladkou stopku, dlouhou cca 200-300 µm, jsou štětcovitě 

větvené, na konci s 1-2 divergentními větvemi a metulami, na nichž vyrůstají lahvičkovité 

fialidy. Konidie vyrůstají z fialid v řetízcích, jsou elipsovité až téměř kulovité, hladké, cca 

2,5-4 µm velké.  

Poměrně rychle rostou ve srovnání s jinými penicilin. Mají modrozelené až 

žlutozelené kolonie s nápadným žlutým exudátem a žlutým pigmentem v agaru. 

Konidiofory mají hladkou stopu, poněkud nepravidelně větvenou, s rozevřenými větvemi.  

Patří mezi xerofilní druhy. Vyskytuje se velmi hojně, je jedním z nejběžnějších penicilínů 

kontaminujících potraviny rostlinného i živočišného původu, krmiva i různé suroviny. 

Vyskytuje se také často na zaplísněných stěnách. Je schopen produkovat antibiotikum 

penicilin. Tyto vlastnosti má například Penicillium chrysogenum. [19] 

 

Ascomycota 
 

Taxonomické zařazení Eurotiales, mitosporní zástupce Trichocomaceae. 

Rozmnožují se nepohlavně konidiemi, telemorfa není známa. Kolonie rostou rychle, na 

CYA po týdnu při teplotě 25°C dosahují velikosti 40-60 mm v průměru. Kolonie je zrnitá, 

hnědočerná až černá. Některé druhy do agaru produkují žlutý pigment. Spodní strana 

kolonie je světlá. Vhodná teplota pro kolonie je 35-37°C, minimální je kolem 6-8°C a 

maximální je mezi 45-47°C. vskytují se hojně, hlavně v teplých oblastech a na 
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rozmanitých potravinách. Konidiofory mají různě dlouhé, mnohdy i 3 mm, s nezabarvenou 

stopkou. Měchýřek bývá kulovitý, pokrytý po povrchu vrstvou metul a fialid.  

 

4.3 Kvasinky 
 

Candida 
 

Taxonomicky se zařazuje do Ascomycetes , dále pak do pomocné třídy 

Deuteromycetes. Kvysinky mají kulovité nebo jemně elipsoidní buňky, mohou být také 

cylindrické a protáhnuté jako články pseudomycelia. Rozměry buněk jsou v rozmezí 4,3-

7,2 × 5,8-10,8 µm. Kolonie kvasinek jsou měkké, krémovité, hladké i kučeravé někdy 

radiálně pásované. Pokud se vytvoří pravé mycelium mohou se kolonie změnit z měkkých 

na kožovité. Candida tropicalis vytváří jen pseudomycelium s protáhlými články a 

jednotlivými blastokonidiemi. Kvysinky rostou rychlostí 4,7-5,4 mm za 100 hodin. 

V kapalném prostředí tvoří sediment, u okraje tvoří prstenec popřípadě mázdru na povrchu. 

Rozmnožují se vegetativně. Candida tropicalis je anamorfní kvasinka bez schopnosti 

sporulace. Snáší teplotu 42°C. Candida tropicalis se řadí mezi patogeny. Svojí 

houževnatostí a nenáročností na životní podmínky vytlačuje často z fermentačního procesu 

jiné kvasinky. 

Rhodotorula 
 

Taxonomicky se řadí mezi Basidiomycetes a do čeledi teliosporaceae. Tvar buněk 

je malý s rozměry 2,5-5 × 6-13 µm. Nátěr na agaru má barvu červených korálů  nebo může 

mít barvu pomerančovou, lososovou. Vše závisí na složení půdy. Kolonie jsou hladké, 

lesklé, slizovité, řídké někdy i těstovité. Na povrchu můžou být i kučeravé. okraje kolonií 

jsou ucelené, někdy má pseudomycelium. V kapalném prostředí se vytváří sediment, který 

má barvu krémovou až světle růžovou. Rozmnožují se vegetativně pučením. Pěstují se 

snadno, nejsou náročné na životní podmínky a rozmnožují se v půdách i bez zdroje dusíku. 

Je to rozšířený druh kvasinek. [19] 
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5 Rozklad uhlovodík ů  
 

Biodegradace n-alkanů se děje pomocí monoterminální oxidace alifatického 

řetězce, přičemž vzniká primární alkohol, který se dále mění na aldehyd a pak na 

monokarbonovou kyselinu. 

 

RCH3→ RCH2OH → RCHO → RCOOH 
 

Vzniklá kyselina se pak oxiduje v průběhu β-oxidace. K tomuto procesu je třeba 

energie ve formě ATP a výskyt KoA. β-oxidace může probíhat následovně:  

 

CH3(CH2)nCH2CH2COOH → CH3(CH2)nCH= CHCOOH  
↓ ↓ 
CH3(CH2)n CO CH2 COOH → CH3(CH2)nCHOH CH 2 COOH 
↓ 
CH3(CH2)nCOOH + CH3COOH 
 

Tato oxidace byla popsána u druhu Pseudomonas oleovorans. Aerobní rozklad n-

oktanu pomocí bakterií byl popsán a nachází se v databázi degradačních drah. N-oktan 

bakterie Pseudomonas oleovorans oxiduje enzymaticky pomocí 1-monooxygenázou na 1-

oktanol. Tato bakterie je nosičem OTC-plazmidu. Tento plazmid má dva perony, 

alkBFGHJKL a alkST.  Operony kodují proteiny, které jsou nezbytné k biodegradaci n-

oktanu. Soubor proteinů „ alkan hydroxylázový systém“ urychlují chemickou přeměnu z n-

oktanu na 1-oktanol. Tyto proteiny obsahují alkan monooxygenázu , rubredoxin, 

rubredoxin reduktázu. Reduktáza je přenašečem elektronů z NADH na rubredoxin. 

Elektrony jsou pak přenášeny pomocí rubredoxinu na 1-monooxygenázu, která se nachází 

v cytoplazmatické membráně.Výsledkem oxidace n-oktanolu je oktanoyl-KoA, který se 

účastní β-oxidace. U jiných mikrobů byla zjištěna diterminální oxidace alifatických 

uhlovodíků např. Corynebacterium sp. 

 

CH3(CH2)nCH3 → CH3(CH2)nCOOH → HOOC (CH2)nCOOH 
 

Jako sekundární dráhu pro oxidaci n-alkanů používají některé mikroby tzv. 

subterminální oxidace. Při této oxidaci se tvoří sekundární alkoholy a poté ketony, které 

jsou základem pro monooxygenázové reakce. Výsledkem je ester, který se enzymatickou  
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hydrolýzou rozpadá na alkohol a mastnou kyselinu. Další reakce jsou podobné jako u 

terminální oxidace. 

 

CH3(CH2)nCH2CH3 → CH3 (CH2)n-1CO CH2 CH3 → CH3(CH2)n-1COOCH2CH3 
↓ + H2O 
CH3(CH2)n-1COOH + HOCH2CH3 
 
 

Řetězce kratší než je n-nonan se mohou oxidovat pomocí mikrobů, obvykle ovšem 

nejsou přizpůsobeny. Alkany C10 - C18 podněcují růst mikroorganismů. Uhlovodíky 

s kratšími řetězci u mikroorganismů snižují životaschopnost, protože narušují jejich 

cytoplazmatické membrány. 

 

U velmi rozvětvených izoprenoidních  alkanů, jako je např. pristan (2,6,10,14-

tetrametylpentadekan) probíhá oxidace ditermínalní, přičemž se tvoří dikarbonové 

kyseliny. Pristan oxidují např. Brevibacterium erythrogenes, Corynebacterium sp., 

Nocardia globerula 432. Cykloalkany jsou jsou jen z části odolné vůči mikrobiální 

degradaci. U cykloalkanů probíhají oxidace za vzniku hydroxyl- a ortoderivátů nebo 

mohou být dehydrogenovány: 

 

-CH2CH2- → -CH(OH)CH2- hydroxyderivát 

-CH2CH2- → -COCH2- ketoderivát 

-CH2CH2- → -HC=CH- produkt dehydrogenace 

 

Přeměna alkenů a sloučenin s dvojnou vazbou. Některé mikroby mohou 

dehydrogenovat alkany na místech nejdelších od konce molekuly. V zemině byla 

pozorována přeměna eikosanu C20H42 na eikos-9-en a anaerobní degradace n-heptanu  na 

1-hepten. Tato reakce vypadá takto: 

 

RCH2CH2R´ → RCH=CHR´ 

alkan                     alken 
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Některé jiné sloučeniny s dvojnou vazbou mohou být pomocí mikroorganismů 

přeměněna na epoxidy. 

 

                                      O 

   /          \  

RCH=CHR´ → RCH – CHR´ 

alken                   epoxid 

 

Taková přeměna probíhá u aldrinu, který se transformuje na dieldrin a heptachlor 

na heptachlorepoxid. Epoxidy mají ovšem negativní vliv na životní prostředí ve kterém 

často dlouze perzistují. Mikrobiální přeměna alkynů a ostatních látek s trojnou vazbou. 

Mikroby přeměňují tyto sloučeniny následovně: 

 

RC ≡ CH → RCH=CH2 

 

Bakterie tvořící nitrogenázu (bakterie, které upevňují vzdušný kyslík) mohou 

redukovat acetylen na etylen. 

Mikroorganická degradace aromátů. Tyto sloučeniny jsou termodynamicky stabilní, 

ovšem mohou být degradovány. Rozložitelnost aromátů je ovlivněna různými substituenty, 

především chlorací a metylací. Biodegradace aromátů vyžaduje často výskyt další snadno 

degradovatelné sloučeniny nebo výskyt akceptorů elektronů. Během působení 

mikroorganismů na monocyklické uhlovodíky dochází k redukci počtu dvojných vazeb 

v benzenovém jádře. Příkladem může být vznik benzenu z cyklohexenu. V aerobních 

podmínkách vzniká benzen z katecholu. Urychlovačem v této reakci je enzym benzen-1,2-

dioxygenáza. Díky tomuto enzymu vzniká cis-dihydrobenzendiol a ten je pak 

dehydrogenován na katechol. Enzym katechol-2,3-dioxygenáza pak urychluje rozevření 

kruhu, přičemž vzniká semialdehyd kyseliny 2-hydroxymukonové. K rozpojení 

benzenového jádra dochází i v průběhu anaerobní degradace kyseliny benzoové fototrofní 

bakterií Rhodopseudomonas palustris a denitrifikujícími druhy Thauera aromatica a 

Azoarcus evansii. Pozorována byla také karboxylace monocyklických aromatických 

sloučenin za aerobních i anaerobních podmínek následovně: 
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ArH → ArCOOH 

 

Lehké aromatické uhlovodíky se v životním prostředí lehce odpaří a degradace 

probíhá jen tehdy jsou-li v roztoku. Kromě katabolických procesů, které degradují aromáty 

se na transformacích podílejí i kometabolické přeměny. Kondenzované aromáty 

(polyaromatické uhlovodíky, PAHs) jsou odolné vůči působení mikroorganismů. Mohou 

být rozloženy za vzniku různých produktů, které se liší chemicky podle struktury podkladu 

ale i na typu degradujících mikrobů. Degradační dráhy polyaromátu byly již poznány. Jako 

modelovým příkladem pro studii látkové přeměny, byl zvolen substrát fenantren. U tohoto 

aromatického uhlovodíku nebyla prokázána karcinogenita ani mutagenita, přesto působí na 

celou řadu živočichů svou toxicitou. Tento tricyklický aromatický uhlovodík může být 

degradován některými bakteriemi tzv. naftalenovou dráhou na salicylát, který je pak 

metabolizován ftalátovou drahou. Fenantrenu mění toxicitu některé houby (Phanerochaete 

chrysosporium). [3]  

V roce 1991 provedly americké laboratoře experiment na místě znečištěné 

kontaminanty z rafinérie a našli způsob jak efektivně odbourávat polutanty. 

Složení uhlovodíků v kontaminované půdě se skládalo z 62,5% celkového úhrnu 

saturace (hlavně C14-C25), 25% aromatických látek, a 12,5% pryskyřice a asfaltoviny. 

Uhlovodíky kontaminovanou půdu degradovali Pseudomonas, Rhodococci, Acinetobacter, 

Mycobacterium a Arthrobacter. Jen izolovaný Mycobacterium byl schopen odbourávat 

asfaltickou frakci.  

Po prověřování víc než 50 sloučenin, Cyanamer P70 (Cyanamid) byl vybraný jako 

činidlo používané ve zkouškách degradace, protože odstranilo relativně vysoký poměr 

znečišťujícího oleje z půdy (47%) a nebyl toxický k izolovaným bakteriím. Přes 95% z 

uhlovodíku bylo degradovano v 23 týdnech v půdním mikrokosmu, který obsahoval 

přidané živiny, Cyanamer P70, a izolované bakterie. Většina silně kontaminované půdy 

byla vykopaná z povrchu z dvou metrové vrstvy a ošetřená ex situ. Půda byla umístěná v 

uzavřeném pravoúhlém uložišti a jeho vlhkost se udržovala v 15% . Půda byla 

provzdušňována zemědělskými hloubícími stroji.  
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Činidlo, organické živiny, a neústrojné živiny byly aplikované za optimálního 

poměru C:N:P. Izolované mikroorganismy byly naočkované do půdy jako zředěné 

suspenze. Zpočátku, měla vykopaná půda průměrně  13 g celkového množství ropných 

látek na kilogram půdy. Po 34 týdnech ošetření, celkové množství ropných uhlovodíků 

bylo sníženo asi o 90% 1,27 g na kg. 

Plynová chromatografie ukázala velké snížení alkanové frakce. Nebyla přítomna 

data na aromatické a polyaromatické frakce. Zbytek přebývající v půdě se po dodatečné 

úpravě stal imobilní, stalo se tak opětovně praním půdy s vodou a testováním na 

uhlovodíky. [5] 

 

6 Testy biodegradace NEL sediment ů ze vzork ů Černého 

potoka na VŠB 

 

Testy byly prováděny na vzorcích z kontaminované lokality Černého potoka. 

Vzorky Šverma a Hráz byly zkoumány z hlediska biodegradace PAU, PCB a NEL za 

použití bakteriálních rodů Pseudomonas putida a  Rhodococcus species.  

Biodegradace probíhala v laboratorních podmínkách a trvala čtyři týdny. Jako 

kultivační média pro bakteriální rody se použily následující:  

- tekuté médium M1(extrakt z hovězího vývaru, pepton, NaCl, destilovaná voda, pH 7,2), 

- tekuté médium M96 (mineální substrát s vitamíny, média, bakterie), 

- tekuté médium M65 (minerální médium pro chemolitotrofní růst H-3, média, bakterie),  

 

V laboratořích se použily 1 litrové skleněné lahve, do kterých bylo vpraveno 100 g 

zeminy, 100 ml bakteriálního roztoku a 500 ml živného média. Lahve se uzavřely a 

pomocí čerpadel pro akvária se zajistilo dostatečné provzdušnění vzorků. Objem lahví se 

doplňoval destilovanou vodou. K analýze se vzorky odebíraly po jednom a čtyřech 

týdnech. Během testu se kontrolovala životaschopnost bakterií pomocí mikroskopu se 

zvětšením 1000 násobným a dále se stanovil orientační počet bakterií zde se použilo 
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zvětšení 400 násobné. Na tuto kontrolu byl použit mikroskop Carl Weiss Jena „ Amplival” 

a Cyrus I. 

 

Výsledky bakteriální degradace 
 

Zde jsou tabulky s výsledky laboratorních testů pro jednotlivé znečišťující látky:  

 

Na vzorek Šverma se použila čistá bakteriální kultura Rhodococcus species. Po 

jednom měsíci loužení bylo možné odstranit 96 % NEL, 91 % PAU a 50 % PCB. Viz. 

tabulka číslo 2 : 

 

 
 
Tabulka č.2 Účinnost odbourávání znečišťujících látek za pomoci bakterií Rhodococcus sp. ze vzorku Šverma 

[22] 
 

 NEL ΣΣΣΣ PAU ΣΣΣΣ 7 kongenerů PCB 
 mg/kg suš mg/kg suš mg/kg suš 
Vstup 3850 791,8 0,222 
Týden 400 170,8 0,178 
4 týdny 160 73,0 0,110 

 

Ve vzorku Hráz byly použity také čisté bakterie rodu Rhodococcus species. Po 

měsíci loužení bylo možné odstranit 70 % NEL, 75 % PAU a 27 % PCB. Viz. tabulka číslo 

3: 

 
Tabulka č.3 Účinnost odbourávání znečišťujících látek za pomoci bakterií Rhodococcus sp. ze vzorku Hráz 

[22] 
 

 NEL ΣΣΣΣ PAU ΣΣΣΣ 7 kongenerů PCB 
 mg/kg suš mg/kg suš mg/kg suš 
Vstup 1850 455,5 0,436 
Týden 650 255,3 0,373 
4 týdny 550 113,7 0,318 

 

Na druhou část vzorku se aplikovala čistá bakteriální kultura z rodu Pseudomonas 

putida. 

Po měsíci loužení ze vzorku Šverma bylo možno odbourat 51 % NEL, 78 % PAU a 

57 % PCB. Viz. tabulka číslo 4 : 
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Tabulka č.4 Účinnost odbourávání znečišťujících látek za pomoci bakterií Pseudomonas putida ze vzorku 
Šverma [22] 

 
 NEL ΣΣΣΣ PAU ΣΣΣΣ 7 kongenerů PCB 
 mg/kg suš mg/kg suš mg/kg suš 
Vstup 3850 791,8 0,222 
Týden 3750 479,0 0,154 
4 týdny 1900 176,8 0,095 

  
 

 

V přípaě vzorku Hráz byla rovněž použita bakteriální kultura Pseudomonas putida. 

Po měsíci loužení bylo dosaženo odbouratelnost 85 % NEL, 66 % PAU a 45 % PCB. Viz. 

tabulka číslo 5: 

 
Tabulka č.5 Účinnost odbourávání znečišťujících látek za pomoci bakterií Pseudomonas putida ze vzorku 

Hráz [22] 
 
 

 NEL ΣΣΣΣ PAU ΣΣΣΣ 7 kongenerů PCB 
 mg/kg suš mg/kg suš mg/kg suš 
Vstup 1850 455,5 0,436 
Týden 650 255,3 0,373 
4 týdny 550 113,7 0,318 

 

Z laboratorního experimentu na vzorcích vyplývá vhodnost použití určité 

bakteriální kultury na degradaci jednotlivých typů znečištění. Při aplikaci bakterií 

Rhodococcus species na vzorku Šverma bylo dosaženo degradace NEL a PAU. Degradace 

PCB byla nižší. Ve vzorku Hráz za použití stejné kultury bylo dosaženo degradace 

především PAU, degradace NEL a PCB byla nižší.  

Při použití bakteriálního rodu Pseudomonas putida na vzorku Šverma se dosáhlo 

odbourání především PAU, degradace PCB a NEL byla nižší. Ve vzorku Hráz se dosáhlo 

degradace NEL a PCB, niží degradace proběhla u PAU. Z toho to zřejmě vyplává, že na 

odstranění kombinovaného znečištění je potřeba směsi bakteriálních kultur schopných 

degradovat celou škálu znešišťujících látek. [22] 

 

 

Obr.č.6 Mikroorganismy které metabolizují aromatické uhlovodíky [5] 
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Mikroorganismy  

Říše Bacteria Fungi Microalgae 
  Pseudomonas Chytridomycetes Porphyridium 
  Aeromonas Oomycetes Petalonia 
  Moraxella Zygomycota Diatoms 
  Beijerinckia Ascomycota Chlorella 
  Flavobacteria Basidiomycota Dunaliella 
  Achrobacteria Deuteromycota Chlamydomonas 
  Nocardia  Ulva 
  Corynebacteria   
  Acinetobacter   
  Alcaligenes   
  Mycobacteria   
  Rhodococci   
  Streptomyces   
  Bacilli   
  Arthrobacter   
  Aeromonas   
  Cyanobacteria     

 
 

7 Činitelé ovliv ňující biodegradaci 
 

Rychlost degradace je závislá na podmínkách vnějšího prostředí. Aerobní 

biodegradace je závislá na mnoha okolnostech. Degradaci ovlivňuje hustota mikrobiální 

populace, zda je přítomen kyslík, vhodná koncentrace živin, teplota prostředí, pH a 

vlhkost. [2] 

 

V prostředí degradace je důležitý přístup kyslíku. K odstranění 1 mg nasycených 

uhlovodíků je třeba 3 – 4 mg kyslíku.V kontaminovaných vodách je většinou nedostatek 

dusíku a fosforu v poměru k uhlíkatému substrátu. Důležité  tedy je tyto živiny 

mikroorganismům dodávat. [1] Kromě organického uhlíku a kyslíku potřebují 

mikroorganismy rovněž dostatek makroživin (N, P, Ca, Mg a Fe) a mikroživin (Co, Ni, B). 

Pro vyhovující podmínky mikroorganismů je nutná vhodná koncentrace makroživin, která 

je zavislá na objemu biomasy a koncentraci ropných uhlovodíků. Poměr C : N : P = 300 : 

10 : 1 je vyhovující, aby mikroorganismy využily 1/3 pro rozvoj buněk a 2/3 přeměnily na 

CO2. Dusík se dodává ve formě NH4 solí (ortofosforečnany nebo polyfosforečnany). 

Optimální poměry živin činí  C : N = 60:1 a C : P = 800:1. Při havárii ropného tankeru 

Exon Valdéz se osvědčily  kromě amonných solí  pro degradaci ropných uhlovodíků, také 
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odpady z výroby piva, extrakty z kvasnic a olejofilní hnojiva (např. parafinizovaná 

močovina, octylfosfát a další lipofilní parafíny). Mnohdy je doporučován přídavek 

draslíku, který kladně ovlivňuje rozklad uhlovodíků. [2] Pro odbourání některých 

uhlovodíků (např. polycyklických aromatických či halogenovaných) je třeba dodat i 

kosubstrát, většinou ve formě jednoduché organické látky jako je cukr nebo karboxylová 

kyselina. [1] Nejlépe vyhovující teplota pro biodegradaci je v rozmezí 18 – 35 °C.  

V půdě je třeba zajistit i dostatečnou vlhkost. Na odstranění ropných uhlovodíků 

má také pozitivní vliv přítomnost dispergátorů nebo jiných povrchově aktivních látek. 

Vhodné pH vody nebo půdy pro biodegradaci se nachází v rozmezí  6,0 až 7,5. Pokud 

kontaminované prostředí nemá patřičnou pufrovací kapacitu, dochází v důsledku tvorby 

organických kyselin k poklesu pH a k zpomalení nebo úplnému zastavení biodegradace. 

V praxi bývá obtížné udržet v celém objemu zeminy nebo vody stejné podmínky, je proto 

nutné dbát na homogenizaci prostředí. [1] 

 

8 Dostupnost polutant ů 
 

Rychlost transformace polutantů je závislá na dvou faktorech. Na biochemické 

aktivitě mikrobů (rychlost biodegradace) a na rychlosti přenosu molekul znečišťujících 

látek do buněk mikroorganismů (biologická dostupnost). Zvyšování aktivity 

mikroorganismů během degradace dodáním minerálních živin nebo alochtonních 

mikroorganismů (bioaugmentace) , lze pozorovat právě omezenou biologickou dostupnost 

polutantů. Tato dostupnost je závislá na mnoha fyzikálně-chemických procesů jako je 

sorpce, desorpce, difuze, rozpouštění. Ve starých zátěžích bývá vždy část polutantů 

nepřístupná degradaci. Snižování biologické dostupnosti znečišťujících látek v určité 

oblasti se nazývá stárnutí či zvětrávání kontaminace. Přenos polutantů ve většině případů 

neumožňuje plně využít schopnost biodegradace přítomných mikroorganismů a stává se 

tak limitujícím faktorem. Zvyšování dostupnosti a ulehčení přenosu polutantů je použití 

povrchově aktivní látky (surfaktantu). Přidání povrchově aktivní látky do 

kontaminovaného prostředí nebo materiálu je navrhována vždy pro každý specifický 

příklad samostatně s přihlédnutím na vlastnosti ošetřovaného materiálu, na koncentraci 

kontaminace a na rozsahu sanačního území v závislosti na použitém surfaktantu. [4] 
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9 Bioaugmentace  
 

Bioaugmentace je proces adice geneticky kódovaných mikroorganismů schopných 

rozkladu ropného znečištění. [2] Průběh biodegradace lze provést s využitím autochtonních 

nebo alochtonních mikroorganismů. V každé kontaminované oblasti jsou na místě bakterie, 

mnohdy i populace, které dokáží degradovat polutanty. Účinnost biodegradace, lze zvýšit 

vytvořením optimálních podmínek pro mikroorganismy, kdy se zvýší jejich počet a 

degradační aktivita. Ovšem než se dosáhne potřebné degradační aktivity je třeba dostatek 

času.  

Za dostačující množství přítomných bakterií schopných degradace polutantů na 

místě znečištění se považuje hodnota vyšší než 105 na gram půdy nebo mililitr vody. 

Osídlení místa znečištění je vždy závislé na povaze materiálu, na hustotě a druhu 

polutantů, na daných podmínkách okolního prostředí. Například při čištění stavebních sutí 

ze starých ekologických zátěží ( nadrcený beton nebo zdivo) u těchto materiálů díky jejich 

vlastnostem není možné docílit dostatečného bakteriálního osídlení. Vysoká hodnota pH, 

nízký obsah vlhkosti a vysoká sorpce znečišťujících látek je hlavním limitním faktorem 

udávající schopnost usídlení mikrobiální populace, v tomto případě počty mikroorganismů 

nepřekračují hodnotu 103 na gram sušiny. Inokulace alochtonních mikroorganismů do 

znečištěného materiálu nám nezaručí podstatné zvýšení bakteriální populace a mnohdy i 

provedení dalších technologických zákroků nezaručuje počet degradujících mikrobů 

řádově 104 na gram sušiny. Při dekontaminaci podzemní vody metodou in-situ nelze 

bakteriální populaci hodnotit na základě mikrobiologických analýz vzorků vody. Podle 

povahy okolních podmínek prostředí se může zvyšovat přilnavost přítomných mikrobů na 

pevné částice hornin například vlivem oligotrofních podmínek. V tomto případě může být 

množství degradujících bakterií v podzemní vodě nízké, ale výskyt degradujících mikrobů 

v horninovém prostředí může být dostatečné. Degradační potenciál, který je stanoven na 

základě výsledků testů se vzorky podzemní vody může být nižší než při využití vzorků 

hornin odebraných ze zvodně. Je třeba tedy osídlení degradujícími mikroorganismy 

hodnotit ve všech souvislostech. Pokud je důležitá zejména rychlost dekontaminace je 

inokulace mikrobů do znečištěného prostředí se známou degradační výkonností výhodná 

zejména tím, že zahájí proces biodegradace bez či s velmi krátce trvající lag fází. Pokud je 
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znám zdroj znečištění oblasti a není čas nebo peníze na zhotovení dalších testů a zkoušek 

pro ověření biodegradační kapacity , představuje bioaugmentace určitý stupeň jistoty, že 

bude v místě obsaženo dostatečné množství mikroorganismů, které ovlivňují celý průběh 

biodegradce. [4] 

 

10 Příprava mikroorganism ů určených k inokulaci 
 
 
Oddělení a rozeznávání mikroorganism ů 
 

Pro odstranění ropných produktů se používají tyto rody: Pseudomonas, 

Acinetobacter, Citrobacter, Flavobacterium a Chromobacter. Značná část bakterií 

rozkládající ropné uhlovodíky se nalézá na místech se starším výskytem ropného 

znečištění. Pokud dojde ke kontaminaci náhle, může docházet k úhynu přirozeně se 

vyskytujících bakterií (baktericidní efekt). Také rozmnožování je často zpomaleno 

(bakteriostatický vliv). Bakterie využívají ropné uhlovodíky především jako zdroj energie. 

Izolace mikroorganismů se provádějí dvěma různými procesy: izolací a identifikací. 

 

Metody a materiály pro izolaci bakterií 

 

Ze znečištěného místa se odebere několik vzorků půdy o hmotnosti 100 g. Poté 

vzorky vložíme do sterilní láhve a 0,1 g z každého vzorku je naočkováno do 9,9 ml roztoku 

„ trypticasového sojového bujónu“  

Množství 0.01 ml dodáme k naočkování dusíkatého média o určitém složení 

(viz.tab.č.1). Médium musí mít upraveno pH na hodnotu 7 autoklávováno 15 minut při 

tlaku 15 Pa. Médium se dále vloží do zkumavky a přidá se 1ml nafty, poté se naočkuje 

půdním vzorekm (0.01). Naočkování probíhá při teplotě 24 °C po dobu dlouhou 48 hodin.  

Po uplynutí inkubační doby se bakterie z média převedou na „trypticasový sojový 

agar”, kde se bakterie inkubují po dobu 2 až 3 dní při teplotě 24 °C. Kolonie bakterií se pak 

inokulují (naočkují) do dusíkatého média s obsahem nepolárních látek. Takto připravené 

kolonie bakterií má schopnost degradovat ropné uhlovodíky. 
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Tabulka č.7 Chemické složení dusíkatého média [2] 
 

(NH4)2SO4 0.5 g 

NaNO3 0.5 g 

CaCl2 0.02 g 

MgSO2 0.2 g 

KH2PO4 1.0 g 

NaH2PO4 · H2O 1.0 g 
Agar 15.0 g 
Voda 1000 g 

 
 
Identifikace bakterií 
 

Bakterie jsou rozeznány standardními postupy, které jsou vhodné pro všechny 

laboratoře. Vhodnou a přesnou metodou k identifikaci bakterií je využití plynové 

chromatografie, kdy se provádí analýza mastných kyselin. 

 

Výběr rozkladných bakterií  

 

Vhodné j vybrat ty bakterie, které mají schopnost rozkládat ropné uhlovodíky a 

zároveň nejsou nebezpečné pro zdraví člověka nebo další živé organismy. K patogenním 

mikroorganismům patří : Clostridium botulinum, Clostridium tetani, Clostridium 

pefringers, Bacillus anthracis a Pseudomonas aeruginosa. Poslední jmenovaná sice velkou 

měrou ropné uhlovodíky odbourává má však výrazné patogenní účinky a proto je 

nevhodná. 

Růst bakterií probíhá při teplotě 15 – 24 °C. Bakterie oddělené z kontaminované 

lokality jsou natolik adaptované, aby se množily v přítomnosti jiných vhodných 

degradujících bakterií a rostly v podmínkách znečištěné lokality. K ověření vhodnosti 

odebraných mikroorganismů se provádí test rozkladu ropných uhlovodíků. 

 

Postup laboratorního testu 

 

Po odebrání bakterií z kontaminovaného prostředí a jejich inokulace do dusíkatého 

média je kultura bakterií připravena na naočkování do 10 ml živného roztoku. Inkubační 
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doba naočkovaných bakterií trvá 48 hodin při teplotě 24 °C. Zakalení živného média 

určuje, zda se počet bakterií zvýšil. Pokud vidíme první zakalení, znamená to, že se 

populace zvýšila z několika tisíc až na 1 milión buněk na ml. Z živného roztoku se odebere 

množství 8 ml, obsahující kmeny rostoucích bakterií a inokulují se do směsi 75 g 

kontaminované půdy a 16 ml dusíkatého živného média a 1 ml ropných uhlovodíků 

(stejných, jaké se vyskytují na kontaminovaném místě). Test je prováděn týden při teplotě 

24 °C. Vzorek se promíchává 2 krát denně, aby se zajistila stejnorodé šíření kultury a 

provzdušnění. Na konci sedmého a čtrnáctého dne testu je proveden výpočet bakterií. 

Vzorek se 10 krát zředí (1 g půdy v 9 ml dusíkatého živného roztoku). Dále je určen 

úbytek ropných látek. Příklad degradace pomocí bakterie Pseudomonas aureofacies je 

uveden v tabulce č. 3 

 

Tabulka č.8 Příklad biodegradace ropných uhlovodíků [2] 
 

Dny Koncentrace ropných uhlovodíků (ppm) 
Úbytek ropných uhlovodíků 

(%) 
 7 2380 21.3 
14 1650 45.4 

 
 
Biomasa 
 

Pokud se testem zjistí, že jsou bakterie vhodné k degradaci ropných uhlovodíků, 

musíme zvýšit jejich množství. Nejprve se vhodné mikroorganismy očkují do 10 ml 

„trypticasového bujónu“ a za vhodných teplot se čeká na první viditelné zakalení. Toto 

množství 10 ml se inokuluje do sterilní nádoby obsahující 1 l „trypticasového bujónu”. 

Postup se opakuje do té doby až je množství bakterií dostačující. Na konci fermentace se 

bakterie vyčlení z živného roztoku centrifugací. Dále jsou sedimentované buňky 

mikroorganismů zabaleny do plastikových pytlů, které se obkládají ledem a transportují na 

znečištěnou lokalitu. Nejlepší výsledky biodegradace jsou dosahovány pokud se biomasa 

použije do 48 hodin od výroby. Pokud není možné odebrat vhodné bakterie ze 

znečištěného území, jsou bakterie k dispozici v České sbírce mikroorganismů v Brně. 

Zavedení biomasy na postiženou lokalitu se provádí pomocí injektáže nebo 

rozstřikovací technikou. Vlivem zvyšujícího se množství v znečištěné lokalitě je třeba 

dodávat dostaečné množství kyslíku. Aerace se provádí pomocí sítě PVC – potrubí. 
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Pomocí toho zařízení je možné dodávat do znečištěného místa vzduch, kyslík, případně 

peroxid vodíku. V pŕovitých půdách, píscích a štěrcích se obecně vyskytuje méně 

mikroorganismů. Půdy mohou obsahovat kromě bakterií a plísní i aktinomycety a řasy. 

Množství biomasy v znečištěné lokalitě je na koncentraci 1.2 g/l, běžně se spotřebuje 406 

l/ha. V 1 m2 půdy je tedy obsaženo 4.84 × 1010 bakterií. 

Fungování mikroorganismů je neustále kontrolováno. Neustále se přezkoumává 

vlhkost, živiny, provzdušňování (areace) a měření pH. Pokud se náhle sníží  pH , dojde 

k abnormálnímu nárustu počtu bakterií. Takovéto situaci zabráníme přídavkem Ca(OH)2, 

tak aby se pH udrželo v rozmezí 6.5 – 7.5, kdy mají bakterie nejlepší podmínky pro růst. 

Bakterie Pseudomonas areuginosa má optimální rozsah v rozmezí pH 5.6 – 8.2. Za ideální 

se považuje pH 7, kdy nedochází k tak rychlému růstu a jsou zároveň odolnější proti 

teplotním výkyvům a vlhkosti. [2] 

 

11 Biologické metody dekontaminace ropných 
uhlovodík ů 

 

11.1 Technologie pro sanaci nesaturovaného území a pevných materiál ů 

 

Odstraňovat znečištění z území obsahuje celou řadu fyzikálních,chemických a 

biologických postupů, mnohdy se používá kombinace těchto metod. Biologická metoda 

zneškodňování polutantů se děje buď metodou in situ nebo ex situ. Metoda sanace in situ 

nesaturované zóny využívá schopnosti degradovat nebo přeměnit znečištění pomocí 

přirozeně se vyskytujících (autochtonních) nebo vnesených (allochtonních) 

mikroorganismů. Naočkování allochtonními mikrobiálními kmeny se provádí jen ve 

výjimečných případech. Mezi další metody sanace in situ patří bioventing a kometabolický 

bioventing, podporovaná bioremediace a fytoremediace. Většinu postupů lze kombinovat 

k zvyšování účinnosti např. ventingu, bioventingu nebo vymývání znečištění. Při volbě 

metody sanace je důležité zvážit konkrétní poměry na daném místě a to podle porozity 

půdy, množství a druhu polutantů, na sorpci polutantů na pevné čístice a jejich dostupnost. 

[6] 
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Podle oxidačně redukčních reakcí, které vedou k rozkladu nebo biotransformaci 

ropných látek a typu konečného akceptoru elektronů se biologické procesy dělí na aerobní , 

které se dějí za přítomnosti kyslíku (kyslík je zde terminálním akceptorem elektronů 

v enzymatických reakcích) a na anaerobní (kyslík se nezúčastňuje reakcí a konečným 

akceptorem elektronů je jiný iont například železitý, dusičnanový, sulfátový. Pro účely 

sanace se nejvíce používají aerobní procesy (biologická oxidace). Pochody aerobní jsou 

podstatně rychlejší než anaerobní, produkty rozkladu polutantů jsou oxid uhličitý,voda, 

mikrobiální biomasa a teplo (aerobní rozklad je exotermní reakce). Velké množství 

organických polutantů je za aerobních podmínek rozložitelné. Anaerobní rozklad se 

používá jen když je polutant v maximálním oxidačním stupni, takže aerobní rozklad není 

už možný nebo když je polutant snadno rozložitelný v přítomnosti alternativních akceptorů 

elektronů (například některé monoaromatické uhlovodíky za denitrifikačních podmínek), 

což sebou nese výrazné snížení nákladů za sanaci nebo při dočištění nízkých zbytkových 

koncentrací znečišťující látky. Produkty anaerobního rozkladu nebo přeměny zahrnují 

velké množství sloučenin od jednoduchých jako je metan, oxid uhličitý nebo vodík, až 

polátky složité vzniklé při biotransformaci jejichž struktura je ve většině případů neznámá. 

Aerobně se rozloží většina běžně se vyskytujících znečišťujících látek mezi které patří 

například monoaromatické uhlovodíky, n- alkany, alkeny a alkiny, isoalkany, alicyklické a 

alifatické uhlovodíky, většina halogenderivátů ropných uhlovodíků, hydroxyl a karbonyl 

deriváty ropných uhlovodíků, organické kyseliny, některé polycyklické aromatické a 

heterocyklické uhlovodíky, fenoly, různá organická rozpouštědla, některá syntetická 

barviva, povrchově aktivní látky, polyethylenglykoly, amoniak, některé organické i 

anorganické sulfidy, terpeny a množství dalších látek. Rozsah látek rozložitelných za 

anaerobních podmínek je podstatně kratší. Mikroorganismy odstraňují znečišťující látky 

z prostředí, protože jim to skýtá určité výhody. Mikroby získávají energii pro tvorbu 

biomasy a množení, zajišťují si tím přežití. [7] 

 

11.1.1 Metody dekontaminace in-situ 
 

Mezi metody dekontaminace in situ patří bioventing, podpořená bioremediace, 

přirozená atenuace a fytoremediace. Technologie jsou většinou aplikovány přímo na 

kontaminované lokalitě, jsou relativně levné ale nevýhodou je jejich špatná kontrola. [21] 
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Bioventing 
 

Princip bioventingu spočívá v dopravě kyslíku nuceným vháněním  nebo 

odsáváním vzduchu ventingovými vrty, aby se dosáhlo zvýšení kyslíku v nesaturovaném 

pásmu a zlepšily se tím podmínky pro biologický rozklad nebo transformaci polutantů na 

neškodné produkty. Bioventing se používá při degradaci aerobně rozložitelných polutantů.  

 

Kometabolický bioventing 
 

Kometabolický bioventing se liší od klasické bioventingu tím , že se do 

nesaturované zóny vhání nejen vzduch ale i látky, které mohou autochtonní mikroby použít 

jako kosubstrát pro bilogický rozklad znečišťujících látek. Vhánění kosubstrátu je pomalé 

a ideální by bylo kdyby rychlost spotřeby byla stejná jako rychlost zapravování. [8] 

 

Podporovaná bioremediace 
 

Základem podporované bioremediace je podnícení autochtonních mikroorganismů 

například zapuštěním živin do kontaminovaného území, zásobením terminálními akceptory 

elektronů, podporou desorpce znečišťujících látek a zapuštěním roztoků povrchově 

aktivních látek nebo kosolventů nebo zapouštěním roztoků heterotrofních substrátů 

(donorů leketronů). Pokud je biodegradační aktivita autochtonních mikrobů nízká se půda 

inokuluje autochtonními mikrobiálními kmeny s vysokou schopností degradace 

(bioaugmentace). Tímto postupem se dosáhne zvýšení úspěšnosti biologického rozkladu 

organických znečišťujících látek nebo biologickou přeměnu a imobilizaci anorganických 

polutantů. [9] 

 

Fytoremediace a rhizoremediace 
 

Fytoremediace je využití určitých rostlinných druhů při degradaci, extrakci nebo 

imobilizaci látek kontaminující prostředí. Fytoremediaci se používá zejména technologií in 

situ, ale může se použít v dekontaminaci vytěženého materiálu tzv. landfarmingem 
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(pěstováním vybraných rostlin a mikrobů na vytěženém materiálu). Ve fytoremediaci se 

počítá a i kontakt s ostatními mikroorganismy v kořenové oblasti tzv. rhizosféře. [10] 

 

11.1.2 Metody dekontaminace ex-situ 
 

U těchto metod se vytěžená zemina upravuje pomocí procesů, na které se přivádí 

mikrobiální kultury a živiny. [2] Metoda ex situ, zahrnuje proces ve kterém je 

kontaminovaný materiál odstraněn z původní lokality a k degradaci dochází na místě 

odstranění (on site) nebo je tato kontaminovaná matrice převezena na jiné místo kde 

probíhá vlastní biodegradační proces na dekontaminační ploše nebo v bioreaktoru (off 

site). Přemísťování kontaminované zeminy nebo spodní vody sice zvyšuje náklady, ale 

porces je dobře monitorovatelný. [21] 

 
Ošetřování p ůdy na dekontamina ční ploše 
 

U této metody se využívá schopnosti mikrobů rozkládat nebo transformovat 

polutanty na látky méně toxické nebo bezpečné. Biologická metoda zahrnuje mineralizaci 

(rozklad až na oxid uhličitý a vodu) nebo přeměnu , příadně imobilizaci (fixace, 

akumulace). Pro degradaci se používá aktivita mikrobů allchtonních, kdy je aktivita 

stimulována optimalizací podmínek. Někdy je nutno vnášet do ošetřovaného materiálu jiné 

mikroorganismy (bioaugmentace). Je to účinná metoda čištění půd a jiných pevných 

materiálů například stavební konstrukce (cihly, beton, stavební suť a kaly). [11] 

 

Landfarming 
 

Landfarming je jedna z nejstarších remediačních technologií. Využívá se pro 

odstranění polutantů ropného původu ze zemin, kalů a sedimentů. Landfarming je proces, 

který je založen na aerobní degradaci polutantů v tenké  kontaminované vrstvě, která se 

intenzivně přeorává, kypří a jinými metodami, čímž se do půdy dostane dostaečné 

množství kyslíku ze vzduchu. Opakované kypření zvýší aktivitu mikrobů a tím i 

homogenizuje kontaminovanou zónu. [12] 
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 Biolgické suspenzní systémy (slurry phase system) 
 

Toto čištění je řízený postup  při ošetření kontaminované půdy, kalů nebo 

sedimentů v suspenzním bioreaktoru. Ze znečištěného materiálu jsou odebrány velké kusy 

a částice. Prosátý materiál se mísí s vodou  v určitém poměru podle koncentrace polutantů. 

Koncentrace pevného podílu v suspenzi činí 10 až 30% hmotnostních. [13] 

 

11.2 Technologie čišt ění podzemní vody a vod pr ůsakových 
 

Biologické metody sanace vod se používají především v USA. V České republice je 

tato metoda pro sanaci používána méně. [14] V čištění podzemní vody je nejvíce v ČR 

používáno odstraňování samostatné ropné fáze s následnou biodegradací a air spargingem. 

[20] 

 

11.2.1 Metody dekontaminace in-situ 
 
Podporovaná bioremediace 
 

Metoda podporované bioremediace podzemní vody je založena na aktivitě 

mikroorganismů , které ve výsledku polutanty rozloží a nebo přemění na látky které jsou 

netoxické a bezpečné. Základem je optimalizace podmínek pro činnost autochtonních 

mikrobů nebo v obohacení vody o mikroorganismy které dokáží účinně rozkládat 

polutanty. Důležitým prvkem je zajistit úpravu redox potenciálu, dodávku terminálního 

akceptorů elektronů, makrobiotických prvků, podpořit biologickou dostupnost polutantů 

nebo upravit některé fyzikálně chemické parametry. [15] 

 

Biosparging 
 

Biosparging je způsob číštění a podpora bioremediace podzemních vod. Principem 

je zatlačování vzduchu nebo jiného plynu pod hladinu podzemní vody. Kyslík, který je 

obsažen ve vzduchu je v podzemní vodě rozpuštěn a stává se terminálním akceptorem 

elektronů pro chemickobiologické oxidace polutantů. [16]  
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11.2.2 Bioslurping 
 

Bioslurping je kombinace bioventingu a vakuového odsávání polutantů z hladiny 

podzemní vody a kapilární třásně. Bioventing podněcuje čištění nenasycené zóny a 

vakuovým odsáváním se odstraňuje volná fáze ve vodě nerozpustných znečišťujících látek 

lehčích než voda z povrchu podzemní vody a kapilár. Kontaminace je sesrkávána 

s odsávaným vzduchem  a podzemní vodou. Po ukončení je možné systém převést na 

bioventing. [17] 

 

Biologické reaktivní bariéry 
 

Biologické reaktivní bariéry vychází z technologie propustných reaktivních stěn. 

Biologické bariéry využívají k dekontaminaci biologické procesy. Přes reaktivní stěnu 

pasibně, bez nuceného čerpání proudí znečištěná podzemní voda. In situ zóna, označovaná 

jako reaktor nebo bioreaktor je vyplněna reaktivním materiálem, který slouží jako nosič 

mikrobiální biomasy. Do této biomasy se dodává reakční činidlo (kyslík, minerální živiny, 

kosubstráty nebo jejich kombinace) a to vše pro podporu biodegradace. [18] 
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12  Závěr  
 

Biodegradace se ukázala jako vhodná pro dekontaminaci prostředí zasaženém 

ropnými uhlovodíky. Výhoda této technologie spočívá v její neinvazivnosti na životní 

prostředí. Bakterie díky svých enzymů katalyzují transformaci škodlivin v prostředí.  

Použité bakterie jsou vhodné na celou škálu organických látek. Sanace je úspěšná pokud se 

vyberou a zkombinují vhodné mikroorganismy. Nevýhodou u těchto technologií je snad 

dlouhá doba sanace a důsledná charakterizace dané lokality.  
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