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Abstrakt 

Hlavním cílem mé diplomové práce bylo ověření možnosti biodegradace vybraných 

perzistentních organických polutantů ve vzorku z lokality Bílina. Biodegradaci jsem 

popsala jak po teoretické stránce, tak i po stránce praktické, která zahrnuje grafy ze 

vstupních a výstupních hodnot množství vybraných perzistentních organických polutantů a 

závěrečné zhodnocení výsledků. Ve vzorku jsem stanovovala množství polycyklických 

aromatických uhlovodíků, kongenery polychlorovaných bifenylů a celkové množství 

nepolárních extrahovatelných látek.  

Pro biodegradaci byly použity bakteriální kultury Pseudomonas putida a 

Rhodococcus sp., které podrobněji popisuji v kapitole Charakteristika zvolených bakterií. 

Laboratorní experiment trval čtyři týdny, koncentrace vybraných polutantů byla porovnána 

při vstupní analýze, po týdenní biodegradaci a po výstupní analýze.  
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Abstract 

The main objective of this thesis was to examine the possibility of biodegradation of 

selected persistent organic pollutants in the sample from the site Bilina. I described the 

biodegradation of both theory and practical part, which included graphs of the input and 

output the results of selected persistent organic pollutants and the final evaluation results. 

In a sample of my setting out the amount of polycyclic aromatic hydrocarbons, 

polychlorinated biphenyl congeners and the total amount of extractable non-polar 

substances. 

 Biodegradation were used for bacterial cultures Pseudomonas putida and 

Rhodococcus sp., Which describe in more detail in Chapter Features selected bacteria. 

Laboratory experiment lasted four weeks, the concentrations of selected pollutants were 

compared during the initial analysis, a week after biodegradation and output analysis. 
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1 Úvod a cíl diplomové práce 

Od průmyslové revoluce docházelo a dochází k negativnímu ovlivňování veškerých 

složek životního prostředí. Největší podíl na znečištění životního prostředí má 

antropogenní činnost.  

Dekontaminační technologie jsou technologie určené i k odstraňování nebo přeměně 

perzistentních organických polutantů na méně škodlivé látky. Při použití mikroorganismů 

se jedná o biodegradaci. Biodegradace představuje technologii zaměřenou na využití 

různých mikroorganismů nebo jejich mikrobiálních procesů k zneškodnění nebo přeměně 

kontaminovaných složek životního prostředí. Biodegradaci můžeme rozdělit na velké 

skupiny technologií, které jsou nazvány „in situ“ a „ex situ“. Biodegradace patří mezi 

dekontaminační technologie, které jsou oproti jiným sanačním technologiím méně 

nákladné po finanční stránce.  

Hlavním cílem mé diplomové práce je ověřit a potvrdit možnost biodegradace, 

vybraných perzistentních polutantů, které se vyskytují v kontaminované zemině v oblasti 

Bílina v laboratorních podmínkách, za pomoci bakteriálních kultur Pseudomonas putida a 

Rhodococcus sp.. Ve své práci jsem se zaměřila na polycyklické aromatické uhlovodíky, 

polychlorované bifenyly a nepolární extrahovatelné látky.  

Laboratorní experiment probíhal v laboratoři Institutu environmentálního inženýrství 

a trval čtyři týdny. Vzorky byly odebrány v lokalitě v blízkosti zakládaného geologického 

parku Bílina, který je tvořen tufitickými útvary z podloží uhelné sloje a výstavkou hlavních 

hornin z oblasti a následně analyzovány pracovníky v akreditované laboratoři VÚHU a. s. 

Most.  
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2 Metody biodegradace 

Biodegradace je metoda zpracování odpadů, která slouží k úbytku kontaminace 

především ropných látek a polyaromatických uhlovodíků. Touto metodou zpracováváme 

zejména kontaminované zeminy, betony a sutě, ropné kaly z myček, lapolů a čistíren, a to 

na několika plochách po celé ČR. [9] 

Po zjištění stupně kontaminace je odpad rozprostřen na zajištěnou dekontaminační 

plochu a podle nutnosti je v něm upraveno fyzikální, chemické a biologické prostředí. Na 

takhle připravený materiál je přenesen biopreparát, který podporuje vlastní dekontaminaci. 

Na základě plynulého pozorování procesu jsou podle potřeby upravovány podmínky 

v biodegradovaném odpadu. Dekontaminované látky jsou poté používány v závislosti na 

jejich jakosti. [9] 

Schopnosti nejrůznorodějších mikroorganismů rozkládat polutanty samozřejmě vede 

ke snaze aplikovat je prakticky pro odstraňování ekologických zátěží. Variantou k 

biodegradacím je chemické a mechanické čištění, které ale většinou vyžaduje i transport 

velkého množství zeminy. Praktická bioremediace ale mnohdy naráží na různé 

problémy. [50] 

Biologická dostupnost (bioavailability) polutantu je pravděpodobně 

nejvýznamnějším problémem. Polutant v daném prostředí není většinou volný, ale bývá 

mnohdy vázaný (a často velice pevně) na nejrůznější částice, např. prachové, jílové apod. 

Je-li vazba příliš pevná, organismus není schopen takto poutaný polutant metabolizovat a 

ten pak setrvává v prostředí. Svoji roli hraje také tvar částic. Polutant může být vázán jen 

relativně slabě, ale v místě, kam se ani malá bakterie nevejde a polutant nemůže 

metabolizovat. Biologickou dostupností se obvykle myslí podíl volného 

(metabolizovatelného) polutantu. Biologická dostupnost souvisí především s rozpustností 

látek ve vodě (rozpustnější látky jsou dostupnější) a s rozdělovacím koeficientem látky 

mezi oktanol a vodu (hydrofilnější látky jsou dostupnější). Zvýšit biologickou dostupnost 

je možno např. doplněním vhodných (nejedovatých) detergentů. Biodostupný podíl látky 

se většinou snižuje s časem kontaminace, tj. delším stykem s půdou se látka pevněji 

váže. [50] 
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Dalším problémem může být nedostatek živin, obzvláště minerálních, vody a 

kyslíku. Nedostatek některé živiny pak omezuje růst mikroorganismů a tím pádem i celý 

bioremediační pochod. Chybí-li voda, je obvykle snaha navýšit hladinu spodní vody 

vhodným geologickým zásahem. Chybí-li kyslík, je možné udělat sérii vrtů a půdu 

provzdušnit. Chybí-li nějaká živina, je možné ji ve formě roztoku do půdy přidat, přídavku 

ale musí předcházet podrobná analýza, jak množství živin, tak i kvality půdy, aby bylo 

zaručeno rozptýlení tekuté živiny do většiny znečištěné půdy a současně nedocházelo k 

průsakům do spodní vody. Všechny tyto operace ale celý bioremediační proces ovšem 

prodražují. [50] 

Toxicita polutantů bývá dalším obvyklým problémem. Koncentrace polutantu může 

být tak vysoká, že účinkuje i na degradační mikroorganismy toxicky a zpomaluje tak celý 

bioremediační proces. Je také běžné, že polutant není v půdě sám, ale je tam ve směsi s 

dalšími polutanty. Obvyklé jsou např. těžké kovy nebo některé neodbouratelné látky 

strukturně příbuzné toxikantu. Takovou směs obvykle neumí odbourat jeden 

mikroorganismus a jiné příměsi na něj mohou účinkovat toxicky. V takovém případě je 

pak třeba nebiologickým postupem snížit toxicitu, např. částečným odstraněním některého 

polutantu. Tyto postupy jsou ale většinou obtížně proveditelné a ekonomicky nákladné. 

Jiná možnost je tzv. adaptace kultury. Ta se zakládá na izolaci mikrobiální kultury ze 

zasaženého místa a její opakované kultivaci. Kultura je při této kultivaci vystavována 

postupně se zvyšující koncentraci polutantu a toxikantů. Tím dochází k selektivnímu tlaku, 

kterým jsou zvýhodněni rezistentní jedinci v kultuře. Po určitém čase vznikne adaptovaná 

kultura, která je odolnější k vyšším koncentracím polutantu i toxikantu a která může být po 

vhodném namnožení inokulována zpět do půdy. [50] 

V zasažené oblasti se také nemusí nacházet kultura schopná biodegradace 

přítomných polutantů. Pak je možné provést buď adaptaci přirozené kultury, nebo dodat 

kulturu izolovanou z jiné lokality. V tomto případě je možné připravit kulturu „na míru“ 

odpovídajícímu znečištění popř. aplikovat i upravené mikroorganismy. Také je 

pravděpodobné, že kultura přítomná v prostředí je sice degradace schopná, ale koncentrace 

mikroorganismů je nízká. Pak je možné tuto kulturu separovat, laboratorně pomnožit a 

znovu vrátit do půdy. [50] 
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Běžným jevem při praktických bioremediacích je vznik toxických meziproduktů 

degradace. Některé polutanty jsou sice metabolizovány, ale ne úplně, toxické 

meziprodukty této degradace se pak kumulují v prostředí a celkový přínos 

bioremediačního procesu je dokonce nepříznivý (došlo ke zvýšení toxicity). V takovém 

případě je nutné znovu upravit (obohatit) vhodně přítomnou kulturu mikroorganismů tak, 

aby byla degradace kompletní. Jinou možností je pozměnit podmínky biodegradace (např. 

vzdušnit nebo naopak zabránit přístupu kyslíku), popř. nasadit nějaký nebiologický 

faktor. [50] 

2.1 Biodegradace „in situ“ 

Technikou „in situ“ se provádí dekontaminace od ropných látek biodegradací na 

místě výskytu, přímo v půdě, s použitím tlačných a sacích vrtů. Při tomto postupu dochází 

k průniku mikroorganismů do pórů zeminy a biodegradaci přítomných ropných látek. 

Metoda vyžaduje dobře propustnou půdu a přístup kyslíku s použitím soustavy tlačných 

vrtů. Tento postup negarantuje úplnou degradaci ropných uhlovodíků v celém rozsahu 

zeminy a kontrola biodegradační reakce je obtížná. [10] 

2.1.1 Biofiltry 

Aplikace mikrobiálních stripovacích kolon pro čištění vzduchu. [11] 

Mikroorganismy mají schopnost rozkládat i celou skupinu plynných látek, v případě že 

jsou vázány na pevném nosiči. Jako pevný nosič může posloužit rašelina, aktivní uhlí, 

zemina, jílové částice a jiné. Mikroorganismy mohou být aplikovány v biofilmech nebo 

v imobilizované formě. [12] 

Na obrázku 1 je přiblížen princip biofiltru. 
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Obrázek 1: Princip biofiltru [51] 

2.1.2 Bioventing 

Bioventing je poměrně nová technologie, kterou se stimuluje přirozený pochod 

biodegradace zaváděním kyslíku pro půdní mikroorganismy. [11] Do zeminy je vtlačován 

vzduch pod tlakem nebo je odsáván ze specifických ventilových vrtů v procesu vakuové 

extrakce. [12] Na rozdíl od technologie vakuové extrakce par je u bioventingu používán 

pomalý stupeň proudění vzduchu, aby měly mikroorganismy dostatek kyslíku pro 

mikrobiální činnost. Kyslík je většinou dodáván přímou injektáží do místa znečištění. [11] 

Bioventing má uplatnění především při degradaci uhlovodíků. [12] 

Obrázek 2 popisuje schéma bioventingu.  

 

Obrázek 2: Schéma bioventingu [52] 
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Tato technika je náročná na provozní zpracování spojené se zavedením vrtů. Je 

používaná zvláště v oblastech, kde nelze realizovat zemní práce, v horninovém prostředí 

nebo při hloubkových kontaminacích půdy, kdy její odtěžení by bylo ekonomicky velice 

obtížné. [12] 

Pro zdařilé uplatnění bioventingu musí být splněna dvě zásadní kritéria: 

 Vzduch musí půdou prostupovat v takovém množství, aby se utvořily aerobní 

podmínky; 

 dostačující množství půdních mikroorganismů schopných rozložení 

uhlovodíků, aby se biodegradace  vyvíjela přijatelnou rychlostí. [11] 

2.1.3 Air sparging 

Stlačený vzduch je dodáván pod hladinu podzemní vody [11], tím se rozšíří plocha 

rozhraní voda-vzduch a těkavé složky z vody snadněji přecházejí do vzduchu, který je 

v nesaturované zóně odsáván např. ventilem. Vedlejším účinkem air spargingu je podpora 

bakteriálních pochodů dodáním kyslíku do prostředí. [13] 

Na obrázku 3 je znázorněno schéma air spargingu.  

 

Obrázek 3: Schéma principu air spargingu [52] 
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2.1.4 White rot fungus 

White rot fungus je dekontaminační technologie také zvaná houba bílé hniloby. Je 

známo, že touto technologií je možno degradovat polyaromatické uhlovodíky, chlorované 

aromatické uhlovodíky, polycyklické aromatické uhlovodíky, polychlorované bifenyly, 

polychlorované dibenzo(p)dioxiny, pesticidy a některé azobarviva. [36] 

2.2 Biodegradace „ex situ“ 

Ex situ biodegradace se zakládá na vytěžení znečištěného materiálu a v jeho 

následném zpracování některým z biodegradačních procesů. Ex situ biodegradace se 

realizuje na speciálně upraveném místě, kterým může být kupříkladu dobře utěsněná a 

proti průsakům zabezpečená sanační plocha nebo jiné technické zařízení. [14] Čištění 

odtěžené kontaminované půdy prostřednictvím biodegradace se provádí 

v kontrolovatelných podmínkách v míchaném systému, kde jsou dodávány živiny, kyslík, 

eventuálně další příznivé podmínky. [15] 

Metody ex situ se dále dělí n a „on site“ a „off site“ metody. [17] 

2.2.1 Kompostování 

Kompostování je kontrolovaným biologickým procesem, při kterém jsou 

biodegradabilní složky přeměněny působením mikroorganismů na neškodné, ustálené 

produkty. [11] Materiál je uložen do velkých hromad, které jsou pravidelně zvlhčovány a 

vzdušněny. [17] Kompostování probíhá při zvýšené teplotě mezi 50 a 55 °C. [11] Teplo 

vzniká působením mikroorganismů během rozkladu organických polutantů obsažených 

v půdách. Ve většině případů probíhá biologický rozpad vlastními mikroorganismy, které 

jsou primárně obsaženy ve znečištěných půdách. Nejvyšší účinnost rozkládání je dosažena 

při řízení vlhkosti, pH, množství kyslíku, teploty a poměru C:N (obrázek 4). Jsou známy tři 

způsoby kompostování: 

 provzdušňovaný odval (kompost je provzdušňován ventilátorem nebo 

vakuovou pumpou); 

 mechanicky agitovaný v reakční nádobě (kompost je v reakční nádobě 

smíchán a provzdušňován); 
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 řádkování (kompost je rozprostřen do dlouhých řádků, které jsou 

promíchávány pohyblivým mechanismem). Řádkování představuje 

ekonomicky nejefektivnější proces. [16] 

 

Obrázek 4: Kompostování [53] 

2.2.2 Bioskládky – řízená biologická úprava 

Řízená biologická úprava je provozní technologií, při které jsou odtěžené zeminy 

smíchány s přírodními materiály zlepšujícími kvalitu půdy (zbytky dřevní hmoty, sláma) a 

jsou rozloženy na upravenou plochu. Plocha je vybavena soustavou drenáží pro odvod 

průsaků a provzdušňováním. Pro zdokonalení biodegradace jsou sledovány: vlhkost, teplo, 

živiny, kyslík a pH. [16] 

2.2.3 Bioreaktor 

Smísením kalu z ČOV, znečištěné půdy, vody a ostatních aditiv, vzniká kal, který je 

neustále promícháván, aby se udržely suspendované částice ve vznosu a mikroorganismy 

tak měly dobrý kontakt s polutanty. Na závěr procesu je kal odvodněn a ukládán. [11] 

2.2.4 Landfarming 

Patří mezi jednoduché a nenákladné technologie biologického čištění znečištěné 

půdy. Tato technologie je úspěšná pro dekontaminaci půd obsahujících polutanty lehce 
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degradovatelné za aerobních podmínek. [15] Dekontaminační zásah je vždy realizován na 

zabezpečeném místě, které má formální název „biopole“. [17] Odtěžená půda je uložena na 

místo separované od okolního prostředí nepropustnou fólií nebo vrstvou jílu. Systém je 

vybaven kolektorem a odvodem tekuté fáze, která se může vytvářet v důsledku 

nadbytečného vlhčení či dešťových srážek, které mohou zkrápět půdu v průběhu 

biodegradace. Tento kapalný odpad je čištěn odděleně. Nezbytné aerace dosahujeme buď 

obracením půdy či nucenou aerací prostřednictvím soustavy trubek, kterými je vzduch 

z kompresoru přiváděn pod hromadu či vrstvu čištěné zeminy. Mnohdy dodáváme živiny, 

popřípadě upravujeme pH půdy. [15] 

2.2.5 Biolože 

Biolože neboli „bed reactor“ je instalován vždy v hale opatřené filtry pro zachycení 

vznikajících těkavých produktů metabolické činnosti mikroorganismů. Kontaminovaná 

půda nebo kal je umístěn do uzavřené vany s drenáží, která odvádí nebezpečný výluh 

k následujícímu zpracování v bioreaktorech. Znečištěná půda je aerována, zavlažována, 

obohacována o chybějící nutrienty či mikroorganismy. Tato technika může být použita i 

pro sanaci kontaminovaných vod. [17] 
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3 Charakteristika vybraných organických polutantů 

3.1 Charakteristika POPs 

Perzistentní organické sloučeniny nazýváme jako POC nebo mnohdy jako POPs 

perzistentní organické polutanty. K těmto organickým sloučeninám jsou začleňovány 

hlavně polycyklické aromatické uhlovodíky a halogenové organické látky, mezi které se 

řadí chloralkany, chloralkeny a chlorované benzeny, fenoly, bifenyly, dibenzo-p-dioxiny a 

dibenzofurany. Další početnou kategorii představují některé pesticidy, zvláště chlorované 

insekticidy (DDT, hexachlorcyklohexany, hexachlorbenzen, aldrin atd.). 

Pro perzistentní organické sloučeniny je typické, že se velice pozvolna rozkládají, a 

tím dlouhodobě přetrvávají v klimatu, mají schopnost bioakumulace. [23] Jsou v prostředí 

přenášeny na rozsáhlé vzdálenosti i do míst, kde nebyly nikdy produkovány či používány 

jako je území na Arktidě [29]. Kumulují se postupně v malém rozsahu v živých 

organismech a pak na ně dlouhodobě a nenápadně působí. Podobně mohou být hromaděny 

v sedimentech, v jezerech či jinde v životním prostředí. [23] 

Nebezpečnost POPs se pro životní prostředí klasifikuje podle doby perzistence, tenze 

par, schopnosti bioakumulace  (podle dělícího koeficientu n-oktanol/voda nebo podle 

hodnot bioakumulačního faktoru BCF pro ryby), toxicity (podle mutagenních, 

karcinogenních a teratogenních vlastností), expozice (metoda jejich užití a využívání a 

míra produkce). [23] 

Zastavení, či vyloučení výroby POPs, jejich používání a uvolňování do prostředí je 

tématem dvou mezinárodních úmluv: Úmluvy LRTAP a Stockholmské úmluvy [29]. 

V této práci se zabývám polycyklickými aromatickými uhlovodíky, 

polychlorovanými bifenyly a nepolárními extrahovatelnými látkami, proto se dále budu 

věnovat jejich charakteristice, dopadu na životní prostředí a jiným vlastnostem (např. vlivu 

na zdraví člověka, jednotlivým zdrojům emisí). 
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3.2 Polycyklické aromatické uhlovodíky (PAU) 

3.2.1 Základní charakteristika 

Polycyklické aromatické uhlovodíky se v současné době řadí mezi velice rozšířené a 

vzhledem ke svým genetickým vlastnostem mezi velmi obávané a sledované znečišťující 

látky. Pro svou schopnost dlouhodobě přetrvávat v životním prostředí a zdravotní význam 

(projevují karcinogenní, toxické a mutagenní vlastnosti) jsou považovány za 

charakteristické reprezentanty perzistentních organických polutantů (POPs). [30] 

Soubor polycyklických aromatických uhlovodíků (PAU) tvoří velmi rozšířenou 

skupinu nestejnorodých látek vyznačujících se tím, že ve své molekule obsahují zhuštěná 

aromatická jádra a nenesou žádné heteroatomy ani substituenty. [5] Jsou formovány 

uhlíkem a vodíkem, dvěma a více benzenovými jádry v lineárním, angulárním a 

klastrovém uspořádání. PAU vznikají kondenzací dvou a více benzenových jader. [30] Do 

skupiny PAU patří kupříkladu následující látky: naftalen, acenaftylen, acenaften, fluoren, 

fenantren, antracen, 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 jsou bílé nebo nažloutlé krystalické pevné látky. Jsou 

velmi málo rozpustné ve vodě, ale snadno se rozpouštějí v tucích a olejích. [5]  

Na obrázku 5 jsou znázorněny strukturní vzorce některých z uvedených látek 

skupiny PAU.  

Obrázek 6 znázorňuje model strukturního vzorce benzo(a)pyrenu.  
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Obrázek 5: Strukturní vzorce vybraných PAU [43] 

3.2.2 Použití 

Polycyklické aromatické uhlovodíky jsou látky, které se ve většině případů cíleně 

nevyrábějí, patrně až na výjimky spojené s laboratorními výzkumy a rozborem. Mezi PAU 

se ovšem řadí mimo jiné i naftalen a antracen, které využití mají. Tyto dvě látky jsou 

charakterizovány separátně, poněvadž jsou samostatně zařazeny do IRZ. PAU jako 

kategorie látek obecně jsou ovšem obsaženy v celé řadě obvyklých produktů současného 

průmyslu, jako jsou kupříkladu motorová nafta, výrobky z černouhelného dehtu, asfalt a 

materiály používané při pokrývání střech a při stavbě silnic. [5] 
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Obrázek 6: Benzo(a)pyren [44] 

3.2.3 Zdroje emisí 

Zdroje PAU v životním prostředí členíme na antropogenní a přírodní. Mezi 

přírodními zdroji je možno dále rozlišit zdroje geochemické a zdroje biologické. 

Geochemickými zdroji jsou uhlí, sedimentované horniny, minerály a vulkanická aktivita. 

Biologické zdroje reprezentuje biochemická syntéza makrofyty a mikroorganismy. [31] 

PAU vznikají ve sféře spalovacích procesů jakýchkoliv materiálů obsahujících uhlík, 

v případě že není spalování ideální. Jedná se o spalování téměř veškerých skupin 

uhlíkatých paliv. Polyaromatické uhlovodíky je nutné očekávat převážně tam, kde se 

vyskytují vysokovroucí ropné či uhelné produkty (dehty, asfalty). Dalším uváděným 

původcem emisí PAU je produkce hliníku. [5] 

Za naturální zdroje emisí je možné považovat přirozené přírodní požáry a výbuchy 

sopek [5]. Mezi poněkud méně důležité přírodní zdroje patří biosyntéza terestickou 

vegetací, mikrobiální syntéza, degradace organismů spojená se syntézou z pozůstatků 

biologického materiálu, průsaky ropných látek z přírodních ložisek, jejich rozpouštění a 

degradace. [31] 

Mezi antropogenní zdroje emisí je možno začlenit zejména: 

 spalovací procesy;  

 koksárenství, rafinerie ropy, zplyňování a zkapalňování uhlí;  

 produkce hliníku;  

 uvolňování z materiálů, které PAU obsahují – silnice, asfaltové izolace střech 

apod.  

 emise naftalenu a antracenu v objemu jejich cíleného využití;  
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 obecně procesy, kde dochází k nakládání s dehty, asfalty a dalšími 

vysokovroucími ropnými či uhelnými výrobky. [5] 

Kterýkoli zdroj emisí PAU je charakteristický určitým příznačným počtem 

sloučenin. Kupříkladu doprava je producentem těžkých PAU jako jsou koronen a benzo(g, 

h, i)perylen. Pro veškeré spalovací procesy jsou typické fluoranthen a pyren, přičemž se 

jejich poměry různí podle individuálních typů spalovacích procesů a zařízení. Pro 

charakteristiku zdrojů PAU se například používá benzo(a)pyren (BaP) a koronen (COR). 

Jestliže je tento poměr menší než 1, svědčí to o faktu, že v daném území je převládajícím 

zdrojem PAU automobilová doprava, je-li tento poměr větší než 1,7, jsou největším 

zdrojem PAU domácí topeniště. [32] 

3.2.4 Dopady na životní prostředí 

PAU jsou toxické pro celý soubor žijících organismů. Jsou schopny způsobovat 

karcinom, poškození reprodukce a mutace u zvířat. Jejich působení na celé populace 

organismů je tedy závažné. Nejproblematičtějším rysem PAU je jejich perzistence, tedy 

schopnost nepodléhat přirozeným destrukčním pochodům. Zvláště jestliže jsou emitovány 

při spalovacích procesech, jsou schopné transportu atmosférou na velké vzdálenosti (ve 

formě naadsorbované na zrna sazí a prachových částic). Známky těchto látek proto byly 

rozeznány i na velmi vzdálených místech Země. PAU se silně adsorbují na usazeniny ve 

vodách, které proto působí jako zásobníky. [5] 

PAU jsou látky obecně ohrožující životní prostředí i zdraví člověka. Jejich 

nebezpečnost je umocněna tím, že jsou velmi stabilní a mohou se šířit na velmi dlouhé 

vzdálenosti a ohrožovat i odlehlé končiny Země. [5] PAU se v životním prostředí 

nevyskytují jednotlivě, ale vytváří složitou směs s rozsáhlým počtem molekulových 

hmotností [30]. V ovzduší se většinou vyskytují sorbované na tuhých částicích, z části též 

v plynném stádiu. [35] 

3.2.5 Dopady na zdraví člověka 

Celý komplex látek ze skupiny polycyklických aromatických uhlovodíků představuje 

značné zdravotní nebezpečí pro člověka. Jejich riziko spočívá zvláště v karcinogenitě a 

ohrožení správného rozvoje plodu. Charakteristickým zdrojem benzo(a)pyrenu jsou 
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cigarety. Jedna vykouřená cigareta vnese do kuřáka přibližně 25 ng této látky. Pro člověka 

kouřícího cca 20 cigaret denně znamená tato vášeň identickou expozici benzo(a)pyrenem, 

jako kdyby se celý den pohyboval v prostředí znečištěném touto látkou o koncentraci 

20 ng/m
3
.  

Dále vezměme za konkrétní příklad benzo(a)pyren. Do organismu může být tato 

látka přenesena vdechem a prostupuje i pokožkou. [5] Pro jejich biologické působení na 

dýchací orgány je podstatná velikost částic. Částice 0,1 – 2 m se dostávají hluboko do 

plic, jsou poměrně stálé, závisí na nosiči, na kterém jsou sorbovány. [35] Expozice může 

vést k následujícím nebezpečím pro zdraví člověka: 

 ohrožení správného vývinu plodu;  

 riziko onemocnění karcinomem;  

 podráždění až popálení kůže;  

 opakované expozice způsobují ztenčení a popraskání pokožky. [5] 

Je nutno zdůraznit, že obyčejně se vyskytující koncentrace PAU v životním prostředí 

jsou tak nepatrné, že nehrozí bezprostřední akutní ohrožení lidského zdraví. [5] 

3.3 Polychlorované bifenyly (PCB) 

3.3.1 Základní charakteristika 

PCB jsou bezbarvé nebo žlutě zbarvené netěkavé kapaliny. Vlastnosti jsou ovlivněny 

stupněm chlorace a obsahem chloru. Jsou takřka nerozpustné ve vodě, oproti tomu jsou 

dobře rozpustné v organických rozpouštědlech a tucích. Pro tuto svoji vlastnost jsou velmi 

ohrožující. [1]  

PCB jsou vysoce rezistentní proti biologickému rozkladu. Mají značný 

bioakumulační schopnosti (nárůst koncentrace v čase a potravinovém řetězci, např. v 

rybách jsou jejich koncentrace o dva řády vyšší než v okolní vodě). Díky své dlouhé 

životnosti se dostávají do potravinových řetězců - ukládají se zejména v tukových tkáních 

a v mateřském mléce. Jedná se o vysoce ustálené, olejovité kapaliny. Mají výborné 

dielektrické (elektroizolační) vlastnosti, vynikají rezistencí proti vysokým teplotám, 

zabraňují hoření, nepodléhají oxidaci. [2] Tyto látky jsou produkovány člověkem. 

V prostředí se přirozeně nevyskytují. Byly zjištěny na přelomu 19. a 20. století a od 30. let 
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20. století se používají v průmyslu. V 70. letech bylo vyzkoumáno, že PCB se v prostředí 

nerozkládají a shromažďují se v potravních řetězcích. Jsou schopny ohrožovat životní 

prostředí i lidské zdraví. Z toho důvodu se od jejich výroby postupně ustoupilo. [3] 

Obrázek 7 znázorňuje obecnou strukturu molekuly PCB. Na jedno benzenové jádro 

je navázána složka Clx a na druhé benzenové jádro je navázána složka Cly. 

Obrázek 7: Obecná struktura molekuly PCB [45] 

3.3.2 Použití 

PCB se v současnosti nevyrábějí, v minulosti ovšem byly používány jako přenašeče 

tepla v průmyslových zařízeních vyžadujících ohřev na vysoké teploty (např. obalovny 

živičných směsí), dále pak jako chladící oleje v transformátorech napětí, kondenzátorech a 

jiných elektrických zařízeních, kde se uplatňují jejich znamenité izolační vlastnosti a 

ustálenost. [3] Polychlorované bifenyly se vytvářely chlorací bifenyly s použitím 

katalyzátoru (FeCl3 nebo železné hobliny) [32].  

Použití PCB je možno rozčlenit na použití v otevřených a uzavřených soustavách. Za 

otevřené pokládáme ty, ze kterých úniky PCB nelze zadržet a jejich používání ve svém 

konečném důsledku vede k znečištění prostředí. Mezi otevřené systémy řadíme také 

použití plastifikátorů na bázi PCB, lubrifikanty, tuže, impregnační materiály, barvy, 

lepidla, vosky, těsnící kapaliny, inhibitory hoření, pesticidy apod.. Upotřebení 

polychlorovaných bifenylů v uzavřených systémech zastupují chladicí kapaliny 

v transformátorech, dielektrické kapaliny v malých a velkých kondenzátorech, 

ohnivzdorné a teplonosné antikorozní hydraulické kapaliny v důlních zařízeních a 

vakuových pumpách, teplonosná média. [33] 
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3.3.3 Zdroje emisí 

V současné době se PCB již nevyrábějí, emise mají původ v používání výrobků a 

z odpadů s obsahem PCB. Malé množství PCB se také může vyskytovat v celé skupině 

halogenovaných sloučenin. Dalším původcem emisí PCB v prostředí jsou usazeniny 

z odpadních vod, používání výrobků s obsahem PCB, nezákonné nakládání s odpady 

z těchto výrobků, spalování průmyslových i komunálních odpadů a prosakování ze zařízení 

používajících PCB. Původcem jsou také průmyslové procesy, např. elektrárny a zpracování 

železa a oceli. Nejvýznamnějším zdrojem je však redistribuce v minulosti uvolněných 

PCB. V současné době, kdy se PCB nevyrábějí a jejich používání je usměrňováno, jsou 

ovšem nové úniky do prostředí v porovnání s minulostí minimální. [3] 

K nejvýznamnějším antropogenním emisím patří: 

 nakládání s odpady (skládkování, spalování odpadů);  

 úniky ze zařízení používajících PCB (transformátory, kondenzátory). [3] 

3.3.4 Dopady na životní prostředí 

Kvůli jejich vysoké perzistence existují PCB v životním prostředí po celém světě. 

Dochází k jejich redistribuci a ke zvyšování koncentrací v mořských ekosystémech. Jelikož 

těkavost a degradovatelnost se mezi jednotlivými kongenery různí, dochází v postupu času 

k transformacím ve složení směsí PCB. [3] Podle odhadů asi polovina množství 

vyrobených PCB (0,6 mil. tun) skončila na skládkách odpadů, odkud se pozvolna uvolňuje, 

druhá polovina prostoupila do životního prostředí přímo odpadními vodami, netěsností 

obalů a potrubních systémů, odpařováním PCB z laků a plastických hmot apod. Sílí 

vážnost obav z jejich stálého (dlouhodobého) působení v nízkých koncentracích. [2] V této 

době se PCB do životního prostředí dostávají kupříkladu v důsledku požárů a průsaky z 

uzavřených systémů (transformátorů), z barev či omítek s obsahem PCB, z úložišť odpadů 

s obsahem PCB, spalováním odpadů s obsahem PCB. [4] V prostředí se PCB vyskytují 

především v plynné fázi (87 – 100 %), menší množství je navázáno na pevné částice. 

Sorpce zesiluje se stupněm chlorace. Z vody a půd v malé míře těkají do prostředí. 

Z atmosféry jsou zpětně odstraňovány prostřednictvím mokré a suché depozice. Ve vodě 

se PCB sorbují na usazeniny a organickou hmotu, přičemž koncentrace v usazeninách je 

výrazně vyšší než ve vodě. Adsorpcí mohou být PCB imobilizovány na poměrně dlouhou 
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dobu, ale může docházet i k jejich desorpci. Vodní usazeniny tedy mohou fungovat jako 

rezervoáry PCB. Polychlorovanými bifenyly jsou nejvíce ohroženy vodní ekosystémy. [3] 

Rozpustnost PCB ve vodě je velice nízká a snižuje se s rostoucím stupněm chlorace. 

To způsobuje, že ve vodním prostředí se PCB kumulují v říčních usazeninách, přičemž 

významně vyšší obsahy PCB jsou v bahenních typech sedimentů s vyšším dílem celkové 

organické hmoty než v sedimentech s převahou písečného podílu. V anaerobních 

podmínkách dnových usazenin se PCB rozkládají jen velmi pozvolna, (pomalá 

fotochemická a biologická degradace s poločasy rozkladů v řádu roků). Rozkládání PCB 

urychluje UV záření. Dochází k otevření benzenového kruhu. [4] 

Degradace PCB v prostředí záleží na fázi chlorace. Perzistence zesiluje s rostoucím 

množstvím chloru v molekule. V plynné formě mohou PCB reagovat s hydroxylovým 

radikálem (vzniká fotochemicky). Doba setrvání v atmosféře se různí u jednotlivých 

kongenerů (10 dní až 1,5 roku). Ve vodním prostředí je jediným abiotickým degradačním 

prostupem fotolýza. Ve vodě a půdě může docházet k velice zdlouhavé biodegradaci. 

Mono-, di- a trichlorované bifenyly degradují poměrně brzy, zatímco výšechlorované 

bifenyly jsou proti biodegradaci odolné. Rychlost degradace je také ovlivňována 

umístěním chloru. PCB s atomy chloru v para pozici jsou biodegradovány rychleji. 

Vysocechlorované bifenyly je možné rozkládat pouze anaerobně. [3] Jednou z možností 

odstranění PCB z ekosystému je jejich mikrobiální degradace s použitím selektovaných 

mikroorganismů, které jsou schopny rozkládat PCB za aerobních, resp. anaerobních 

podmínek na méně hydrofobní produkty, což znamená rozložit je až na výsledné produkty 

CO2, chlor a vodu. Z prostředí mohou být PCB odstraňovány fotolýzou, spalováním, 

extrakcí nebo mikrobiální degradací. [37, 38] 

Odolnost některých kongenerů vůči biodegradaci přivedla K. Furukawu 

k následujícímu zjištění: 

 degradace se snižuje se stoupajícím počtem chlorů; 

 kongenery se dvěma orto- chlory jsou extrémně odolné vůči biodegradaci; 

 chlorované bifenyly obsahující nesubstituovaný kruh jsou degradovány dřív 

než kongenery, které jsou chlorovány na obou jádrech; 

 méně chlorované jádro je degradováno jako první. [39,40] 
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 Limity pro vodu 

o Pitná voda:  

Směrnice Rady 2000/60 ES z 23.10.2000, 80/778EHS stanovuje pro pitnou vodu 

mez pro PCB 0,1 mg/l. [4] 

o Povrchové vody:  

0,012 µg/l (nařízení č. 61/2003 Sb., příloha č. 3, kategorie nebezpečné a zvlášť 

nebezpečné látky). Vztahuje se na souhrn šesti kongenerů PCB: PCB 28, 52, 101, 138, 153 

a 180. [4] 

 Limity pro půdu 

Vyhláška č. 13/1994 Sb., kterou se upravují některé podrobnosti ochrany 

zemědělského půdního fondu, určila limit hodnoty pro PCB v zemědělských půdách 0,01 

mg/kg sušiny. [4] 

 Limity pro odpady 

V odpadech jsou meze pro PCB určeny pro sumu 6 indikátorových kongenerů (PCB 

28, 52, 101,138, 153, 180) v Příloze č. 6 k vyhlášce č. 383/2001 Sb.  

Limitní koncentrace škodlivin pro odpady, které je nepovoleno ukládat na skládky 

veškerých skupin je pro PCB rovna 50 mg/kg sušiny.  

Limitní koncentrace škodlivin pro odpady, které nemohou být používány v 

podzemních prostorách a na povrchu terénu je pro PCB 0,2 mg/kg sušiny.  

Limitní koncentrace škodlivin pro odpady, které je zakázáno ukládat na skládky 

skupiny S – inertní odpad je pro PCB 10 mg/kg sušiny.  

Na skládky skupiny S – ostatní odpad nelze na základě množství škodlivin ukládat 

odpad, který obsahuje více než 20 mg PCB/kg sušiny. [4] 

 Limity pro potraviny 

Limity pro PCB v potravinách stanovuje vyhláška č. 53/2002 Sb. Ministerstva 

zdravotnictví, kterou se vymezí chemické požadavky na zdravotní nezávadnost 

jednotlivých skupin potravin a potravinových surovin, podmínky použití látek pomocných 
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a potravních doplňků. Stanovují se pro souhrn kongenerů PCB 28, 52, 101, 118, 138, 153, 

180. [4] 

Výsledky rozborů mnoha autorů prokázaly, že zatímco mono- a některé 

dechlorované kongenery jsou jejich bakteriemi degradovány poměrně rychle, jiné 

dichlorované a většina trichlorovaných derivátů je degradována jen těžko a 2,3,6-trichlor- a 

téměř všechny tetra-, penta- a hexachlorderiváty jsou ve skutečnosti nedegradovány. Byly 

rozpoznány i výrazné rozdíly v utilizaci odlišných stereochemických forem chlorovaných 

bifenylů se shodným počtem chlorů. [41] 

3.3.5 Dopady na zdraví člověka 

PCB můžou vstupovat do těla inhalačně a zvláště orálně (kontaminovanou potravou). 

Potraviny mohou být znečištěny příjmem PCB z prostředí organismy (ryby, ptáci, 

hospodářská zvířata). Pravděpodobné znečištění je i přímou kontaminací potravin nebo 

migrací kontaminantu z obalu. [3] Akutní otravy způsobené PCB jsou prozatím vzácné. 

Nízkou akutní toxicitu těchto látek prokazuje nejlépe početná intoxikace v Japonsku v roce 

1968, kdy na ostrově Kjúšú bylo zasáhnuto asi 15 000 lidí. Projevila se malátností, 

zvracením, lehkou žloutenkou a kolikou. Ve vážných případech se dostavil zánět průdušek, 

astma, zápal plic, vyrážky, úbytek vlasů a silné bolesti hlavy. Příčinou intoxikace byla 

přítomnost PCB (Kaneclor 400) v rýžovém oleji v množství 200 mg/kg. K obdobnému 

případu došlo v roce 1979 na Taiwanu, kdy bylo 2 000 lidí otráveno konzumací 

kontaminovaného rýžového oleje (tzv. „Yu-Cheng“ otrava). [4] 

Expozice PCB působí na mozek, oči, srdce, imunitní systém, játra, ledviny, 

reprodukční systém a štítnou žlázu. Expozice gravidních žen může způsobovat pokles 

porodní váhy a neurologické poruchy dětí. Chronické inhalační expozice působí na dýchací 

ústrojí (kašel), trávicí trakt (anorexie, zvracení, bolesti břicha), játra, kůži (vyrážky) a oči. 

Expozice PCB může způsobovat rakovinu jater. Akutní expozice způsobují poškození 

kůže, poruchy sluchu a zraku a křeče. [3] Toxicita PCB není plně vysvětlena, ale 

předpokládá se, že velice úzce závisí na stupni chlorace. Se stoupajícím množstvím atomů 

chloru v molekule se zvyšuje jejich toxicita. Toxicita také závisí na chemické struktuře, 

kdy se mezi nejtoxičtější řadí kongenery substituované zvláště v poloze meta a para. [34] 
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I když karcinogenita PCB nebyla v plném rozsahu dokázána, je známa a prokázána 

spojitost například s rakovinou tlustého střeva. Mezinárodní agentura pro výzkum rakoviny 

již v roce 1978 navrhla, aby se s PCB nakládalo, jako by byly karcinogenní a teratogenní. 

Varovným signálem jsou i mutagenní účinky PCB na bakterie. Pokud tyto sloučeniny 

mohou postihnout dědičnost jednobuněčných organismů, je možné očekávat ohrožení i 

buněk lidských. [4] 

3.4 Nepolární extrahovatelné látky (NEL) 

3.4.1 Základní charakteristika 

NEL je pojem, zahrnující obsáhlou skupinu hlavně nepolárních uhlovodíků, 

pocházejících z minerálních olejů, motorové nafty, benzinu a jiných ropných látek, 

znečišťujících vodu již v nepatrných koncentracích. Nepolární extrahovatelné látky 

ovlivňují i pach vody. [27] Ropné látky jsou směsi uhlovodíků, které jsou při teplotě + 40 

°C ještě kapalné [16]. Ropné znečištění všech druhů dosahuje dnes značně vysoké úrovně. 

Jen zřídka se u nás nacházejí vody, kde se NEL nevyskytují. Překročení limitu 0,05 mg/l je 

příčinou k rozhodnutí o zvláštním stanovení jednotlivých sloučenin, podílejících se na 

skupinové úrovni NEL. Mimořádná pozornost je při tom věnována těm složkám NEL, 

které jsou i v nepatrných koncentracích vysoce toxické, jsou relativně stálé a kumulují se v 

lidském organismu. [27] 

Z technického hlediska lze ropné uhlovodíky rozčlenit do čtyř kategorií: 

 benziny (směs uhlovodíků C4 až C12) – zahrnují alkany, izoalkany, cyklopentany, 

cyklohexany, benzen a jeho homology; 

 petroleje (směs uhlovodíků C12 až C18) – zahrnují alkany, izoalkany, alkylnaftyleny, 

alkylbenzeny, dicykloalkany, tricykloalkany, vyšší aromatické uhlovodíky, 

kondenzované PAU a nekondenzované PAU; 

 plynové oleje (směs uhlovodíků C16 až C24) – v porovnání s petroleji je 

v plynových olejích zastoupeno více cyklických a cykloaromatických uhlovodíků a 

méně alkanů, izoalkanů a nealkylovaných aromatických uhlovodíků; 

 mazací oleje (směs uhlovodíků C24 až C40) – z jednotlivých typů uhlovodíků 

převažují alkylcykloalkany s jedním delším a několika krátkými alkyly. [16] 
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Kromě uhlovodíků (nepolární látky) zahrnují ropné látky také látky polární, jako 

např. kyslíkaté sloučeniny (fenoly), dusíkaté sloučeniny (deriváty pyridinu) a sirné 

sloučeniny (sulfan, thioly). Vyskytují se ve formě rozpustné, nerozpuštěné, volné, 

emulgované a adsorbované v organických látkách. Rozpustnost ropných uhlovodíků se 

zhoršuje délkou řetězce. Olejový film se na hladině vody začíná formovat při koncentraci 

větší než 0,1 až 0,2 mg/l. [16] 

3.4.2 Dopady na životní prostředí 

Mobilita polutantů je podmíněna nejen vlastnostmi polutantů (hustota, tlak par a 

hydrofobicita), ale i vlastnostmi prostředí (hydrologie podzemní vody, mineralogické 

složení půd apod.). Většina složek obsažených v ropných látkách má hustotu nižší než 

voda, a z tohoto důvodu se nejčastěji vyskytuje jako plovoucí fáze na hladině vody. [16] 

Největší podíl na ohrožení vody mají benziny, nafta, topné oleje a ropa, tedy látky 

intenzivně páchnoucí, které prozrazují svůj výskyt již v nepatrných koncentracích. 

Závažným nepříznivým účinkem NEL je tedy zhoršení organoleptických vlastností vody a 

znehodnocení vodních zdrojů již při koncentracích od 0,002 mg/l. Toxický účinek se 

projevuje až při vyšších koncentracích. Všeobecně platí, že NEL jsou toxičtější pro vodní 

ekosystémy než pro člověka. [28] 

V pitných vodách je existence NEL nežádoucí. Potenciální výskyt je dán obvykle 

havarijní kontaminací ropnými produkty. Ke kontaminaci dochází buď v území zdroje 

pitné vody nebo při zásahu do vodovodní sítě. Výskyt NEL je běžný v odpadních vodách. 

Mohou se vyskytovat ve splaškových odpadních vodách, v průmyslových odpadních 

vodách z petrochemického a strojního průmyslu, z oblasti benzinových stanic, ze středisek 

dopravy,  z autoopraven apod. [28] 

Do půdy se ropné produkty dostávají při závadách v rafinériích, ropovodů nebo 

zásobníků ropy. [35] 
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4 Charakteristika zvolených bakterií 

4.1 Základní charakteristika bakterií 

Po fyziologické stránce jsou bakterie nejrozmanitější skupinou mikroorganismů. 

Zahrnují představitele odlišným vztahem ke kyslíku, k různým zdrojům energie i svými 

nároky na výživu. [18] 

Bakterie se zařazují do skupiny Prokaryota, která má svůj jaderný materiál rozptýlen 

v cytoplazmě. [18]  

Ačkoliv jsou bakterie po fyziologické stránce velmi rozdílné, po morfologické 

stránce nejsou mezi jednotlivými rody velké odlišnosti. Tvar buněk je mnohdy tyčinkovitý, 

nepříliš často kulovitý. Vláknitý tvar se vyskytuje u poměrně obsáhlé skupiny půdních 

bakterií patřících do řádu Actinomycetes a u několika dalších rodů. [18]  

4.2 Pseudomonas putida 

Pseudomonas jsou gramnegativní, chemoorganotrofní, obligátně aerobní 

mikroorganismy s aerobně respiračním metabolismem. Některé skupiny jsou fakultativně 

chemolitotrofní. Buňky bývají ve formě přímých nebo zakřivených tyčinek. Jejich délka se 

pohybuje v rozmezí 0,5-1 µm x 1,5-4 µm. [19] Pohybují prostřednictvím bičíků [7], 

netvoří spory [6]. Teplotní rozpětí vzrůstu je 0-42 °C, optimální teplota je okolo 35 °C. 

Obsah G+C v DNA je 58-70 %. [19] 

Pseudomonad je doslovně „falešná jednotka“, pochází z řeckého pseudo (ψευδο 

' falešný ') a monas (μονάς / μονάδα ' jediná jednotka '). Pojmenování “monad” bylo 

použito v časné historii mikrobiologie, označovalo jednobuněčné organismy. [8]  

Pseudomonas putida se vyskytuje ve vodě a v půdě. Je to patogen rostlin. [7]  

Na obrázku 8 je vyobrazena bakterie Pseudomonas putida. Je zachycen její 

tyčinkovitý tvar a bičíky, kterými se pohybuje. 
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Obrázek 8: Pseudomonas putida [46] 

Poměrně velké množství pseudomonád je schopno vytváření biofilmů. Spočívá to ve 

vylučování lepivých polysacharidů do prostředí buněk. Díky tomu mají bílé krvinky větší 

problém pseudomonády z těla odstranit - fagocytóza v prostředí biofilmu je obtížnější. 

Navíc tyto bakterie lépe přilnou k povrchu a je například daleko náročnější smýt takový 

biofilm z povrchu kuchyňského náčiní. Díky vytváření biofilmů mohou pseudomonády 

přežít kupříkladu i v nádobách, v nichž se vytváří léčiva. Mezi další obdobně zvláštní 

místa, kde by možná zřídkakdo očekával bakterie, jsou nádoby s antiseptickými 

kvartérními amoniovými sloučeninami nebo láhve s balenou minerální vodou. [6] 

Pseudomonády jsou gramnegativní, což je přirozeně činí imunní k takovým 

antibiotikům, jako jsou penicilin a ostatní beta-laktamová antibiotika, ale na druhou stranu 

jsou choulostivé na piperacilin, imipenem, tobramycin a ciprofloxacin.
 
Rezistence k 

některým antibiotikům je mnohdy dána tím, že jsou schopné velice rychle vyčerpat tato 

antibiotika z buňky. [6] 

Někteří představitelé pseudomonád jsou schopní přijímat z okolí jisté znečišťující 

látky a metabolizovat je. Díky tomu je možno je použít v bioremediaci znečištěných půd či 

vod. Pseudomonas putida narušuje různorodá organická rozpouštědla včetně toluenu. 

Jeden rod dokonce ve vodném roztoku převádí morfin na silné drahé léčivo, 

hydromorfon. [6] 

http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Piperacilin&action=edit&redlink=1
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Imipenem&action=edit&redlink=1
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Tobramycin&action=edit&redlink=1
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Ciprofloxacin&action=edit&redlink=1
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Pseudomonas_putida&action=edit&redlink=1
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4.3 Rhodococcus sp. 

Jedná se o chemoorganotrofní bakterie, obligátně aerobní s metabolismem aerobně 

respiračním. [20] Jsou charakteristické svou grampozitivitou. Jsou poměrně skromné na 

kultivační podmínky. Primárně se vyskytují v podobě tyčinek. Ty ovšem mohou 

produkovat vlákna a větvené jakoby myceliové útvary. Rozpadáním vláken se pak vyvíjí 

kokovité formy. [21] Průměrná velikost buněk je v rozmezí od 0,5 do 3,5 µm, vyskytují se 

jednotlivě nebo se shromažďují po dvou a více buňkách do nestejnoměrných shluků, někdy 

též tetrád nebo balíčků. Rostou za aerobních podmínek na běžných výživných půdách při 

optimální teplotě 25 – 35 °C. [20] Na živných půdách vytváří lesklé kolonie o velikosti    

2-4 µm. Mnohé skupiny vylučují barvivo různého zbarvení (růžový, žlutý, oranžový). 

V přírodě se vyskytují jako saprofyti. [22] 

Na obrázcích 9 a 10 je znázorněna bakterie Rhodococcus sp. zobrazená pomocí 

elektronového mikroskopu.  

Obrázek 9: Rhodococcus sp.[47] 

Kmen Rhodococcus sp., použitý v této práci, byl v dřívějších citacích 

charakterizován jako Arthrobacter sp., později už byl jako Rhodococcus sp.. Tento kmen 

získala Česká sbírka mikroorganismů od Damborského. Na základě studie bylo 

vyzkoumáno, že kmen je heterogenní. Podle růstu a hydrolýzy kaseinu kultura zahrnuje jak 

artrobactera, tak rodokoka, což lze stanovit až asi po desetidenní kultivaci křížového 

roztěru. Mikroskopicky jsou si kmeny značně podobné. [22] 
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Obrázek 10: Rhodococcus sp. [48] 

Rhodococcus sp. je známý pro své zvláštní schopnosti degradovat polychlorované 

bifenyly. Mimo PCB je Rhodococcus schopen rozkládat mimořádně rozsáhlou škálu 

organických sloučenin, zejména hydrofobních xenobiotik, a taky hraje klíčovou úlohu 

v globálním cyklu uhlíku. [20, 42] 
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5 Experimentální část 

5.1 Charakteristika zájmového území 

Město Bílina se rozkládá v severozápadních Čechách, ve východní části 

Chomutovsko-teplické pánve v nadmořské výšce 207 m. Na severu se vypíná do výšky 

700 až 900 m n. m. souvislá hráz Krušných hor, tvarovaná masami žuly a ruly, kterými 

prostoupily k povrchu na konci prvohor porfyry. Z východu zasahují až k městu nezvykle 

modelované vršky Českého středohoří. Samotná Bílina leží v Mostecké pánvi, tvořené 

třetihorními usazeninami jílu, písku, pískovce a uhlí.  

Oblast se vztahuje k povodí Labe. Řeka Bílina (obrázek 11) pramení v Krušných 

horách na jihovýchodním svahu hory sv. Anny, protéká centrem Mostecké pánve a vlévá 

se do Labe. Cestou ovšem přibírá řadu odpadů z továren, které způsobují znečištění. [24] 

Obrázek 11: Řeka Bílina [49] 

V okolí města se nachází jeden z nejrozsáhlejších povrchových hnědouhelných dolů 

a řada průmyslových podniků (elektrárna, sklárny a další). [25] Roční těžba se pohybuje na 

hranici 10 mil. tun uhlí při cca 53 mil. m
3
 odklizu nadložních zemin [26].  

Vytěžené uhlí na Dolech Bílina v závislosti na jeho jakosti je upraveno tříděním, 

drcením a rozdružováním v Úpravně uhlí Ledvice na obchodní uhelné výrobky tříděného, 

prachového uhlí a palivových směsí s určením pro široké spektrum odběratelů v průmyslu, 

energetice, teplárenství a pro komunální spotřebu. [26] 
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5.1.1 Fytotoxická plocha jižní svahy dolu Bílina 

Jde o malou fytotoxickou plochu v oblasti výchozu uhelné sloje na jižních svazích 

dolu Bílina. Plocha se nachází v blízkosti zakládaného geologického parku Bílina, který je 

tvořený tufitickými útvary z podloží uhelné sloje a výstavkou hlavních hornin oblasti 

(obrázek 12).  

Obrázek 12: Sledovaná plocha dolu Bílina 

5.1.2 Popis odebraného vzorku 

Jednalo se o prachovito-písčitý jílovec s podstatným podílem uhelné hmoty. 

Předpokládaná kontaminace sírou, případně sulfidy železa.  

5.2 Metodika 

V této části své diplomové práce se budu zabývat ověřením možnosti laboratorní 

biodegradace již popsaných polutantů v reálném vzorku z oblasti Bílina.  

Laboratorní testy proběhly za přítomnosti čistých bakteriálních kultur vybraných 

mikroorganismů rodu Pseudomonas putida a Rhodococcus sp.. Kultury mikroorganismů 

byly získány v České sbírce mikroorganismů z Přírodovědecké fakulty Masarykovy 

univerzity v Brně. Kultivace těchto mikroorganismů a příprava kultivačních médií byla 

provedena na Vysoké škole báňské – Technické univerzitě Ostrava.  
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Kromě zajištění nutných kultivačních médií je pro řádnou kultivaci mikroorganismů 

nutné zajistit také potřebné kultivační podmínky,  jako jsou dodržování tepla, dostatek 

kyslíku, ale i správná manipulace v laboratoři.  

Pro mikroorganismy Pseudomonas putida bylo použito tekuté médium M1, jehož 

složení je uvedeno v tabulce 1, a pro mikroorganismy Rhodococcus sp. bylo použito tekuté 

médium M96, jehož složení je uvedeno v tabulce 2.  

Tabulka 1: Složení kultivačního roztoku M1 pro Pseudomonas putida 

Sloučeniny Množství potřebné pro přípravu média 

Beef extract Broth 10 g 

Pepton 10 g 

NaCl 5 g 

Destilovaná voda 1000 ml 

NaOH množství potřebné pro změnu pH z 6,5 na 7,2 
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Tabulka 2: Složení kultivačního roztoku M96 pro Rhodococcus sp. 

Sloučeniny 
Množství potřebné pro přípravu 

média 

Na2HPO4 2,44 g 

KH2PO4 1,52 g 

(NH4)2SO4 0,50 g 

MgSO4.7H2O 0,20 g 

CaCl2.2H2O 0,05 g 

roztok stopových 

prvků 2 
10,0 ml 

roztok vitaminů 2,5 ml 

destilovaná voda 1000 ml 

pH faktor upraven na 

6,9 
  

sterilizace v autoklávu 115 °C po dobu 15 minut 

    

Roztok stopových 

prvků 2 
  

EDTA 0,5 g 

FeSO4.7H2O 0,2 g 

roztok stopových 

prvků 1 
100 ml 

destilovaná voda 900 ml 

    

Roztok vitaminů   

P-Aminobenzoat 1,0 mg 

Biotin 0,2 mg 

Nicotine acid 2,0 mg 

Thiamin 1,0 mg 

Ca-Panthothenate 0,5 mg 

Pyridoyamin 5,0 mg 

Cyanocobalamin 2,0 mg 

destilovaná voda 100 ml 

    

Roztok stopových 

prvků 1 
  

ZnSO4.7H2O 0,1 g 

MnCl2.4H2O 0,03 g 

H3BO4 0,3 g 

CoCl2.6H2O 0,2 g 

CuCl2.2H2O 0,01 g 

NiCl2.6H2O 0,02 g 

Na2MoO4 0,03 g 

destilovaná voda 1000 ml 
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Stanovení PAU, PCB a NEL bylo provedeno v akreditované laboratoři paliv, odpadů 

a vod VÚHU, a. s. Most.  

Laboratorní práce trvala celkem čtyři týdny. Do laboratorních kádinek bylo vpraveno 

100 g vzorku, 100 ml bakteriálního roztoku a 500 ml živného kultivačního média. Kádinky 

byly uzavřeny alobalem a přemístěny do digestoře (obrázek 13). Aerace byla zajištěna 

pomocí akvarijních motorků. Potřebný objem byl doplňován destilovanou vodou. 

Po čtyřech týdnech byla práce ukončena, vzorky byly přefiltrovány (obrázek 14) a 

usušeny (obrázek 15). Poté byly zaslány do akreditované laboratoře VÚHU, a. s. Most 

k chemickým analýzám. Byly provedeny: vstupní analýza vzorku a analýzy vzorků 

odebraných po týdenní biodegradaci a po čtyřech týdnech. 

 

Obrázek 13: Provzdušňování vzorku 
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Obrázek 14: Filtrace vzorku 

 

Obrázek 15: Vzorky po vysušení 

  

Na Institutu geologického inženýrství VŠB-TUO bylo provedeno mineralogické 

složení vzorku. Na obrázku 16 vidíme, že vzorek obsahoval křemen (42,70 %), muskovit 

(32,10 %), goetit (6,10 %), kaolinit (5,60 %), sádrovec (5,14 %), mikroklin (4,88 %) a 

jarosit (3,43 %).  
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Obrázek 16: Mineralogické složení vzorku 

V následující podkapitole podrobněji uvádím procentuální zastoupení jednotlivých 

polutantů PAU, PCB a NEL ve vzorcích a procentuální účinnost odbourávání těchto 

polutantů za použití bakteriálních kultur Pseudomonas putida a Rhodococcus sp..  
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6 Zhodnocení výsledků 

6.1 Biodegradace pomocí bakterií Pseudomonas putida 

Získané výsledky z laboratorní biodegradace jsou shrnuty v následující tabulce 3.  

Tabulka 3: Průběh odbourávání pomocí Pseudomonas putida 

Vzorek + PP     mg/kg 

suš. 

Vstup Týden 4 týdny 

NEL 285 67 67 

Acenaften 0,2 0,1 0,1 

Antracen 0,05 0,02 0,02 

Benzo(a)antracen 0,05 0,02 0,02 

Benzo(b)fluoranthen 0,1 0,01 0,01 

Benzo(k)fluoranthen 0,05 0,01 0,01 

Benzo(a)pyren 0,1 0,02 0,02 

Benzo(ghi)perylen 0,05 0,02 0,02 

Dibenzo(a,h)antracen 0,2 0,1 0,1 

Fenantren 0,4 0,4 0,4 

Fluoranthen 0,37 0,1 0,05 

Fluoren 1,3 0,8 0,8 

Chrysen 0,05 0,04 0,04 

Indeno(1,2,3-cd)pyren 0,1 0,05 0,05 

Naftalen 0,4 0,4 0,4 

Pyren 0,2 0,16 0,16 

 PAU 3,62 2,25 2,20 

PCB č. 28 0,01 0,01 0,01 

PCB č. 52 0,01 0,01 0,01 

PCB č. 101 0,01 0,01 0,01 

PCB č. 118 0,01 0,01 0,01 

PCB č. 138 0,01 0,01 0,01 

PCB č. 153 0,01 0,01 0,01 

PCB č. 180 0,01 0,01 0,01 

 7 kongenerů PCB 0,07 0,07 0,07 
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6.2 Biodegradace pomocí bakterií Rhodococcus sp. 

Získané výsledky jsou shrnuty v tabulce 4.  

Tabulka 4: Průběh odbourávání pomocí Rhodococcus sp. 

Vzorek + R      mg/kg 

suš. 

Vstup Týden 4 týdny 

NEL 285 58 58 

Acenaften 0,2 0,1 0,1 

Antracen 0,05 0,02 0,02 

Benzo(a)antracen 0,05 0,02 0,02 

Benzo(b)fluoranthen 0,1 0,01 0,01 

Benzo(k)fluoranthen 0,05 0,01 0,01 

Benzo(a)pyren 0,1 0,02 0,02 

Benzo(ghi)perylen 0,05 0,02 0,02 

Dibenzo(a,h)antracen 0,2 0,1 0,1 

Fenantren 0,4 0,4 0,4 

Fluoranthen 0,37 0,1 0,05 

Fluoren 1,3 0,8 0,8 

Chrysen 0,05 0,04 0,04 

Indeno(1,2,3-cd)pyren 0,1 0,05 0,05 

Naftalen 0,4 0,4 0,4 

Pyren 0,2 0,16 0,16 

 PAU 3,62 2,25 2,20 

PCB č. 28 0,01 0,01 0,01 

PCB č. 52 0,01 0,01 0,01 

PCB č. 101 0,01 0,01 0,01 

PCB č. 118 0,01 0,01 0,01 

PCB č. 138 0,01 0,01 0,01 

PCB č. 153 0,01 0,01 0,01 

PCB č. 180 0,01 0,01 0,01 

 7 kongenerů PCB 0,07 0,07 0,07 
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Z těchto výsledků, získaných z akreditované laboratoře VÚHU a. s. Most po procesu 

biodegradace v laboratorních podmínkách, jsem sestrojila grafy a podrobněji popsala 

průběh této biodegradace zvlášť s použitím bakteriální kultury Pseudomonas putida a 

s použitím bakteriální kultury Rhodococcus sp.  

Obrázky 17 a 18 znázorňují hmotnostní zastoupení sumy kongenerů PAU a PCB ve 

vzorku v průběhu laboratorní biodegradace.  

 

Obrázek 17: Suma kongenerů PAU ve vzorku 

Z celkového množství PAU bylo odbouráno po týdnu 38 % a po čtyřech týdnech 

39 %. U obou použitých bakteriálních kultur bylo odbourávání PAU procentuálně stejné. 

 

3,62 

2,25 2,2 

0 

0,5 

1 

1,5 

2 

2,5 

3 

3,5 

4 

m
g/

kg
 s

u
š.

 

Hmotnostní zastoupení  PAU ve 
vzorku v průběhu biodegradace 

Vstup 

Týden 

4 týdny 



Michaela Točíková: Dekontaminace toxické plochy Bílina 

 

2012  37 

 

 

Obrázek 18: Suma kongenerů PCB ve vzorku 

Z těchto výsledků nelze dojít k závěru, který z použitých bakteriálních kmenů je 

účinnější k odbourávání jednotlivých kongenerů PCB. 

Účinnost odbourávání u obou analytů byla stejná při použití bakteriálního kmene 

Pseudomonas putida i Rhodococcus sp. 

6.3 Hodnocení zjištěných výsledků biodegradace PAU 

Procentuální zastoupení jednotlivých kongenerů PAU, zachycené na obrázku 19, 

jsem vypočítala z hmotnostní koncentrace jednotlivých kongenerů.  
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Obrázek 19: Procentuální zastoupení jednotlivých kongenerů PAU 

Z tohoto grafu je patrné, že mezi nejvíce zastoupené kongenery patří fluoren, s 36 %, 

dále fenantren a naftalen, jejichž procentuální zastoupení je 11 % a fluoranthen s 10 %.  
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Obrázek 20: Průběh odbourávání PAU pomocí bakteriální kultury Pseudomonas putida 

Na obrázku 20 je vidět průběh odbourávání jednotlivých kongenerů PAU pomocí 

bakteriálního kmene Pseudomonas putida. Z grafu je patrné snížení koncentrace analytů 

PAU, kromě fenantrenu a naftalenu. U těchto analytů nedošlo ke snížení oproti vstupním 

hodnotám.  
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Obrázek 21: Průběh odbourávání PAU pomocí bakteriální kultury Rhodococcus sp. 

Na obrázku 21 vidíme odbourávání jednotlivých analytů PAU pomocí bakteriální 

kultury Rhodococcus sp. Stejně jako v předchozím případě u analytu fenantrenu a 

naftalenu nedošlo ke snížení oproti vstupním hodnotám.  

U ostatních analytů lze sledovat zvyšující se účinnost s dobou biodegradace.  

6.4 Hodnocení zjištěných výsledků biodegradace PCB 

Procentuální zastoupení jednotlivých kongenerů PCB (viz obrázek 22) jsem 

vypočítala z hmotnostní koncentrace jednotlivých kongenerů. 
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Obrázek 22: Procentuální zastoupení jednotlivých kongenerů PCB 

Z tohoto obrázku je patrné, že všechny jednotlivé analyty jsou rovnoměrně rozloženy 

po 14-15 %.  

Z obrázku 23 je patrné, že bakteriální kmen Pseudomonas putida nijak nedegradoval 

žádný z kongenerů PCB. Jedná se o poměrně vysoce chlorované kongenery, je tedy 

pravděpodobné, že na jejich odbourávání bychom potřebovali delší období než čtyři týdny. 
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Obrázek 23: Průběh odbourávání PCB pomocí bakteriální kultury Pseudomonas putida 

 

 

Obrázek 24: Průběh odbourávání PCB pomocí bakteriální kultury Rhodococcus sp. 
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Ani bakteriální kmen Rhodococcus sp. nijak neovlivnil množství jednotlivých 

kongenerů PCB (viz obrázek 24).  

6.5 Hodnocení zjištěných výsledků biodegradace NEL 

Vstupní analýzou bylo zjištěno celkové množství nepolárních extrahovatelných látek, 

které činí 285 mg/kg.  

 

Obrázek 25: Průběh odbourávání NEL pomocí bakteriální kultury Pseudomonas putida 

Obrázek 25 zobrazuje, že NEL se pomocí bakteriální kultury Pseudomonas putida 

odbouraly s poměrně vysokou procentuální účinností. Po týdnu bylo NEL odbouráno na 

67 mg/kg suš. Po čtyřech týdnech byla účinnost stejná. Na konci práce bylo zjištěno 

procentuální zastoupení stejné jako po prvním týdnu, a to 24 %. Je tedy zřejmé, že první 

týden biodegradace byl nejúčinnější a množství NEL se dále už nesnižovalo.  
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Obrázek 26: Průběh odbourávání NEL pomocí bakteriální kultury Rhodococcus sp. 

Obdobný průběh měla i laboratorní biodegradace NEL pomocí druhé bakteriální 

kultury. Na obrázku 26 vidíme, že nejúčinnější část biodegradace byla opět po prvním 

týdnu. Došlo k odbourání NEL na 58 mg/kg sušiny pomocí bakteriální kultury 

Rhodococcus sp.. Na konci práce bylo zjištěno procentuální zastoupení stejné jako po 

prvním týdnu, a to 20 %.  

Pro laboratorní biodegradaci byl účinnější bakteriální kmen Rhodococcus sp., a to 

během prvního týdne, poté už odbourávání neprobíhalo.  
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7 Závěr 

Cílem diplomové práce bylo ověřit možnost biodegradace vybraných perzistentních 

organických polutantů na vzorku z oblasti Bílina v laboratorních podmínkách.  

V této kapitole chci shrnout důležité výsledky ze zjištěných hodnot experimentální 

práce.  

Jeden z nejvíce zastoupených kongenerů PAU byl fluoren, který měl při vstupu 

1,37 mg/kg suš. z celkového množství a byl při použití bakteriálních kultur Pseudomonas 

putida a Rhodococcus sp. snížen na 0,8 mg/kg suš.  

Kongenery PCB jsou poměrně vysoce chlorované, v experimentální části se 

procentuální zastoupení jednotlivých analytů nijak nesnížilo ani při použití Pseudomonas 

putida, ani při použití Rhodococcus sp. Je pravděpodobné, že by bylo třeba delší období, 

než čtyři týdny, abychom pozorovali nějakou změnu.  

Z celkového množství NEL 285 mg/kg bylo při použití bakteriální kultury 

Pseudomonas putida odbouráno 218 mg/kg. Při použití bakteriální kultury 

Rhodococcus sp. bylo odbouráno 227 mg/kg z celkového množství NEL. Z těchto 

výsledku lze usoudit, že účinnější bylo použití bakteriální kultury Rhodococcus sp.. Rozdíl 

mezi výsledky ale není nijak rapidní, bakteriální kultura Pseudomonas putida byla také 

účinná.  

Z těchto výsledků lze usoudit, že laboratorní biodegradace je účinná. Pro čtyřtýdenní 

práci byla účinná u sledovaných polutantů PAU a NEL. Pro polutanty PCB je třeba, aby 

byla experimentální práce delší než čtyři týdny, nebo aby jednotlivé analyty PCB byly 

méně chlorované.  
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