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Anotace 

 

Tato diplomová práce je zaměřena na metodu a pouţití bakteriálního louţení při 

dekontaminaci sedimentů z oblasti Černý příkop. Sedimenty jsou znečištěny mnoha 

organickými polutanty zejména polychlorovanými bifenyly (PCB), uhlovodíky C10-C40 a 

polyaromatickými uhlovodíky (PAU). Popisuje jednotlivé organické polutanty podle 

obecné charakteristiky a podle účinku na ţivotní prostředí a lidské zdraví. Cílem práce 

bylo laboratorní ověření účinnosti bakteriálního louţení s vnesenými bakteriálními rody 

Pseudomonas putida a Rhodococcus species.  

 

Klíčová slova: bakteriální louţení, Černý příkop, organické polutanty, Pseudomonas 

putida, Rhodococcus species, PCB, uhlovodíky C10-C40 , PAU 

 

 

Summary 

 

This diploma thesis focuses on the method and the use of bacterial leaching at 

decontamination of sediments from Černý příkop area. These sediments are contaminated 

by many organic pollutants especially by Polychlorinated biphenyls (PCBs), Hydrocarbons 

C10 - C40 and polycyclic aromatic hydrocarbons (PAH). It also describes individual organic 

pollutants according to their general characteristics and their effect on the environment and 

human health. The aim of this thesis is a laboratory check of the effectivity of the bacterial 

leaching with injected bacteria of Pseudomonas putida and Rhodococcus species genera. 

 

Keywords : bacterial leaching, Černý příkop, organic pollutants, Pseudomonas putida, 

Rhodococcus species, PCBs, Hydrocarbons C10-C40, PAU 
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Seznam použitých zkratek 

 

ČR Česká republika 

 

DDT Dichlordifenyltrichlormethylmethan 

 

NEL Nepolární extrahovatelné látky 

 

NPK Nejvyšší přípustná koncentrace 

 

PAU Polyaromatické uhlovodíky 

 

PCB Polychlorované bifenyly 

 

PEL Přípustný expoziční limit 

 

pH 

 

potential of hydrogen 

TOL 

 

Těkavé organické látky 
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1 Úvod a cíl práce 

 

Znečištění ţivotního prostředí organickými polutanty je problémem téměř po celém 

světě. Kromě fyzikálních metod k dekontaminaci ţivotního prostředí nebo vyuţívání 

přirozené atenuace se stále častěji pouţívají metody, vyuţívající schopnosti 

mikroorganismů degradovat celou škálu cizorodých látek tedy metoda biodegradace. 

Velice důleţitou podmínkou biodegradace je dostatečně kvalitní biologický činitel. Mezi 

podstatné vlastnosti patří zejména biodegradační potenciál tedy škála kontaminantů, kterou 

jsou schopny mikroorganismy rozkládat. Další významnou charakteristikou je pak 

zdravotní a hygienická nezávadnost populace mikroorganismů. Mikroorganismy vyuţívají 

uhlovodíky jako zdroj energie a uhlíku a tato schopnost je známa jiţ dlouhou dobu. 

S růstem populace se rozšiřuje celá škála látek, zejména aromatických, které se mohou 

nacházet v ţivotním prostředí. Současně s tímto vývojem probíhá i adaptace 

mikroorganismů schopných rozkládat látky, které byly doposud nerozloţitelné. [12] 

Cílem této práce je laboratorní ověření schopnosti degradovat kontaminanty 

vyskytující se v sedimentech z oblasti Černého příkopu, který se nachází na území města 

Ostravy a tvoří tak ekologickou zátěţ. K laboratornímu experimentu se pouţijí dva 

významné rody bakterií se známou schopností degradace celé škály organických 

kontaminantů. K tomuto pokusu jsou pouţity bakterie Pseudomonas putida a Rhodococcus 

species. Dále byla pouţita metoda bakteriálního louţení. V tomto pokusu bylo cílem 

sledování změn ve vzorcích a v jednotlivých naměřených hodnotách, které budou ověřeny 

analyticky a zjistití se tak účinnost pouţití metody biolouţení. 
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2 Lokalita Černý příkop 

 

Umělá vodoteč, která se nazývá Černý příkop leţí na území města Ostravy, v části 

Mariánské hory, Moravská Ostrava a Přívoz. Oblast je znečišťována koksovnou Jan 

Šverma, BorsodChem MCHZ, ÚČOV a jinými podniky v této oblasti. Protéká paralelně 

s korytem řeky Odry a ústí nad Ostravicí. Odvodňuje pravý břeh záhrazového prostoru 

Odry i vody Ústřední čistírny odpadních vod. Následkem úloţních poměrů karbonského 

souvrství a dobýváním uhlí byla vodoteč postiţena většími poklesy neţ řeka Odra. Černý 

příkop byl vytvořen v roce 1952. Slouţil k odvodnění staveniště koksovny Šverma u Dolu 

Jan Šverma (předtím Ignát) v Mariánských Horách a současně plnil funkci zaústění 

odpadních vod z průmyslu a tehdy budované Ústřední čistírny odpadních vod města 

Ostravy v městské části Přívoz. Odpadní vody byly a jsou Černým příkopem odváděny pod 

důleţitá místa odběru vody uţitkové pod jezy ve Lhotce a Přívoze. Dřívější představy, 

které vycházely z předpovědí poklesů počítaly dokonce s prodlouţením vodoteče aţ do 

prostoru Vrbice a později aţ do Bohumína. K prodlouţení nakonec nedošlo z důvodu 

útlumu těţby. Nicméně funkce příkopu se plně osvědčila, přestoţe jsou dnes jiţ jeho 

moţnosti vyčerpány a to se projevuje například couváním vod odlehčovací stokou do 

Ústřední kanalizační čistírny. Kapacita průtočnosti vodoteče byla zčásti sníţena nánosy 

dříve vypouštěných odpadních vod. Tato umělá vodoteč byla ovlivněna i stavbou dálnice 

D 47 a povodní v roce 1997, kdy došlo k přelití říčního koryta a tím k zaplavení území 

podél Odry. [1,5] V Černém příkopu byly zaznamenány enormní koncentrace PAU, 

z nichţ benzo/a/pyren více jak 200 násobně překračoval imisní limit podle NV č. 171/92 

Sb. Vysokých koncentrací dosahovaly i další znečišťující látky PCB, NEL a TOL. [14] 
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Obrázek 1: Mapa městské časti Moravská Ostrava a Přívoz [2] 

 

 

 

Obrázek 2: Černý příkopu [ Ing. Iva Janáková, Ph.D.] 
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3 Charakteristiky polutantů vyskytujících se v Černém příkopu 

Tato oblast na území města Ostravy je významnou ekologickou zátěţí. Sedimenty 

jsou kontaminovány organickými polutanty, zejména PAU, PCB a NEL ale i jinými 

látkami, které nebyly nikdy přesně identifikovány. [5] 

 

3.1 PCB 

 

3.1.1 Obecná charakteristika 

 

PCB je obchodním výrobkem vytvořeným chlorací 2 benzenových jader za vzniku 

bifenylu. [9]Chemické látky, které obsahují aţ 209 sloučenin tzv. kongenerů. Jednotlivé 

sloučeniny se od sebe odlišují jinými fyzikálními, chemickými a toxickými vlastnostmi. 

Rozdílnost jednotlivých sloučenin je dána lokací atomů chloru na aromatických jádrech a 

stupni chlorace. Obecný vzorec molekuly PCB je na obrázku 3. 

 

Obrázek 3: Obecný vzorec molekuly PCB [3] 

 

V obchodních směsích vystupuje pouze 130 kongenerů. Většina kongenerů je 

sloţena z bezbarvých krystalů bez zápachu ale obchodní směsi jsou kapalné. Hustota směsí 

stoupá s rostoucím obsahem chlóru. Hustota všech sloučenin je však vyšší neţ voda 

(cca.1440 kg.m
-3

). Všechny sloučeniny jsou nízko rozpustné ve vodě (0.7 mg.l
-1

) a velmi 

malá tenze par (<1 Pa). Kongenery jsou rozpustné v tucích a ve větší části organických 

rozpouštědel. Mají fyzikálně i chemicky stálé vlastnosti dokonce i za teplot kolem 300°C a 
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také nekorodují. Tyto chemické látky se v ţivotním prostředí nevyskytují a jsou vyrobeny 

člověkem. Tyto chemické látky se objevily v 19. a 20. století. V 30. letech 20. století se jiţ 

plně vyuţívaly v průmyslu. Aţ v 70. letech se zjistilo negativní působení PCB na ţivotní 

prostředí a to schopnost těchto látek se akumulovat v potravním řetězci a nerozkládat se. 

Tímto mohou ohroţovat prostředí ale také zdraví člověka. Z tohoto důvodu se PCB jiţ 

nevyrábějí. 

PCB se nyní nevyrábějí, avšak v minulosti se pouţívaly na přenášení tepla 

v zařízeních, které vyţadovaly ohřev na vysokou teplotu např. v obalovnách ţivičných 

směsí. Další vyuţití měly v elektrických zařízeních jako chladící oleje v transformátorech 

napětí a kondenzátorech, kde se vyuţily vlastnosti izolační a stabilita. Další část se 

vyuţívala jako nehořlavé kapaliny v uzavřených okruzích např. v hydraulických 

soustavách nebo při vedení tepla. 

PCB se pouţívaly i jako plastifikátory polymerů, sloţky v barvách a nátěrových 

hmotách, tiskařských barvách, přísady do prostředků na ochranu rostlin. Dále je bylo 

moţno pouţít v mazivech, olejích a voscích, na rozpouštění inkoustů v kopírovacích 

strojích. Objevovaly se v lepidlech, tmelech i samozhášecích přísadách. Bylo moţno je 

pouţít v nábytkářství, při povrchové úpravě textilií, v dekoracích interiérů. V zemědělství 

se PCB vyskytovaly jako sloţka nátěru, která se mohla dostat aţ do těl hospodářských 

zvířat. 

 

3.1.2 Zdroje emisí  

 

Jelikoţ se nyní tyto látky nevyrábí, emise mají původ v manipulaci s výrobky nebo 

odpady se sloţkou PCB. Tyto sloučeniny mohou být součástí různých halogenovaných 

sloučenin. Při teplotě spalování PCB pod 1200 °C vznikají z těchto látek mnohem 

toxičtější polychlorované dibenzodioxiny a polychlorované dibenzofurany. Na odstranění 

PCB je tedy nutné pouţít speciální technologie. K dalším původcům emisí PCB jsou kaly 

z odpadních vod nebo spalování odpadů a uvolňování těchto látek ze zařízení, které 

pouţívá PCB (transformátory, kondenzátory). Část emisí je z průmyslových procesů 
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elektráren a při zpracování ţeleza a oceli. Nejpodstatnější zdroj emisí PCB je přerozdělení 

dříve uvolněných PCB.  

 

3.1.3 Dopad na životní prostředí a zdraví 

 

PCB jsou známy díky perzistenci v ţivotním prostředí. Významné je šíření těchto 

polutantů ve vodních ekosystémech a zejména mořských. V ovzduší se PCB vyskytují 

v plynné podobě 87-100%, menší část je vázána na pevné částice. Vstřebávání roste se 

stupněm chlorace. Do atmosféry se PCB dostávají vlivem těkavosti a to z půd a vod. 

Vlivem mechanismu suché a mokré depozice se z ovzduší odstraní. Tím, ţe se tyto látky 

akumulují v potravním řetězci, tím i váţně ohroţují vrcholové predátory. U mořských 

savců je porušena schopnost reprodukce. Tyto látky jsou jedovaté nejen pro mořské savce 

ale i jiné organismy ţijící ve vodě. Vstupní cesta bifenylů do těla člověka je přes ústa a to 

znečistěnou potravou  a nebo vdechováním. Do potravin jsou tyto látky vneseny z okolního 

prostředí organismy (ryby, ptáci a hospodářská zvířata). PCB se kumulují v játrech, tucích 

a mateřském mléce. PCB procházejí placentou.  Hustota PCB se liší podle toho kolik tuku 

obsahují  jednotlivé orgány. Ovšem v mozku je koncentrace bifenylů menší, neţ by se dalo 

odvodit z mnoţství tuku v něm. Hojně se také tyto látky kumulují v kůţi. Přetrvávání 

bifenylů je odlišné u jednotlivých kongenerů. Diference v toxicitě můţe být způsobená 

různými meziprodukty a metabolity. PCB ohroţují mozek, oči, srdce, imunitní systém, 

játra, ledviny, reprodukční systém a štítnou ţlázu. Kontakt gravidních ţen můţe způsobit 

sníţení porodní váhy novorozence a neurologické potíţe. Trvalé vdechování PCB 

negativně ovlivní dýchání (kašel), trávení (anorexie, úbytek hmotnosti, zvracení, bolesti 

břicha), funkci jater (rakovina jater), na kůţi způsobuje výskyt chlorakné a vyráţky, oči 

jsou rovněţ ohroţeny. Příčinou akutní expozice je poškozená pokoţka a porucha sluchu a 

zraku a křeče. V České republice jsou dány hodnoty expozičních limitů na pracovišti:  PEL 

– 0,5 mg.m
-3

, NPK – P – 1 mg.m
-3

. Pro zjišťování PCB se pouţívá laboratorní analýza. 

Většinou to bývá plynová chromatografie s detektorem elektronového záchytu. Vzorky 

půdy či vody se nejdříve extrahují hexanem. Většinou se ve vzorku stanoví jen 6 přesně 

určených  kongenerů a celková suma je legislativně povaţována i za obsah PCB. 

Ohlašovací emisní práh do všech prostředí činí 100g za rok, coţ je poměrně malé 
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mnoţství. Koncentrace bifenylů ve vodě například 0,1 mg.l
-1 

 (rozpustnost 0,7 mg.l
-1

) je 

emisní práh jako pro 1000 m
3
 vody, pro koncentraci 0,1 mg.m

-3
 ve vzduchu je emisní práh 

stanoven jako pro 1 000 000 m
3
 vzduchu. Ohlašovací práh o hodnotě 0,1 kg se rovná 70 ml 

obchodního produktu s PCB. [3] 

 

3.2 PAU 

 

3.2.1 Obecná charakteristika 

 

 

Základní charakteristikou velké skupiny polycyklických aromatických uhlovodíků 

(PAU) je to, ţe jsou jejich molekuly tvořeny kondenzovanými aromatickými jádry. Na 

svých molekulách nemají heteroatomy a substituenty. PAU tvoří širokou škálu látek, do 

které patří např. naftalen, acenaftylen, acenaften, fluoren, fenantren, antracén, fluoranten, 

pyren, benz(a)antracen, chrysen, benzo(b)fluoranten, benzo(k)fluoranten, benzo(a)pyren, 

dibenzo(a,h)antracen, indeno(1,2,3-c,d)pyren a benzo(ghi)perylen. Čisté sloučeniny PAU 

mají bílou nebo naţloutlou barvu a jsou to pevné krystalické látky. Jsou to látky snadno 

rozpustné v olejích a tucích a špatně rozpustné ve vodním prostředí. 

 

 

 

 
 

Obrázek 4: Struktura molekuly benzo(a)pyrenu [4] 
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PAU se nevytvářejí záměrně,  ovšem existují  výjimky kdy se tyto látky vyţívají 

v laboratorní praxi jako standardy v analýze. Ovšem souhrnně se PAU vyuţívají 

v průmyslu. Nalezneme je obsaţeny v motorové naftě, ve výrobcích z černouhelného 

dehtu, asfaltu, v materiálu uţívaného na pokrývku střech a při tvorbě silnic. Své uţití 

v průmyslu nalézá i anthracen a naftalen. 

 

3.2.2 Zdroje emisí 

 

Hlavním zdrojem emisí těchto látek jsou spalovací procesy. Tyto látky vznikají 

nedokonalým spalováním a to materiálů, ve kterých je obsaţen uhlík. Tyto emise vznikají 

tedy spalováním uhlíkatých paliv. PAU nalezneme v místech, kde se nacházejí 

vysokovroucí ropné a uhelné produkty zejména dehty a asfalty. Emise vznikají i při výrobě 

hliníku. Emise mohou pocházet z koksárenství, rafinerie ropy, při zplyňování a 

zkapalňování uhlí, emise naftalenu a anthracenu. Přirozený zdroj emisí PAU můţe být i 

erupce sopky a přírodní poţár. 

 

 

3.2.3 Dopad na životní prostředí a zdraví 

 

Úniky PAU do ţivotního prostředí se stanovují obtíţně. Lze stanovit kvalitativní 

mnoţství ovšem kvantitativní nikoliv. Hodnoty úniku do prostředí se stanovují na základě 

emisních prahů. Mnoţství PAU v plynech se stanovuje se záměrem sledovat kvalitu 

ovzduší a tyto hodnoty se stanovují poměrně sloţitými metodami. 

PAU jsou jedovaté pro mnoho ţivých organismů. Tyto látky způsobují rakovinu, 

poruchy rozmnoţování a mutagenní účinky u zvířat. Působení na většinu populace 

ţivočichů je ohroţující. Významná vlastnost těchto látek je její perzistence v ţivotním 

prostředí, tedy čelit přirozeným degradačním procesům. Jestliţe se spalováním přenesou 

do ţivotního prostředí, pak jsou PAU schopny přenosu na velké vzdálenosti a to na 
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částicích prachu a na zrncích sazí. Proto je moţné tyto látky emitovat i na odlehlejších 

místech Země. PAU dobře sedimentují ve vodě a tak tyto usazeniny působí jako zásobárny 

těchto látek. 

Část látek z PAU vytváří zdravotní riziko pro člověka. Hlavní riziko tkví v jejich 

schopnosti vyvolat rakovinu a ovlivnit zdravý vývoj plodu. Významné zdravotní riziko 

představuje i látka benzo(a)pyren. Do těla se dostává inhalací nebo i kůţí. Vystavení 

organismu této látce způsobuje podráţdění aţ popálení pokoţky, dále vyvolá rakovinu, 

ovlivní zdravý vývoj plodu, pokud je vystavení této látce trvalé kůţe se ztenčuje a praská. 

Důleţitým zdrojem bezo(a)pyrenu jsou cigarety. Koncentrace této látky v přírodě je 

většinou zanedbatelná nebo bezprostředně neohrozí akutně zdraví člověka. [4] 

 

3.3 NEL 

 

3.3.1 Obecná charakteristika 

 

Ropné látky patří do skupiny nepolárních extrahovatelných uhlovodíků (NEL). 

Jsou to uhlovodíky a jejich směsi, které jsou v tekutém stavu i při teplotě + 40 °C. Ropné 

uhlovodíky obsahují i příměsi sloţené z látek polárních jako jsou kyslíkaté sloučeniny 

(fenoly, naftenové kyseliny), sirné sloučeniny (sulfan, thioly, thiofen) a dusíkaté 

sloučeniny (deriváty pyridinu, chinolinu). Existují v podobě rozpustné ale i nerozpuštěné 

jako volné, emulgované anebo adsorbované v organických látkách.  

S rostoucí délkou řetězce se ropné uhlovodíky rozpouštějí hůř. Na vodní hladině 

tvoří ropné uhlovodíky tenký film a to při koncentraci vyšší neţ 0,1 aţ 2,0 mg.l
-1

. Tyto 

uhlovodíky se v nesaturované zóně nacházejí v pórech, rozpuštěné ve vodě, nebo 

sorbované na částicích, nebo jako nerozpustné organické polutanty. 

Mobilita znečišťujících látek je závislá jak na vlastnostech jako je hustota, tlak par 

a hydrofobicita polutantů a dále na vlastnostech prostředí a to jsou geologické podmínky, 

hydrologie podzemních vod, mineralogické sloţení zemin apod. Látky obsaţené v ropných 
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polutantech mají hustotu menší neţ voda a proto se většinou ve vodě vyskytují jako 

plovoucí fáze.  

Ropné uhlovodíky se dají rozdělit do skupin podle technického hlediska a to na 

benzíny, petroleje, plynové oleje, mazací oleje. Rozdělení je následující: 

Benzín (kombinace uhlovodíků C4 aţ C12): jejich součástí jsou: alkany, izoalkany, 

cyklopentany, cyklohexany, benzen a jeho homology. 

Petrolej (kombinace uhlovodíků  C12 aţ C18): součástí jsou alkany, izoalkany, 

alkylnaftyleny, alkylbenzeny, dicykloalkany, tricykloalkany, vyšší aromatické uhlovodíky, 

kondenzované PAU a nekondenzované PAU. 

Plynový olej (kombinace uhlovodíků C16 aţ C24): v porovnání s petrolejem je 

v plynovém oleji zastoupeno více cyklických a cykloaromatických uhlovodíků a méně 

alkanů, izoalkanů a nealkylovaných aromatických uhlovodíků. 

Mazací olej (kombinace uhlovodíků C24 aţ C40): z uhlovodíků převládají 

alkylcyklany s jedním delším a několika krátkými alkyly.[9] 

 

3.3.2 Zdroje emisí 

 

NEL se dostávají do prostředí prostřednictvím havárií, městských a průmyslových 

odpadních vod, odtékaní nafty z vozovek, pouţívaní mazacích olejů motorů apod. Některé 

sloţky se vznášejí na vodě a tvoří filmové povlaky. [6] 

 

3.3.3 Dopad na životní prostředí a zdraví  

 

Nafta je hustá kapalina skládající se z hořlavých uhlovodíků. Surová nafta obsahuje 

mnoho sloţek. Nafta je vedena potrubím nebo dopravována k rafinaci. Nafta se musí 

zahřát a poté destilovat, aby se z ní oddělily jednotlivé sloţky. Rafinací se získávají sloţky 

jako například asfalt, maziva a vosky, nafta, motorová a topná nafta, letecké palivo, benzín 

a plyny. NEL je rozsáhlá skupina několika set chemických sloučenin, které původně 
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pocházejí ze surové nafty například petrolej, motorová nafta, benzín. Je to různorodá směs 

sloučenin s rozdílným zastoupením sloţek a molekulovou sloţitostí. Některé sloučeniny 

jsou čiré nebo světle zbarvené tekutiny, které se snadno vypařují. Jiné jsou husté a tmavé 

tekutiny nebo polotuhé, které se nevypařují. Mnohé se ponoří a vytvoří usazeninu, některé 

se přesunou do půdy a později do podzemní vody a některé jsou rozloţeny bakteriemi, 

nebo se vypařují anebo podléhají fotodegradaci, jiné v půdách přetrvávají delší dobu. [6] 

 

4 Bakteriální loužení 

 

Bakteriální louţení nebo také mikrobiální louţení zahrnuje proces rozpouštění kovů 

z rudonosných hornin pomocí mikroorganismů. Jedná se o novou disciplínu vytvořenou 

úzkým vztahem mezi biotechnologií a hutnictvím známou také jako hydrometalurgie, 

biolouţení nebo biotěţba. Konvenční hutnictví zahrnuje tavení rud za vysokých teplot, coţ 

vyţaduje vysoké náklady na elektrickou energii a také vede k znečištění. Například měď 

by mohla být louţena z jejich rud aktivitou bakterie Acidithiobacillus ferroxidans, která 

byla objevena v roce 1947. Tento objev otevřel cestu do biohydrometalurgie. Tato 

technologie je nyní komerčně vyuţívána v několika zemích pro extrakci Cu, Au, As, Ni, 

Zn, atd. Biolouţení je uţitečná v znovuzískávání rudnin, které obsahují jen malé mnoţství 

uţitkové sloţky a kvůli ekonomické efektivitě nemohou být zpracovány chemickými 

metodami. Během oddělování jakostních rud vzniká také velké mnoţství málohodnotných 

rudnin, které jsou vyřazeny a uloţeny na haldy kde se dostávají do styku s ţivotním 

prostředím. Metoda biolouţení je tedy vyuţitelná právě zde, pro znovuzískávání Pb, Ni a 

Zn které jsou tam ve významných mnoţstvích. V haldách dochází k rozsáhlým chemickým 

procesům coţ způsobuje problém ţivotnímu prostředí. Vylouţená tekutina z hald obsahuje 

velké mnoţství kovů o velmi nízkém pH a prosakuje do přírodních přívodů vod a do vody 

podzemní. Biolouţení je ekonomicky výhodný hydrometalurgický proces. Toto má 

obrovské praktické uplatnění a je to mezioborová disciplína zahrnující hutnictví, 

chemickou technologii mikrobiologii a molekulární biologii. [10] 

Biolouţení pouţívá bakterie, aby vylouţily drahé kovy jako je např. zlato, z rudy ve 

které je začleněné. Tato metoda se vyuţívá jako alternativa k tavení nebo praţení u rud 
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s niţší koncentrací kovu a je třeba účinné environmentální metody. Bakterie se ţiví 

minerály a tím oddělují kov, který můţe být soustředěný v roztoku. Bakterie slouţí jako 

katalyzátory přírodních procesů uvnitř rudy. Pro některé druhy kovu jako je měď je 

biolouţení ne vţdy ekonomicky proveditelný nebo dost rychlý dokonce i s jeho nízkou 

cenou. Nicméně v určitých oblastech světa je toto jednoduchá, efektivní a levná metoda, 

která nabízí chytrou volbu. Například, rozvojové země často nemají infrastrukturu nebo 

kapitálové investice k tomu aby začala tavbu, ovšem jejich země obsahuje dost rudy a jeho 

extrakce můţe významně zlepšit národní hospodářství. Asi 20% vytěţené mědi na světě 

pochází z biolouţení. [11] 

 

 

4.1 Princip bioloužení 

 

Pomocí louţení je moţné získat některé sloţky z tuhého substrátu do kapalného 

výluhu.  Proces, kterého se účastní tuhá a kapalná fáze. V biolouţení je součástí fáze 

biologická. Louţení pomocí bakterií je metoda vyuţívající schopnosti mikroorganismů 

oxidavat těţce rozpustné látky na snadno rozpustné látky. Vyuţívají se biokatalytické 

procesy mikroorganismů. Údaje o vlastnostech bakterií a schopnosti oxidovat tuhé 

substráty se získávají v laboratoři. Jde o postupy nesouvislé.  

Laboratorní studium bakteriálního louţení můţe probíhat: 

1. Louţení v bioreaktorech za stálých podmínek 

2. Louţení v bioreaktorech za kontinuálního promíchávání 

3. Louţení v perkolátorech 

4. Louţení v kolonách 

4.1.1 Bakteriální loužení v laboratorních podmínkách 

 

Louţení v baňkách (bioreaktorech) za stacionárních podmínek 

V laboratorních baňkách se smísí částice rozemleté rudy spolu s médiem a 

bakteriemi. Celý děj probíhá za volného přístupu vzduchu a na stálém a klidném místě po 
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dobu několika týdnu aţ měsíců. Roztok se neprovzdušňuje, a tudíţ je bakteriální aktivita 

nízká. 

 

Louţení v baňkách (bioreaktorech) za neustálého míchání 

V laboratorních baňkách se neustále promíchává rozemletá ruda spolu s médiem a 

bakteriemi, tímto se lépe suspenze nasytí vzduchem. Promícháváním suspenze se do 

bioreaktoru dostává kyslík. Promíchávání se provádí pomocí probubláváním vzduchu, 

magnetickým míchadlem nebo třepáním. 

 

Perkolátory 

Perkolátory se pouţívají při studiu bakteriálního louţení v laboratoři. Perkolátor je 

sloţený ze skleněného válce, který je ve spodní části uzavřen perforovaným porcelánovým 

dnem nebo skleněnou fritou.  Na dně perkolátoru je do 1/2 aţ 2/3  rozemletá ruda. Tlakem 

je vháněn do postranních trubic vzduch spolu s oxidem uhličitým. Tlakem vháněný vzduch 

strhává ze spodní části zařízení louţící roztok a ten je vynášen do horní části zařízení. Do 

tohoto zařízení je moţné dát 200 – 600 g rudy a mnoţství roztoku o objemu 100 – 600 ml. 

Rychlost perkolace je závislá na vlastnostech materiálu na obsahu jílů, pórovitosti, výšce 

naplnění a tlaku vháněného vzduchu. 

 

Louţící kolony 

Louţící kolony jsou podobné perkolátorům. Vyrobeny jsou ze skla, plastu nebo 

oceli. Kolonou obíhá louţící roztok a promíchává se vzduchem a oxidem uhličitým jako u 

perkolátorů. Laboratorní louţící kolony modelují provozní podmínky louţení hald. Na 

kolonách jsou automatická zařízení na měření O2, CO2, pH a teploty.  
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4.1.2 Bakteriální loužení v reálných podmínkách 

 

Velké louţící kolony 

Jsou to kolony podobné malým kolonám laboratorním. Vypadají podobně jako 

perkolátory. Vyráběné jsou stejně tak jako kolony laboratorní ze skla, plastu nebo oceli. 

Promíchávání suspenze je zajištěno tlakem vháněným vzduchem obohaceným oxidem 

uhličitým. Na rozdíl od kolon laboratorních jsou to válce aţ několik metrů dlouhé 

s objemem aţ na 200 tun rudy. 

 

Haldy 

V provozních podmínkách se vhání louţící roztok na vrchol haldy. Roztok je 

rozdělen kanálky do sítě rybníčků.  Efektivnější je haldu zkrápět pomocí perforovaných 

trubek nebo systémem sprch. Další moţností je pouţití injektování pomocí vrtů, coţ 

umoţňuje někdy nahradit roztok stlačeným vzduchem obohaceným o CO2 a tím 

provzdušňovat haldu. Louţící roztok protéká rozdrcenou rudou. Ve spodní části se sesbírá 

a odvádí se k extrakci, dále do oxidační nádrţe. V nádrţi jsou bakterie Acidithiobacillus 

ferrooxidans které oxidují Fe
2+ 

na Fe
3+ 

. Roztok, který je nyní regenerovaný se znovu 

přivede na vrchol haldy. 

 

Odvaly 

Podloţí odvalů je tvořeno nepropustnou vrstvou např. vrstvou jílu, asfaltu, 

cementu, gumy nebo platu. Rudy jsou navezeny na hromadu tvaru komolého kuţelu.  

Tento starý typ hald má výšku cca 200 m, šířku na vrcholu 80 m a cca 200 m u paty. Obsah 

těchto hald je 50 000 - 300 000 tun rudy. Nové typy hald se stavějí do tvaru prstovitých 

výběţků. Délka hald je aţ několik stovek metrů a výška je pouze 10 – 15 m. Větší povrch 

hald umoţňuje kvalitní provzdušnění a zároveň se tím sníţí riziko vzrůstu teploty uvnitř 

haldy. 
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Louţení v nádrţích 

V louţících nádrţích je povrch rud zkrápěn louţícím roztokem, ten rudou prosakuje 

a ze dna se jiţ obohacený roztok odebírá. Nádrţe jsou zapojeny do baterií. Obohacený 

roztok zkrápí čerstvé rudy a čerstvý roztok se dostává do styku s vylouţenou rudou. Do 

tohoto typu louţení patří tanky typu PACHUCA, coţ jsou válce s průměrem 3m a s výškou 

12 m a mají kuţelovité dno. Středem válce prochází vertikálně umístěná trubice na obou 

koncích otevřená, do které se vhání tlakově vzduch a bubliny tím udrţují suspenzi ve 

vznosu.. 

 Louţení in situ  

Louţení se pouţívá často v dolech opuštěných zavalených nebo zatopených 

uranových či měděných.  Z povrchu důlních děl je zapuštěn hlavní nejhlubší vrt, který 

zároveň prochází horizontálními chodbami.  Nad chodbami se nachází rudné těleso. 

Louţící roztok se k rudnému tělesu dopravuje pomocí menších sond. Obohacený roztok 

prosakující rudou je čerpán na povrch pomocí hlavního vrtu. Podobně se tento způsob 

můţe pouţít u „in-situ“ louţení staré haldy.  Sedimentární loţiska musí mít velký 

součinitel filtrace pro průnik filtračního roztoku. Zvýšení prostupnosti hornin a tím i 

extrakční schopnosti se docílí střelnými pracemi. [7] 

  

5 Bioremediace 

 

Bioremediace je děj, kterým se odstraňují polutanty ze zasaţených půd a 

podzemních vod a to za pomoci mikroorganismů. Je vyuţita při odstraňování znečištění 

především ropnými uhlovodíky, polychlorovanými bifenyly, pesticidy a dále 

polyaromatickými uhlovodíky. Při procesu bioremediace je vyuţíváno aerobních procesů, 

které dovedou mineralizovat celou řadu organických látek a to dokonce aţ na koncové 

produkty CO2 a H2O. U vícechlorovaných sloučenin začíná remediace nejprve anaerobním 
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procesem přičemţ dochází k reduktivní dehalogenaci a je ukončena aerobní mineralizací 

uhlíkatého skeletu se sníţením atomů halogenu.  

U bioremediací jde většinou o podporu přirozeného bakteriálního osídlení v místě 

zamořeného polutanty. Mezi prostředky zajišťující podporu mikroflóry patří: 

Důleţité je zajistit vyhovující podmínky pro činnost mikrobů a to pH a teplotu 

pokud je to moţné. 

Dále se musí přivádět kyslík a to provzdušněním anebo vnášením kyslíku pomocí 

slabých roztoků peroxidu vodíku nebo okysličenou vodou. 

Rovněţ je nezbytný přívod minerálních ţivin a to zejména dusíku a fosforu. 

Polutanty jsou charakteristické nerovnováhou mezi N a P vůči C a z tohoto důvodu je 

nezbytný přísun dusíku a fosforu, tímto přídavkem se významně urychlí biologický 

rozklad. Nejčastěji je uplatňován poměr C:N:P a to 100:10:1. 

Dodání minerálních ţivin a to zejména malé mnoţství snadno rozpustných a 

pouţitelných ţivin, způsobí podporu růstu a zmnoţení buněk mikroorganismů a tím i 

k rychlejší degradaci. Je důleţité zvolit určitý typ ţivin a mnoţství tak, aby se nedostavila 

katabolická represe a k přednosti vyuţívání minerálních ţivin před cizorodými látkami. 

Některé výsledky také ukazují na kladný vliv aplikace nerozpustných organických 

především celulózních látek do kontaminovaných půd. 

Pokud jsou výše uvedené primární zásahy na podporu přirozeně se vyskytujících 

mikroorganismů nedostačující je nutno usilovat o podporu biodegradace jinými metodami 

a to: 

Pouţití specifických mikroorganismů s jistými degradačními schopnostmi. Tato 

metoda se  pouţívá u cizorodých látek, které jsou často perzistentní a přirozeně se 

vyskytující osídlení mikrobů by tyto látky degradovaly pomalu nebo vůbec ne a nebo 

pokud je přirozená mikroflóra zničená jinými činiteli anebo pokud je mikrofóra 

nedostatečná. 

Mnohé mikrobiální kmeny ovšem nemají schopnost v daném prostředí přeţít a 

proto se musí vnášet opakovaně. 
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Inokulace má opodstatnění u čerstvých kontaminací, kde vzhledem ke krátké době 

ještě nedošlo k výběru degradačních mikroorganismů z autochtonních druhů. Inokulace se 

však mnohdy provádí i v případě kdy je schopnost degradovat polutanty autochtonními 

mikroorganismy dostatečná. Jedná se například o degradaci některých ropných produktů 

jako je benzín, motorová nafta aj. Většinou se k inokulaci pouţívají gramnegativní aerobní 

bakterie a rhodokoky.  

Ve většině Evropy a tedy i ČR se k terénní inokulaci nesmí pouţívat geneticky 

upravené mikroorganismy. Někdy se doporučuje pouţití detergentů a to v případě je-li 

látka kontaminující prostředí nerozpustná ve vodě. Vhodnou variantou k tomuto postupu je 

vyuţití mikroorganismů, které přímo tvoří detergenty tedy biosurfaktanty. Do skupininy 

mikroorganismů tvořících biosurfaktanty patří bakterie z rodu Pseudomonas, 

Acinetobacter, Sphingomonas aj. I různé druhy aktinomycet tvoří vázané surfaktanty, 

jelikoţ jejich buněčná stěna obsahuje hydrofobní skupiny. 

   

5.1 Oxidace uhlovodíků 

 

Četné uhlovodíky alifatické, rozvětvené, cyklické, alicyklické i mnohé aromatické 

jsou díky procesu aerobní respirace rozkládány. 

Alifaické uhlovodíky dovedou oxidovat gramnegativní typy bakterií zejména 

z rodů Pseudomonas a Acinetobacter ale i mnohé mykobakterie a aktinomycety a to 

například rod Nocardia. 

Při mechanismu oxidace se nejprve přemění koncový uhlík nebo oba koncové 

uhlíky na alkohol, dále pak na aldehyd a poté na karboxylovou skupinu, tedy vzniká 

mastná kyselina. Kyselina podléhá β- nebo ω- oxidaci. Někdy je enzymem atakován 

subterminální uhlík nebo prostřední uhlík v řetězci a vzniká tak keton. Postupnou oxidací 

se řetězec odštěpuje a tvoří se dvě molekuly kyselin.  

Při degradaci alifatických uhlovodíků je významný počet atomů uhlíku v molekule. 

Methan je tedy snadno odbouratelný  a  vyuţitelný je zejména methylotrofními bakteriemi, 

který ho vyuţijí jako zdroj uhlíku a energie.  
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Oxidací alkanů s dvěma aţ devíti atomy uhlíku vznikají toxické kyseliny a 

mikroorganismy je degradují špatně, přesto je některé bakterie dovedou vyuţívat.  

Ovšem mezi snadno degradovatelné uhlovodíky patří alkany s 10 aţ 20 atomy 

uhlíku. Tyto uhlovodíky mohou poslouţit jako výborná ţivná půda pro růst u mnoha 

bakterií a mikroorganismů například pro kvasinky a plísně.  

Degradační schopnost se opět sniţuje u alkanů s delším alifatickým řetězcem. 

Rozklad bakteriemi je nízký kvůli špatné rozpustnosti.  

U rozvětvených uhlovodíků je degradace mikroorganismy pomalejší neţ u 

alifatických uhlovodíků. 

Mnohé druhy bakterií jsou schopné oxidace isoalkanů s jednou methylovou větví například 

rody Nocardia a některé gramnegativní druhy. Malá část bakterií dovede ovšem velmi 

pomalu oxidovat isoalkany s alkylovou větví v řetězci, ale uhlovodíky s dvěma 

methylovými skupinami nejsou degradovány vůbec anebo při oxidaci poskytují dead-end 

produkty. 

Bakterie, které degradují alicyklické uhlovodíky nejsou tak běţné jako bakterie 

rozkládající alkany a rychlost rozkladu je závislá na vlastnostech molekuly. Rod 

Acinetobacter a některé půdní bakterie je schopen oxidace těchto uhlovodíků za vzniku 

vedlejších meziproduktů jako jsou mono- nebo dikarboxylové kyseliny. 

Lehce oxidovatelné jsou cykloalkylkarboxylové kyseliny, pomaleji se oxidují 

cykloalkany, jenţ mají substituci delším uhlíkatým řetězcem.  

Mnohé monoaromatické uhlovodíky a jejich deriváty jsou oxidovány celou řadou 

gramnegativních bakterií rodu Pseudomonas, Ralstonia, Chryseobacterium, Comamonas 

aj., pak některými aktinomycetami a gramozitivními druhy bakterií rodu Rhodococcus, 

Nocardia, Bacillus. Degradace se děje několika dráhami přes katechol, kyselinu 

protokatechovou  nebo kyselinu gentisovou přičemţ vţdy vznikají organické kyseliny, 

které jsou pak vyuţity v Krebsově cyklu. 

Polyaromatické uhlovodíky jsou více odolné vůči oxidaci, s počtem benzenových 

jader rezistence stoupá. Vlivem rezistence vůči oxidaci jsou aromatické uhlovodíky jedny 
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z nejobtíţnějších polutantů. I přesto jsou mnohé dvou-, tří- a vícejaderné uhlovodíky 

degradovatelné určitými druhy bakterií. Tato schopnost rozkládat aromatické uhlovodíky 

je známa u bakterií  Pseudomonas putida nebo rod Chryseobacterium (dříve 

Flavobacterium) a rod Mycobacterium rozkládá pyren a benzo(a)pyren, druh 

Sphingomonas paucimobilis rozkládá fluoranten či 2-methylfenantren atd. 

Schopnost štěpit bifenyly je známá u bakterie rodu Pseudomonas, Alcaligenes, 

Rhodococcus a jiných. Rozkladné cesty jsou známé u naftalenu nebo fenantrenu, dochází 

k postupnému rozkladu aromatických jader a poslední je převeden na katechol nebo 

kyselinu gentisovou. Při degradaci bifenylu vzniká katechol. 

Při štěpení uhlovodíků hrají důleţitou úlohu enzymy nazvané oxigenasy. Jsou to 

enzymy, které katalyzují včlenění jednoho nebo dvou atomů kyslíku do molekuly a tím 

započne mikrobiální degradace. Kyslík má velký význam při aerobním rozkladu 

uhlovodíků kde je potřebný jako akceptor elektronů a protonů ale zároveň i při reakcích 

urychlených oxigenasami. 

 

Oxygenasy získávají název podle počtu vnášených atomů kyslíku a podle uhlovodíku 

na kterého působí například methanmonooxigenasa, toluendioxigenasa, 

xylenmonooxigenasa apod. 

 

5.2 Degradace přírodních a cizorodých sloučenin aerobní respirací 

 

Procesem aerobně – respiračním zle degradovat téměř veškeré přírodní organické 

látky a mnoho organických látek umělých. Přírodní látky jsou štěpeny pomalu a pouze 

některými skupinami mikroorganismů a specifickými druhy. Chitin je rozloţen určitými 

půdními druhy bakterií a aktinomycet například rodem Pseudomonas, Chryseobacterium, 

Cytophaga, Bacillus, Streptomyces. Agar některými mořskými druhy bakterií například 

rody Pseudomonas, Cytophaga, Chryseobacterium, Alcaligenes a Bacillus. Lignin je 

rozkládán přednostně dřevokaznými houbami apod. 

Rozloţení umělých organických sloučenin je závislé na jejich stavbě. Většinou jsou 

rozkládány běţnou půdní nebo vodní mikroflórou, která je vyuţije jako zdroj ţivin. 
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Je jiţ znám mikrobiální degradace u většiny cizorodých látek jako jsou herbicidy 

(dinitrofenoly, fenoxyoctové  kyseliny, karbamáty,triaziny, močovinové herbicidy), dále 

insekticidy (organofosfáty, karbamáty), ropné paliva a mazadla, barviva, konzervační 

prostředky (v niţších neţ účinných koncentracích), průmyslové chemikálie apod. 

Avšak zejména v minulosti se vyráběly mnohé látky, které jsou v ţivotním 

prostředí neodbouratelné nebo nerozloţitelné a degradují se pomalu a s komplikacemi. 

Mezi tyto perzistentní látky patří například: DDT, polychlorované bifenyly (PCB), lindan, 

cyklodienové insekticidy (aldrin, dieldrin aj.), chlorované propany, některá azobarviva 

nebo trinitrotoluen. 

Celá řada cizorodých oganických látek je rozloţitelná aerobními respiračními 

procesy neţ je tomu u látek odbourávaných anaerobními pochody. Tato výhoda aerobně 

respiračních pochodů je dána enzymovým vybavením mnohých druhů mikroorganismů 

většinou oxigenasami.  

Existují, však výjimky coţ jsou například sloučeniny s vysokým obsahem atomů 

chloru a za aerobních podmínek nedochází k dechloraci nebo jen velmi špatně. 

V anaerobním prostředí jsou dechlorovány na látky s niţším mnoţstvím chloru a tyto látky 

se pak mohou oxidovat aerobní respirací částečně nebo úplně a mezi tyto látky se řadí  

kongenery  PCB s mnoha atomy chloru v molekule, hexachlorcyklohexan (lindan) nebo 

tetrachlorethylen.  

Jistou nevýhodou biodegradace umělých organických látek je moţnost vzniku 

konečných a nerozloţitelných produktů tzv. dead-end products. Konečné produkty vznikají 

důsledkem neschopností mikroorganismů rozkládat meziprodukty vznikající při degradaci. 

Účinnost aerobní respirace degradovat organické látky aţ na oxid uhličitý a vodu je 

příčinou průmyslového uplatnění při čištění čištění odpadních vod, odpadního vzduchu 

nebo při bioremediaci půd a podzemních vod. [8] 
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6 Bakterie rozkládající NEL, PAU, PCB 

 

Nejvíce pouţívanými mikroorganismy při biodegradacích jsou bakterie. Především 

bakterie z rodu Pseudomonas jsou známé a pouţívané biodegradační mikroorganismy jenţ 

mají širokou substrátovou specifitu. U bakteriálních kmenů tohoto rodu je znám 

biodegradační potenciál ale některé z nich vykazují podmíněně patogenní a patogenní 

vlastnosti. Bakterie Pseudomonas jsou rovněţ nejvíce zkoumanými mikroorganismy. 

Široká degradační škála látek především aromatických byla popsána i u jiných rodů 

bakterií a to například u Comamonas testosteroni, Streptomyces sp., Alcaligenes sp., 

Mycobacterium sp., Paracoocus sp., či Rhodococcus sp.. Na degradaci ropných 

uhlovodíků se mohou pouţít rody: Pseudomoas, Acinetobacter, Citrobacter, 

Flavobacterium a Chromobacter. Jednotlivá prostředí jsou často určena extrémní teplotou, 

aciditiou nebo alkalitou, vysokou salinitou nebo vysokým tlakem. V takových prostředích 

mají své uplatnění především bakterie rodu Pseudomonas, Rhodococcus, Sphingomonas, 

Bacillus, Thermus, Acidophilium, Acidocella, Arthrobacter, Micrococcus, Thiobacillus, 

Halobacterium, Halomonas, Methylomicrobium, Aeromonas a jiné. Nicméně jsou známy i 

eukaryotní mikroorganismy, které mají schopnost rozkládat řadu látek znečišťujících 

ţivotní prostředí. [9,12] 

  

6.1 Pseudomonas putida 

 

Do čeledi Pseudomonadaceae patří gramnegativní rody bakterií s přímým nebo 

zakřiveným tyčkovitým tvarem buňky a aerobním metabolismem někdy i anaerobní 

respirací (denitrifikací). Většina bakterií je chemoorganotrofní, některé fakultativně 

chemolitotrofní a některé druhy vyuţívají vodík jako zdroj energie. Velikost bakteriální 

buňky je v rozsahu 0,5 – 1,0 μm x 1,5 – 4,0 μm. Jejich pohyb je umoţněn jedním nebo 

několika polárními bičíky. Rostou na běţných ţivných půdách a tvoří nepravidelné kolonie 

v malých shlucích nebo tvoří řetízky. Rostou za optimálních teplot 35°C ale mohou růst 

v rozmezí teplot od 0°C  do 42 °C.  
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Rod Pseudomonas má proteolytické a lipolytické vlastnosti. Mnohé druhy těchto 

bakterií dovedou oxidovat některé obtíţně degradovatelné látky, jako jsou ropné 

uhlovodíky, chlorované fenoly, toluen, a pesticidy. U některých bakterií existuje odolnost 

vůči těţkým kovům a antibiotikům. Některé produkují extracelulární látky známé jako 

surfaktanty, coţ umoţňuje degradaci ve vodě špatně rozpustných látek.  Některé druhy 

produkují extracelulární pigment (pyocianin a fluorescein) jenţ je rozpustný ve vodě a 

prostupuje do okolního prostředí, které pak zbarvuje do zelených, ţlutých nebo 

namodralých barev, u starších kultur tmavě hnědých barev. Čeleď je známá díky dobrým 

degradačním schopnostem u řady cizorodých látek. Činnost enzymů je dána ekologickými 

podmínkami na místě izolace bakterií. Bakterie pouţívají některé cukry, z kterých tvoří 

kyseliny ale ne plyny. Některé kmeny oxidují glukózu na kyselinu glukonovou, 2-

ketoglukonovou a jiné. Větší mnoţství kmenů dokáţe redukovat dusičnany na dusitany. 

Bakterie se nacházejí v půdě nebo vodě a ţiví se saprofyticky. Pseudomonas jsou příbuzné 

s rodem Vibrio a Xantomonas. [5,8] 

 

6.2 Rhodococcus species 

 

Bakteriální druh Rhodococcus náleţí do skupiny aktinomycet. Patří mezi typické 

půdní a vodní mikroorganismy. Půdám přináší typický zemitý zápach. Mnoho aktinomycet 

tvoří antibiotika (streptomycin, tetracykliny, neomycin). V půdách degradují cizorodé a 

organické látky. Bakterie nemají moc větvené buňky a ty se navíc cyklicky rozpadají na 

koky. Jsou známé svou pigmentací oranţovou, růţovou nebo fialovou. Dovedou vyuţívat 

alifatické a některé aromatické a polycyklické uhlovodíky, chlorované fenoly, nitrované 

aromatické sloučeniny, pyridin, steroidy, benzoan, některé pesticidy i pentachlorfenol. 

Tyto bakterie se vyznačují celou škálou cizorodých látek, které dovedou degradovat, snad 

nejvíce mezi bakteriemi. Patří mezi grampozitivní, chemoorganotrofní, obligátně aerobní 

bakterie. Metabolismus mají aerobně respirační. Tvar buněk je kulovitý. Bakteriální buňky 

existují buď samostatně, nebo se seskupují po dvou či více buňkách do shluků, tetrád nebo 

balíčků.  Velikost buňky je v rozmezí od 0,5 do 3,5 μm. Rostou v aerobních podmínkách 

na běţných ţivných půdách, kde tvoří lesklé kolonie o velikosti 2 – 4 μm. Bakteriální 
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kolonie tvoří barevný pigment (růţový, ţlutý, oranţový). Optimální teplota pro jejich růst 

je v rozmezí 25 – 35 °C. Ţiví se saprofyticky. [5,8] 

 

 

Obrázek 5: Rhodococcus species [13] 
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7 Analýza sedimentů 

 

Vzorky sedimentů byly odebrány z reprezentativních míst v úsecích Černého 

příkopu. Odběry se zaměřily na místa, kde by se dalo očekávat mnoţství polutantů.  

 

Obrázek 6: Odběr sedimentu z Černého příkopu [Ing. Iva Janáková, Ph.D.] 

 

7.1 Metodika experimentální práce 

 

Experimenty byly realizovány v laboratořích Institutu environmentálního inţenýrství. 

K dispozici byly bakteriální rody Pseudomonas putida a Rhodococcus species. Bakteriální 

louţení probíhalo za stacionárních podmínek s volným přístupem vzduchu. Biolouţení se 

provádělo v Erlenmayerových baňkách při teplotě 25°C a na klidném místě. Adaptace 

bakterií trvala 5 dnů. Pokus na reálných vzorcích sedimentů trval 28 dní. Analyzovali jsme 

výluhy ze samotné adaptace a pak také z adaptace po 5 dnech. Reálné vzorky jsme 

analyzovali kaţdý týden.  

K analýze na přítomnost kovů ve výluhu jsme pouţili analytický přístroj s metodou 

Atomové absorpční spektrometrie (AAS). K analýze na přítomnost organických látek byla 

pouţita analytická metoda plynové chromatografie (GLC, Gas Liquid Chromatography). K 
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této experimentální práci jsme měli k dispozici dva bakteriální rody a to Pseudomonas 

putida a Rhodococcus species u kterých byla zjištěna schopnost rozkládat organické 

polutanty. Tyto bakteriální druhy byly naočkovány do vhodného kultivačního média.  

Kultivační médium bylo sloţeno z tuhého LB agaru. Nechali jsme narůst bakteriální 

kultury na Petriho miskách viz. Obr. 7 a 8. 

 

Obrázek 7: Kolonie bakterie Pseudomonas putida 

 
 

Obrázek 8: Kolonie bakterie Rhodococcus species 
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Bakteriální kultury jsme přeočkovali do tekutého média. Tekuté médium bylo 

sloţeno z LB bujónu. Adaptovali jsme zvlášť kulturu Pseudoponas putida a Rhodococcus 

species. Adaptace probíhala 5 dní. Ředilo se pouze médium. Kultury jsme adaptovali 

k určitému mnoţství vzorku sedimentu Černého příkopu a k danému poměru média viz 

tabulka č. 1 

 

 

Tabulka 1: Adaptace bakterií 

 

 

 

Výluhy z adaptace jsme analyzovali na přítomnost určitých kovů. Zjišťovali jsme 

kovy Zn, Cd, Pb, Ni, Cu. Jiţ od počátku byly některé zjišťované hodnoty pod prahem 

stanovitelnosti a to u Cd, Pb a Cu, tudíţ jsme je dále nestanovovali. 

U analýzy reálných vzorků bylo cílem ověřit výskyt vybraných organických 

polutantů a mnoţství těchto látek a zhodnotit změny. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ředění  Médium + vzorek 
(ml) 

Množství bakterií 
(ml) 

10% 225 + 25 10 

25% 187,5 + 62,5 

50% 125 + 125 

75% 62,5 +187,5 

100% 0 + 250 
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8 Výsledky a diskuze 

 

 

8.1 Analýza vzorků z adaptace 

 

Tabulka 2: Výsledky analýzy z adaptace 

Analýza z adaptace 

Ředění Bakterie Zn [mg/l] Ni [mg/l] 

10% 
Ps 0,435 0,086 

Rh 0,329 0,078 

25% 
Ps 0,679 0,187 

Rh 0,606 0,108 

50% 
Ps 0,287 0,29 

Rh 0,079 0,274 

75% 
Ps 0,239 <0,01 

Rh 0,073 0,171 

Vzorek 1   <0,005 0,076 

Vzorek 2   0,143 0,322 

Vzorek 3   <0,005 <0,01 

Slepý vzorek 0,017 0,086 

  

Tabulka 3: Výsledky analýzy z adaptace po 5 dnech 

Analýza z adaptace po 5 dnech 

Ředění Bakterie Zn [mg/l] Ni [mg/l] 

10% 
Ps 0,113 0,147 

Rh 0,202 0,132 

25% 
Ps 0,265 0,171 

Rh 0,401 0,128 

50% 
Ps 0,136 <0,01 

Rh 0,128 0,178 

75% 
Ps 0,115 0,213 

Rh 0,05 0,085 

Vzorek 1   <0,005 0,076 

Vzorek 2   0,143 0,322 

Vzorek 3   <0,005 <0,01 

Slepý vzorek 0,017 0,086 
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Graf 1: Změna koncentrace Zn pomocí bakterie Pseudomonas putida-sloupcový graf 

 

 

 

Graf 2: Změna koncentrace Zn pomocí bakterie Pseudomnas putida-bodový graf 
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Graf 3:Změna koncentrace Zn pomocí bakterie Rhodococcus sp.- sloupcový graf 

 

 

Graf 4:Změna koncentrace Zn pomocí bakterie Rhodococcus sp.- bodový graf 
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Graf 5: Změna koncentrace Ni pomocí bakterie Pseudomonas putida- sloupcový graf 

 

 

 

Graf 6:Změna koncentrace Ni pomocí bakterie Pseudomonas putida-bodový graf 
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Graf 7: Změna koncentrace Ni pomocí bakterie Rhodococcus sp. -sloupcový graf 

 

 

Graf 8:Změna koncentrace Ni pomocí bakterie Rhodococcus sp.- bodový graf 
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V tomto pokusu byly stanoveny hodnoty Zn a Ni. Ostatní stanovované kovy Cd, Pb a 

Cu byly pod mezí detekce nebo blízko meze detekce, čímţ byl výsledek pro hodnocení 

nepouţitelný. 

Z laboratorního pokusu vyplynulo, ţe k sníţení původních koncentrací Ni a Zn došlo 

jiţ v samotné adaptaci. Po porovnání výsledků analýzy výluhů z  adaptace a z adaptace po 

pěti dnech  byl pokles koncentrace kovů patrnější. Koncentrace Zn se úměrně sniţovala a u 

koncentrace Ni docházelo také k poklesu místy se vyskytly výkyvy, coţ mohlo být 

způsobeno chybou při analýze nebo kontaminací při získávání výluhů.  

Podle limitních hodnot koncentrací škodlivin ve vytěţených sedimentech z vodních 

nádrţí a koryt vodních toků v příloze č. 9 zákona č. 185/2001 S., o odpadech a o změně 

některých dalších zákonů se uvádějí limity pro Ni 80 mg/kg sušiny a u Zn 600 mg/kg 

sušiny [15]. Limitní obsah kovu v sedimentech podle výsledků analýzy a po přepočtu na 

reálný vzorek nebyl překročen. Výraznější změny v koncentraci kovů byly zjištěny u 

bakterie Pseudomonas putida, ale také u bakterie Rhodococcus species  koncentrace 

klesala pravidelně.   

Při získávání výluhů se vzorky docela pomalu filtrovaly, coţ bylo způsobeno 

vysokým obsahem znečišťujících látek, avšak při filtrování vzorků z adaptace po pěti 

dnech se doba filtrace nápadně sníţila zřejmě vlivem působení bakterií či jejich metabolitů, 

které roztok vyčistily. 
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8.2 Analýza sedimentů 

 

Tabulka 4: Výsledky analýzy sedimentů Černého příkopu, PCB, Pseudomonas putida 

Koncentrace PCB, Pseudomonas putida 

Obsah znečišťujících látek v mg/kg 

počet dnů Vstup 7 14 21 28 Účinnost 

Vzorek 1 0,252 0,193 0,131 0,108 0,087 66% 

Vzorek 2 0,125 0,103 0,071 0,058 0,039 69% 

Vzorek 3 0,346 0,3 0,239 0,168 0,144 58% 

 

 

 

Graf 9: Změna koncentrace PCB ve vzorcích 1,2,3 pomocí bakterie Pseudomonas putida 

 

 

V tomto porovnání všech tří vzorků po měsíci louţení bakteriemi rodu Pseudomonas 

putida byla koncentrace PCB sníţena u vzorku číslo 1 o 66%, u vzorku číslo 2 o 69% a u 

vzorku číslo 3 o 58%. V průměru se obsah kontaminantů sníţil o 64%. 
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Tabulka 5: Výsledky analýzy sedimentů Černého příkopu, NEL, Pseudomonas putida 

Koncentrace NEL, Pseudomonas putida 

Obsah znečišťujících látek v mg/kg 

počet dnů Vstup 7 14 21 28 Účinnost 

Vzorek 1 233 186 135 100,5 72,2 69% 

Vzorek 2 348 276,4 222,9 158,7 111,3 68% 

Vzorek 3 431 360 276,5 185,3 135,5 69% 

 

 

 

Graf 10: Změna koncentrace NEL ve vzorcích 1,2,3 pomocí bakterie Pseudomonas putida 

 

 

V porovnání vzorků kontaminovaných NEL louţením bakteriemi z rodu 

Pseudomonas putida se obsah polutantů sníţil u vzorku číslo 1 o 69%, u vzorku číslo 2 o 

68% a u vzorku číslo 3 o 69%. Průměrně byl obsah NEL sníţen o 69%. 
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Tabulka 6: Výsledky analýzy sedimentů Černého příkopu, PAU, Pseudomonas putida 

Koncentrace PAU, Pseudomonas putida 

Obsah znečišťujících látek v mg/kg 

počet dnů Vstup 7 14 21 28 Účinnost 

Vzorek 1 409,66 351,51 227,18 130,49 99,6 76% 

Vzorek 2 850,08 673,9 520,2 313,66 221,9 74% 

Vzorek 3 2507,33 2103,2 1716,83 1152,97 838,21 67% 

 

 

 

Graf 11: Změna koncentrace PAU ve vzorcích 1,2,3 pomocí bakterie Pseudomonas putida 

 

 

Při porovnání vzorků obsahující kontaminaci PAU se koncentrace polutantů po dobu 

louţení pomocí bakterií Pseudomonas putida sníţila u vzorku číslo 1 o 76%, u vzorku 

číslo 2 o 74% a u vzorku číslo 3 o 67%. Průměrně se kontaminace sníţila o 72% 
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Tabulka 7: Výsledky analýzy sedimentů Černého příkopu, PCB, Rhodococcus species 

Koncentrace PCB, Rhodococcus species 

Obsah znečišťujících látek v mg/kg 

počet dnů Vstup 7 14 21 28 Účinnost 

Vzorek 1 0,252 0,23 0,173 0,109 0,052 79% 

Vzorek 2 0,125 0,101 0,089 0,041 0,023 82% 

Vzorek 3 0,346 0,325 0,269 0,143 0,124 64% 

 

 

 

 

Graf 12: Změna koncentrace PCB ve vzorcích 1,2,3 pomocí bakterie Rhodococcus sp. 

 

 

Při srovnání změn v koncentraci PCB ve vzorcích za pouţití bakterií Rhodococcus 

species došlo k výraznému poklesu. U vzorku číslo 1 se obsah polutantů sníţil o 79%, u 

vzorku číslo 2 o 82% a u vzorku číslo 3 o 64%. Průměrně činil pokles kontaminantu 75%. 
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Tabulka 8: Výsledky analýzy sedimentů Černého příkopu, NEL, Rhodococcus species 

Koncentrace NEL, Rhodococcus species 

Obsah znečišťujících látek v mg/kg 

počet dnů Vstup 7 14 21 28 Účinnost 

Vzorek 1 233 198 161,4 72,9 34,1 85% 

Vzorek 2 348 288,1 205,4 80,7 50,2 86% 

Vzorek 3 431 380,2 273,1 150,7 108,6 75% 

 

 

 

 

Graf 13: Změna koncentrace NEL ve vzorcích 1,2,3 pomocí bakterie Rhodococcus sp. 

 

 

V tomto porovnání vzorků obsahujících NEL došlo k výraznému sníţení koncentrace 

s pomocí bakterií Rhodococcus species. Koncentrace se u vzorku číslo 1 sníţila o 85%, u 

vzorku číslo 2 o 86% a u vzorku číslo 3 o 75%. Průměrně se dosáhlo nejvyššího sníţení 

obsahu polutantů o 82%. 
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Tabulka 9:Výsledky analýzy sedimentů Černého příkopu, PAU, Rhodococcus species 

Koncentrace PAU, Rhodococcus species 

Obsah znečišťujících látek v mg/kg 

počet dnů Vstup 7 14 21 28 Účinnost 

Vzorek 1 409,66 363,25 270,44 116,92 75,31 82% 

Vzorek 2 850,08 752,6 585,12 228,3 115,1 87% 

Vzorek 3 2507,33 2202,7 1730,61 994,68 709,28 72% 

 

 

 

 

Graf 14: Změna koncentrace PAU ve vzorcích 1,2,3 pomocí bakterie Rhodococcus sp. 

 

 

Rovněţ v porovnávání vzorků obsahujících PAU dekontaminovaných bakteriemi 

Rhodococcus species bylo dosaţeno sníţení těchto cizorodých látek. U vzorku číslo 1 o 

82%, u vzorku číslo 2 o 87% a u vzorku 3 o 72%. Průměrně se obsah PAU sníţil o 80%. 
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Graf 15: Srovnání účinnosti degradace PAU ve vzorcích 

 

 

 

Graf 16: Srovnání účinnosti degradace NEL ve vzorcích 
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Graf 17: Srovnání účinnosti degradace PCB ve vzorcích 

 

 

 

Graf 18: Průměrná účinnost degradace polutantů Černého příkopu 
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V této analýze se podařilo úspěšně sníţit obsah všech vybraných polutantů 

vyskytujících se v sedimentech (PAU, NEL, PCB). Nejvyšší koncentrace všech tří 

kontaminantů byla naměřena ve vzorku číslo 3, následoval vzorek číslo 2 a poté vzorek 

číslo 1. Tyto rozdílné koncentrace znečišťujících látek ve vzorcích ovlivnila vzdálenost 

odběrů vzorků k analýze. Vzorky byly odebírány od hráze Černého příkopu vţdy v 200 m 

rozestupech.  

Výsledky byly porovnány vzhledem k účinnosti sniţování koncentrace kontaminantů 

vlivem bakterie Pseudomonas putida a vlivem bakterie Rhodococcus species.  

Nejvyšší účinnost byla zjištěna u bakterie Rhodococcus species, která dokáţe při 

bakteriálním louţení sníţit obsah PAU průměrně o 80%, PCB o 75% a NEL o 82 %.  

U bakterie Pseudomonas putida se kontaminanty průměrně sníţily takto: PAU o 

72%, PCB o 64% a NEL o 69%. 

Rhodococcus species nejlépe degradoval NEL kde se obsah kontaminantu sníţil o 

82%. Rovněţ i původní hodnota u PAU klesla o 80%. Nejméně účinně byl degradován 

vzorek s obsahem PCB, kde se hodnota kontaminantu sníţila o 75%.  

Podle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů 

v příloze č. 9 kde jsou stanoveny limitní hodnoty koncentrací škodlivin ve vytěţených 

hlušinách včetně sedimentů a vodních nádrţí a koryt vodních toků jsou hodnoty stanoveny 

takto: uhlovodíky C10- C40 : 300 mg/kg, PAU: 6000 μg/kg a u PCB: 200 μg/kg. [15] 

U zkoumaných vzorků odpovídaly limitní hodnoty jen u uhlovodíků jak při louţení 

pomocí bakterie Pseudomonas putida, tak i při pouţití bakterie Rhodococcus species. U 

PCB byly hodnoty těsně nad hranicí limitních hodnot. Pokud by se tyto vzorky louţily 

déle, došlo by ke sníţení koncentrace na úroveň limitů. Při srovnání výsledných hodnot u 

vzorků obsahujících PAU se sice podařilo tyto hodnoty sníţit, avšak ne na úroveň limitů. 

Pseudomonas putida nejlépe degradovala PAU o 72% a NEL s účinností 69% a dále 

PCB s 72%. Oba druhy bakterií nejlépe degradovaly PAU, následovaly NEL a u sniţování 

mnoţství PCB byly méně úspěšné. 
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9 Závěr 

 

V této práci bylo hlavním cílem zjistit, zda je moţné pouţít metodu bakteriálního 

louţení pro dekontaminaci sedimentů s obsahem určitých polutantů Černého příkopu a to 

pomocí bakterií Pseudomonas putida a Rhodococcus species. Během praktické části bylo 

pouţito biologické louţení v laboratorních podmínkách. Sedimenty byly analyzovány na 

výskyt kovů a na organické polutanty.  

Nejprve se zjišťovalo jiţ při adaptaci bakterií jejich schopnost sniţovat koncentraci 

kovů ve výluzích. Z výsledků je jasná schopnost bakterií sniţovat jejich mnoţství.  

Při analýze organických kontaminantů se rovněţ prokázalo, ţe vybrané bakterie 

dokáţí efektivně sniţovat koncentrace kontaminantů v louţených sedimentech. Po měsíci 

biologického louţení bakteriemi je moţné ze sedimentů odstranit větší část znečišťujících 

látek. Bakterie Rhodococcus species sníţila obsah NEL průměrně o 82%, PAU o 80 % a 

PCB o 75%. Bakterie Pseudomonas putida sníţila také obsah PAU o 72%, NEL o 69% a 

PCB o 64%. 

Podle srovnání výsledných hodnot s limity pro koncentraci kontaminujících látek 

v sedimentech danými zákonem č. 185/2001 Sb. O odpadech, byla zjištěna účinnost 

degradace NEL pod tyto limitní hodnoty. Při srovnání hodnot u PCB byly zjištěny hodnoty 

nadlimitní, avšak pravděpodobně po delší době louţení by se koncentrace těchto látek 

dostala na úroveň limitu. U PAU byly výsledné hodnoty stále nad danými limity. 

Výstupy analýz prokázaly účinnost pouţití metody bakteriálního louţení při 

dekontaminaci sedimentů Černého příkopu. V diplomové práci byly splněny dané cíle.  
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