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Anotace 

 Tato bakalářská práce by měla čtenáře seznámit s problematikou eliminací těžkých 

kovů pomocí jednotlivých biotechnologických procesů, a to bioakumulace, biosorpce, 

bioprecipitace a volatizace. Tyto mechanismy odstraňování těžkých kovů z prostředí 

a jejich typy jsou zde popsány. Následně jsou uvedeny vlastnosti, výskyt, toxicita a účinky 

těžkých kovů. Pak jsou zde popsány jednotlivé mikroorganismy, které jsou tyto 

nebezpečné těžké kovy schopny odstranit.  

Klí čová slova: mikroorganismy, biotechnologické procesy, těžké kovy 



 
 

Summary 

The bachelor´s thesis introduces the readers the problem of elimination of heavy 

metals through individual biotechnological procedures such as biocumulation and 

volatization, bioprecipitation and biosorption. These mechanisms of elimination of heavy 

metals and their types are described. Furthermore, the qualities, occurence, toxicity and 

effects of heavy metals are described as well as individual microorganisms which are able 

to eliminate these dangerous metals. 

Keywords: microorganism, biotechnological procedures, heavy metals 
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1 Úvod a cíl práce 

Člověk na začátku své existence neměl podstatný vliv na životní prostředí. Žil 

s ním v souladu. Vliv lidské rasy se začíná projevovat s rozvojem hospodářství a s prvními 

výrobami. Tehdy zásahy do přírody ještě nebyli moc rozsáhlé. Zlom nastal s nástupem 

průmyslové revoluce, tím se výrazně poškodil ekosystém a došlo ke globálnímu ohrožení 

základních podmínek existence člověka i biosféry (znečištěný vzduch, nedostatek pitné 

vody, kontaminace biosféry…). 

Ve své práci se věnuji biologickým procesům a mikroorganismům, které jsou 

schopny odstranit těžké kovy z prostředí. Tyto procesy jsou běžně k vidění ve volné 

přírodě. Teď jde jenom o to, aby člověk dokázal tyto procesy cíleně ovlivnit, aby se 

odstranilo co nejvíce polutantů.  Zabývám se různými mechanismy odstranění kovů, 

konkrétně bioakumulací, biosorpcí, bioprecipitací a volatizací. 

Cílem mé práce je seznámit čitatele s jednotlivými mikroorganismy, které jsou tyto 

nebezpečné těžké kovy schopny dekontaminovat.  
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2 Současný stav řešené problematiky 

Současný trend ve světě biotechnologických procesů je velice pozitivní vzhledem 

k životnímu prostředí. Lidé si pomalu začínají uvědomovat následky z průmyslové výroby 

a jejich odstranění je velkou výzvou pro biotechnologii. Dělají se nové pokusy 

s mikroorganismy, které vedou k novějším a hodnotnějším poznatkům nejen jak 

odstraňovat těžké kovy z prostředí, ale slouží i k pochopení přirozeného chodu přírody.  

Biotechnologické procesy se pohybují na rozhraní věd technických a věd 

přírodních.  Dosažení úspěšného odstranění těžkých kovů z prostředí se věnuje široká škála 

vědních oborů. Procesem se zabývá mikrobiologie, abychom věděli, na jakém principu 

fungují mikroorganismy, chemie, abychom pochopili různé enzymatické procesy v přírodě, 

také toxikologie, abychom poznali vlastnosti těžkých kovů a jejich následky na organismy 

a nesmíme opomenout ani ekologii, která spojuje tyto obory. V jednotě je síla. [1, 2] 

Biologické metody vhodné pro odstraňování těžkých kovů z prostředí (a to hlavně 

z vody a půdy) můžeme rozdělit do čtyř skupin: 

1) Bioakumulace 

2) Biosorpce 

3) Bioprecipitace 

4) Tvorba prchavých sloučenin (volatizace) 

2.1 Bioakumulace  

Hlavní význam bioakumulace neboli intracelulární akumulace kovů spočívá 

v zachycení kovů uvnitř buňky. Kov je zachycován živou buňkou. Bioakumulace je závislá 

na metabolismu buněk. To znamená, že může být inhibována metabolickými inhibitory.  
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Tabulka 1:Příklady akumulace některých těžkých kovů. [2] 

MIKROORGANIZMUS PRVEK PROCENTO SUŠINY 
Zoogloea Sp. Cu 

Ni 
25 
13 

Citrobacter Sp. Cd 
U 

170 
900 

Bacillus Sp. Cu 
Zn 

15 
14 

Chlorella vulgaris Au 10 
Rhizopus arrhizus Pb 

Ag 
Hg 

10 
5,4 
5,8 

Aspergillus niger Th 19 

Proces může nastat různými způsoby:  

Vazba kovu na intracelulární sloučeniny 

 Biosyntéza intracelulárních sloučenin značí pro buňku dočasné opatření, které ji 

umožňuje předejít zvýšení hladiny toxického kovu. Kov je následně vyloučen z buňky 

vakuolami. 

Vysrážení kovu uvnitř buňky 

 Někdy mohou být kovy uložené v buňce ve formě sraženin volně v cytoplasmě. 

Metylace kovů 

 Biometylace patří mezi základní mechanismus odpovědný za detoxikaci. Jedná se 

o schopnost organismů produkovat alkyl a aryl-alkyl sloučeniny. Celý proces vede 

ke vzniku plynných sloučenin nebo ke vzniku sloučenin uložených v organismu. Metylace 

buď snižuje nebo zvyšuje toxicitu kovu a to v závislosti na typu organismu a typu kovu. 

Intracelulární akumulace kovů v tělech vyšších organismů 

 Častěji se využívají vyšší organismy tj. rostliny pro vyčištění kontaminovaných půd 

kovy. Toto uplatnění se nachází i u odpadních vod za pomoci vodních rostlin. 
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2.2 Biosorpce 

Hlavním rozdílem mezi biosorpcí a bioakumulací je to, že biosorpce není závislá 

na metabolismu buněk. Základ spočívá ve fyzikálně-chemických interakcích mezi kovem 

a funkčními skupinami buňkové stěny. Buňková stěna mikroorganismů nabízí mnoho 

vazebných možností pro kovy. Biosorpce je proces velice rychlý, protože nezávisí 

na přítomnosti specifických živin. Používá se biomasa jako sorbent. Známe několik druhů 

sorpcí v závislosti na podstatě sil, které vážou rozpuštěnou látku k povrchu tuhé fáze:  

Fyzikální absorpce 

Fyzikální absorpce je proces působení sil mezi molekulami (van der Waalsove 

síly). Probíhá na povrchu tuhých látek při poměrně nízkých teplotách, kdy se uvolňuje 

absorpční teplo. Molekuly absorbátu nejsou vázané na určité místo povrchu absorbentu. 

Za určitých podmínek, tzn. velikosti sil a objemu pórů absorbentu, se může tvořit více 

vrstev molekul absorbátů. Může to být vícevrstvá nebo multimolekulární absorpce.  

Chemisorpce 

 Při procesu chemisorpce dochází k chemické interakci mezi absorbentem 

a absorbátem. Tenhle děj je vázaný jenom na určitá místa na povrchu absorbentu. Tato 

místa jsou aktivní centra, kde se tvoří jen jedna vrstva molekul absorbentu. Může to být 

jednovrstvá nebo monomolekulární absorpce. 

Iontová absorpce 

Jsou známy dva typy iontové absorpce: 

1. Jednoduchá iontová absorpce, kdy se v procesu zachytává jeden z iontů 

elektrolytu. 

2. Iontová výměnná absorpce, při které se za vázaný iont do roztoku dostává buď iont 

z povrchu tuhé látky nebo iont z vnější části elektrického dvojvrství.  
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2.3 Bioprecipitace kovů 

 Proces bioprecipitace kovů je založen na odstranění kovů z prostředí bez přímého 

kontaktu mezi kovem a organismem. Je založen na tvorbě a vysrážení kovu ve formě málo 

rozpustné sloučeniny. Forma málo rozpustné sloučeniny může být buď organokovový 

komplex, oxidy kovů nebo sulfidy. Mimobuněčná precipitace může nebo nemusí být 

závislá na metabolismu. Organismy produkují různé sloučeniny, které jim umožňují 

vysrážení kovů na povrchu buňky nebo v roztoku. Tyto sloučeniny mikroorganismy 

produkují jako obranu před toxickými kovy. Jsou producenty srážecích činidel. V dnešní 

době jsou známy různé mechanismy bioprecipitace kovů: 

Fyzikálně-chemická interakce kovu s buňkovým povrchem 

 Tento proces není závislý na metabolismu a je důsledkem chemických interakcí 

mezi kovem a buněčným povrchem. 

Redukce kovů 

 V procesu redukce kovů mikroorganismy dokáží odstraňovat kovy z prostředí tak, 

že je zredukují na nižší oxidační stupeň. Představitelé tohoto procesu jsou síran-redukující 

bakterie. 

Tvorba organokovových komplexů 

 Při tomto procesu je buňka schopna do prostředí vylučovat polymerní sloučeniny, 

které s kovy vytvářejí organokovové komplexy. 

Vyloučení oxidačních činidel do roztoku 

 Kovy je možné vysrážet i mechanismem, při kterém buňka syntetizuje oxidační 

činidlo.  

2.4 Tvorba prchavých sloučenin kovů 

 Tento biologický proces odstranění kovů je založen na tvorbě prchavých sloučenin 

redukcí nebo metylací. [3] 
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3 Charakteristika t ěžkých kovů 

Těžké kovy řadíme do skupiny anorganických látek. Jedná se o významnou skupinu 

látek, znečišťující všechny sféry životního prostředí. Definice těžkých kovů je založena 

na jejich specifické hmotnosti, která je větší než 5g.cm-3. U některých autorů se často 

můžeme setkat i s definicí, která uvádí jejich hmotnost v rozhraní 4 - 5g.cm-3. A dále 

na jejich postavení v periodické tabulce prvků. Definují se jako prvky s atomovým číslem 

22 – 34 a 40 – 52. Do úvahy se bere také jejich specifická reakce v živých organismech. 

[4, 5] 

Těžké kovy jsou prvky běžně se vyskytující v litosféře v různých koncentracích. 

Vyskytují se ve dvou formách: elementární a iontové. Převažuje forma iontová. 

Do prostředí vstupují celou řadou procesů. Jednak se to děje přirozeně, kdy dochází 

ke geologickému zvětrávání hornin nebo erozí povrchových ložisek kovových nerostů, 

jednak antropogenní činností, například spalováním fosilních paliv, hutnictvím, báňskou 

aktivitou, spalováním či průmyslovým využitím kovů. Nezanedbatelná část kovů také 

do prostředí vstupuje jako součást zvířecích a lidských výkalů obsahujících těžké kovy. 

[2, 4, 5] 

Vzhledem k širokému rozšíření těžkých kovů v prostředí a jejich různá důležitost 

pro živé organismy vedla k jejich rozdělení do několika skupin: 

1) Esenciální těžké kovy, jejichž přítomnost v malém množství je nezbytně nutná 

pro správnou funkci živých organismů. Zařazujeme zde 10 prvků, Fe, I, Cu, Zn, 

Mn, Co, Mo, Se, Cr, a Sn. 

2) Pravděpodobně esenciální těžké kovy, u kterých se předpokládá, že jejich 

dostatečně vhodné množství je nezbytné pro zdravý vývoj všech živých organismů. 

Do této skupiny patří prvky například Ni, F, Br, As, V, Ba a Sr. 

3) Neesenciální těžké kovy, které se vyskytují v různých koncentracích konstantně 

v živých tkáních. Dosavadní znalosti o jejich výskytu v metabolických procesech 

neumožňují rozhodnout, zda se mohou zařadit do některé z předchozích skupin. 

Řadíme zde prvky Al, Sb, Hg, Ge, Si, Ag, Au, Pb, Vi, Ti atd. 

4) Toxické prvky, jejichž biologický význam je v současnosti omezen na jejich 

toxické vlastnosti již při relativně nízkých koncentracích. Do této skupiny řadíme 

prvky As, Pb, Hg a Cd. 
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Některé prvky se mohou vyskytovat v několika skupinách, jak ukazuje předchozí 

rozdělení prvků, což je způsobeno rozdíly mezi různými druhy organismů. [3, 5] 

Vlastnosti těžkých kovů 

Těžké kovy můžeme také charakterizovat na základě jejich fyzikálních vlastností 

v pevném stavu: mají vysokou reflektivitu, která způsobuje kovový lesk; vysokou 

elektrickou vodivost (klesá se stoupající teplotou); vysokou tepelnou vodivost 

a mechanické vlastnosti: tvárnost a pevnost. [4] 

Všechny prvky, které spadají do skupiny těžkých kovů, mají několik společných 

vlastností. A to schopnost ztrácet jeden nebo více elektronů a nacházet se ve formě 

kationů. Většina kovů má dlouhý biologický poločas rozpadu.  

Vzhledem k tomu, že prvky mají početné různorodé vlastnosti, byl vypracován 

klasifikační systém, který tyto všechny kovy rozdělil do tří skupin: A, B a hraniční třída. 

Toto rozdělení je založeno na velikosti rovnovážné konstanty při vytváření komplexu 

kovových iontů a ligand ve vodním prostředí. Následující upravená tabulka demonstruje 

tuto klasifikaci. [5] 

Tabulka 2 :Rozřazení některých esenciálních a neesenciálních kovů do skupiny A, B a přechodné [5] 

Skupina A Přechodná Skupina B 

Vápník Zinek Kadmium 

Hořčík Olovo Měď 

Mangan Železo Rtuť 

Draslík Chrom Stříbro 

Stroncium Kobalt  

Sodík Nikl  

 Arsen  

 Vanad  
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3.1 Rtuť (Hg) 

3.1.1 Výskyt a vlastnosti 

 Obsah rtuti se v zemské kůře nachází v množství 0,08 ppm. Rtuť je chalkofilní 

prvek, tedy její nejdůležitější rudy jsou sulfidy. Vyšší podíl rtuti, až 70 %, se nachází 

v rudě cinabarit (HgS) (viz obrázek č. 1). Naleziště největšího významu je ve Španělsku, 

konkrétně v městě Almadén.  

 V životním prostředí se rtuť vyskytuje v nejrůznějších chemických a fyzikálních 

podobách. Mezi nejtoxičtější sloučeninu rtuti patří metylrtuť.   

 Při pokojové teplotě je rtuť stříbrná kapalina, která má kovový lesk. Vyskytuje se 

ve třech oxidačních stupních 0, +1, +2. Kovová rtuť je těkavá. Soli rtuti se ve vodním 

roztoku rovnovážně ustalují mezi Hg0, Hg2
2+ a Hg2+. Tyto rovnováhy závisí na redox 

potenciálu v roztocích a na přítomnosti látek, které mohou vytvářet komplexy s Hg-ionty. 

Hlavní faktor ovlivňující biochemické vlastnosti rtuti a jejich sloučenin je afinita rtuti 

k síře a SH- skupinám. Rtuť má schopnost se vázat na SH- skupinu bílkovin, biologických 

membrán nebo enzymů. Tím narušuje funkci membrán nebo aktivitu enzymů.  

 

Obrázek 1:Cinabarit [22] 

3.1.2 Použití 

 Rtuť se využívá na výrobu barviv, měřících a kontrolních zařízení, v laboratořích 

a nezanedbatelné množství se používá v papírenském průmyslu a ve vojenství. Také 

v elektronice a elektrotechnice má rtuť své uplatnění, kdy se využívá v pouličních lampách 

a usměrňovačích střídavého proudu. Sloučeniny rtuti se mohou využívat v zemědělství 

jako fungicidní látky a v zdravotnictví jako dezinfekční látky. Je třeba neopomenout 

využití rtuti v zubním lékařství. 
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3.1.3 Toxicita a účinky na zdraví 

V životním prostředí může dojít k metylaci elementární síry a rtuťnatých iontů, kdy 

vzniká metylrtuť. Ta pak vstupuje do potravinového řetězce. Celý proces probíhá tak, 

že vznikající metylrtuť je zachycována drobnými organismy, které jsou potravou ryb, 

v jejichž těle se koncentruje. Při rozkladu odumřelých živočichů vznikají plyny 

dimetylrtuti. Ty pak následně unikají do ovzduší. V atmosféře může dojít k opětovnému 

rozložení dimetylrtuti na metylrtuť. Ta pak opětovně vstupuje do potravinového řetězce, 

kde se koncentruje. Rtuť má toxické účinky na zvířata i lidi. 

Rozsah toxických účinků rtuti závisí na více faktorech: 

• Chemická forma rtuti 

• Sloučeniny rtuti  

• Potenciál 

Toxický účinek rtuti a jejích sloučenin je dán reakcí rtuťnatého iontu s SH -

skupinami biomolekul. Následně dochází ke změně permeability buněčných membrán 

a k poškození nitrobuněčných enzymů. V metabolismu a toxickém účinku elementární rtuti 

a jejích anorganických a organických sloučenin existují významné rozdíly. 

Hlavním cílovým orgánem anorganických sloučenin rtuti jsou ledviny a trávicí 

ústrojí. U elementární rtuti jsou kritickým orgánem plíce.  

Otrava rtuti způsobuje neurologické a ledvinové poruchy. Toxické látky rtuťnatých 

výparů způsobují akumulaci rtuti v mozku, což se projevuje neurotickými příznaky. Různé 

sloučeniny rtuti mohou také způsobit kožní onemocnění, například exfoliativní dermatitidu 

nebo glomerulární nefritidu. Prenatální působení má za následek mozkovou obrnu, u méně 

těžkých případů se vyskytuje psychomotorická retardace. Smrtelná dávka u dospělého 

člověka je přibližně 1g rtuťové soli. 

Zatím neexistuje žádný důkaz, který by dokázal, že anorganická rtuť má genetické, 

teratogenní nebo karcinogenní účinky. Za možný lidský karcinogen můžeme považovat 

metylrtuť. [4, 5, 6, 7] 
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3.2 Olovo (Pb) 

3.2.1 Výskyt a vlastnosti 

 Roční produkce olova byla dlouhodobě na úrovni přibližně 3 mil. tun (v roce 2004). 

Avšak každým rokem tato suma narůstá. V roce 2010 se předpokládá, že produkce olova 

bude vyšší než 4 mil. tun ročně. Nejvýznamnějšími producenty olova jsou Čína, Austrálie, 

Spojené státy americké a Peru. Z evropských zemí jsou to Švédsko, Irsko a Polsko. [8] 

 Olovo patří k nejrozšířenějším těžkým prvkům. V zemské kůře se nachází 

v množství 13 ppm. Nejvýznamnější olověnou rudou je černý minerál galenit (PbS) (viz 

obrázek č. 2). Mezi další minerály, kde se olovo nachází v menším množství, řadíme 

pyromorfit (Pb5(PO4)3Cl), cerusit (PbCO3) a mimtesit (Pb5(AsO4)3Cl). Olovo se nachází 

i v jiných minerálech, jeho množství je však zanedbatelné a ekonomicky nedůležité. 

V rudách, které obsahují sulfid olovnatý, se často vyskytuje i zinek. V menším množství 

také měď, železo atd. 

V krystalické formě je olovo modrostříbřitě bílý, měkký kov. Jeho možné oxidační 

stavy jsou 0, +2, +4. Anorganické sloučeniny olova se vyskytují ve dvojmocné formě. 

Anorganické soli olova jsou většinou špatně rozpustné. Výjimkou je octan, dusičnan, 

chlorečnan, chloristan a do určité míry i chlorid. [5, 9] 

 

Obrázek 2:Galenit [23] 
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3.2.2 Použití 

Většina olova se používá na výrobu olověných akumulátorů. Další využití slouží na 

výrobu slitin a sloučenin olova. Olovo se také hodně využívá v automobilovém průmyslu. 

Největší spotřeba olova je při výrobě alkylsloučenin olova. Slouží jako antidetonační 

přísada do benzínu. Avšak toto použití je dnes na ústupu. Slouží však i jako ochrana 

kabelů, plechů, potrubí, folií, trubek, broků apod. Uplatnění nachází i v chemickém 

průmyslu na výrobu různých chemikálií. Vynikající využití má v různých nátěrech i na 

ochranu ocelových konstrukcí, například na nátěr mostů, lodí i lokomotiv. [4, 5, 9] 

3.2.3 Toxicita a účinky na zdraví 

Absorbování olova z vnějšího prostředí je ovlivněno několika faktory: 

• Množství olova přítomného v místě vstupu do organismu za jednotku času 

• Fyziologický stav organismu jako celku i stav orgánů 

• Věk 

• Pohlaví 

 

Olovo se hromadí v zubech a v skeletu. U osob vystavených dlouhodobé expozici 

se až 98% olova nachází v kostech. Toxické účinky se mohou objevit v centrální 

a periferní nervové soustavě. Dále také v krvi a ledvinách. V ohrožení je kardiovaskulární, 

endokrinní a imunitní systém. U mužů má vliv na reprodukci, tzn. kvalitu spermií. Olovo 

má za následek i zvýšení krevního tlaku. V ohrožení je i nervový systém plodu, protože 

olovo prochází placentou.  

V experimentech na zvířatech bylo vědecky prokázáno, že olovo je karcinogen, 

teratogen i mutagen. U lidí nejsou dostačující důkazy. [4, 5] 

3.3 Chrom (Cr) 

3.3.1 Výskyt a vlastnosti 

 V přírodě se chrom vyskytuje pouze ve sloučeninách. Volný chrom byl nalezen jen 

v meteoritech. Vyskytuje se ve dvou formách:  
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1. Trojmocný chrom, který je biogenním prvkem. Podílí se na metabolismu cukrů. 

V přírodě se vyskytuje častěji než-li šestimocný chrom. 

2. Šestimocný chrom, který má toxické vlastnosti, zejména karcinogenní a alergenní 

účinky. 

Chrom se v zemské kůře nachází v množství 122 ppm. Nejdůležitější rudou chromu 

je chromit (FeCr2O4) (viz obrázek č. 3). Dále můžeme chrom najít ve stopovém množství 

v drahokamech smaragdu a rubínu. Velké množství nalezišť chromu až 96% se nachází 

na území Ruska a Jižní Afriky. Menší množství se vyskytuje také na Filipínach. [4, 5, 6] 

 

Obrázek 3 :Chromit [24] 

3.3.2 Použití 

Nejdůležitější význam chromu spočívá ve výrobě neželezných slitin. Využití 

nachází zejména v metalurgickém průmyslu, k výrobě zrcadel a v chemickém průmyslu. 

Významnou úlohu má chrom také při výrobě chromových pigmentů. Ty se pak využívají 

v tiskařském průmyslu a v barvířství. Ale používá se i k chromování. To slouží jednak 

pro dekorativní účely a jednak pro ochranné účely. Ochranné povlaky se vyrábějí 

elektrolytickým nanášením z roztoku Cr2O3 v kyselině sírové. Čistý chrom se z důvodu 

nízké roztažnosti za normální teploty moc nepoužívá. Uplatnění nachází v povrchové 

ochraně jiných kovů. [5, 6] 
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3.3.3 Toxicita a účinky na zdraví 

 Chrom se nachází ve všech lidských orgánech jak u dospělých, tak i u novorozenců. 

Nejvyšší koncentrace chromu je v plícním tkanivu. Tato koncentrace roste přímo úměrně 

s věkem.  

 Šestimocný chrom indukuje vředy na sliznici nosní příhrádky. Lokálně působí 

především na kůži, kde způsobuje tzv. chromové vředy. U řady exponovaných osob se 

zaznamenal výskyt průduškového astmatu. To značí, že je alergen. 

V dlouhodobém horizontu je vdechování chromových sloučenin nebezpečné 

pro dýchací cesty. Je zde vysoké riziko výskytu karcinomů. Mezi nejsilnější karcinomy 

patří zejména sloučeniny šestimocného chromu. [4, 5] 

3.4 Selen (Se) 

3.4.1 Výskyt a vlastnosti 

Selen patří mezi těžké chalkogenidy. V zemské kůře se selen nachází 

v zanedbatelném množství 0,05 ppm, proto je poměrně vzácný prvek. Selen se vyskytuje 

ryzí, s elementární sírou a ve formě minerálů (viz obrázek č. 4).  

 

Obrázek 4 :Selen [25] 



Barbora Rozumová: Eliminace těžkých kovů z prostředí biotechnologickými procesy 

2010 
 14 

3.4.2 Použití 

Selen a jeho sloučeniny nachází nejlepší uplatnění k odbarvování skla a k barvení 

skla. Vznikají tak různé barevné odstíny, které mají růžovou až červenou barvu. Technické 

využití selen nachází v xerografii, kde se vyhotovují kopie listin. Dále se selen uplatnil 

jako přísada ve fotoelektrických přístrojích a v polovodičových zařízeních jako 

rektifikátor. Nepatrné množství selenu se dá využít i ve farmaceutickém průmyslu. [6] 

3.4.3 Toxicita a účinky na zdraví 

Nahromaděný selen v těle nejvíce ubližuje centrální nervové soustavě. Postiženy 

mohou být orgány jako játra, srdce i plíce. 

Akutní otrava selenem má u lidí fatální následky. Případy se vyskytly buď 

po konzumaci selenu nebo po expozici vdechnutím. Zde dominují gastrointestinální 

a neurologické symptomy. 

Dlouhodobější příjem selenu způsobuje chronickou otravu. Ta může nastat jak 

u hospodářských zvířat, tak u lidí. Problém nastává, když půda obsahuje vysoké množství 

selenu.  

 Příjem selenu v malém množství (1-5 mg Se/den) má za následek problémy s vlasy 

a nehty. Smrt, i když jen zřídka, byla spojená s chronickou otravou selenu.  

  Karcinogenní potenciál má sulfidový selen (selenium sulfide). Účinky byly 

prokázány ve velkých dávkách perorálně. [4] 

3.5 Arsen (As) 

3.5.1 Výskyt a vlastnosti 

 Objem arsenu je v zemské kůře přibližně 1,8 ppm. Je to chalkofilní prvek, 

který tvoří sloučeniny převážně s chalkogeny S, Se a Te. Arsen je hlavní složkou minerálů 

realgar (As4S4) (viz obrázek č. 5) a auripigment (As2S3). V zanedbatelném množství byl 

arsen nalezen ve volném stavu. [9] 
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 Je to polokovový prvek. Vyskytuje se v sloučeninách v mocenství: As-3, As+3 

a As+5. Nachází se ve čtyřech barevných allotropních modifikacích, a to jako žlutý, šedý, 

hnědý a černý arsen. [10] 

 

Obrázek 5 :Realgar [26] 

3.5.2 Použití 

Arsen se technicky vyrábí ve více formách: elementární arsen, čistý oxid arsenitý, 

kterého obsah je 99,5 %, technicky čistý arsen, který má 99 %, a arsen polovodičové 

čistoty, ten je ze všech forem nejdražší, protože obsahuje více než 99,999 % arsenu. 

Arsen se využívá jako přídavek do různých slitin. Nejčastěji tvoří slitinu s olovem, 

v menší míře také s mědí. Slitina arsenu se používá v akumulátorech, protože vylepšuje 

vlastnosti slitiny. Významné jsou polovodiče GaAs a InAs. Vyrábí se z nich různé diody 

(například LED a tunelová dioda) a infračervené zářiče. Sloučeniny arsenu se mohou ještě 

uplatnit v zemědělství jako herbicidy nebo ke konzervaci dřeva proti houbám. Menší 

množství arsenu se používá ve sklářství, pro veterinární účely, ve farmaceutickém 

průmyslu, při výrobě konzervačních prostředků na kůže, při protiparazitálních lázní, 

při výrobě otrávených vnadidel a jedům proti kobylkám, výrobě bojových chemických 

látek, slitin, pigmentů a laserů. [5, 9]  
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3.5.3 Toxicita a účinky na zdraví 

 Nejvyšší koncentrace arsenu se u lidí nachází většinou v játrech a ledvinách. 

Anorganický arsen vyvolává poruchy kůže – dermatóza. Onemocnění se sebou přináší 

erupce a pigmentace nebo v konečném důsledku to může vést až k rozvoji rakoviny kůže. 

 Chronické působení arsenu přináší mnoho těžkostí. Mezi nejzávažnější onemocnění 

patří poruchy nervového systému (například periferní nervové poruchy), poruchy srdce 

a oběhového systému (např. abnormální EKG a periferní cévní poruchy s gangrénou 

končetin) a hematologické změny (např. anemie). Chronické požití arsenu v pitné vodě 

může vyvolat rakovinu vnitřních orgánů: plic, močového měchýře, ledvin a jater. [4, 5] 

3.6 Kadmium (Cd) 

3.6.1 Výskyt a vlastnosti 

 Rozšíření kadmia v zemské kůře není nijak významné. Nachází se v množství 

0,16 ppm. Protože je to chalkofilní prvek, tak i jeho rudy jsou sulfidy. Hlavní rudou 

kadmia je greenochit (CdS) (viz obrázek č. 6). Chemicky je kadmium podobný se zinkem. 

V sulfidových rudách se přirozeně vyskytuje se zinkem a olovem. V anorganických 

a organických sloučeninách vystupuje jako dvojmocný kation. [4, 5, 6] 

 

Obrázek 6 :Greenochit [27] 
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3.6.2 Použití 

 Kadmium se využívá jako ochranný povlak proti korozi. Díky svým vhodným 

vlastnostem, které chrání železo, se kadmium používá pří výrobě plechů, nejvíce 

v automobilovém průmyslu. Zlepšuje mechanické vlastnosti dalších kovů, a proto je 

přidáván do slitin na bázi mědi. Galvanicky se s ním okovává ocel. Kadmium a jeho 

sloučeniny se používají jako pigmenty, nejčastěji v plastech, v elektrických bateriích, 

v elektronických komponentech a jaderných reaktorech. [4, 5] 

3.6.3 Toxicita a účinky na zdraví 

 Kadmium může dlouhodobě akumulovat v některých tkanivech například 

ve svalech, ledvinách, varlatech a v játrech. Interval trvá 10 – 30 roků. Dým z cigaret 

obsahuje kadmium a kuřáci ho přijmou dvojnásobně oproti nekuřákovi. 

 Požití kontaminovaných potravin nebo vody sebou přináší gastrointestinální 

účinky, spojené s průjmem a zvracením. Dlouhodobé vystavení organismu inhalaci kadmia 

a nízkého obsahu kyslíku může vést ke chronické chorobě plic, v nejhorších případech 

až k rakovině plic. 

 Kadmium je klasifikovaný jako lidský karcinogen. [4, 5] 

3.7 Měď (Cu) 

3.7.1 Výskyt a vlastnosti 

 Přibližný obsah mědi v zemské kůře je 68 ppm. Měď se nachází v podobě sulfidů, 

oxidů a uhličitanů. Její hlavní ruda je chalkopyrit (CuFeS2) (viz obrázek č. 7), chalkozín 

(Cu2S), kuprit (Cu2O) a malachit (Cu2CO3(OH)2). Chalkopyrit je nejrozšířenější ruda 

ze všech a tvoří 50 % rud z celkového množství, které obsahují měď. Naleziště měděných 

rud jsou umístněny po Severní a Jižní Americe, Africe a na území Ruska. [6] 

V přírodě se měď vyskytuje v jednomocném a dvojmocném stavu. V krystalické 

formě je načervenalým kovem. Měď je dobře tažná, kujná, je dobrým vodičem 

elektrického proudu a tepla. V přírodě se měď může vyskytnout jako čistý kov. [5] 
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Obrázek 7 :Chalkopyrit [28] 

3.7.2 Použití 

 Nejvýznamnější výrobci mědi jsou Spojené státy americké, Rusko, Chile a Kanada. 

Měď nachází uplatnění při výrobě elektrických vodičů, jako přísada do mincovních slitin, 

bronzů, mosazi a speciálních slitin. [6] 

Měď se využívá jako element pro objemové nádoby, například vodní trubky, 

nádoby a kontejnery. Také pro zastřešování a jako obkladový materiál. Uplatnění nachází 

v topenářských a instalatérských pracích.  

Sloučeniny mědi se používají na ochranu dřeva a v zemědělství jako pesticidy. 

Využití nachází také v lékařství, kde se slitiny využívají do zubných můstků a korunek. 

[4, 5] 

3.7.3 Toxicita a účinky na zdraví 

 Měď z jedné strany pozitivně ovlivňuje zdravý vývoj organismů, protože patří 

k esenciálním prvkům, a z druhé strany ho ovlivňuje negativně, protože patří k potenciálně 

toxickým prvkům. Vše závisí na množství mědi v organismu. 

 Nejvyšší koncentrace mědi je v játrech. Platí to stejně pro dospělé i novorozence. 

Když je nadbytek mědi v těle člověka, tak je přirozeně vylučována prostřednictví žluče.  
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 Při požití velkého množství mědi nastávají gastrointestinální poruchy. Když je 

objem mědi v pitné vodě zvýšen na přibližně 4 mg/l, prvním příznakem otravy je 

nevolnost, v těžších případech může nastat až poškození ledvin. Inhalace mědi může 

způsobit podráždění dýchacích cest. [4, 5] 

  

Tabulka 3 :Možné účinky na zdraví způsobené některými vybranými kovy, které se našly v lidských 
tělových tekutinách. [4] 

 Rakovina Reprodukce Poruchy 

imunitního 

systému 

Porucha 

funkce 

ledvin 

Porucha 

funkce 

jater 

Neurotoxické 

poruchy 

Hliník      •  

Arsen •  •  •  •  •  •  

Barium    •    

Beryllium   •     

Kadmium •  •   •    

Chrom •    •  •   

Kobalt   •     

Měď   •  •  •   

Olovo  •  •  •   •  

Mangan      •  

Rtuť  •  •  •   •  

Nikl •   •     

Stříbro   •     

Talium    •  •  •  

Thorium     •   

Uran    •    
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4  Mikroorganismy (Prothophyta) 

  Předmětem studia mikroorganismů se zabývá mikrobiologie. Mikroorganismy 

představují heterogenní skupinu organismů z různých taxonomických skupin. 

Rozdělení mikroorganismů: 

 

Obrázek 8 :Rozdělení mikroorganismů [11] 

 Mikroorganismy jsou jednobuněčné nebo vícebuněčné organismy. Nejsou schopny 

tvořit funkčně diferencované tkáně nebo pletiva. Jejich název pochází ze slova mikros, 

což značí v řečtině malý, proto společným znakem jsou malé rozměry těla.   

 Přirozené prostředí, v němž žijí živé organismy, je biosféra. Většina vyšších 

organismů obývá rozhraní mezi zemí a atmosférou.  

Mají specifické vlastnosti, které zajišťují jejich evoluční úspěšnost: 

• vysoký stupeň tolerance (vůči vnějšímu prostředí), 

• mnohotvárnost (týkající se schopnosti získávat energií), 

• adaptační schopnosti (na nové podmínky, okolí atd.). 
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Mikroorganismy jsou taky výjimečné tím, že obývají Zemi nejdéle (nepřetržitě 

3 miliardy let). 500 miliónu let tvořily dominující formu života. Aktivně se podílely 

na změnách podmínek a na tvorbě nového prostředí, které jim zajistilo dobrý vývoj. 

Přirozeně se utvářely vztahy mezi mikroorganismy, ostatními formami života 

a neživou složkou přírody. To dalo za vznik přírodní rovnováze. Mikroorganismy jsou 

rozsahem svého působení na živou a neživou složku nejvýznamnější tím, že tvoří základnu 

ekologické pyramidy. Jsou hnací silou života, protože se aktivně podílejí na koloběhu látek 

a patří mezi primární producenty tvořící, ale i rozkládající organickou hmotu. Jejich 

význam v potravinovém řetězci je nezastupitelný, neboť bez mikroorganismů by 

v prostředí chyběly pro vyšší organismy dostupné zdroje výživy.  

Důležitou vlastností je, že mají výraznou schopnost adsorpce a adheze na povrch. 

Také důležitá vlastnost je jejich rychlá schopnost množení, rostou-li v optimálních 

podmínkách.  

Ve volné přírodě je výskyt mikroorganismů regulován. Nejvýznamnějším faktorem 

je množství živin a nahodilé změny prostředí.  V důsledku změn prostředí se mnohé 

mikroorganismy dokázaly přizpůsobit různými mechanismy. Některé jsou schopny 

využívat náhradní zdroje energie, jiné si vytvářejí zásobovací látky, schopnost kooperovat 

a koexistovat v mikrobiálních společenstvech. 

Ekologický význam mikroorganismů spočívá v tom, že mikroorganismy, které tvoří 

90% biomasy, se svým metabolismem významně podílejí na většině biochemických 

procesů. [12] 

4.1 Bakterie (Bacteria) 

Bakterie jsou autotrofní a heterotrofní prvobuněčné prokaryotické mikroorganismy. 

Ve vývoji živých organismů představují samostatnou linii. Jejich stavba těla je značně 

různorodá. Vyskytují se ve všech sférách na zemském povrchu.  

 Studiem bakterií se zabývá věda bakteriologie, je jednou z mikrobiologických věd. 

Za zakladatele bakteriologie jsou považováni dva lidé: francouzský lékař Louis Pasteur 

a německý lékař Robert Koch. [13, 14, 18] 
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4.1.1 Stavba těla buňky 

Bakteriální buňka má na vnější straně buněčné stěny chemicky odlišnou slizovitou 

vrstvu neboli pouzdro. Také se tam nacházejí i různé bičíky a řasičky, jejichž význam 

spočívá v přichytávání bakterií na podklad. Některé bakterie, konkrétně fotosyntetizující, 

mají cytoplazmatickou membránu přelíčenou. Toto přelíčení vytváří vačky, které obsahují 

barvivo umožňující přeměnu světelné energie slunečního záření na energii chemickou. 

Tato látka je podobná chlorofylu, nazývá se bakteriochlorofyl. Touto skutečností se 

bakterie odlišují od všech eukaryotických organismů. 

Z hlediska vnější struktury rozeznáváme základní morfologické typy: 

• Kulovitý tvar mají koky 

• Kulovité buňky, které jsou uspořádány do řetízku, se nazývají streptokoky 

• Koky, které jsou seskupené do střapce, se nazývají stafylokoky 

• Buňky, které jsou mírně nahnuté, nazýváme vibria 

• Spirily a spirochety jsou spirálově stočeny 

• Paličkovité bakterie, které mají schopnost vytvářet spory, jsou bacily 

Průměrná velikost bakterií se pohybuje v rozmezí 0,3 – 2,0 µm. Některé vodní 

bakterie mohou mít velikost až několik desítek i stovek mikrometrů. 

Bakteriální buňky jsou z hlediska vnější struktury o mnoho jednoduší než buňky 

rostlin nebo živočichů. Každá bakteriální buňka je od vnějšího prostředí oddělena flexibilní 

buněčnou stěnou. Pod buněčnou stěnou se nachází cytoplazmatická membrána, a pod ní je 

uložena cytoplazma. V ní se nacházejí různé organely. Jsou tam ribozomy a genetická 

informace. Genetický materiál tvoří jen jedna molekula deoxyribonukleové kyseliny. Ta je 

v podstatě bakteriálním jádrem neboli nukleotidem, teda bakteriálním chromozomem. Toto 

bakteriální nepravé jádro není od cytoplazmy ohraničeno žádnou membránou. Její tvar je 

kruhový. [13, 14, 18] 
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4.1.2 Fyziologická charakteristika bakterií  

Bakterie můžeme rozdělit do několika skupin podle toho, jak získávají energii, 

podle nároků na výživu a kyslík. 

Dělení bakterií podle způsobu získávání biogenního prvku uhlíku: 

1) Autotrofní bakterie, pro které je primární zdroj uhlíku oxid uhličitý. 

2) Heterotrofní bakterie, pro které jsou primárním zdrojem organické sloučeniny.   

Dělení bakterií podle způsobu získávání energie: 

1) Fototrofní bakterie, u kterých je primární zdroj světelná energie. 

2) Chemotrofní bakterie, u kterých je primární zdroj chemická energie, 

kterou získávají oxidací nebo kvašením organických sloučenin.  

Dělení podle vztahu ke kyslíku:  

1) Aerobní bakterie, které pro svou existenci potřebují kyslík. 

2) Anaerobní bakterie, které nepotřebují kyslík. Ten na ně může působit toxicky. 

3) Fakultativně anaerobní, mohou růst za přítomnosti kyslíku, ale také nemusí. [13] 

4.1.3 Reprodukce bakterií 

Bakterie se rozmnožují nepohlavně, příčným dělením. Celému procesu předchází 

replikace, neboli zdvojení bakteriálního jádra, následuje oddělení nových jader a rozdělení 

buňky.  

 Bakterie vytvářejí v nepříznivých podmínkách spory. Některé vláknité bakterie se 

mohou rozmnožovat kromě spor také rozpadem svých vláken. U bakterií je známa taky 

konjugace. Je to spojení dvou buněk. Část chromozomů jedné buňky přechází do buňky 

druhé. [13] 
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4.1.4 Výskyt bakterií 

Bakterie se vyskytují všude. Jsou v půdě, ve vzduchu i vodě, a taky na povrchu 

i uvnitř různých vyšších organismů. Jejich rozšíření a množství závisí na vhodnosti 

životních podmínek. V prostředí na ně působí různé vlivy, biologické, chemické 

či fyzikální. 

Fyzikální faktory, které ovlivňují jejich životaschopnost: 

• Sucho, většina bakterií ke svému životu potřebuje vodu. Proto bakterie patří 

mezi hydrofilní. 

• Teplota, bakterie vykazují životní funkce jen v určitém teplotním rozsahu 

pro ně vhodné tzn. teplotní optimum. Můžeme je rozdělit na psychrofilní (optimální 

teplota růstu je pod 20°C), mezofilní (k růstu potřebují teplotu od 20 do 40°C), 

termofilní (teplota je v rozmezí 40 – 85°C) a hypertermofilní (teplota se pohybuje 

na 80°C). 

• Osmotický tlak, optimální hodnota solí je pro růst bakterií menší než 2%. Když 

koncentrace stoupne nad tuto hranici, tak se bakterie buď přizpůsobí  nebo je to 

poškodí. 

• Hydrostatický tlak, zvýšení tlaku vede ke zpomalení růstu nebo pohybu. Může dojít 

i k zastavení růstu či pohybu. Bakterie, které se adaptovaly zvýšenému 

hydrostatickému tlaku, se nazývají barofilní. Najdeme je v hloubkách moří nebo 

oceánů. 

• Ultrazvuk, zhoubný účinek má na bakterie zvýšení zvukových vln nad 20 kHz. 

• Záření, absorpce jakéhokoliv záření má na bakterie škodlivý vliv. 

Chemické faktory, které ovlivňují jejich životaschopnost: 

• pH prostředí, při aplikaci mikroorganismů musíme respektovat jejich nároky 

na optimální pH. Pro většinu bakterií je mezní hodnota pH v rozmezí 4 – 10, 

s optimem 6 – 8. Bakterie rostoucí v kyselých prostředích se nazývají acidofilní. 

Bakterie rostoucí v alkalických podmínkách alkalifilní. 
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• Oxidačně redukční potenciál, tato hodnota je spolu s přítomností nebo absencí 

kyslíku rozhodující pro růst a množení bakterií. [11, 13, 14, 18]  

4.2 Houby (Fungi) 

Houby jsou prastaré heterotrofní organismy. Jejich výtrusy se objevily již 

před 2,7 miliardami let. V minulosti se houby považovaly za nezelenou větev rostlin, 

ale pak byly zařazeny do samostatné říše. 

Buňka hub je typická eukaryotická. Mnohé buňky hub mají buněčnou stěnu 

a vakuoly. Buněčná stěna hub obsahuje chitin, který plní mechanickou funkci. Vyživuje se 

výlučně jako saprofyt nebo parazit. Zásobnou látkou je glykogen. 

Tělo hub může být jednobuněčné nebo častěji ho mohu tvořit mnohobuněčná 

houbová vlákna - hyfy. Hyfy se větví a vzniká tak spleť označována jako podhoubí – 

mycelium. Za určitých podmínek se může stát, že hyfy se přepletou a druhotně srostou, 

čímž vznikne nepravé pletivo plektenchym nebo pseudoparenchym. [15] 

4.2.1 Rozmnožování hub 

Houby se rozmnožují pohlavně. Ale častěji se rozmnožují nepohlavně produkcí 

spor (hlavně plísně). Výtrusy se vytvářejí na povrchu houbových vláken 

nebo ve výtrusnicích. Kromě tvorby spor známe u kvasinek pučení. Při pučení může 

z jedné buňky vzniknout vícenásobným oddělováním buněk nepravé pseudomycelium. 

Při pohlavním rozmnožování dochází k splývání pohlavně rozlišených vláken 

podhoubí a z výtrusů vyrůstá primární podhoubí. Při střetu dvou podhoubí vhodného typu 

dojde v místě dotyku ke splynutí buněk. Cytoplazma buněk se smíchává, ale k splynutí 

jader zatím nedochází. Vzniká dvoujaderná buňka. Tato buňka se pak dále dělí a při dělení 

se dělí najednou obě jádra. Dělením dvoujaderných buněk vzniká druhotné podhoubí. 

To tvoří plodnici. Ve výtrusorodé vrstvě plodnice se tvoří výtrusorodé stopky nebo ascus. 

Po splynutí jader vznikne diploidní buňka. V ní přeběhne redukční dělení. Vzniknou čtyři 

haploidní bazidiospory nebo askospory. Po dosažení vhodného prostředí vyroste 

v haploidní buňce prvotní podhoubí. Takto se pohlavně rozmnožují hlavně vyšší houby. 

Kromě toho se taky rozmnožují i vegetativně. To je hlavně s útržky mycelia nebo hyf. [15] 
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4.2.2 Výživa hub 

Houby nemají asimilační pigmenty. To jim zabraňuje uskutečňovat fotosyntézu. 

Vyživují se heterotrofně, a to buď saprofyticky, paraziticky nebo symbioticky. Saprofytní  

houby rozkládají odumřelá těla rostlin a živočichů. Proto jsou nezastupitelné v přirozeném 

ekosystému, kde plní úlohu reducentů. Parazitické houby čerpají organické látky ze živých 

organismů.  

Mnohé houby žijí v symbióze. Z histologického hlediska se může jednat o dva 

druhy symbiózy: 

1) Ektosymbióza – hyfy se dostávají jen na povrch partnera, tedy volnější vztah. 

2) Endosymbióza – hyfy se dostávají přímo do buněk symbiontů, tedy užší vztah. 

Příkladem ektosymbiozy je soužití hub (houbových vláken) s kořeny vyšších rostlin 

(mykoríza). Tímto způsobem se vyživují vyšší houby, které umí vytvářet plodnice jen, 

když jsou v zemi přítomné kořeny symbiontů zabezpečující houbě potřebné specifické 

organické látky. Příkladem endosymbiózy je spolužití hub například s rostlinami z čeledě 

Orchidaceae.  

Specielním typem symbiózy je tzv. lichenismus. Při lichenismu vzniká kvalitativně 

nový organismus – lišejník. Je to soužití houbových vláken s řasou nebo sinicí. Řasa, 

nazývaná též  fotobiont, je schopná fotosyntézy. Dodává houbě organické látky, tedy ji 

vyživuje. Houba nazývaná též mykobiont zabezpečuje příjem vody a rozmnožování. 

Lichenismus je taková forma symbiózy, že druhy, které se jí zúčastňují, neumí žít 

samostatně. [15] 

4.2.3 Význam hub 

V přírodě mají houby obrovský význam při udržování koloběhu biogenních prvků. 

Rozkládají a mineralizují odumřelá těla rostlin a živočichů. Mají nezastupitelnou úlohu 

reducentů organické hmoty. 
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Pro člověka jsou houby doplňkovou výživou pro svůj vysoký obsah minerálních 

látek. Pak se začaly využívat jejich vlastnosti při výrobě alkoholických nápojů (kvasinky). 

Dnes se mnohé mikroskopické houby využívají v oblasti průmyslových biotechnologií. 

Hlavní využití je v potravinářském (mléčné kvašení - výroba sýru) a farmaceutickém 

průmyslu (výroba antibiotik). 

Některé houby jsou původci chorob – mykóz. [15] 

4.3 Řasy (Algae) 

Řasy jsou eukaryotické organismy. Způsob výživy je většinou autotrofní – 

fotolitotrofní. Jejich charakteristickou vlastností je obsah chlorofylů. U některých druhů řas 

je přítomnost pigmentů. Mají Calvinův cyklus, tzn., že zdrojem uhlíku je pro ně oxid 

uhličitý. Nahromaděním zásobních látek získávají v noci energii aerobní respirací. 

Mnohým druhům stačí rozpuštěný kyslík ve vodě. Pro optimální růstové podmínky jim 

postačuje dostatek světla a vody. Vhodné je neutrální prostředí. [14, 16, 20] 

4.3.1 Stavba těla řas 

Pod pojmem stélka označujeme tělo řas. Řasy mohou být jednobuněčné 

i mnohobuněčné organismy.  

Podle typu stélky rozlišujeme řasy: 

Jednobuněčné:  

• kokální (tvořené jednoduchou buňkou bez bičíků) 

• amébovité (buňky nemají pevnou buněčnou stěnu, mají proměnlivý tvar a vytvářejí 

panohy, pomocí kterých se pohybují) 

• monádovité (pohybují se pomocí bičíků) 

Mnohobuněčné:  

• trichální (vláknitá stélka, tvořená řetězem buněk) 

• sifonální (stélka je rourkovitá, mnohojaderná, ale bez přepážek - celé tělo je 

zdánlivě jediná buňka s množstvím buněčných jader) 
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• sifonoklátioví (skládá se z více mnohojaderných buněk) 

• pletivotití (se stélkou rozlišenou na pakořínky, pabylku a palístky) 

Jednobuněčné organismy vytvářejí kolonie nebo řetízky. V buňce řas je přítomná 

celulosní buněčná stěna. [14, 16] 

4.3.2 Rozdělení řas 

Mezi řasy patří tři vývojové větve: 

1) Červená větev – jsou to řasy s jednobuněčnou, vláknitou nebo pletivnou stélkou. 

Obsahují fotosyntetická barviva, které jsou rozpustná ve vodě, zvaná fykobiliny. 

Jedná se zejména o modrý fykocyanin a červený fykoerytrin. Zbarvení mohou mít 

od jasně červené až po modrozelené.  

2) Hnědá větev – všechny zástupci hnědých řas vykazují podobnou stavbu plastidů. 

Ty obklopuje endoplasmatické retikulum. Fotosyntetická barviva jsou tvořena 

chlorofylem a c, dále také karotenoidy, zejména fukoxantin. Jejich zbarvení se 

pohybuje od hnědé až po žlutozelenou barvu. 

3) Zelená větev – zelené řasy jsou nejrozšířenější skupinou řas. Jsou to předchůdci 

vyšších rostlin (suchozemských). Obsahují fotosyntetická barviva jako chlorofyl a, 

b, betakarotén a xantofyly. Také obsahují zásobní látky – škrob. Zrnka škrobu jsou 

uložena v chloroplastech nebo na povrchu pyrenoidů. [14, 16] 

4.4 Cyanobakterie (Cyanobacteria) 

Cyanobakterie se nazývají i sinice. Jsou to autotrofní, fotolitotrofní prokaryotické 

organismy. Genetickou informaci nese pouze jediná kruhová molekula DNA. Její hlavní 

organela se nazývá tylakoid. Tylakoidy jsou ploché váčky, na kterých jsou umístněny 

fotosyntetické pigmenty. Obsahují zelený chlorofyl a oranžový betakarotén. Zbarvení sinic 

je různé. Barva může být červená, hnědá, ocelově šedá a někdy i černá. Na buňkách se 

často vyskytuje sliz. Jejich rozmnožování je nepohlavní.  Je to dělení buněk. 
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Sinice mohou být: 

• Jednobuněčné 

• Jednoduchá vlákna 

• Jednoduchá vlákna se specializovanými buňkami pro fixaci vzdušného dusíku – 

tzv. heterocyty 

• Větvená vlákna 

Sinice mají díky své jednoduché stavbě obrovskou schopnost přežívat nepříznivé 

podmínky. Jejich výskyt není omezen ani v extremních podmínkách, například byly 

nalezeny v horkých pramenech, v polární oblasti i v pouštích. [17] 
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5  Mikroorganismy odstraňující těžké kovy 

Používání kovů se v posledních deseti letech neustále zvyšuje. Těžké kovy se 

akumulují ve vzduchu, vodě a půdě. Z tohoto důvodu a z důvodu vysoké toxicity kovů, je 

nutné jejich účinné odstranění.  

 Dnes je již známo, že některé mikroorganismy a rostliny mají unikátní systémy, 

dle kterých se dokáží vypořádat s vysokou koncentrací kovů.  

Těžké kovy se nedají degradovat podobným způsobem, jako například uhlíkaté 

sloučeniny. To je limitující prvek v jejich odstranění. Tím pádem jsou kovy pouze 

akumulovány buď v rostlinách nebo pomocí mikroorganismů. Následně se musí odstranit 

použitá biologická složka, aby tyto kovy dále nepřetrvávaly v přírodním systému. Těžké 

kovy se dají úspěšně dekontaminovat z vody a půdy. [2, 3, 14, 19] 

 V následující části budou jednotlivé významné mikroorganismy odstraňující těžké 

kovy rozebrány z pohledu jejich zařazení.  

5.1 Bakterie (Bacteria) 

5.1.1 Bacillus sp. 

Rod bakterií Bacillus jsou grampozitivní, chemoorganotrofní, aerobní nebo taky 

fakultativně anaerobní mikroorganismy. Jejich buňka má tvar tyčinek. Jsou schopny tvořit 

endospory. Nejrozšířenější je jejich výskyt ve vodách a půdě.   

Tato bakterie je základem biosorbentu, který je schopný snížit koncentraci kovu 

Hg, Cu, Cr, Cd, U, Ni, Zn a Pb s účinností vyšší než 99%. Biosorbent má technický název 

AMT – Bioclaim. Bakterie Bacillus sp. je usmrcena a upravena v hydroxidu, 

imobilizována v polymerní matrici. Následně po procesu se sorbent regeneruje kyselinou 

sírovou, hydroxidem sodným a uhličitanem sodným. [3, 18] 
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Obrázek 9 :Bakterie Bacillus sp. [29] 

5.1.2 Citrobacter sp. 

Bakterie rodu Citrobacter se nacházejí běžně v střevním systému lidí a zvířat. 

V prostředí se vyskytují zejména v půdách a vodách. Jsou to koliformní bakterie. 

Tato bakterie dokáže eliminovat Cd z prostředí. Mechanismus eliminace těžkého 

kovu probíhá v podobě vysrážení hydrogenfosforečnanů na povrchu buňky. Vlastní proces 

se nazývá bioprecipitace kovů. [3, 18] 

 

Obrázek 10 :Bakterie Citrobacter sp. [30] 

5.1.3 Geobacter metallreducens a Shewanella potrefaciens 

Oba druhy bakterií můžeme z taxonomického hlediska pojmenovat jako disimilační 

Fe3+ - redukující bakterie. Jejich schopnost eliminace těžkých kovů se uplatňuje v redukci 

iontů Tc7+ na méně rozpustné formy Tc. Z terminologického hlediska se proces nazývá 

redukce kovů. [3, 18] 
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5.1.4 Thauera selenatis 

Je schopná redukovat rozpustnou formu Se6+ na nerozpustný elementární selen. [3] 

5.1.5 Pseudomonas syringae 

Název tohoto rodu bakterií je utvořen ze dvou řeckých slov: pseudos = falešný, 

nepravý a monas = díl, část. V přírodě jsou hodně rozšířeny. Najdeme je zejména v půdě, 

vodě a na rostlinách. Jsou to gramnegativní bakterie. Pod mikroskopem se jeví jako rovné 

nebo mírně zahnuté tyčinky, které nevytvářejí spory.  

Druh této bakterie je schopný akumulovat mnohé těžké kovy, například Ca, Mg, 

Cd, Zn, Cu a Hg. Proces se nazývá bioprecipitace kovů, konkrétně tvorba organokovových 

komplexů. [3, 18] 

 

Obrázek 11 :Bakterie Pseudomonas syringae [31] 

5.1.6 Arthrobacter a Pseudomonas 

Bakterie rodu Arthrobacter dostaly svůj název z řeckých slov. Arthron v překladu 

znamenající kloub a baktron hůl nebo tyč. Jejich charakteristika je následující: jsou to 

grampozitivní, nepohyblivé a nesporulující, chemoorganotrofní a obligátně aerobní 

bakterie. Vyskytují se poměrně značně v půdách. Tyto bakterie mají neobvyklý životní 

cyklus. Tzn. pozoruhodná přeměna tyčinkovitých buněk na buňky kokovité. Tyto koky se 

objevují během stacionární fáze růstu. Nazývají se artrospory. 

Bakterie rodu Pseudomonas byly vzpomenuty výše. (Viz podkapitola 5.1.5) 
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Tyto bakterie jsou schopny eliminovat Cd z roztoku. Tenhle bakteriální proces se 

nazývá bioprecipitace kovů, konkrétně fyzikálně – chemická interakce kovů z buněčného 

povrchu. Celý proces není závislý na metabolizmu bakterií, ale je důsledkem chemické 

interakce mezi kovem a povrchem buňky. [3, 18] 

 

Obrázek 12 :Bakterie Arthrobacter [32] 

5.1.7 Mellanobacterium sp., Corynebacterium sp. a Pseudomonas species 

Rod bakterií Corynebacterium jsou grampozitivní až gramlabilní tyčinky. Jsou 

často kyjovitého tvaru, někdy jsou také prohnuté. Mohou být aerobní a mikroaerofilní. 

Ale také mohou být i anaerobní. Když jsou obligátně biotrofní bakterie, tak parazitují 

na rostlinách.  

Bakterie rodu Pseudomonas jsou popsány v podkapitole 5.1.5. 

Všechny druhy těchto bakterií se podílejí na metylaci. Jsou schopné tvořit 

povrchové sloučeniny kovů a to vede k odstranění arsenu z přírody. V biometylačním 

procesu dochází k transformaci arsenu na plynný arsán nebo trimetylarsán, a pak 

k následné proměně za vysoké teploty (560°C) na čistý kovový arsen. [3, 18] 
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 Tabulka 4 :Přehled některých dalších prokaryotických organismů schopných odstranit kovy [3] 

Kov Prokaryotický organismus 

Cr 

Zooglea ramigera 

Streptomyces noursei 

Pseudomonas fluorescens 

Co 

Arthrobacter simplex 

Pseudomonas saccharophilia 

Pseudomonas fluorescens 

Streptomyces noursei 

Ni 

Pseudomonas syringae 

Pseudomonas fluorescens 

Streptomyces noursei 

Zooglea ramigera 

Cu 

Zooglea ramigera 

Pseudomonas syringae 

Pseudomonas fluorescens 

Streptomyces noursei 

Bacillus subtilis 

Zn 
Pseudomonas syringae 

Streptomyces noursei 

Cd 

Alcaligenes sp. 

Arthrobacter globiformis 

Streptomyces noursei 

Pseudomonas fluorescens 

Th Pseudomonas fluorescens 

U 

Pseudomonas fluorescens 

Pseudomonas saccharophilia 

Streptomyces  niveus 

Streptomyces longwoodensis 

Arthrobacter simplex 

Ag Streptomyces noursei 

Pb 
Streptomyces noursei 

Streptomyces longwoodensis 
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5.2 Houby (Fungi), Plísně, Kvasinky 

5.2.1 Ganoderma lucidum 

1) Je schopna odstranit z prostředí chrom. Proces se nazývá fyzikální absorpce.  

2) Také je schopna odstranit z prostředí měď. Zde se uplatňuje mechanismus, 

kde dochází k výměně kationů kovů ze zbytku kyseliny fosforečné. Celý proces se 

nazývá výměnná iontová absorpce. [3] 

5.2.2 Aspergillus niger 

Rod plísní Aspergillus se nachází hlavně v půdách, vodách a ovzduší. Mají 

charakteristické hlavičkovité zakončení konidioforů.  

Také tato houba má schopnost odstraňovat těžké kovy z prostředí. Dnes je již 

známo její vhodné působení na dekontaminaci mědi z prostředí. Mechanismus eliminace 

kovu je stejný jako u houby Ganoderma lucidum. [3, 18] 

 

Obrázek 13 :Plíseň Aspergillus niger [33] 

5.2.3 Talaromyces emersonii 

Tento teleomorfní rod plísní je ve spojení s rodem Penicillium. 

Uplatnění tato houba nachází v úspěšné sorpci U z prostředí. [3, 18] 
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5.2.4 Scopulariopsis brevicaulis 

Rod plísní Scopulariopsis se poměrně hojně vyskytuje ve vnějším prostředí. 

Vytvářejí sacharolytické a proteolytické enzymy.  Tato plíseň vytváří konidiofory nebo 

anelofory. 

Tenhle druh houby je schopen tvořit povrchové sloučeniny kovů. Mechanismus 

odstranění se nazývá metylace kovů. Mikroorganismus dokáže dekontaminovat arsen. 

Proces dekontaminace probíhá tak, že se arsen může redukovat a biometylační reakcí 

transformovat na plynný arsán nebo trimetylarsán. Při biometylační reakci vzniká 

trimetylarsán, který je z toxikologického hlediska prudký nebezpečný plyn. Ten se však 

při teplotě přibližně 560°C rozkládá na čistý kovový arzen.  

Tuto reakci jsou schopny uskutečňovat rody hub jako například Scopulatiopsis sp., 

Candida sp., Penicillium sp. a Gliocladium sp. [3, 18] 

 

Obrázek 14 :Scopulariopsis brevicaulis [34] 

5.2.5 Penicillium chrysogenum 

Překlad z latinského penicillus znamená štětec neboli kartáč. Tento rod ve svých 

konidiálních stádiích zahrnuje mnoho různých druhů plísní, které jsou značně rozšířeny 

v životním prostředí. Australský badatel J.I.Pitt navrhl v roku 1979 modernější rozdělení 

tohoto rodu. Při sestavování novějšího rozdělení těchto plísní se zaměřil na růst 

při teplotách 37 a 5°C. Podle typu větvení konidioforů rozděluje rod Penicillium 

do 4 subgenů: 
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1) Aspergilloides 

2) Furcatum 

3) Penicillium 

4) Biverticillium (do tohoto subgenu řadíme i Penicillium chrysogenum) 

Tvorby plynných metylovaných sloučenin je schopna i tato plíseň. Její největší 

význam spočívá v redukci teluru na elementární kov a plynný dimetyltelurid. [3, 18] 

Tabulka 5 :Přehled některých dalších hub schopných odstranit těžké kovy [3] 

Kov Huby 

Cr 
Saccharomyces cerevisiae 
Rhizopus arrhizus 

Co 

Saccharomyces cerevisce 
Aspergillus niger 
Rhizopus arrhizus 

Cu 

Saccharomyces cerevisce 
Aureobasidium pullulans 
Cladosporium resinae 
Rhizopus arrhizus 
Fusarium flocciferum 
Penicillium griseofulvum 

Zn 
Saccharomyces cerevisiae 
Rhizopus arrhizus 

Ni 
Rhizopus arrhizus 
Fusarium flocciferum 

Cd 

Rhizopus arrhizus 
Saccharomyces cerevisiae 
Fusarium flocciferum 

Au 
Aspergillus niger 
Rhizopus arrhizus 

Pb 
Rhizopus arrhizus 
Saccharomyces cerevisiae 

Th 

Aspergillus niger 
Rhizopus arrhizus 

Penicillium chrysogenum 

U 
Aspergillus niger 
Rhizopus arrhizus 
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5.3 Řasy (Algae) 

5.3.1 Chlorella vulgaris 

Je rod zelených řas. Rod Chlorella je kulovitého tvaru o velikosti 2 – 10 µm 

v průměru. [21] 

Chlorella vulgaris je schopna z prostředí odstranit arsen. Při metylaci arsenu se 

produkují různé metylované sloučeniny arsenu. Konkrétně dimetylarseničité sloučeniny. 

Ty jsou pak pro člověka méně toxické než jeho anorganická forma. [3, 18] 

 

Obrázek 15 :Zelená řasa Chlorella vulgaris [35] 

5.3.2 Chlorella kessleri 

Rod zelených řas je zmíněn v podkapitole 5.3.1.  

1) Suchá biomasa řas Chlorella kessleri je schopna biosorpce mědi. Dokáže snížit 

koncentraci mědi za velmi krátký interval (jen 10 minut) až o 82%. 

2) Tento eukaryotický organismus je také schopen redukce i jiných kovů. Činností 

redukčních enzymů, které produkují živé buňky řasy, dochází k vysrážení stříbra. 

Vysrážené stříbro se shromažďuje buď v buněčné stěně nebo uvnitř buněk ve formě 

tmavých zrazení okrouhlého tvaru. [3, 18] 

5.3.3 Ceratophyllum demursum a Largosiphom major  

I tyto řasy mají velice účinnou schopnost akumulovat arsen. [3] 
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Obrázek 16 :Ceratophyllum demursum, Largosiphom major [36, 37] 

5.4 Rostliny (Plantae) 

I když rostliny nepatří mezi mikroorganismy, i ony mají schopnost odstranit těžké 

kovy. Tyto rostliny uvádím jen pro zajímavost.  

5.4.1 Agristis stolonifera 

Agristis stolonifera patří mezi metalofilní rostliny. Ty tvoří ve vakuolách kovy 

chaláty s organickými kyselinami nebo enzymaticky syntetizovanými polypeptidy. 

Využívají se při odstranění arsenu z prostředí. Tato rostlina dokáže odčerpat z půdy 

až 300krát více arsenu, než na tomtéž stanovišti volně rostoucí jiné rostliny. [3] 

 

Obrázek 17 :Agristis stolonifera [40] 
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5.4.2 Minuartia verna [41] 

Z prostředí, konkrétně z půdy, dokáže odstranit kadmium. Koncentrace kadmia je 

1000krát větší než koncentrace v půdě. [3] 

 

Obrázek 18 : Minuartia verna [41] 

5.4.3 Asyllum a Thlaspi 

Metabolismus těchto rodů rostlin je schopen z půdy odčerpat nikl a to ve velkých 

množstvích. [3] 

5.4.4 Eichhornia crassipes 

Tak jak se využívají těla vyšších organismů (rostlin) na vyčištění kontaminované 

půdy, tak je možné obdobně využívat i vodní rostliny na odstranění polutantů z odpadních 

vod. To dokáže vodní rostlina Eichhornia crassipes neboli „vodný hyacint“. Z vody je 

schopna odčerpat a uložit ve svém těle kovy jako Pb, Cu, Cd, Fe, Hg a také i arsen. [3, 18] 

 

Obrázek 19 :Vodní rostlina Eichhornia crassipes [38] 
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Tabulka 6 :Přehled některých dalších rostlin schopných odstranit těžké kovy [3] 

Kov Rostliny 

Cu Thea sinensis 

Qualea parviflora 

Maitena truncata 

Saragassum fluitans 

Saragassum vulgare 

Saragassum filipendula 

Chlorella vulgaris 

Chlorella kessleri 

Vaucheria sp. 

Cymodocea nodosa 

Scenedesmus obliquus 

Sphagnum sp. 

Cd Saragassum fluitans 

Saragassum vulgare 

Saragassum filipendula 

Saragassum polycystum 

Chlorella kessleri 

Sphagnum sp. 

Cr Halimeda opuntia 

Chlorella vulgaris 

Cladophora crispata 

Co Ascophylum nodosum 

Au Saragassum natans 

Spirulina platensis 

U  Chlorella regularis 

Zn Cymodocea nodosa 

Ag Chlorella kesleri 

Sphagnum sp. 
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5.5 Cyanobakterie (Cyanobacteria) 

5.5.1 Synechococcus 

Tato sinice je schopna z prostředí dekontaminovat těžký kov nikl. Produkuje 

intracelulární polymery, které jsou schopny nikl zachytit a odstranit. Když je proces 

odstranění kovu úspěšný, tak pak je koncentrace niklu v této sinici 200krát vyšší než 

v okolním prostředí. [3, 14, 18] 

 

Obrázek 20 :Sinice Synechococcus [39] 
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6 Závěr 

Cílem bakalářské práce bylo nastínit, jakými technologiemi se dají těžké kovy 

odstranit z prostředí. Ve své práci jsem popsala jednotlivé biotechnologické procesy 

a jejich mechanismy. Při získávání informací o této problematice, jsem se utvrdila 

v názoru, že tato biologická cesta je jedna z nejlepších možných variant. Pomalu se 

začínají nahrazovat staré technologie biotechnologickými, protože je jejich úspěšnost 

vyšší. Na zřetel se bere i ekonomické hledisko, z jehož důvodu jsou využívány častěji, 

protože jsou levné. Jedinou nevýhodou je jejich prozatímní neúplné prozkoumání, 

tzn. tudy v budoucnu povede ekologicky správná cesta. 

Všechny tyto mechanismy se od sebe liší hlavně způsobem provedení a délkou 

procesu. Zatím co bioprecipitace a bioakumulace kovů jsou procesy pomalé a závislé 

od přítomnosti specifických živin, proces biosorpce je velice rychlý a může trvat několik 

sekund.
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