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Anotace 

Bakalářská práce se zaměřuje na přítomnost těţkých kovů v ţivotním prostředí a metody 

jejich odstraňování. Pozornost je věnována vybraným druhům těţkých kovů jako olovo, 

rtuť, chrom, kadmium, arsen, měď, nikl a zinek. Popsány jsou nejen jejich fyzikální, 

chemické a toxické vlastnosti, ale také metody jejich odstraňování fyzikálními 

a chemickými metodami (cementace, sráţecí metody, ionexové technologie, membránové 

technologie, elektroextrakce). Práce je rovněţ zaměřena na moderní remediační techniky 

jako fytoremediace, mikrobiální transformace kovů, biosorpce kvasinkami a biosorpce 

řasami.  

Klíčová slova: 

těţké kovy, voda, odstraňování těţkých kovů, remediace, fytoremediace, biosorpce, 

biomasa, mikroorganismy, kvasinky, řasy. 

Summary 

Bachelor thesis focuses on presence of heavy metals in the environment and the methods 

of theirs removal. Attention is paid to the selected types of heavy metals as are lead, 

mercury, chromium, cadmium, arsenic, copper, nickel and zinc. Not only physical, 

chemical and toxic properties of heavy metals are described, but also methods for their 

removal by physical and chemical procedures (Cementation, Precipitation methods, Ion 

Exchange Technology, Membrane Technology and Electric Extraction). Work is also 

focused on advanced remediation techniques such as Phytoremediation, Microbial 

Transformation of Metals, Biosorption by Yeast and Algae. 

Keywords: 

heavy metals, water, removing heavy metals, remediation, phytoremediation, biosorption, 

biomass, micro-organisms, yeasts, algae. 
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1 ÚVOD 

Voda je nutnou podmínkou existence ţivota. Je nezbytnou sloţkou rostlinných 

i ţivočišných organismů. Ve vodním prostředí se odehrává mnoho biochemických reakcí. 

Přítomnost vody je však existenčně důleţitá pro všechny metabolismy. Vodu lze označit jako 

nevyčerpatelný zdroj, který se stále obnovuje. V regionálním měřítku se vyskytuje ovšem 

v omezeném a nerovnoměrném mnoţství a v různé kvalitě. Je nutné proto odstraňovat těţké 

kovy nejen z vody, ale i celého ţivotního prostředí. Nezbytné je poznávat rovněţ stále nové 

metody jejich odstranění. 

V povrchových, ale také podzemních vodách, se přirozeně vyskytují téměř všechny 

kovy. Mnohé z nich jsou pro ţivot v stopových mnoţstvích nepostrádatelné, tedy esenciální, 

ale naopak ve vyšších koncentrácích mohou byt škodlivé. Mezi hygienicky závaţné patří 

kovy s toxickými vlastnostmi, které patří mezi nejvýznamnější anorganické kontaminanty 

vyskytující se ve vodách a půdách. K typickým příkladům toxických kovů patří arsen (As), 

kadmium (Cd), chrom (Cr), měď (Cu), rtuť (Hg), Nikl (Ni), olovo (Pb) a zinek (Zn). 

Výskyt kadmia, rtuti a chromu představuje v současnosti jedno z nejaktuálnějších 

rizik. Toxické kovy mají negativní dopad nejen na okolní ţivotní prostředí, ale především na 

zdraví lidí. Dekontaminace oblastí znečištěných toxickými kovy proto také představuje jeden 

z důleţitých předmětů výzkumu současné vědy. Sanace takovýchto lokalit pomocí běţně 

pouţívaných fyzikálně-chemických metod je finančně poměrně nákladná a také mnohdy 

neekologická, a proto se v posledních letech přistupuje k vývoji technologií vyuţívajících 

různé biologické systémy. Aplikace biotechnologických metod představuje nový potenciální 

způsob řešení problematiky těţkých kovů.  

Bioremediace je obecně definována jako vyuţívání ţivých organismů, respektive 

jejich částí (například enzymů) k eliminaci, nebo sniţování environmentálního nebezpečí 

akumulace toxických xenobiotik. Ţivé organismy, které jsou nejčastěji vyuţívány v procesech 

bioremediace, jsou baktérie, plísně a kvasinky. V posledních letech se zkoumají rovněţ 

schopnosti řas, planktonu a různých rostlin. Jednotlivé technologie jsou zaloţeny buď na 

pouţití přirozeně se vyskytujících, nebo geneticky modifikovaných organismů. 
[1, 2]

 

V předloţené bakalářské práci je rešeršně zpracována problematika těţkých kovů, 

které se nejčastěji vyskytují v ţivotním prostředí. Popsány jsou zde proto jejich fyzikální 

a chemické vlastnosti včetně jejich toxicity. Domnívám se, ţe je důleţité znát tyto negativní 

účinky těţkých kovů na ţivotní prostředí a ještě důleţitější je poznat také metody jejich 
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odstraňování, a to jak z vody, tak také z celého ţivotního prostředí. V jednotlivých 

kapitolách jsem kladla důraz na hlubší poznání pokud moţno celé problematiky vybraných 

těţkých kovů. Zabývám se jejich přípustnými koncentracemi v ovzduší, škodlivostí na 

lidský organismus, probíhajícími ději, jejich vylučováním z ţivotního prostředí 

a v neposlední řadě jejich sorpčními vlastnostmi.  

 



Stanislava Vitnerová: Vyuţití mikroorganismů a rostlin k odstraňování TK z vodního prostředí 

2010 3 

2 TĚŢKÉ KOVY 

Obecně jsou kovy prvky, které mají společné fyzikální a chemické vlastnosti. Jsou 

lesklé, tvrdé, kujné a taţné. V redoxních reakcích se chovají jako redukční činidla. Fyzikální a 

chemické vlastnosti kovů jsou podmíněny elektronovou strukturou jejich atomů a to 

především uspořádáním jejich valenčních elektronů. Z tohoto hlediska lze pokládat za 

společnou vlastnost všech kovů nízkou ionizační energii jejich valenčních elektronů, coţ 

umoţňuje snadné uvolnění těchto elektronů z jejich atomového obalu a vznik kationu. 

V kovovém krystalu pak následně dochází k delokalizaci takto uvolněných elektronů od 

původních atomů. Elektrony se mohou volně pohybovat v krystalové mříţce tvořené 

vzniklými kationty a tento jejich volný pohyb je právě příčinou jejich dobré elektrické 

vodivosti. 
[3]

  

V přírodě se však kovy vyskytují jak v anorganických tak i v organických formách. 

V anorganické podobě se mohou některé kovy vyskytovat ve formě elementárních kovů, 

například v horninách. Mnohem běţněji se ale vyskytují ve formě sloučenin s iontovou 

a kovalentní vazbou a velmi často také jako sloučeniny komplexní. Organické sloučeniny 

kovů mohou vznikat samovolně v důsledku afinity některých organických látek. Například 

aminokyseliny, fulvokyseliny a mnohé další organické látky, velmi ochotně vytvářejí s kovy 

organické komplexy nebo soli. Zdrojem organických sloučenin mohou být také různé 

detoxifikační procesy některých bakterií, kdy se původně organická forma kovu navázáním 

methylových skupin mění v tzv. organokovy. Tyto procesy se pak nazývají biomethylace 

a organifikace. 
[4]

 

Z hlediska působení kovů na lidský organismus je nutno zdůraznit, ţe ne kaţdý kov je 

pro člověka toxický. Některé kovy jsou v menších mnoţstvích pro správnou funkci lidského 

těla naprosto nezbytné a jsou nazývány stopovými prvky, nebo také esenciálními. Obecně lze 

ale říci, ţe se vzrůstajícím obsahem toxicita kovů a jejich sloučenin roste. Kromě koncentrace 

je určujícím faktorem toxicity kovů forma jejich sloučenin (organická, anorganická), 

rozpustnost a ionizace ve vodě, oxidační číslo atd. Důleţitou roli hrají také vnější fyzikální 

faktory jako je teplota, hodnota pH, salinita, přítomnost kyslíku či jiných kovů nebo iontů, 

působení světla a jiných druhů záření atd.  

Naprosto klíčovou vlastností, z hlediska vlivu kovů na ţivotní prostředí a ţivé 

organismy, je jejich nedegradabilita a to vzhledem k tomu, ţe se jedná o prvky a nelze je tedy 
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pomocí chemických procesů dále rozloţit. Je pouze moţné převádět je z jedné chemické 

formy na druhou. 
[5, 6]

 

Pojmenování těţké kovy se pouţívá pro ty kovy, jejichţ hustota je větší neţ 

5 000 kg/m
3
. Ostatní lze označit jako kovy lehké. Většina těţkých kovů patří do skupiny 

přechodných prvků s neúplně zaplněnými d-orbitaly, které jim umoţňují reagovat s ligandy za 

tvorby komplexních sloučenin, ve kterých vystupuje zpravidla vícemocný kationt kovu jako 

centrální atom. 
[7]

 

V následujících kapitolách budou popsány některé vybrané těţké kovy z hlediska 

jejich fyzikálních a chemických vlastností i výskytu v jednotlivých sloţkách ţivotního 

prostředí včetně jejich působení na lidský organismus.  

2.1 Olovo 

Olovo (Pb) patří mezi nejrozšířenější kov a také mezi nejstarší jedy. Otravy olovem 

jsou známy jiţ z Antického Říma (pití z olověných pohárů, olověná vodovodní potrubí). 

Jedná se o měkký, stříbrošedý, lesklý, taţný, kujný kov, který má poměrně velkou odolnost 

vůči korozi. Špatně vede elektrický proud. Při teplotě 327,4 °C taje.  

Nejčastěji se olovo vyskytuje v oxidačních stavech Pb
0
, Pb

+II
, Pb

+IV
. Z rozpuštěných 

forem převaţuje například v přírodních vodách v kyselé oblasti především olovnatý kation 

(Pb
+II

) nebo karbonatokomplex [PbCO3(aq)]
0
 v neutrální a alkalické oblasti, v  závislosti na 

hodnotě pH a koncentraci oxidu uhličitého. 
[8, 9] 

Přirozeně se olovo můţe dostávat do ovzduší 

ve formě kouře, prachu a aerosolů mořské vody, ale také se můţe uvolňovat při lesních 

poţárech. Málo významným zdrojem je zvětrávání minerálů s obsahem olova. Aţ 17,5 vyšší 

jsou však zdroje antropogenní. Mezi nejvýznamnější patří především spalovací procesy 

(spalování olovnatého benzínu a odpadů). Z tohoto důvodu byl olovnatý benzín nahrazen 

bezolovnatým, a tím dochází k významnému sniţování mnoţství olova vstupujícího do 

atmosféry. V minulosti byla půda kontaminována olovem právě vlivem emisí z výfukových 

plynů. Dalším moţným zdrojem olova mohou být hutě zpracovávající olověnou rudu, výroba 

a zpracování akumulátorů nebo také z čistírenských kalů a průmyslových kompostů. Olovo 

obsaţené v půdě je proto zdrojem expozice jak pro rostliny tak také zvířata.  

Ve vodách bývají zdrojem olova například odpadní vody ze zpracování rud, z barevné 

metalurgie, ze sklářského průmyslu a také důlní vody. Špatně zabezpečené skládky mohou 

také způsobovat kontaminaci vody. Olovo se rovněţ významně hromadí v sedimentech, 
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kalech ale i v biomase různých organismů a to právě z důvodu jeho vysokého akumulačního 

koeficientu. Tato vlastnost se nazývá bioakumulace. 
[10, 11]

 

Do lidského organismu se můţe olovo dostávat jednak plicní inhalací ze vzduchu 

(přibliţně 30 %), prostřednictvím potravin (přibliţně 60 %) a také pitnou vodou (přibliţně 

10 %). Zajímavostí je, ţe se u dospělých osob můţe vstřebat aţ 20 % olova jiţ v trávicím 

ústrojí na rozdíl od těhotných ţen a malých dětí, kdy vstřebávání stoupá aţ na 70 %. 

K expozici plodu u těhotných ţen dochází především vzhledem k schopnosti olova procházet 

placentou. Důsledkem pak můţe být pokles porodní váhy, předčasný porod, nebo zpoţděný 

vývoj. Olovo zůstává v krvi dvacet osm aţ třicet šest dní. Převáţně se ukládá v kostech 

a snadno přechází zpět do krve. Expozice olovem můţe vést aţ k poškození řady orgánů 

v organismu jako například nervového systému, červených krvinek, ledvin, jater a svalstva. 

Poškození nervové soustavy se projevuje podráţděností, bolesti hlavy, poruchou paměti 

a pozornosti, poklesem IQ. Při vysokých expozicích můţe dojít aţ k oslepnutí, poškození 

mozku, křečím i ke smrti. Olovo nepříznivě ovlivňuje také imunitní systém a je potencionální 

karcinogen plic a ledvin. 
[12]

 

Zde jsou uvedeny některé limity olova platné v České republice: 
[13]

 

Přípustný expoziční limit    0,05 mg/m
3
. 

Nejvyšší přípustná koncentrace   0,2 mg/m
3
 v ovzduší pracovišť. 

Nejvyšší přípustná koncentrace v orné půdě  není udána. 

Nejvyšší přípustná koncentrace v pitné vodě 50 µg·
-l
.  

2.2 Rtuť  

Jedním z nejtoxičtějších prvků je rtuť (Hg) vyskytující se rovněţ ve všech sloţkách 

ţivotního prostředí. Za normálních podmínek je jediným tekutým kovem s teplotou  

tání -38,83 °C. Dobře vede elektrický proud, poměrně špatně však vede teplo. Se všemi 

běţnými kovy tvoří slitiny tzv. amalgámy. Běţně se vyskytuje v oxidačním stavu Hg
+I

 

a Hg
+II

. 
[14]

 

Přirozenými zdroji rtuti v ţivotním prostředí jsou sopečné výbuchy a zvětrávání 

přírodních loţisek. Většina emisí rtuti je ale převáţně antropogenního původu. Do vzduchu je 

emitováno přibliţně 80 % ve formě kovové rtuti. Nejvýznamnějším zdrojem je především 

spalování fosilních paliv a odpadu a také těţba a zpracování rud s obsahem rtuti. Ve vzduchu 



Stanislava Vitnerová: Vyuţití mikroorganismů a rostlin k odstraňování TK z vodního prostředí 

2010 6 

můţe rtuť rovněţ přecházet na jiné formy a být tak transportována na poměrně velké 

vzdálenosti.  

Přibliţně 15 % emisí se dostane do půdy z fungicidů, hnojiv, komunálního odpadu 

a atmosférickou depozicí. Pokud je navázána na půdní částice, setrvává v prostředí poměrně 

dlouhou dobu. Částice zůstávají na povrchu půd a sedimentů a nepřechází tak do podzemních 

vod. 
[10,11]

 

Do vody se uvolňuje přibliţně 5 % rtuti z odpadních průmyslových vod. Ve vodním 

prostředí se kumuluje na dně ve vodních sedimentech. 
[16]

 

Některé mikroorganismy mohou přeměnit anorganickou rtuť na organické sloučeniny, 

které se pak mohou hromadit v potravních řetězcích. Nejmenší akumulace je v rostlinách, 

naopak nejvyšší obsah organické rtuti se nachází u mořských ryb a také u hub. 

Rtuť má velmi negativní vliv na lidský organismus. Je kumulativním jedem a jen 

velmi pozvolna se z organismu vylučuje. Nejvíce se kumuluje v ledvinách, méně v játrech 

a slezině. Při dlouhodobé expozici můţe docházet k různým neurologickým a psychickým 

potíţím, zaţívacím poruchám, k vypadávání vlasů, ale i k závaţnějším stavům jako je 

například poškození ledvin, chudokrevnost nebo revmatické choroby. Při jednorázové vysoké 

dávce se objevují bolesti břicha, zvracení a průjmy. Organické sloučeniny způsobují 

poškození nervové soustavy a mozku. Pokud dojde k akutní expozici parami rtuti, můţe se 

objevit zánět plic, poškození ledvin nebo zvýšení krevního tlaku. 
[12]

 

Zde jsou uvedeny některé limity rtuti v České republice: 
[13]

 

Přípustný expoziční limit    0,05 mg/m
3
. 

Nejvyšší přípustná koncentrace   0,15 mg/m
3
 v ovzduší pracovišť. 

Nejvyšší přípustná koncentrace v orné půdě  0,8 mg/kg. 

Nejvyšší přípustná koncentrace v pitné vodě  1 µg/l.  

2.3 Chrom 

Chrom (Cr) je lesklý, křehký a zároveň velmi tvrdý prvek. Vyznačuje se vysokou 

chemickou odolností a vysokou teplotou tání 1 907 °C. Ve sloučeninách se vyskytuje 

především v oxidačním stavu Cr
+III

 a Cr
+VI

, některé sloučeniny mají mocenství Cr
+IV

. 

Sloučeniny chromnaté (Cr
+II

) jsou dobrými redukčními činidly a při normálních podmínkách 

bývají oxidovány vzdušným kyslíkem na trojmocné. 
[15]
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V nízké koncentraci se chrom nachází ve všech typech půd, dále pak v sopečném 

prachu a plynech. Chrom přírodního původu se vyskytuje jen jako trojmocný.  

Do ovzduší se chrom dostává v prachových částicích při spalování fosilních paliv. 

Dalším zdrojem mohou být také cementárny (cement obsahuje chrom), výfukové plyny 

z automobilů s katalyzátorem, spalovny komunálních odpadů. Atmosférickou depozicí se pak 

následně dostává do dalších sloţek ţivotního prostředí. 

Do půdy se můţe dostat ze špatně zabezpečených skládek a při nakládání s odpady, 

které chrom obsahují. Trojmocný chrom se váţe na záporně nabité půdní částice. Z toho 

důvodu proniká jen malá část z půdy do podzemních vod.  

Ve vodách jsou antropogenním zdrojem především vody z barevné metalurgie, 

koţedělného a textilního průmyslu a povrchové úpravy kovů. Vysoké koncentrace se objevují 

ve vodách z hydraulické dopravy popílků. Trojmocný chrom se z velké části ve vodě váţe na 

částice nečistot a společně klesají ke dnu do vodních sedimentů. 
[10, 11]

 

Chrom se v potravních řetězcích nehromadí. Vzhledem k dopadům na lidský 

organismus je důleţitá rozdílná toxicita trojmocného a šestimocného chromu. Trojmocný 

chrom se řadí mezi esenciální stopové prvky. Účastní se metabolismu glukosy, tuků 

a cholesterolu. Při vyšších dávkách můţe mít nepříznivé účinky na respirační systém, kdy 

můţe dojít i k astmatickému záchvatu při inhalační expozici. Vysoké dávky při orální 

expozici mohou vést například k ţaludečním potíţím, křečím, k poškození jater a ledvin, ale 

také aţ ke smrti. Sloučeniny šestimocného chromu jsou ve srovnání s trojmocnými mnohem 

toxičtější. Krátkodobá vysoká expozice těmito sloučeninami můţe způsobit vředy na kůţi při 

dotyku. Při inhalaci můţe dojít dokonce aţ k perforaci nosní přepáţky. Astmatické potíţe 

mohou být vyvolány především inhalací prachů těchto sloučenin. Dlouhodobé působení vede 

k tvorbě vředů a nádorů dutiny nosní, plic a zaţívacího traktu. Chrom je veden jako lidský 

karcinogen, který způsobuje rakovinu plic. Významným protijedem je kyselina askorbová, 

která šestimocný chrom převádí redukcí na trojmocný chrom. 
[12]

 

Zde jsou uvedeny některé limity pro šestimocný chrom v České republice: 
[13]

 

Přípustný expoziční limit    0,05 mg/m
3
. 

Nejvyšší přípustná koncentrace   0,1 mg/m
3
-v ovzduší pracovišť. 

Nejvyšší přípustná koncentrace v orné půdě  40 mg/kg. 

Nejvyšší přípustná koncentrace v pitné vodě 50 µg/l.  
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2.4 Kadmium 

Kadmium (Cd) je měkký, kujný, stříbřitý kov s teplotou tání 321 °C. Nejčastěji se 

vyskytuje v oxidačním stavu Cd
+II

. 
[5, 6, 16]

 

Přírodním zdrojem jsou především sopečné výbuchy, hlavně podmořských sopek. 

V malém mnoţství se nachází také v půdě a horninovém prostředí. Antropogenní zdroje jsou 

přibliţně 8 vyšší neţ přírodní. Do ovzduší se kadmium dostává při spalování fosilních paliv, 

komunálního a nemocničního odpadu, dále také při jeho těţbě, výrobě a zpracování. 

Kadmium, uvolňované do ovzduší, se váţe na částice popílku, které zde mohou zůstávat více 

jak týden. Po té přecházejí atmosférickou depozicí do půdy a vody. Takto dochází k distribuci 

na velké vzdálenosti. 

Do půdy se dostává především atmosférickou depozicí městských průmyslových 

aerosolů, zaváţením čistírenských kalů na pole a hnojením fosfátovými hnojivy, které jsou 

kontaminované kadmiem. V půdě se pak váţe na částice jílu a prachu. Vysoké koncentrace 

způsobují neschopnost půdních mikroorganismů rozkládat organickou hmotu a polutanty. 
[10, 11]

 

Ve vodě bývají zdrojem kadmia především odpadní vody z galvanického pokovování 

a z výroby Ni-Cd baterií a také splach z půd. Ve vodních sedimentech je obsah kadmia více 

neţ desetkrát vyšší neţ ve vodě. K uvolnění kadmia můţe dojít například při změně hodnoty 

pH. Kadmium je velmi toxické pro vodní organismy a negativně ovlivňuje samočisticí 

schopnost vody. 
[9]

 

Dochází k hromadění kadmia také v potravních řetězcích. V lidském organismu 

působí jako velmi toxický prvek s vysokým akumulačním koeficientem. Poškozuje především 

ledviny. Akutní toxicita se vyznačuje postiţením dýchacího ústrojí, zvracením a průjmem. 

Můţe dojít k selhání ledvin, srdce a plic. Chronická expozice má především nepříznivý vliv 

na metabolismus ţeleza, v tomto případě dochází k anemii, nebo na metabolismus vápníku, 

coţ způsobuje odvápnění kostí. Kadmium je pravděpodobný lidský karcinogen, který můţe 

způsobovat rakovinu plic a prostaty. Poškozuje plod, je teratogenní. 
[12]

 

Zde jsou uvedeny některé limity kadmia v České republice: 
[13]

 

Přípustný expoziční limit    0,05 mg/m
3
. 

Nejvyšší přípustná koncentrace   0,1 mg/m
3
 v ovzduší pracovišť. 

Nejvyšší přípustná koncentrace v orné půdě  1 mg/kg. 
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Nejvyšší přípustná koncentrace v pitné vodě 5 µg/l
l
.  

2.5 Arsen 

Arsen (As) je polokovový prvek s teplotou tání 817 °C. Ve sloučeninách se vyskytuje 

v mocenství As
-III

, As
+III

, As
+V

. Arsen je častou součástí hornin a půd, ze kterých se 

zvětráváním dostává do dalších sloţek ţivotního prostředí. Dalším přírodním zdrojem můţe 

být vulkanická činnost.  

Do ovzduší se dostává při spalování fosilních paliv a dřeva, které je konzervované 

přípravky obsahujícími arsen. Nejvýznamnějším zdrojem je spalování v elektrárnách, kdy se 

uvolňuje ve formě vázané na popílek. Vysoké koncentrace se mohou objevovat také v okolí 

metalurgických závodů, které zpracovávají měď a olovo. Atmosférickým spadem se dostává 

do půdy a vody. K zamoření půdy dochází také při nadměrném pouţívání pesticidů s obsahem 

arsenu. 
[10, 11]

 

Do vod se dostává z nalezišť arsenových rud, ze špatně zabezpečených skládek 

odpadů. Je obsaţen v odpadních vodách z praní prádla. Rovněţ pouţívání pesticidů s arsenem 

vede k zamoření vod. 
[7]

 

Působení arsenu na lidský organismus závisí především na rozpustnosti sloučeniny. 

Například kovový arsen je nejedovatý, ale v organismu je metabolizován na toxické látky. 

Pokud je arsen vázaný v organických látkách, je obvykle méně toxický neţ v látkách 

anorganických. Nejvíce je přijímán v potravě, méně v pitné vodě a minimálně ze vzduchu. 

Akutní expozice můţe poškodit buňky nervového systému, ledvin, jater, střev a také pokoţky. 

Při vdechnutí dochází k bolestem v krku a k podráţdění plic. Při expozici zaţívacím traktem 

můţe být v těhotenství poškozen i plod. Při chronické expozici zaţívacím traktem se mohou 

objevovat různé změny na pokoţce, vypadávání vlasů a nehtů. Častá je také anemie a sníţení 

tělesné hmotnosti. Poškození jater se můţe projevit cirrhosou. Arsen je veden jako 

karcinogen, který způsobuje rakovinu kůţe a plic a zvyšuje pravděpodobnost nádorových 

onemocnění ledvin a močového měchýře a jater. 
[12]

 

Zde jsou uvedeny některé limity arsenu v České republice: 
[13]

 

Přípustný expoziční limit    0,1 mg/m
3
. 

Nejvyšší přípustná koncentrace   0,4 mg/m
3
 v ovzduší pracovišť. 

Nejvyšší přípustná koncentrace v orné půdě  není udána. 
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Nejvyšší přípustná koncentrace v pitné vodě 50 µg/l.  

2.6 Měď 

Měď (Cu) je načervenalý, kujný a taţný kov. Výborně vede teplo a elektrický proud. 

Taje při teplotě 1 083 °C. Nejčastěji se vyskytuje ve sloučeninách v mocenství Cu
+I

 a Cu
+II

. 
[5, 6]

 

Přírodním zdrojem mědi jsou sopečné výbuchy, zvětrávání, lesní poţáry a rozklad 

biomasy.  

Do ovzduší se uvolňuje například především při spalování fosilních paliv a odpadů, 

dále při těţbě a zpracování měděných rud. Do ostatních sloţek ţivotního prostředí se dostává 

především atmosférickou depozicí.  

V půdě je měď silně vázána na jílové částice a organické látky. Zůstává 

v povrchových částech půdy a není proto transportována hlouběji. 
[10, 11]

 

Zdrojem ve vodách mohou být odpadní vody z povrchové úpravy kovů, například 

z galvanizoven. Dalším jeho moţným zdrojem jsou algicidní preparáty, aplikované proti 

nadměrnému rozvoji sinic a řas. Při korozi měděných trubek se měď můţe vyskytovat v pitné 

vodě. 
[9]

 

Pro lidský organismus je měď esenciálním prvkem. Umoţňuje například růst a vývoj 

kostí, mozku, srdce a pojivových orgánů. Je důleţitá při vstřebávání a metabolismu ţeleza 

a při tvorbě hemoglobinu. Nedostatek tohoto prvku u dětí můţe způsobit fyzickou a duševní 

retardaci. Vysoké dávky však mohou způsobit střevní a ţaludeční potíţe, poškození ledvin 

a jater. Podráţdění kůţe a zánět spojivek způsobují některé sloučeniny mědi. 
[12]

 

Zde jsou uvedeny některé limity mědi v České republice: 
[13]

 

Přípustný expoziční limit    1 mg/m
3
 prachové částice,  

0,1 mg/m
3
 v dýmech. 

Nejvyšší přípustná koncentrace   2 mg/m
3
 prachové částice,  

0,2 mg/m
3
 v dýmech. 

Nejvyšší přípustná koncentrace v orné půdě  50 mg/kg. 

Nejvyšší přípustná koncentrace v pitné vodě 100 µg/l.  
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2.7 Nikl 

Nikl (Ni) je bílý, feromagnetický, kujný a taţný kov s teplotou tání 1 455 °C. 

Dobře vede elektrický proud a teplo. Nejčastěji se vyskytuje ve sloučeninách v  mocenství 

Ni
+II

. 
[5, 6]

 

Přírodním zdrojem mohou být půdní prachy, sopečný popel, aerosoly z mořské 

hladiny, ale také meteoritický prach. Nikl se uvolňuje také při lesních poţárech. Do vody se 

dostává rozpouštěním minerálů dna. 

Do ovzduší vstupuje při spalování fosilních paliv a odpadů a při těţbě a zpracování 

niklu. Atmosférickou depozicí se můţe dále dostávat do půdy a vody. 

Zdrojem v půdě můţe být aplikace čistírenských kalů. Dalším zdrojem mohou být také 

rafinerie ropy a plynu. 
[10, 11]

 

Do vody se nikl dostává především odpadními vodami z povrchové úpravy kovů 

a z barevné metalurgie. Dalším zdrojem mohou být poniklované části zařízení, které 

přicházejí do styku s vodou. 
[9]

 

Nikl má negativní vliv na lidský organismus. Můţe být přijímán potravou, inhalačně 

nebo pokoţkou. Vyskytuje se v některých enzymech, ale jeho biologická funkce není zatím 

známá. Nejznámější problém, který nikl způsobuje, jsou především koţní alergie, kterými trpí 

aţ 10 % obyvatelstva. Dochází k zarudnutí kůţe a později aţ ke koţním ekzémům. Akutní 

expozice můţe způsobit poškození ledvin, srdce, cév, zaţívacího traktu a centrální nervové 

soustavy. Dlouhodobá expozice má za následek poškození srdce a jater, záněty kůţe a sníţení 

váhy. Nikl je vede jako podezřelý karcinogen, který můţe způsobit rakovinu plic, nosní 

přepáţky a vzácněji hltanu. V cigaretovém kouři se vyskytuje velmi toxický tetrakarbonyl 

niklu, proto jsou kuřáci velmi ohroţenou skupinou. 
[12]

 

Zde jsou uvedeny některé limity niklu v České republice: 
[13]

 

Přípustný expoziční limit    0,05 mg/m
3
. 

Nejvyšší přípustná koncentrace    0,25 mg/m
3
 v pracovním prostředí. 

Nejvyšší přípustná koncentrace v orné půdě  25 mg/kg. 

Nejvyšší koncentrace hodnot obsahu v pitné vodě 100 µg/l.  
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2.8 Zinek 

Zinek (Zn) je lehce tavitelný, měkký kov. Za normálních teplot je křehký. Vede 

elektrický proud. Ve sloučeninách se vyskytuje v mocenství Zn
+II

. 
[5, 6]

 

Přírodním zdrojem zinku je především zvětrávání rud s obsahem zinku. Je běţnou 

součástí hornin, sedimentů a půd.  

Do vzduchu je zinek uvolňován při spalování fosilních paliv a také při těţbě 

a zpracování zinkových rud, ale i rud, které obsahují příměsi zinku. Váţe se na prachové 

částice a tak se atmosférickou depozicí tyto částice dostávají do půdy a vody.  

V půdě jsou zdrojem kontaminace především hnojiva, která obsahují zinek jako 

znečišťující příměs nebo deponované čistírenské kaly. 
[10, 11]

 

Zdrojem zinku ve vodě jsou průmyslové odpadní vody ze zpracování neţelezných rud, 

ze zpracování tuků, z moříren mosazi a z povrchové úpravy kovů. Dalším zdrojem mohou být 

i různé nádoby ze zinku nebo pozinkovaných kovů. 
[9]

  

Přítomnost zinku v lidském organismu je velmi důleţitá pro správné fungování 

enzymatických systémů. Patří mezi esenciální stopové prvky. Důleţitou funkci má 

v metabolismu bílkovin, nukleových kyselin a při syntéze DNA. Je důleţitý v období růstu 

organismu. Jeho nedostatek vede k pomalému hojení ran, smyslovým poruchám a zhoršování 

paměti. Naopak jeho dostatek je jednou z podmínek správného pohlavního vývoje. Nadměrná 

expozice zinkem však vede k bolestem ţaludku, ke zvracení a průjmům. Chronická 

konzumace velkého mnoţství zinku můţe ovlivňovat imunitní systém a zvyšovat riziko 

srdečních chorob. Z důvodu snadného vylučování gastrointestinálním traktem nehrozí 

kumulace zinku v těle. Pro zinek není stanoven obecný emisní ani imisní limit. 
[12]
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3 METODY ODSTRAŇOVANÍ ZE ŢIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 

Ekologie a ochrana ţivotního prostředí vyţaduje časté a důsledné sledování výskytu 

a likvidaci nejčastějších a nejzávaţnějších kontaminantů potravinového řetězce a  ţivotního 

prostředí. Mezi tyto kontaminanty patří také těţké kovy. Vyskytují se jak v  přírodních 

vodách, tak ve vodách odpadních, z průmyslu a čistíren vod městských aglomerací. Právě 

tak se vyskytují v půdách, horninách, pevných průmyslových a kapalných odpadech, včetně 

odpadů komunálních. Odtud se vyluhováním dostávají do potravinového řetězce. Tato 

skutečnost si vyţaduje jejich odstraňování. Za tímto účelem se pouţívají jak tradiční 

metody, tak metody netradiční. Jedná se hlavně o fyzikální a chemické metody nebo  jejich 

kombinace. 

3.1 Cementace 

Cementace je jedním z nejstarších procesů hydrometalurgie. Při tomto procesu 

dochází k vylučování ušlechtilého kovu na povrchu méně ušlechtilého kovu, který se oxiduje. 

Na rozdíl od sráţení je výsledkem procesu čistý kov. Pouţívají se například dvojice kovů jako 

Cu-Fe, Zn-Cu, Al-Cu, Cu-Ni, Co-Zn, Pb-Fe. 
[17]

  

Z termodynamického hlediska se cementace řídí redukčními potenciály kovů. Čím 

je tento redukční potenciál kovu více negativní, tím více je pak iont kovu v daném roztoku 

stabilnější. Ušlechtilé kovy mají potenciál kladný a jsou tzv. elektropositivní, málo 

ušlechtilé jsou naopak tzv. elektronegativní. Redukční pochod kovového iontu lze popsat 

následující rovnicí č. 1: 

M
z+

 + z·e
-
 → M(s)                       Rovnice 1 

kde je: 

M  kationt, 

z  náboj kovu, [počet], 

e  elektron, 

s  označení pro pevnou látku, 

Probíhající elektrochemický děj lze pak popsat Nernstovou rovnicí po jejím 

zjednodušení tím, ţe aktivity kovů v oxidačním stupni nula jsou rovny jedné a rovnice tak 

nabude tvaru (rovnice 2): 
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EM =EM° + (RT/z F) ln aMz+
 
         Rovnice 2 

kde je: 

E  potenciál kovu [V], 

E°
  

standardní redukční potenciál [V], 

R  universální plynová konstanta [8,31433 J·K
-1

·mol
-1

], 

T  termodynamická teplota [°K], 

F  Faradayova konstanta [9,64870·10
4
C·val

-1
], 

z  náboj kovu [počet], 

aM
z+

  aktivita iontu kovu s nábojem“z“.  

Nejběţněji se pouţívá cementace mědi pomocí ţeleza, pro kterou byly vyvinuty 

reaktory a příslušná zařízení. Reaktory jsou naplněný ţeleznými hoblinami, čímţ dojde 

k zvětšení povrchu, a roztok mědi jimi protéká velkou rychlostí. Na povrchu ţeleza 

dochází k cementaci mědi, která se vlivem rychlosti proudícího roztoku odlupuje a je 

unášena dále do usazovací zóny, kde se následně hromadí. Takto zředěný roztok se pak 

míchá s novým a proces se opakuje. Jedná se o kontinuální proces cementace. Vysoká 

rychlost a nedostatek času k vyloučení mědi (kovu) ale neumoţňuje její dokonalé 

odstranění. Výtěţnost rovněţ sniţují různé parazitární reakce. Obdobně lze pouţít 

cementaci u dvojic kovů Ag-Cu, Zn-Cu, Pb-Fe, Cu-Ni, Co-Zn nebo Al-Cu. Standardní 

redukční potenciály jsou tabelovány. 
[18]

 

3.2 Sráţecí metody 

Sráţení je klasická a poměrně běţná metoda pro odstraňování kationtů a aniontů 

z roztoků. Při sráţení přechází rozpuštěné sloţky do méně rozpustné formy za vzniku 

sraţenin-kalů. Výhodou sráţení je právě jednoduchost a poměrně nízké náklady. Naopak 

nevýhodou je tvorba velkého mnoţství kalu a nízká selektivita metody.  

Iontové sloučeniny rozpuštěné ve vodě disociují na jednotlivé ionty. Rovnováhu mezi 

tuhou fází a roztokem lze vyjádřit obecnou rovnicí rozpouštění tuhého elektrolytu ve vodě 

v nasyceném roztoku, kdy se ustanovuje heterogenní rovnováha mezi tuhou fází 

a hydratovanými ionty v roztoku (rovnice 3): 
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(MmBn)t ↔ m M
n+

 + n B
m-

          Rovnice 3 

kde je: 

M  kationt,  

B  aniont,  

m, n číselné označení pro počty atomů odpovídající ekvivalenci elektronů, 

t teplota. 

Dynamická rovnováha přechodu iontů z tuhé fáze do fáze roztoku se vyjadřuje 

rovnováţnou konstantou K (rovnice 4): 

K = aM
m

.aB
n
/a(MmBn)t             Rovnice 4 

kde je: 

K  rovnováţná konstanta, 

aM
m

  aktivita iontu kovu s nábojem“m“.  

aB
n

  aktivita aniontu kovu s nábojem“n“, 

M  kationt,  

m, n  číselné označení pro počty atomů odpovídající ekvivalenci elektronů,  

Zahrnutím jednotkové aktivity tuhé fáze do konstanty (Ks)T, která se nazývá součin 

rozpustnosti, se výraz zjednoduší na tvar (rovnice 5): 

(Ks)T = aM
m

·aB
n
           Rovnice 5 

kde je:    

(Ks)T           konstanta jednotkové aktivity tuhé fáze, 

aM
m

  aktivita iontu kovu s nábojem“m“,  

aB
n

  aktivita aniontu kovu s nábojem“n“. 

Pro dostatečně zředěné roztoky se místo aktivit pouţívá molární koncentrace. 

U koncentrovanějších roztoků se provádí korekce pomocí tzv. aktivitních koeficientů. 

Součiny rozpustnosti jsou pro velké skupiny látek tabelovány. 
[5, 6]

 Pro dekontaminaci těţkých 

kovů se sráţecích metod a postupů pouţívá velmi často. Uvedená teorie sráţení také osvětluje 

to, proč dochází k vyluhování těţkých kovů do vodního prostředí a proč je jimi 

kontaminováno z relativně nerozpustných materiálů tj. zemin, rud a odpadů. 
[11]
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Sráţení se provádí v zásadě anorganickými nebo organickými sráţedly. Zde se 

vyuţívá aniontů, které jsou schopny s iontem příslušného kovu reagovat a vytváří v daném 

prostředí dostatečně nerozpustnou sloučeninu s moţností její separace. Obecně platí, ţe čím je 

niţší součin rozpustnosti (Ks), tím se bude sloučenina méně rozpouštět. Rozpustnost sraţenin 

je však ovlivněna i dalšími faktory jako například teplotou, aktivitou iontů, koncentrací 

vlastních a jiných iontů disociací, velikostí částic sraţeniny, moţností vzniku komplexů, 

hodnotou pH, krystalinitou a amorfinitou sraţeniny, chemickým sloţením ale také 

provedením sráţení, moţností vzniku koloidů či spolusráţecími efekty. Sráţecích metod 

vyuţívá především analytická chemie, ale také různé anorganické i organické technologie. 
[17]

 

Pro sráţení se nejvíce vyuţívají hydroxidy vápenatý, sodný, draselný a amonný. 

Naopak pro vznik uhličitanů lze pouţít plynný oxid uhličitý, uhličitan sodný a draselný, 

výjimečně amonný. Pro velmi nízké zbytkové koncentrace je vhodné aplikovat sráţení 

sulfanem, sulfidem sodným, sulfidem ţeleznatým nebo sulfidem amonným. U čištění 

některých vod se pouţívají také fosfáty a polyfosfáty. 
[11, 19]

 

Pro speciální metody se většinou pouţívají organická sráţedla, u kterých hraje velmi 

významnou roli jejich specifičnost a jednoduchost jejich převedení v oxidy kovů případně 

samotný kov. Pro sráţení se jako náhrada za sulfid sodný v tomto případě pouţívá například 

TMT (2,4,6-trimerkapto-1,3,5-triazin), Který má nízkou toxicitu jak pro člověka, tak rovněţ 

pro vodní organismy a odpadá nepříjemný zápach a především toxicita sulfanu. 

Dialkyldithiokarbamáty mají schopnost sráţet těţké kovy i v přítomnosti komplexotvorných 

látek jako je například EDTA (kyselina ethylendiamintetraoctová) Moţným předávkováním 

se ale zvyšuje riziko toxicity a jejich přebytky se pak musí likvidovat chlorací.  

S rozvojem jaderného průmyslu se vyvinulo a odzkoušelo mnoho speciálních látek pro 

sráţení těţkých a jiných kovů, včetně následných i prvotních operací jako je například 

extrakce, elektrochemické metody, chromatografické metody, destilační metody nebo sorpční 

metody. V mnoha případech lze pomocí tzv. maskovacích činidel danou metodou 

získat/oddělit specifikovaný kov-kationt nebo aniont. 
[17]

 

3.2 Ionexové technologie 

V 19. a 20. století se výzkum zaměřoval na studium výměny kationtů a aniontů na 

různých látkách v souvislosti s jejich sorpcí. Na základě zjištěných poznatků pak byly 

vypracovávány různé metody, u kterých byl vyuţit princip sorpčních procesů probíhajících na 
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jílech a různých minerálech. To vedlo k vývoji zeolitických materiálů a dnešním polymerním 

syntetickým iontoměničům. Základem těchto sorpčních pochodů je především schopnost 

vhodně zvolených a upravených materiálů vyměňovat ionty v roztoku.  

Prvně byly tyto poznatky s výměnou iontů aplikovány v technologiích úpravy pitné 

vody a také při vývoji nových analytických metod potřebných pro sledování její kvality. 

Základem byla výměna kationtů vápníku a hořčíku za sodné ionty. Tato metoda se dodnes 

pouţívá ke změkčování vody. Po vyčerpání kapacity sodných iontů se provádí regenerace 

a hmota iontoměniče se můţe opětovně pouţít. Prodlouţení recyklačních cyklů 

iontoměničových hmot vedlo společně s dalšími specifickými poţadavky k vývoji a pouţívání 

iontoměničových hmot na bázi polymerů a k jejich řízené výrobě.  

Zeolity a jim podobné iontoměniče se dnes pouţívají pouze u některých 

technologických procesů či jiném vyuţití, kde by zavedení polymerních, tedy syntetickou 

cestou připravených iontoměničů, bylo neekonomické. V některých případech se místo 

přírodních zeolitů pouţívají uměle vyrobené zeolity. Polymerní iontoměniče však mají 

nesporně mnoho výhod proč je v technologiích a při analýzách pouţívat. Jedním z důvodů 

jsou zcela jistě poměrně nízké finanční náklady. 
[20]

 

Látky, které jsou schopné vyměňovat ionty mezi ionexovou fází a roztoky elektrolytů 

se nazývají ionexy. Jedná se o makromolekulární sloučeniny, jejichţ základ je tvořen 

trojrozměrným skeletem, na kterém jsou zabudovány funkční skupiny a ty disociací poskytují 

fixované ionty. 
[17, 21]

  

Iontoměniče lze dělit na:  

1. Katexy jsou měniče kationtů, které mají záporně nabité funkční skupiny. Funkční 

skupinou silně kyselých katexů bývá SO3H, která disociuje na SO3
-
. 

2. Anexy jsou měniče aniontů a mají kladně nabité funkční skupiny. Silně bazické anexy 

jsou schopny disociace při jakékoliv hodnotě pH.  

V praxi se jako ionexy pouţívají především syntetické vysokomolekulární organické 

látky, většinou na bázi polyakrylátu, styrenu, fenolformaldehydových pryskyřic apod. 

Divinylbenzen se obvykle pouţívá jako síťovací činidlo v různých koncentracích. 
[17]

  

Teorie měničů iontů je velmi sloţitá a nelze ji v rozsahu této práce dostatečně 

vysvětlit. Na základě této skutečnosti se zde spíše zaměřím na jejich technické pouţití. 

Měniče kationtů se rozdělují na silně a slabě kyselé, měniče aniontů na silně a slabě zásadité.  
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Funkční skupinou silně kyselých katexů bývá SO3H, která disociuje na SO3
-
. Tento 

ionex se sulfonovou funkční skupinou lze pouţít pro sorpci volných iontů. Štěpí neutrální soli 

na odpovídající kyseliny a přechází pak v odpovídající formu soli. Disociují při všech 

hodnotách pH. Pro zachycení komplexně vázaných kationtů je nutné, aby katex byl v H
+
 formě. 

Zvýšená koncentrace H
+
 iontů v okolí funkčních skupin tak sníţí hodnotu pH roztoku, tím 

stabilitu komplexu a umoţní zachycení volného iontu. Selektivita pak úměrně vzrůstá 

s rostoucím atomovým číslem a mocenstvím iontu. Naopak pokles selektivity nastává se 

zvětšujícím se iontovým poloměrem hydratovaného iontu. Obecně selektivita klesá v řadě od 

Ni
2+

>Cu
2+

>Zn
2+

. Ionex disociuje v celém rozmezí hodnot pH. 
[17, 22]

 Komerčně dostupnými 

ionexy se sulfonovými skupinami jsou například Lewatit S-100, Purolite C-100 nebo 

Amberlite IR-120.  

Slabě kyselé katexy disociují pouze v neutrální a zásadité oblasti hodnot pH. Funkční 

skupinou bývá karboxylová skupina COOH, která disociuje na COO
-
 Mají schopnost vázat 

kovy z roztoků, které obsahují komplexotvorná činidla. Kovy s komplexotvornou látkou ale 

musí mít niţší konstantu stability. Silněji vázaný kov v komplexu pak nelze z roztoku 

odstranit a projde tak iontoměničovým zařízením aţ do výstupního filtrátu. Takovýto ionex je 

vhodný například pro separaci kovů z jejich roztoků. Efektivní hodnota pH, kdy je výměnná 

kapacita závislá na jeho výši, je v rozmezí hodnot pH=6-14. Selektivita klesá v pořadí 

Cu
II+

>Co
II+

>Zn
II+

>Ni
II+. 

Ve srovnání se silně kyselým katexem je selektivita u slabě kyselých 

katexů k iontům alkalických kovů obrácená. 
[17]

  

Silně bazické anexy jsou schopny disociace při jakékoliv hodnotě pH. Jejich funkční 

skupina je tvořena kvartérní amoniovou solí. Lze rozlišit dva typy silně bazických anexů. 

Typ I má na atomu dusíku navázané tři methylové skupiny. Naopak typ II má na atomu 

dusíku vázány odlišné skupiny, a sice dvě methylové skupiny a jednu hydroxyethylovou. 

Dalším typem je pak selektivní ionex, který má na dusíku navázané tři ethylové skupiny a lze 

ho pouţít například pro odstraňování dusičnanů z pitné vody. Zatímco Typy I a II 

upřednostňují vazbu se síranovým aniontem před dusičnanovým, tento ionex naopak 

upřednostňuje vazbu s dusičnanovým aniontem. 
[23]

  

Slabě bazické protonizují pouze v neutrálním a kyselém prostředí. Obvyklou funkční 

skupinou bývají zpravidla aminoskupiny. Slabě bazické anexy, s funkční skupinou 

oligoethylenaminovou selektivně sorbují kationty těţkých kovů z komplexů s amoniakem, 

kyselinou nitrilotrioctovou (NTA), kyselinu ethylendiamintetraoctovou (EDTA), citranem 

sodným. 
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Jako funkční skupiny se pouţívají: 

 diethylentriamin (DETA), 

 triethylentriamin (TETA), 

 tetraethylenpentamin (TEPA), 

 pentaethylenhexamin (PEHA). 

Ostatní typy ionexů se pouţívají spíše pro jiné účely neţ odstraňování těţkých kovů 

a je třeba volit jejich pouţití na základě podrobných informací od jednotlivých výrobců nebo 

dle zkušeností z literárních odkazů, obzvláště pak z vyuţití v analytické chemii. 

Katexy chelatující s iminodiacetátovými funkčními skupinami jsou schopny vázat 

kovy jak z roztoků, kde jsou přítomny ve formě volných iontů, tak také z roztoků 

obsahujících komplexotvorné látky. Vazba, respektive její pevnost, je zesílena tvorbou tří 

koordinačních interakcí atomu kovu s volnými páry atomů kyslíku a dusíku. V praxi se 

uplatňují především při odstraňování těţkých kovů například z odpadních vod, nebo při 

separaci těţkých kovů v hydrometalurgii, ale také při dělení kovů v analytické chemii. Jejich 

pouţití, díky niţší stabilitě kovových komplexů, má ale poměrně omezenou pouţitelnost 

v oblastech s nízkou hodnotou pH. 

Iontoměniči lze tedy uskutečnit kompletní deionizaci vody. Taktéţ mohou být vyuţity 

jako sráţedla. Příkladem této aplikace můţe být například sráţení těţkých kovů na anexu 

nasyceném sulfanem nebo sráţení iontů manganatých, ţelezitých a chromitých na silně 

bazickém měniči v hydroxylové formě. Tímto postupem lze rovněţ dělit izotopy s krátkým 

poločasem rozpadu.  

Iontoměniče však lze také pouţít i v nevodných či směsných rozpouštědlech. Pouţití 

výměny iontů je především závislé na elučním činidlu, teplotě, zrnitosti, průtokové rychlosti, 

rozměrech zařízení a rovněţ jejich regeneračních schopnostech a moţnostech. Pro 

odstraňování těţkých kovů se pouţívají velmi výhodně chelatační ionexy, které dokáţou 

odstranit i stopová mnoţství kovů z vod obsahujících komplexotvorné látky přírodního či 

syntetického typu. 
[11, 19, 24]

 

3.3 Membránové technologie 

Membránové technologie jsou poměrně nové a také ekonomicky výhodné. Doplňují 

separační procesy. Vůči separovaným látkám je tato metoda poměrně šetrná a její energetická 
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náročnost je nízká. Při membránovém procesu dochází k selektivnímu transportu jedné látky 

přes membránu vlivem různých vlastností dělených látek. 
[17, 25] 

 

Membrány se rozdělují podle svého chemického sloţení na homogenní a heterogenní. 

Podle vnitřní struktury se pak dělí na symetrické a asymetrické a na iontově aktivní nesoucí 

kladný, záporný nebo neutrální náboj. Posuzovanými hlavními parametry membrán jsou 

především jejich propustnost a selektivita, tedy schopnost oddělení vybraných látek 

z rozdělovaného média. Permselektivitou se označuje míra zvýhodnění určitých látek, 

případně iontů určitého kovu, před ostatními přítomnými látkami či ionty v dělené směsi. 

Membrány se připravují nejčastěji z organických polymerů, keramiky, sintrovaných skel, 

uhlíku nebo kovů. Samotné pouţití membránových procesů však vyţaduje dokonalé zvládnutí 

přípravy membrán včetně jejich tvarování a to z důvodů zvětšování jejich povrchů 

a intenzifikace celého procesu. Pro membránové technologie se vyuţívají především 

semipermeabilní membrány, tedy polopropustné. 

Hnací silou membránové technologie je rozdíl koncentrací před a za membránou, 

rozdíl tlaku před a za membránou, působení elektrického pole, teplotní gradient, tedy rozdíl 

teplot mezi dvěma fázemi oddělenými membránou. 

K zahájení separace přes membránu můţe dojít pouze tehdy, pokud existuje 

dostatečná hnací síla, která musí překonat všechny síly působící v opačném směru. To při 

praktickém vyuţití znamená, ţe vyšší stupeň vyčištění vyţaduje také úměrně větší mnoţství 

energie. 
[17, 25]

 

Teorie membránových procesů je velmi sloţitá a specifická. Při pouţití jednotlivých 

technik je nutné samostatné posouzení, které se však vymyká zadání této bakalářské práce a je 

třeba je studovat z odborných informačních zdrojů samostatně pro kaţdý dílčí případ. 

Membránové separace lze rozlišit podle hnací síly procesu na: 
[25]

 

 tlakové, kde patří mikrofiltrace, ultrafiltrace, reverzní osmosa, 

 difusní, kde lze zařadit dialýzu, 

 elektrodifusní, kde patří elektrodialysa.  

Pro čištění roztoků těţkých kovů se nejvíce uplatňují procesy tlakové 

a elektromembránové. Nejrozšířenější jsou membránové procesy například při úpravě vody, 

odstraňování iontů z chladících a ostatních technologických okruhů jaderných reaktorů či 

odsolování mořské vody nebo také při hemodialýze spojené s umělou ledvinou, kde se hlavně 
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zohledňuje snadná kontrola a vysoká účinnost. 
[18,26]

 Membránové procesy jsou rovněţ shodné 

nebo velmi podobné také při vyuţívání rostlin k odstraňování těţkých kovů ze ţivotního 

prostředí. Dosavadní znalosti o membránových systémech lze tak pro tuto aplikaci velmi 

dobře vyuţít.  

Kombinovaným procesem reversní osmosy a iontové výměny lze odstranit aţ 99 % 

rozpuštěných látek. Vhodným uspořádáním technologického procesu se sniţují také náklady 

i mnoţství pouţívaných chemikálií proti klasickým pouze ionexovým stanicím. Tato metoda 

se vyuţívá především k výrobě ultra čisté vody pro mikroelektroniku (výroba polovodičů) či 

v některých teplárnách jako například v Lovochemii, a.s., Lovosice. Podobně se vyuţívá 

spojení iontové výměny a elektrolysy při odstraňování mědi z důlních vod, nebo při procesech 

obohacování uranu nebo dělení některých lanthanoidů. 
[17, 26]

 

3.4 Elektorextrakce 

Elektrochemické procesy se mohou rozdělit na elektroseparační, kdy se vyuţívá toku 

nabitých částic v elektrickém poli a na procesy, kde je podstatou reakce na elektrodách. Na 

katodě probíhá redukční děj, tedy daný kov se vylučuje a na anodě probíhá oxidační děj. 

U elektrochemických procesů dochází ke změně oxidačního stavu polutantu, například 

vylučování těţkých kovů v metalické formě na povrchu elektrody.  

Hlavní přednost elektrochemických procesů spočívá v pouţití elektronu jako reakční 

komponenty (chemické reakce). Elektrochemické procesy jsou procesy oxidačně redukční, 

kde na katodě probíhá redukční děj a na anodě oxidační děj, bez ohledu na polaritu elektrody.  

Mezi hlavní výhody patří zpracování vstupního roztoku bez přídavku dalších 

chemických látek ovlivňujících sloţení. Polutant je převeden na méně toxickou, nezávadnou 

formu. Při výběru vhodného materiálu elektrody a kontrolou potenciálu elektrody lze 

dosáhnout poměrně vysoké selektivity při odstraňování polutantu.  

Elektrochemické procesy lze vyuţít při likvidaci mikrobiologické kontaminace. 

Zařízení jsou velice jednoduchá a velikosti zpracovávající objemy roztoků jsou v řádech cm
3
 

aţ po zařízení schopná zpracovávat desítky m
3
. Elektrolysery lze bez problémů zapojovat do 

větších celků a tím zvyšovat velkou kapacitu. Automatizace umoţňuje vytvářet systémy 

s minimálními nároky na obsluhu.  Elektrochemická reakce probíhá na fázovém rozhraní 

elektroda-roztok. Jedná se o heterogenní proces, proto je nutné zabezpečit dostatečný 
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transport reaktantů k fázovému rozhraní. V případě zpracování zředěných roztoků se transport 

stává řídícím dějem celého procesu.  

Hlavní oblastí vyuţití elektrochemických procesů jsou úprava vod obsahující těţké 

kovy, které je moţné katodicky vyloučit a odstranění převáţně organických nečistot pomocí 

anodické oxidace. Elektrochemické procesy se vyuţívají hlavně při zpracování odpadních 

vod. Za hlavní nedostatek lze označit především vysoké provozní náklady z důvodu ceny 

elektrické energie.  

Elektromembránové separační procesy vyuţívají pohybu částic v elektrickém poli. 

Kladně nabité částice migrují směrem ke katodě a naopak záporné částice směrem k anodě. 

Z hlediska úpravy vod jsou nejvýznamnějšími elektromembránovými procesy elektrodialysa 

a elektrodeionizace.  

Iontovou výměnu a elektrolysu lze kombinovat několika způsoby. Elektrolysa se 

vyuţívá pro zpracování a recyklaci regeneračních roztoků a zpracování koncentrovaných 

roztoků. Iontovou výměnu a selektivní sorpce lze aplikovat při zpracování zředěných roztoků 

a při regeneraci nasycených ionexů. Vznikají tak koncentrované roztoky zachycovaných 

látek. 
[17]

 

3.5 Remediační techniky 

Před koncem osmdesátých let 20. století byl proces biosorpce povaţován za 

zvláštnost. Počáteční vývoj procesu biosorpce směřoval převáţně k znovuzískávání kovu 

z odpadních vod. Zvyšující se zájem o ţivotní prostředí a hledání finančně méně náročných 

technologií s vyuţitím různých organismů v odstraňování kovů postavilo biosorpci do popředí 

zájmu. 
[17, 27]

  

Biosorpce je v podstatě pasivní fyzikálně-chemická sorpce kovů a jejich iontových 

forem na aktivní místa specifických molekulárních struktur buněčné stěny nebo extracelulární 

polymery. 
[27, 28]

 Tento proces je pasivní, není nijak závislý na metabolismu mikroorganismů, 

proto jsou kovy schopné vázat se i na mrtvou biomasu. Chemické sloţení povrchových 

struktur mikroorganismů určuje afinitu kovů k mikrobiální biomase. Na povrchu buněk se 

nachází molekuly obsahující různé funkční skupiny jako například karboxylové, hydroxylové, 

aminové, fosforylové aj., které jsou schopné reagovat s kovy fyzikálně-chemickými 

interakcemi. 
[29]
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Biosorpční metody se nejčastěji vyuţívají například k čištění kontaminovaných vod 

s nízkou koncentrací kovu. Jako nejvhodnější sorpční materiál se vyuţívá například biomasa 

hub a kvasinek (rody Rhizopus, Aspergillus, Streptoverticilium, Saccharomyces). Vysoký 

sorpční potenciál vykazují také bakterie Bacillus sp. Dalším dobrým sorpčním materiálem 

mohou být mořské fotoautotrofní mikroorganismy a zelené řasy rodu Chlorela. 
[28, 30]

 

Vyuţívají se také různé neţivé materiály například šišky borovice Pinus sylvestris, kůra 

stromů, arašídové slupky, chitosan, coţ je v podstatě chelatující biopolymer, který se vyrábí 

deacetylací chitinu a vyskytuje se ve schránkách krabů, humrů a dalších korýšů. 
[17, 31]

  

Zájem o proces biosorpce je motivován především hledáním finančně méně náročných 

technologií. Výhodou biosorbentů, v porovnání se syntetickými sorbenty, je především jejich 

mnohem niţší cena, ale i jednoduchost provedení. Velký specifický povrch bakteriální 

biomasy znamená velkou sorpční kapacitu. Výhodou je rovněţ také moţná desorpce a zpětná 

recyklace biosorbentů (získání kovu). 
[17, 27, 31]

 Biosorpce je velmi rychlý proces nezávislý na 

metabolismu buňky, nevytváří se metabolity 
[27, 28]

. Pokud je v roztoku přítomen více jak 

jeden kov, můţe se komplikovat chování jednotlivých biosorbentů. Dochází například 

k reakci se sorbentem a původním kovem. Proces biosorpce závisí na fyzikálně-chemických 

faktorech. Například vysoké hodnoty pH vedou k precipitaci kovu a k omezení celého 

procesu. 
[27, 32]

  

Při biosorpci těţkých kovů se jedná o velmi rychlý proces (řádově 5-15 min.). Je to 

proces spíše pasivní a není příliš ovlivňován metabolickými inhibitory. 
[27, 28] 

Vazba kovových 

iontů je ovlivněna hodnotou pH prostředí, teplotou, přítomností jiných látek a iontů 

v prostředí. Při biosorpci se mohou uplatnit tyto následující procesy: 
[27, 28, 32, 33]

  

1. fyzikální adsorpce,  

2. chemisorpce,  

3. iontová adsorpce. 

Během fyzikální adsorpce drţí adsorbované molekuly na povrchu adsorbentu 

mezimolekulové, tzv. van der Waalsovy, síly. Ty působí mezi všemi druhy částic. Fyzikální 

adsorpce není specifická, probíhá na celém povrchu pevné látky a je prakticky okamţitá. 

Molekuly tak neztrácí identitu a zpětná desorpce je proveditelná. Adsorpce nastává rovněţ do 

více vrstev.  

Při chemisorpci dochází k chemické interakci adsorbentu a adsorbátu. Tento děj je 

vázaný na určitá místa na povrchu adsorbentu tzv. adsorpční centra. Můţe se tvořit jen jedna 
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vrstva molekul (molekulová adsorpce). Chemisorpce je povrchová reakce, při které dochází 

k porušení a vytvoření chemických vazeb. 
[33]

  

Během iontové adsorpce se přednostně zachytává jeden z přítomných iontů elektrolytu. 

K povrchu jsou molekuly poutané tzv. Coulombovými přitaţlivými silami. Adsorpcí iontů tak 

získává tuhá částice příslušný elektrický náboj. Působením elektrostatických sil se vytváří druhá 

vrstva, opačně nabitých iontů a vzniká elektrická dvojvrstva. 

Při iontové výměně (Obrázek č. 1) se za vázaný iont dostává do roztoku iont z povrchu 

tuhé látky nebo také iont z vnější části elektrické dvojvrstvy. Iontová výměna uskutečňována 

na povrchu biomasy vyuţívá iontově výměnné vlastnosti polysacharidů, zúčastněných na 

stavbě buněčné stěny. 

 

Obrázek 1: Iontově výměnná biosorpce mědi 
[32]

 

Buněčné stěny obsahují hlavně polysacharidy, proteiny a lipidy, které obsahují velké 

mnoţství funkčních skupin například karboxy, hydroxy, sulfo, fosfo, amino skupiny a ty 

právě mají schopnost na sebe vázat ionty kovů. Ve své struktuře obsahují například celulosu, 

mannitol, chitosan, algináty a jiné látky, které jsou obsaţeny v biosorbentech rostlinného 

původu. 
[17]

 V následující Tabulce č. 1 jsou uvedeny hlavní vazebné skupiny, které se mohou 

uplatňovat při biosorpci. 
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Tabulka 1: Hlavní vazebné skupiny uplatňující se při biosorpci 
[32]

 

 

Získání kovu z vodného roztoku a vazebná místa ovlivňuje hodnota pH prostředí. Při 

nízkých hodnotách pH jsou místa na buněčném povrchu těsně vázána s H
+
 ionty. Pro jiné 

kationy v roztoku jsou proto nedostupné. Při vyšších hodnotách pH roztoku vzrůstá počet 

ligandů s negativním nábojem, coţ umoţňuje vazby jiných kationů. Všeobecně lze tedy říci, 

ţe proces biosorpce kovů vzrůstá mezi hodnotami pH 4-8 a je omezen volbou biomasy 

a odstraňovaným kovem.  

Na biosorpci kovů má vliv také teplota. Nejčastěji ovlivňuje konfiguraci buněčné stěny, 

stabilitu kovu v roztoku, stabilitu komplexu buňka-kov a podobně. Mnohé studie prokázaly, ţe se 

například biosorpce mědi uskutečňuje v poměrně širokém teplotním rozmezí. 
[32, 33]

  

Důleţitá je rovněţ koncentrace kovu ve vodném prostředí. Různé studie prokázaly 

vzrůst adsorpce u některých kovů aţ do určité koncentrace. Při vyšší koncentraci však jiţ byl 

sledován slabý pokles biosorpce kovu. 
[27, 31, 34]

  

Dalším důleţitým faktorem je také povaha biomasy. Prokázalo se, ţe vysoká 

koncentrace biomasy odstraňuje velmi dobře kov z roztoku, ale hmotnost kovu vztaţena na 

miligram suché hmotnosti biomasy je poměrně nízká. 
[28, 32, 33]

  

Při mnoha studiích často nebyla prokázána ţádná souvislost mezi stářím buněk 

mikroorganismů a jejich sorpční kapacitou. Rovněţ bylo prokázáno, ţe modifikace 

buněčného povrchu můţe také ovlivnit vazbu kovových iontů. Modifikace mohou být 

vyvolány jednak působením vnějších faktorů během růstu a nahromadění biomasy, ale také 

přímým působením na připravenou biomasu jako například promýváním různými detergenty, 
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působením kyselin, louhů nebo zesíťování různými organickými ředidly. Působením 

některých vnějších faktorů ale můţe být často připravená biomasa usmrcena. Bylo ale 

potvrzeno, ţe usmrcené buňky řas, streptomycet a bakterií vykazují často mnohem vyšší 

sorpční kapacitu neţ tytéţ ţivé buňky. 
[27, 28, 32]

  

K průmyslovému odstraňování těţkých kovů z odpadních vod se v posledních letech 

vyuţívá tzv. mikrobiálních biofilmů, kdy je matrice tvořena pevnou sloţkou (například jílem, 

pískem, štěrkem, dřevěnými hoblinami) a porézním materiálem (molitanem nebo jinou 

houbovitou hmotou). 
[35]

 

K regeneraci biomasy a zpětnému uvolnění kovu se často vyuţívají jednoduché 

nedestruktivní fyzikální a chemické procesy. Biomasa je opakovaně vyuţívána 

v biosorpčních/desorpčních cyklech s ohledem na její sorpční kapacitu. 
[27, 32]

 

K posouzení účinnosti a kvantifikaci biosorpce se pouţívá zjištění rovnováţného stavu 

procesu sorpce. Rovnováhy je dosaţeno tehdy, pokud jiţ mnoţství navázaného kovu dále 

neroste úměrně s časem. 
[29]

 Výpočet se provádí z následujícího vztahu (rovnice 6):  

U = V (ci – cf)/M                   Rovnice 6 

kde je: 

U  schopnost biomasy vázat kov (mg/g), 

V  objem vody (l), 

ci   koncentrace kovu (mg/l),  

cf  rovnováţná koncentrace kovu v roztoku (mg/l), 

m  hmotnost biomasy (g). 

Takto lze vypočítat schopnost biomasy vázat kov. Hodnota U se vyjadřuje v miligramech 

vázaného kovu na 1 g biomasy. Do známého objemu vody V kontaminovaného známou 

koncentrací kovu ci je přidána biomasa m. Vzorky jsou třepány po dobu dosaţení sorpční 

rovnováhy. Kaţdý vzorek je následně filtrován a nakonec je určena konečná, zbytková 

rovnováţná koncentrace kovu cf. Přičemţ hodnota cf je závislá na objemu biomasy aplikované 

na počátku. Změnami hmotnosti biomasy se získají hodnoty U, ty se pak vynáší proti cf a tím 

se získá biosorpční izoterma. Pro charakteristiku sorbentu je důleţitá především hodnota U, 

tedy jeho schopnost vázat kov.  
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O afinitě kovu k pouţité biomase odpovídá strmost získané křivky. Významná 

hodnota je zbytková koncentrace. 
[27]

 V následující Tabulce č. 2 je uvedena biosorpce kovů 

některými heterotrofy v mg/g. 

Tabulka 2: Biosorpce kovů některými heterotrofy 
[27]

 

ORGANISMUS SORBOVANÝ KOV 
ADSORPCE  

(mg/g) 

Rhizopus arrhizus Cd, Cr, Cu, Hg, Zn, Ni 30, 31, 16, 54, 91, 20, 18 

Saccharomyces cerevisiae Cu, Zn 14-40 

Aspergillus niger Cu 1,7 

Penicillium chrysogenum Cd, Cr, Cu, Pb, Zn, Hg 56, 0, 33, 9, 122, 6, 5, 20 

Candida tropicalis Cd, Cr, Cu, Pb, Zn 60, 4, 6, 80, 20, 30 

Bacillus subtilis Ni, Cd, Cu, Pb, Zn 6, 101, 152, 601, 137 

Citrobacter sp. Pb 4 000 

Bacillus licheniformis Cu, Ni 32, 29 

K popisu rovnováhy jsou navrţeny mnohem sloţitější modely jako například Langmuirův 

nebo Freundlichův a isotermy Dubinin-Radushkevichová, Redlich-Petersonová, Tothova nebo 

BET adsorpční isoterma 
[27, 28, 32, 33, 34]

  

Langmuirův model předpokládá, ţe stechiometrický poměr vazebných míst 

a vázaných individuí je 1:1 a vazebná místa mají stejnou afinitu k iontům. (Rovnice 7) 

q = q max 








 bCf

bCf

1
                Rovnice 7 

kde je: 

q  mnoţství vázaného kovu,  

qmax  nejvyšší mnoţství navázaného kovu,  

Cf  rovnováţná koncentrace kovu v roztoku, 

b  Langmuirova konstanta.  

Freundlichův model vychází zase ze skutečnosti, ţe místa s vyšší afinitou jsou 

obsazována ionty jako první (Rovnice 8). 
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q= k Ce nl /                  Rovnice 8 

kde je: 

k empiricky stanovená konstanta vztahující se k maximální vazebné kapacitě, 

n empiricky stanovená konstanta vztahující se k afinitě vazby. 

Dubinin-Radushkevichová isoterma je zaloţena na teorii adsorpce pro adsorbenty 

s energeticky nestejnorodým povrchem. Dominantními absorpčními interakcemi jsou především 

disperzní síly. Redlich-Petersonová isoterma, která je kombinací Langmuirovy a Freundlichovy 

isotermy. Tothova isoterma, je model podobný Redlich-Petersonově isotermě. Branauer-Emmett-

Tellerova (BET) isoterma na rozdíl od předchozích popisuje multivrstevnou adsorpci. V tomto 

případě dochází k absorpci kovu na povrch v několika vrstvách. 
[36]

  

Remediační techniky (Tabulka č. 3) lze rozdělit do dvou skupin, na nepřímé remediace 

a na přímé remediace. Nepřímé remediace (ex situ) řeší sanací vytěţené půdy a to buď na 

místě (on situ) nebo speciálními úpravami mimo místo znečištění podle konkrétních 

podmínek. Přímé remediace (in situ) se uskutečňují přímo na místě znečištění půdy nebo 

podzemní vody. 
[37]

 

Tabulka 3: Přehled remediačních technik anorganických polutantů a jejich principy 
[37]

  

Metoda 
Hlavní procesy 

fyzikální chemické biologické 

Vyplavování (in situ) + +  

Elektrokinetická metody + +  

Fytoextrakce   + 

Fytostabilizace   + 

Bioremediace   + 

Zpevňování a stabilizace + +  

Vitrifikace (in situ) +   

Při remediaci těţkých kovů lze pouţít celkem tři typy remediačních technik:  

1. odstranění polutantu,  

2. stabilizace polutantu,  

3. přirozené oslabení polutantu.  

Ve srovnání s organickými polutanty, které se nacházejí především v systémech 

půdních pórů, jsou anorganické polutanty převáţně asociované na povrchu půdních agregátů, 
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případně rozpuštěné v půdním roztoku. Anorganické polutanty jsou zpravidla chemické prvky 

a jsou tedy nedegradovatelné. Během jejich remediace není tedy moţné vyuţít metodu 

biodegradace.  

Remediace anorganických polutantů in situ je zaloţena na pomalém pohybu polutantů 

s půdním roztokem, nebo na konverzi a inkorporaci polutantů na pevnou fázi půdy. 

V následujícím textu jsou uvedeny principy remediačních technik, které byly vyvinuty pro 

anorganické polutanty. Patří mezi ně fytoextrakce, fytostabilizace, vyplavovaní a extrakce 

in situ, elektrokinetika, zpevňování a vitrifikace in situ. 
[37, 38]

 

Fytoremediace je v podstatě aplikace rostlin při remediaci znečistěné půdy. Byly 

vyvinuty pro širokou aplikaci a to nejen pro anorganické, ale také organické polutanty. Pro 

účely remediace těţkých kovů, ale dokonce i radionuklidů, se vyuţívá především fytoextrakce 

a fytostabilizace.  

V procesu fytoextrakce rostliny extrahují polutanty z půdy svým kořenovým 

systémem a uskladňují je převáţně v zelené biomase a pouze částečně v kořenech. Celý 

proces lze periodicky opakovat aţ do poţadovaného sníţení celkového znečištění. Takto 

získaná biomasa se následně zpracuje tak, aby došlo k zakoncentrování polutantů a to 

mikrobiálně (kompostováním), tepelně (zpopelněním nebo spalováním), nebo chemicky 

(extrakcí).  

Fytostabilizace vyuţívá schopnosti rostlin chemicky fixovat, nebo stabilizovat 

polutanty v půdě. Remediační proces zahrnuje sorpci a sráţení, jako i komplexaci 

a redukčně-oxidační procesy. Fytostabilizace je vhodná především pro špatně extrahovatelné 

polutanty z půdy, jako například olovo. Fytostabilizace se můţe kombinovat s fytoextrakcí. 

Pouţitím této kombinace dochází v první fázi k fytoextrakci biopřístupných frakcí polutantů 

a v druhé fázi k fytostabilizace ostatních frakcí polutantů v půdě. Pro fytostabilizaci se 

vyuţívají převáţně rostliny s nízkou hladinou akumulace polutantů v biomase. 
[39]

 

Bioremediace, tj. biologický způsob čištění půdy, je zpravidla spojován s remediací 

organických polutantů. Biologické systémy lze ale pouţít také v případě remediace půdy, 

sedimentů, nebo také vody znečistěné anorganickými polutanty, jako jsou těţké kovy, 

radionuklidy, nitráty, nebo dokonce kyanidy. Anorganické polutanty jsou na rozdíl od 

organických polutantů nedegradovatelné, a proto je jejich bioremediace zaloţena především 

na změně jejich transportních vlastností. Hlavní procesy vyuţívané při bioremediaci 

anorganických polutantů, jsou imobilizace, mobilizace nebo transformace a to pomocí 
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bioakumulace, biosorpce, oxidace, redukce, methylace, demethylace, komplexace, degradace 

ligandů a fytoremediace. 
[40]

 

V následujících kapitolách se podrobněji zaměřím na biologické metody, které jsou 

vyuţívány k dekontaminaci těţkých kovů rostlinami a mikroorganismy. 

3.5.1 Fytoremediace 

Moţnost odstraňování těţkých kovů z půdy poskytují mimo jiného také moderní 

dekontaminační technologie obecně nazývané fytoremediace 
[41]

. Termín fytoremediace je 

pouţíván pro skupinové označení sanačních postupů, které vyuţívají schopnosti rostlin 

kumulovat těţké kovy bez závaţnějšího poškození jejich metabolismu. Přesnější by ale bylo 

definovat fytoremediaci jako sanační technologii vyuţívající rostliny k fixaci, akumulaci 

a rozkladu nebezpečných kontaminantů z ţivotního prostředí. 
[32, 42, 43]

  

Rostliny, obdobně jako mikroorganismy a houby jsou schopny vázat a také 

metabolizovat nejrůznější xenobiotika z ţivotního prostředí. Mohou sorbovat těţké kovy, ale 

také radioaktivní, transformovat a rozkládat organické sloučeniny.  

Fytoremediace je metoda, která má několik zásadních výhod. Kromě nízké ceny 

a šetrnosti k ţivotnímu prostředí je vhodná pro různé typy kontaminantů, má nízké nároky na 

energii (vyuţití slunečního záření) a v neposlední řadě je také dobře přijímána širokou 

veřejností. Mezi nevýhody patří poměrně dlouhý čas procesu, ohraničení moţnosti 

dekontaminace zemin hloubkou znečištění a moţný vstup kontaminantů do potravinového 

řetězce zvířat ţivících se rostlinnou potravou. 
[28, 44, 45]

  

Fytoremediaci lze aplikovat jako fytodekontaminaci a fytostabilizaci. Přičemţ 

fytodekontaminace zahrnuje proces fytoextrakce, během kterého rostliny akumulují 

kontaminanty v tkanivech. Po sklizni jsou pak uloţeny na skládkách, zpracovány chemicky, 

tepelně nebo mikrobiologicky a fytodegradací, během které rostliny přemění v podstatě na 

organické kontaminanty a produkty přeměny zabudují do rostlinných struktur ve formě 

nefytotoxických metabolitů. Fytostabilizace je tedy proces, při které rostliny stabilizují 

kontaminanty ve svých orgánech pomocí redoxních přeměn. Takto převádějí kontaminanty do 

nerozpustné formy a zabudovávají je do struktur.  

Fytoremediace se nejlépe uplatňuje hlavně v městech s povrchovým znečištěním a je 

účinná kromě jiného také pro těţké kovy a také hydrofobní polutanty jako například benzen, 

toluen, ethylbenzen, xylen, chlorované xenobiotika nebo nitrosloučeniny. 
[46, 47, 48] 
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Fytovolatilizace zase umoţňuje transformaci kontaminantů do těkavé formy, ze které 

se následně uvolňují do atmosféry. Ze skupiny těţkých kovů se jedná především o rtuť, arsen 

a selen. Tento proces byl popsán například pro speciálně upravenou transgenní rostlinu 

Brassica juncea (brukev sítinovitou). 
[46]

 

Toleranci rostlin k těţkým kovům lze zdůvodnit vazbou kovu do buněčných stěn 

vzhledem k toleranci membrány ke kovům a aktivním transportem kovů v buňkách rostlin. 

Velký podíl zde má rovněţ přítomnost metal-tolerantních enzymů. Důleţitou roli hrají také 

tzv. kompartmentalizace (akumulace kovů ve vakuolách), chelatace kovů organickými nebo 

anorganickými ligandy (fytocheláty) a precipitací kovových sloučenin s nízkou rozpustností. 

Některé rostliny, označované jako tzv. hyperakumulátory, mohou vázat kovy ve 

velkých mnoţstvích. Koncentrace těţkých kovů v biomase těchto rostlin překračuje o jeden aţ 

dva řády hodnoty zjištěné v běţných rostlinách. Jedná se o vice jak 1 mg kovu v 1 g suché 

hmoty stonků a listů. Tři čtvrtiny z nich hromadí nikl. Například Latex stromu 

Sebertia acuminata vyskytující se v Nové Kaledonii obsahuje aţ 26 % Ni. Z rostlin 

rostoucích u nás lze jako akumulátory kovů uvést například penízek modravý 

(Thlaspi caerulescens), který dokáţe akumulovat 30 g/kg niklu, 43 g/kg zinku, 2 g/kg kadmia 

a olova. Nevýhodou však je malá tvorba jejich biomasy.  

Moţnosti biosorpce mědi z roztoků studovali deCarvalho a kolektiv 
[33]

. Jako 

biosorbent vyuţívali suché listy čajovníku Thea sinensis, ale i další brazilské rostliny jako 

například Aspidosderma tomentosum, Qualea parviflora, Maitena truncala. Na vláknech 

jejich biomasy, které tvoří dextriny, jsou sorpční místa, která poskytují k sorpci funkční 

skupiny C-O a C=O. 
[34]

  

Vodní rostlina Azolla filiculoides (Obrázek č. 2) má také velmi dobré biosorpční 

vlastnosti. Nevýhodou je, ţe se musí cíleně kultivovat, ale jiţ po třech aţ sedmi dnech růstu 

jsou její biosorpční vlastnosti vysoké. Tato rostlina má schopnost odstraňovat z vodných 

roztoků olovo, chrom, zinek kadmium a také měď. Na gram sušiny adsorbuje tato rostlina 650 

mg zinku, 900 mg mědi, 199 mg chromu a 1 000 mg kadmia. 
[27]
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Obrázek 2: Azolka zpeřená (Azolla filiculoides) 
[48]

 

Biomasa Agrostis stolonifera L. (Obrázek č. 3) má zase schopnost vázat na sebe ve 

velké míře nikl, olovo a kadmium. Nejlepší sorpční kapacitu mají lístky a to aţ 128 mg 

kadmia na 1g suché biomasy a 225 mg olova na 1g suché biomasy. Vazebné skupiny často 

obsahují ionty hořčíku, draslíku, vápníku a sodíku. [49]  

 

Obrázek 3: Psineček výběţkatý (Agrostis stolonifera L.) 
[50]

 

Sorpční kapacita u rostlin druhu Lemna (okřehek) je asi 300 mg/g suché biomasy. 

Vázat ionty mědi a zinku je také schopna Lemna minor (Obrázek č. 4). 
[27, 51]
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Obrázek 4: Okřehek menší (Lemna minor) 
[52]

 

K biosorpci těţkých kovů se vyuţívá i odpadní rostlinná biomasa. Například pšeničná 

sláma se pouţívá k odstranění nikelnatých kationů z odpadních vod galvanizačních lázní. 
[53]

 

Na adsorpci kadmia a zinku jsou selektivně zaměřeny také plevy rýţe upravené 

fosfáty, které jsou ale závislé na fyzikálních podmínkách prostředí. Adsorpční kapacitu lze 

zvýšit přidáním kyseliny sírové a oxidu hlinitého. 
[54]

  

Zlepšení účinku dekontaminace anorganických polutantů biotechnologickými cestami 

spočívá také v jejich spojení s fyzikálními a chemickými metodami. Kombinace fytoextrakce 

kontaminantů z různých médií s elektrickým polem umoţňuje jejich odstraňování také 

z větších hloubek neţ je zóna kořenového systému, rhizosféra. Metoda zahrnuje 

elektromigraci, elektroosmosu a elektroforesu. Propojení s chemickými metodami spočívá 

také ve vyuţití chemických látek (chelatačních činidel, acidifikačních sloučenin, herbicídů) ke 

zvýšení akumulace kovů z půd do rostlinných organismů. 
[55]

 Růst, sklizeň a odstranění 

rostlinné biomasy je relativně finančně nenáročné, takţe fytoremediace můţe být technologií 

s nízkými náklady a zároveň technologií umoţňující dekontaminovat rozsáhlé plochy ne příliš 

znečištěných zemin. 
[28, 56]

 

3.5.2 Mikrobiální transformace kovů 

Bakterie a sinice patří mezi prokaryotické organismy. Tyto organismy mají jaderný 

materiál rozptýlen v cytoplasmě. Rozmnoţování prokaryotických organismů je velmi 

rychlé a proto jsou schopné vyprodukovat velké mnoţství biomasy v  poměrně krátkém 

čase. 
[33,57,58]
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Velikost bakterií se pohybuje v rozmezí 1-5 μm délky a v rozmezí 0,2-1,0 μm šířky. 

Dle tvaru lze rozeznat bakterie kulovité a bakterie tyčinkovité. Bakteriální buňka je 

charakteristická jednoduchou stavbou. Je tvořena prostorem, který je od okolního prostředí 

ohraničen membránami. Bakterie mají v tekuté části buňky, cytoplasmě, přítomno jádro 

aribosomy. Tyto struktury jsou ohraničeny cytoplasmatickou membránou a buněčnou stěnou. 

Bakterie mohou obsahovat další specifické organely či inkluse. 
[57,58]

  

Buněčná stěna u bakterií představuje celkem 40 % jejich hmotnosti a u jednotlivých 

mikroorganismů se liší chemickým sloţením buněčné stěny. Nejčastěji se bakterie rozdělují 

na dvě skupiny podle stavby buněčné stěny a to na grampositivní bakterie a gramnegativní 

bakterie. Rozdělení je zaloţeno na barvitelnosti buněk. U grampositivních bakterií je 

výsledkem fialové zbarvení a u gramnegativních zase červené zbarvení. U grampositivních 

bakterií je buněčná stěna sloţena z deseti nebo méně aminokyselin. Neobsahuje aromatické či 

sirné aminokyseliny a převaţuje u nich peptidoglykanová vrstva (mureinové struktury 

a kyselina teichoová). U gramnegativních bakterií je sloţení stěn bohatší. Skládá se ze 

sedmnácti aminokyselin, aromatických, sirných aminokyselin, argininu, prolinu a obsahuje 

více lipidů. Buněčnou stěnu tvoří vnější třívrstevná membrána (proteiny, lipoproteiny, 

lipopolysacharidy) a vnitřní tenké a pevné peptidoglykanové vrstvy. Existuje ještě třetí 

skupina bakterií, tzv. mykoplasmata, bez buněčné stěny. 
[27, 33]

  

Gramnegativní bakterie netvoří spory nebo endospory. Z hlediska výţivy se jedná 

o bakterie aerobní, fakultativně anaerobní, anaerobní, fototrofní, chemolitotrofní 

a hemoorganotrofní. Dle morfologie buněk a fyziologie je lze rozdělit na dvanáct skupin. 

Grampositivní bakterie tvoří termoresistentní endospory nebo spory na konci hyf. Jsou to 

bakterie aerobní, anaerobní, fakultativně anaerobní, chemoorganotrofní, saprofytické, patogenní 

pro člověka, rostliny a zvířata. Rozdělují se do pěti skupin dle anatomie. 
[57, 58]

 Na následujícím 

Obrázku č. 5 je zobrazena struktura grampositivních a gramnegativních bakterií. 

Sinice (Obrázek č. 6) jsou prokaryotní, autotrofní organismy s fotosyntézou 

rostlinného typu. Pevná buněčná stěna řadí sinice mezi gramnegativní bakterie. Jsou rozšířené 

v biotopech s extrémní salinitou, teplotou i hodnotou pH, ve vodním prostředí i v půdě. Vnější 

obal buněčné stěny tvoří lipopolysacharid a dvojice lipoproteinových membrán (vnější 

a vnitřní). Pevná část buněčné stěny se nachází mezi membránami a jejím základem je 

peptidoglykan murein (u archebakterií se ale nevyskytuje). V buněčné stěně sinic jsou 

transportní kanály. Pasivní kanály obsahují protein a porein. Tyto kanály umoţňují difusi 
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iontů nebo malých molekul 
[57]

 U sinic Anacystis nidulans, Synechocystis aqualitis nebo 

Synechococucc sp. byla zjištěna kationtová výměnná kapacita 
[33]

.
 
 

 
Obrázek 5: Struktura grampositivních a gramnegativních bakterií 

[59]
 

 

Obrázek 6: Sinice 
[60]

 

U grampositivních bakterií izolovaných s aktivního kalu bylo zjištěno, ţe mají pro 

kadmium vyšší biosorpční kapacitu neţ gramnegativní bakterie. To znamená, ţe 

glykoproteidy u grampositivních bakterií tvoří více potenciálních vazebných míst pro 

kadmium v porovnání s lipopolysacharidy a fosfolipidy u gramnegativních bakterií aktivního 

kalu. 
[27, 57, 58]

  

Mezi sulfát redukující bakterie, které mimo redukce mohou také zachytit kovy na 

svém povrchu, patří například Thiobacillus ferrooxidans (Obrázek č. 7). 
[57]
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Obrázek 7: Thiobacillus ferrooxidans 
[61]

 

K odstranění mědi, kadmia se vyuţívají například také bakterie Bacillus cereus 

(Obrázek č. 8a), Bacillus subtilis (Obrázek č. 8b), Escherichia coli (Obrázek č. 8c) 

a Pseudomonas aeruginosa (Obrázek č. 8d).  

 

 

Obrázek 8: a) Bacillus cereus, b). Bacillus subtilis, c) Escherichia coli d) Pseudomonas aeruginosa 
[62,63,64,65]

  

a) b) 

c) d) 
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Při koncentraci u adsorpce mědi a kadmia jeden milimol na jeden litr byly nejméně účinné 

Pseudomonas aeruginosa a Bacillus careus. Největší účinnost při adsorpci kadmia bylo dosaţeno 

u Escherichia coli, měď zase byla nejlépe odstraněna pomocí Bacillus subtilis. 
[2]

  

Běţnou součástí aktivních kalů jsou bakterie Klebsiella aerogenes (Obrázek č. 9), 

které jsou tvořeny extrémním mnoţstvím polysacharidů. Odstraňují kadmium mnohem lépe 

neţ Pseudomonas putida a Arthrobacter viscosus. Enterobacter aerogenes nebo Zooglea 

ramigera. Tato gramnegativní bakterie můţe vázat více jak 300 mg mědi nebo kadmia nebo 

70 mg olova na gram suché hmotnosti biomasy. 
[57]

 

 

Obrázek 9: Klebsiella aerogenes 
[66]

 

U vazby kovů buňkami Bacillus subtilis se uplatňuje teikoová kyselina. Primárním 

místem vazby kovů u buněk Bacillus licheniformis (Obrázek č. 10) je kyselina teikoová 

i teikuronová.  

 

Obrázek 10: Bacillus licheniformis 
[67]
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Na povrchu Escherichia coli K12 jsou vazebnými místy pro kationy kovů 

fosofrylované skupiny lipopolysacharidů a fosfolipidů. Bakterie Citrobacter sp., po přídavku 

glycerol-2-fosfátu mohou odstranit z roztoku Cd, Cu, Pb. Na svém povrchu sráţejí dvojmocné 

ionty Cd
II+

, Cu
II+

 a Pb
II+

 ve formě fosforečnanu. Tohoto procesu se vyuţívá v praxi při čištění 

odpadních vod s vyšším obsahem organických fosfátů.  

 

Obrázek 11: Citrobacter sp. 
[68] 

Bakterie rodu Klebsiella, Thiobasillus nebo Desulphovibrio mohou na svém povrchu 

zase sráţet ionty kovů ve formě sulfidů. 
[27]

 V následující Tabulce č. 4 uvádím sorpční 

schopnosti některých prokaryotických organismů. 

Tabulka 4: Přehled sorpčních schopností některých prokaryotických organismů. 
[32]

 

KOV BIOMASA 
Ci 

[mg/l] 

Qm 

[mg/g] 

Cr 

Zooglea ramigera 25-400 3,0 

Streptomyces nourset 0,5-52 10,6 

Pseudomonas fluorescem 44,2 8,3 

Ni 

Pseudomonas syringae 0-12 6,0 

Pseudomonas fluorescens 50 99,8 

Streptomyces noursei 0,6-60 0,8 

Zooglea ramigera 25-200 57,4 

Cu 

Zooglea ramigera 25-125 29 

Zooglea ramigera 25-200 34 

Pseudomonas syringae 0-13 25,4 

Pseudomonas fluorescens 54 17,2 

Streptomyces noursei 0,6-65 9 

Bacillus subtilis 100 79,2 

Zn 

Pseudomonas syringae 0-13 8 

Streptomyces noursei 0,6-65 1,6 

aktivovaný kal 25- 400 138 
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Pokračování tabulky č. 4 

KOV BIOMASA 
Ci 

[mg/l] 

Qm 

[mg/g] 

Cd 

Alkaligenes sp. 10 10 

Arthrobacter globiformis 1 0,2 

Grampositivní bakterie 10 18,5 

Gramnegativní bakterie 10 13,5 

Streptomyces noursei 1-100 3,4 

Pseudomonas fluorescens 95,5 27,5 

3.5.3 Biosorpce kvasinkami 

Kvasinky jsou heterotrofní eukaryoty. Patří mezi houby (fungi) bez chlorofylu. Tvar 

buněk je elipsovitý, vejcovitý aţ kulovitý. Dále se vyskytují i protáhnuté, citronovité, 

trojúhelníkovité a válcovité tvary buněk. 
[57]

  

Kvasinky se rozmnoţují pučením a dělením. Na pevných médiích tvoří kolonie 

a askospory. Velikost buněk se pohybuje v rozmezí 3-63-15 μm. Některé rody kvasinek 

tvoří protáhlé buňky, ty pak pučí na pólech a zůstávají spojeny v dlouhá vlákna 

tzv. pseudomycelium. U jiných kvasinek se tvoří pravé mycelium, které vzniká příčným 

dělením protáhlých buněk.  

Buňku kvasinky tvoří buněčná stěna, cytoplasmatická membrána, cytoplasma, 

vakuoly, ribosomy, mitochondrie, Golgiho aparát, jádro a jadérko (Obrázek č. 12).  

 

Obrázek 12: Obecné schéma buňky kvasinky 
[69]
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Hlavní sloţkou buněčné stěny jsou polysacharidy (80 %), mají strukturu vláken. Další 

sloţkou jsou bílkoviny (6-10 %), lipidy a fosfolipidy (3-10 %) a fosforečnany, které jsou 

vázány na polysacharidy a s funkčními skupinami COOH bílkovin dávají buňkám negativní 

náboj. Hlavní sloţkou polysacharidů kvasinek jsou glukany (stavební jednotkou je glukosa). 

Mohou se objevovat mannany (sloţené z manosy). Některé mohou obsahovat chitin 

a glukosamin. Na povrchu buňky jsou často patrné jizvy po pučení buněk. Na jednom pólu 

kaţdé buňky lze pozorovat zvláštní jizvu tzv. jizva zrodu. Ta se nachází v místě spojení buňky 

s mateřskou buňkou. Věk buňky určuje počet jizev. 
[57]

 Kvasinky rostou v rozmezí hodnot pH 

3-11, při teplotě 0-45 °C, některé druhy dokonce i při teplotě -10 °C a hodnotě pH 1,5. 

Většinu kvasinek však usmrcuje 2-5 min. zahřívání na 56 °C. Spory jsou nepatrně odolnější. 

Kvasinky potřebují pro růst kyslík. Mají ale schopnost změnit metabolismus při anaerobních 

podmínkách na fermentační a při omezeném růstu buněčné hmoty produkovat ethanol a oxid 

uhličitý (CO2). Kvasinky však nejsou taxonomicky jednotnou skupinou. 
[57]

  

Jedním z nejznámějších a nejdůleţitějších druhů kvasinek je Saccharomyces cerevisae 

(Obrázek č. 13).   

 

Obrázek 13: Saccharomyces cerevisce 
[70]

 

Buněčná stěna Saccharomyces cerevisiae je tvořena vnitřní rigidní sítí  

beta-1,3-glukanu a vnější plastickou vrstvou mannoproteinů, které vzájemně integrují beta-

1,6-glukan a chitin. Dále obsahuje také lipidy a různé pigmenty. Funkční skupiny 

karboxylové, acetimidové, hydroxylové, fosfátové, sulfhydrylové a aminoskupiny, obsaţené 

v biopolymerech buněčné stěny, představují přirozené ligandy o různé afinitě k iontům kovů. 

Jednotlivé kmeny Saccharomyces cerevisiae mají značné rozdíly v sorpční kapacitě 
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jednotlivých kovů. Například Sacchromyces cerevisiae získané z aerobních kultur (pekařské 

droţdí) vykazují větší sorpční schopnosti pro měď, zinek a kadmium neţ kvasinky 

kultivované anaerobně (pivovarské kvasnice). Vazba olova kvasinkami Sacchromyces 

cerevisiae je energeticky nezávislá. Olovnaté ionty ovlivňují permeabilitu buněčné membrány 

a způsobují tak ztrátu hořečnatých a draselných iontů z buňky. K uvolňování iontů z buňky 

dochází i při adsorpci jiných kovů. 
[71] 

Mrtvá biomasa Sacchromyces cerevisiae odstraňuje aţ 

o 40 % a více olova a zinku neţ ţivé kultury. 
[27]

 Podobné mnoţství kadmia a zinku jako 

Saccharomyces cerevisiae mohou adsorbovat také kvasinky Candida utilis (Obrázek č. 14). 

 

Obrázek 14: Candida utilis 
[72]

 

Kvasinky Sporobolomyces roseus (Obrázek č. 15) mají vyšší schopnost adsorpce 

zinku (19 mg/g) neţ Sporobolomyces cerevisiae (10,5 mg/g). Toto lze částečně vysvětlit 

rozdílným sloţením buněčných stěn. U Sporobolomyces roseus je obsaţeno v buněčné stěně 

více chitinu a mannanu. 
[73]

  

 

Obrázek 15: Sporobolomyces roseus 
[73]

 

Měď na svou buněčnou stěnu více váţí kvasinky Rhodotorula mucita ginosa, neţ 

Candida utilit a Sporobolomyces cerevisiae. 
[73]
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Kvasinka Schizosaccharomyces pombe (Obrázek č. 16), v prostředí s kadmiem a mědí 

indukuje tvorbu dvou peptidů a ty váţou ionty uvedených kovů. 
[58]

 

 

Obrázek 16: Schizosaccharomyces pombe 
[74]

 

Důleţitý je především způsob kultivace a obsah jednotlivých ţivin v médiu. Přidání 

glukosy nebo cysteinu do média vede často k získání kvasinek, které mají větší schopnost 

adsorpce různých kovů. 
[58]

  

3.5.4 Biosorpce řasami  

Řasy jsou jednoduché formy rostlin. Jednotliví zástupci se liší chemickým sloţením 

zásobních látek, buněčných stěn a kombinací fotosyntetických barviv. Řasy jsou typické 

vodní rostliny. Tělo tvoří stélka, nejsou přítomna vodivá pletiva. Mezi řasy patří tři vývojové 

větve - červená, hnědá a zelená. 
[75]

  

Buněčná stěna řas je tvořena mnohovrstvou mikrofibrilární matricí. Ta obsahuje 

z velké části celulosu s rozptýlenými amorfními částicemi. U některých řas se buněčná stěna 

skládá z více neţ deseti vrstev. Celulosa, v závislosti na druhu řas, můţe představovat 1-90 % 

celkové hmoty. Glykoproteidy představují různý amorfní materiál. U některých řas nemusí 

být celulosa základním stavebním prvkem. Můţe ji nahradit mannan nebo xylan. Velmi často 

bývá na povrchu slizovitý obal, který můţe obsahovat uronové kyseliny, které jsou velmi 

důleţité pro sorpci kovů. Na povrchu řas jsou hydroxylové, fosforylové, amino, karboxylové 

a také thiolové funkční skupiny. Přítomnost jednotlivých skupin a jejich počet je druhově 

specifický. 
[33]
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Bylo zjištěno, ţe Chlorella vulgaris (Obrázek č. 17) vykazuje závislost sorpce olova 

na hodnotě pH kontaminovaného roztoku. Maximální rychlost adsorpce olova 

(15 mg/mg/min.) se uskutečňuje při hodnotě pH 5. Rychlost adsorpce naopak prudce klesá při 

hodnotě pH 2 (1,2 mg/mg/min.). 
[27]

  

 

Obrázek 17: Chlorella vulgarit 
[76]

 

Adsorpční kapacita pro olovnaté ionty dosahuje u Chlorella vulgaris aţ 300 mg/g 

suché biomasy při teplotě 25-35 °C a koncentraci kovu v roztoku 200 mg/l. Při standardních 

podmínkách a hodnotě pH 5 je u Chlorella vulgaris adsorpční kapacita pro měďnatý kation 

(Cu
II+

) 47 mg/g biomasy, pro nikelnatý kation (Ni
II+

) 32 mg/g biomasy a pro chromový kation 

(Cr
VI+

) aţ 79 mg/g. U neţivé biomasy Chlorella vulgaris klesá adsorpční schopnost pro 

kovové ionty následovně: Cu
II+

<Zn
II+

<Cd
II+

<Ni
II+

.
 [77]  

Biosorpci rtuti na biomase Ulva lactuca (Obrázek č. 18). Při hodnotách pH 3,5 a 5,5 

byla adsorpční kapacita 27,85 a 149mg/g. Při hodnotě pH 7 byla adsorpční kapacita 

pětinásobně vyšší neţ při pH 3,5. 
[2] 
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Obrázek 18: Ulva lactuca 
[78]

 

Řasa Caulerpa lentillifera (Obrázek č. 19) má velkou adsorpční kapacitu pro 

kademnaté, zinečnaté, olovnaté a měďnaté kationty. Pokud roztok obsahuje více kovových 

iontů, adsorpční kapacita klesá aţ o 50 % podle druhu iontů. 
[79]

  

 

Obrázek 19: Caulerpa lentillifera 
[80]

 

Dalším vhodným sorbentem aplikovatelným pro těţké kovy je například hnědá řasa 

rodu Sargassum (Obrázek č. 20), která se vyuţívá především pro adsorpci kademnatých iontů 

z kontaminovaných vodných roztoků a také k adsorpci mědi. V imobilizovaném stavu 
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dosahuje adsorpční kapacita hodnot 160 mg Cd, 120 mg Zn a 77,4 mg Cu na 1 g sušiny. 
[84]

 

a 270 mg/g suché biomasy Sargassum je adsorpční kapacita pro olovo. 
[81,82]

  

 

Obrázek 20: Hnědá řasa rodu Sargassum 
[83]

 

Hnědé řasy obsahují v buněčné stěně polysacharid karagen. Jednou z funkčních skupin 

karagenu jsou silně kyselé sulfátové skupiny, které jsou důleţité především pro biosorpci. 

U řas rodu Sargassum a Cladophora představují 10 % všech vazebných míst. Pro hnědé řasy 

je charakteristická kyselina alginová, podobná celulose. Alginát je přítomný v mořských 

řasách ve formě solí Na
I+

, Ca
II+

, K
I+

 a Mg
II+

. Tyto ionty se mohou vyměňovat s ionty kovů 

Cu
II+,

 Cd
II+

 a Zn
II+

. 
[33]

  

Hnědá řasa Ascophyllum nodosum (Obrázek č. 21) je schopná vázat více neţ 100 mg 

Cd na gram sušiny při hodnotě pH 3,5 V několika sorpčních a desorpčních cyklech lze 

pouţívat biomasy Ascophyllum nodosum po zesítění formaldehydem. 
[85]

 K desorpci se 

vyuţívá zředěná kyselina chlorovodíková (HCl). Nebyly zaznamenány ţádné změny v sorpční 

kapacitě ani po pětinásobném opakování. Tato řasa je tedy schopna dobře vázat olovnaté 

kationy, a to aţ 300 mg/g suché biomasy. 
[73]

  

 

Obrázek 21: Ascophyllum nodosum foto Bohdal 
[84]
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Červená řasa Pachymeniopsis species (Obrázek č. 22) velmi dobře váţe chromnaté 

kationty a je vysoce selektivní. Adsorpční kapacita pro chromový kation Cr
VI+

 není závislá na 

přítomnosti jiných iontů. Pohybuje se kolem 225 mg Cr na gram biomasy. 
[85]

  

 

Obrázek 22: Pachymeniopsis species
 [85]
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4 ZÁVĚR 

Předloţenou bakalářskou práci lze charakterizovat jako úvodní ověřovací literární 

rešerši zaměřenou na problematiku týkající se výskytu a odstraňování těţkých kovů 

z ţivotního prostředí hlavně v souvislosti s jejich výskytem ve vodách či vodou 

vyluhovatelných materiálech a zeminách. Charakteristika těţkých kovů je uvedena ve druhé 

kapitole této práce. Třetí kapitola je pak věnována samotným metodám odstraňování těţkých 

kovů z ţivotního prostředí. Ze shromáţděných údajů a poznatků je zřejmé, ţe všechny 

uvedené metody je moţné aplikovat pro odstraňování těţkých kovů a některé z těchto metod 

jsou jiţ také vyuţívány. Nejméně jsou zatím vyuţívány remediační techniky a některé 

speciální metody dosud převáţně pouţívané jako metody v analytické chemii a jen 

výjimečně v aplikacích při ochraně ţivotního prostředí. 

Nejčastěji k úpravě vod jsou vyuţity sráţecí metody, ionexové technologie, 

membránové technologie a v některých případech metody biosorpce či fytoremediace nebo 

mikrobiální transformace a to například v provozování tzv. kořenových čistíren odpadních vod.  

S ohledem na zadání práce a problémy zjištěné v jejím zpracování, si sloţitost dané 

problematiky vyţaduje další podrobnější a komplexnější práci, která by měla zajistit také 

moţnosti realizace. Z literárních podkladů vyplývá moţnost více řešení spojených s realizací 

s odstraňováním těţkých kovů ze ţivotního prostředí, ať se to týká vod či zemin. Výsledky 

práce mohou slouţit jako orientační pro další práce v této oblasti a mohou posléze vést také 

k realizaci v oblasti nových technologií zaměřených nejen na odstraňování těţkých kovů, ale 

i k vyuţití v rámci realizace recyklačních technologií zaměřených například v rámci recyklace 

elektrošrotů. V české republice je tato problematika dosud řešena spíše okrajově. 
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