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Anotace 

Bakalářská práce je zaměřena na bakteriální mikroorganismy, které tvoří živou složku 

prostředí důlních vod. Důlní vody vznikající hornickou činností tvoří zvláštní ekosystém, 

který je charakterizován vysokým obsahem iontů (   
        ,     , Mn), nízkým 

obsahem organických látek, extrémními hodnotami pH a přítomností celé řady dalších 

anorganických látek, např. toxických kovů. Hydrogeologické poměry odráží specifické 

znaky autochtonní bakteriální diverzity, která zahrnuje zcela jistě celou řadu 

mikroorganismů, které nebyly doposud spolehlivě prostudovány.  

Klíčová slova: důlní vody, kyselé důlní vody (AMD), systematické zařazení, bakterie, 

morfologie kmene 

Summary 

This bachelor thesis is focused on the bacterial microorganisms which are a living 

component of mine water created by mining activities. The ecosystem of mine water is 

characterised by high concentration of ions (   
        ,     , Mn), low organic matter 

content, extreme pH values and also by variety of many other anorganic substances, such 

as toxic metal. Hydrogeological circumstances show specific signs of authochtonal 

bacterial diversity, which surely includes number of microorganisms that have not been 

studied yet.  

Keywords: mine water, acid mine water drainage, systematic classification, bacteries, 

morfology of phylum 
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1 ÚVOD 

Důlní vodou se rozumí ve smyslu §40 Horního zákona (dále jen horní zákon) č. 

44/1988 Sb. „…všechny podzemní, povrchové a srážkové vody, které vnikly do 

hlubinných nebo povrchových důlních prostorů bez ohledu na to, zda se tak stalo průsakem 

nebo gravitací z nadloží, podloží nebo boku nebo prostým vtékáním srážkové vody, a to až 

do jejich spojení s jinými stálými povrchovými nebo podzemními vodami “ [1]. Dnes je 

známo, že se jedná o velmi zajímavý ekosystém s charakteristickým chemickým složením 

a velmi složitou diverzitou organismů.  

Z ekologického hlediska jsou důlní vody zvláštním a extremním ekosystémem se 

specifickou diverzitou mikroorganismů, kterým vyhovují vysoké koncentrace 

rozpuštěných kovů, extrémní hodnoty pH, zvýšený obsah solí a dalších látek vznikajících 

geochemickými procesy. Důlní vody jsou často charakterizovány po stránce chemické, 

avšak nejsou zcela dostatečně popsány po stránce biologické přesto, že skladba druhové 

diverzity žijících organismů významně doplňuje vlastnosti tohoto biotopu. 
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2 CHARAKTERISTIKA DŮLNÍCH VOD 

Důlní voda je anorganickou a organickou směsicí látek. Po chemické a fyzikální 

stránce jsou důlní vody ovlivňovány mnoha faktory: geologickou polohou ložiska, jeho 

geologickým složením, provozní dobou a typem uhlovodíku v daném ložisku [2]. 

Chemické složení důlních vod ovlivňují znečišťující činitelé, jako jsou soli, těžké 

kovy a uhlovodíky. Uhlovodíky se vyskytují převážně ve formě ropných uhlovodíků, olejů, 

slabě rozpustných organických sloučenin, příkladem je naftalen a benzen. Tyto sloučeniny 

mohou být rozpuštěny popřípadě emulgovány. Další složkou obsaženou v důlních vodách 

jsou soli vápníku, hořčíku, sodíku, draslíku a dalších s vysokým obsahem železných iontů 

[3]. Všechny tyto látky mohou být přírodního nebo antropogenního původu a to hlavně 

z důlních technologií a dobývacích technologií. Hlavními kontaminanty jsou glykoly, 

metanol, inhibitory koroze, oleje, mazadla, chemikálie použité při opravách a čištění 

důlních strojů. Tyto chemikálie jsou často roztoky solí a kyselin, které mohou zapříčinit 

změnu pH důlních vod [4].  

2.1 Základní typy důlních vod  

Typ důlních vod v rámci jednoho důlního podniku je zpravidla v čase i prostoru 

proměnný. Charakter důlních vod se mění s hloubkou dolů při dobývacích pracích a další 

změny se odvíjí od kvality a složení přírodních zdrojů důlních vod v daném období těžby. 

U stále aktivních dolů se chemické složení mění mísením odlišných typů vod, 

znečisťováním provozními a odpadními látkami, produkty zvětrávání a biologického 

rozkladu atd. Konečné naměřené hodnoty mají po kvalitativní a kvantitativní stránce 

časově i prostorově omezenou platnost, hlavně po ukončení těžební činnosti, kdy se 

diametrálně mění režim důlních vod [2]. 
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Podle polohy ložiska v České republice lze obecně vymezit typy důlních vod do 

několika skupin [2]: 

Důlní vody freaticko-atmosférického typu (PAT) 

Převažuje obsah vod infiltrovaných z povrchu, dále obsahují vody srážkové, vody 

povrchových recipientů, vody ložiskové a provozní. Tyto vody se vyskytují v lomech 

nerudních surovin, štěrkovnách a pískovnách, v železnorudných dolech. 

- Celková mineralizace vod je 300 – 1 000 mg.l
-1

. 

- Hydrochemický typ: smíšený Ca – Mg – HCO3 – SO4. 

- Charakteristika: ložiskové vody a produkty zvětrávání hornin neovlivňují 

hydrogeochemický typ základního zdroje směsných vod. 

 

Důlní vody alterované freaticko-atmosférického typu (aPAT) 

Převažuje obsah infiltrovaných vod z povrchu, dále obsahuje vody provozní a vody 

ložiskové. Tyto vody se nacházejí v sádrovcových lomech, v dolech polymetalických rud, 

v lomech a mělkých dolech uhelných ložisek 

- Celková mineralizace vod je 300 – 1 200 mg.l
-1

. 

- Hydrochemický typ: smíšený Ca – HCO3 – SO4 s podílem specifických iontů, 

případně se specifickými fyzikálně-senzorickými vlastnostmi. 

- Charakteristika: ložiskové vody a produkty zvětrávání hornin ovlivňují 

hydrochemický typ základního zdroje směsných vod. 

 

Důlní vody provozně technologického typu (OTP) 

Převažuje obsah vod provozních, dále obsahuje vody srážkové, povrchové a vody 

ložiskové. Typický výskyt tohoto typu vod je ve velmi nízko zvodněných hlubinných 

dolech polymetalických rud, uhelných ložisek a jiných nerudních surovin, štoly a 

povrchové doly nad úrovní místní erozní báze. 

- Celková mineralizace: 300 – 1 000 mg.l
-1

. 
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- Hydrochemický typ: smíšený Ca – Mg – HCO3 – SO4, odpovídající 

hydrochemickému typu používaných provozních vod. 

- Charakteristika: provozní vody tvoří dominantní podíl směsných důlních vod. 

 

Důlní vody ložiskového typu (WDT) 

Převažuje obsah vod ložiskových, dále vod infiltrovaných z povrchu a vod 

provozních. Nalezneme je v hlubinných dolech polymetalických rud, hlubinných dolech 

uhelných ložisek. 

- Celková mineralizace: 1 000 – 10 000 mg.l
-1

. 

- Hydrochemický typ: základní výrazný Na – Cl – SO4 s podílem specifických iontů, 

případně se specifickými fyzikálně – senzorickými vlastnostmi. 

- Charakteristika: produkty zvětrávání hornin, ložiskové a mimoložiskové vody 

utváří hydrochemický typ směsných vod [2]. 

 

 Podle převládající složky znečištění lze důlní vody rozdělit do několika skupin:  

- důlní vody znečištěné anorganickou suspenzí, 

- kyselé důlní vody,  

- důlní vody mineralizované, 

- důlní vody znečištěné organickými látkami a bakteriemi, 

- důlní vody znečištěné speciálními toxickými látkami [5]. 

2.2 Kyselé důlní vody (AMD) 

Kyselé důlní vody – (AMD, z angl. acid mine drainage), způsobují znečišťování 

životního prostředí mnoha zemí, u kterých byl nebo doposud přetrvává těžební průmysl 

[6]. AMD vznikají při procesu zvětrávání hornin bohatých na sulfidické minerály, které se 

nacházejí ve vhodném prostředí pro oxidaci.  

Pokud se tyto horniny dostanou do kontaktu s vodou, atmosférickým tlakem a 

mikroorganismy, nastává jejich postupná oxidace za vzniku kyselých vod.  
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Tyto vody zpravidla vykazují nízké hodnoty pH, koncentrace těžkých kovů, 

toxických prvků a síranů převyšující mezní hodnoty. Pro tyto kyselé vody je typické jejich 

zabarvení, které je převážně hnědo-červené; za toto zabarvení jsou zodpovědné vysoké 

koncentrace Fe
3+ 

v těchto vodách [7].  

Povrchové nebo hlubinné doly jsou zdrojem důlních vod, které mají vysoký obsah 

iontů    
   , Fe

2+
, Fe

3+
, rozpuštěných látek, nerozpuštěných látek a kyselého pH, jako 

důsledek oxidace sulfidů železa a přechodu jejich rozpustných složek do roztoků [8]. 

V polymetalických, drahokovových a uhelných ložiscích se setkáváme nejčastěji právě se 

sulfidickými minerály, jako jsou například pyrit a markazit; dále tam jsou přítomny i 

sulfidy železa v kombinaci s jinými kovy jako například chalkopyrit, arzenopyrit [9]. 

Pyrit jako minerál se nachází v přírodních podmínkách uzavřený v horninách, proto 

je jeho oxidace pomalá. To znamená, že dochází pouze k nízké produkci acidity, která se 

k tomu ve většině případů ihned zředí nebo dokonce zneutralizuje vlivem okolního 

alkalického prostředí. V průběhu těžební činnosti se pyrit dokáže uvolnit z horniny, poté je 

vystaven oxidačním podmínkám. Pyrit se dostane do kontaktu s vodou a tím dojde 

k chemickým a biologicko-chemickým reakcím vedoucím k tvorbě AMD. Aby došlo 

k biologickým dějům, je zapotřebí přítomnosti železa a síry oxidujících autochtonních 

bakterií rodu Acidithiobacillus (Obr. 3), Leptospirrillum a dalších [7].  

Intenzita oxidace pyritu je úměrná produkci AMD a závisí na mnoha faktorech: 

- koncentraci kyslíku, 

- hodnotě pH, 

- teplotě, 

- reaktivní ploše pyritu, 

- formě pyritové síry, 

- oxidačně aktivitě bakterií, 

- frekvenci srážek, 

- kvalitě a kvantitě bakteriální kultury a pod [10],[11]. 
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Podle chemického složení a hodnot pH lze důlní vody dělit do následujících 

kategorií (upraveno podle Skousena a Ziemkiewicze, 1996) : 

 

Typ 1: Označované jako AMD, které jsou typické svým pH < 4,5. Vykazují vysoké 

koncentrace železa, manganu, hliníku a kyslíku. 

 

Typ 2: Tyto důlní vody mají pH > 6. Vykazují vysoké koncentrace rozpuštěného železa ve 

formě  Fe
2+ 

a manganu, ale vykazují nízké koncentrace kyslíku. V těchto vodách se 

zvyšuje acidita vlivem oxidace, což má za následek, že se výtoky důlních vod typu 2 

mohou stát typem 1. 

 

Typ 3: Důlní vody, u kterých bylo naměřeno pH > 6. Koncentrace Fe
2+

 a manganu jsou 

mírně zvýšené. Výsledkem hydrolýzy kovů a srážecích reakcí je zvyšující se acidita, která 

je neutralizována alkalitou vody.   

 

Typ 4: Neutralizované důlní vody s pH > 6 a vysokou koncentrací rozpuštěných solí. 

V případě, že by tyto vody zůstaly ponechány ve sběrné nádrži, tak by po krátké době 

došlo ke srážení hydroxidů a vzniku důlních vod typu 5. 

 

Typ 5: Neutralizované důlní vody s pH > 6 a vysokou koncentrací rozpuštěných solí ve 

formě uhličitanů a síranů a rozpuštěných kationtů vápníku a hořčíku [7].  

 

2.3 Vliv důlních vod na životní prostředí 

Nejčastější metodou likvidace dolů bylo prosté opouštění dolů, ekologické 

vyklizení a následné přirozené zatopení dolů vodou při zasypání otvírkových jam zejména 

hlušinovým materiálem. Tato metoda se osvědčila jako časově a finančně nejefektivnější. 

V budoucnu se však začaly projevovat následky této likvidace: poklesy a následné 

propady, výstupy důlních plynů, výtoky důlních vod [12]. 
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Právě výtoky důlních vod mají nedozírné následky na životní prostředí, jelikož 

acidofilní charakter a zátěž okolního prostředí v blízkosti dolů těžkými a toxickými kovy 

zhoršuje kvalitu povrchových vod popř. zásob pitné vody [13], [14], [15]. 

 

Obrázek 1. Lom Medard-AMD protékající bývalými štolami v uhelné sloji Anežka [16]. 

Problematika důlních vod má z hlediska životního prostředí mnoho dalších 

záporných aspektů, lze sledovat vlivy chemické, fyzikální, biologické, ekologické i 

socioekonomické (tab. 1) [7], [17]. 

 

Tabulka 1. Důsledky AMD na životní prostředí, upraveno podle [17]. 

Chemické Fyzikální Biologické Ekologické Socioekonomické 

Zvýšení acidity Zvýšení tlaku Změna chování organismů 
Modifikace vzhledu 

prostředí 
Pokles půdy 

Narušení 

pufrovacích 

vlastností karbonátů 

Snížení průniku 

světla 
Dýchací podmínky 

Narušení vzhledu 

zákoutí (úkrytů) 
Koroze 

Zvýšená rozpustnost 

kovů 

Adsorpce kovů na 

sedimenty a 

organismy 

Rozmnožování 

Bioakumulace 

v potravinovém 

řetězci 

Snížení kvality 

vod 

Zasolování  
Akutní a chronická 

toxicita 
Ztráta zdrojů potravy 

Pokles množství 

ryb 

  

Narušení acidobazické 

rovnováhy 

mikroorganismů 

Redukce primární 

produkce 
Zdravotní účinky 

  Úhyn citlivých druhů 
Modifikace 

potravinového řetězce 
Povodně 

  
Migrace, nebo úhyn 

organismů 
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3 DIVERZITA MIKROORGANISMŮ DŮLNÍCH VOD 

Druhové složení mikroorganismů je klíčovým ukazatelem biochemických procesů 

odehrávajících se v daném ekosystému. Na druhovou diverzitu mikrobiocenózy v oblasti 

důlních děl má vliv hlavně množství uhlíku a donorů, respektive akceptorů elektronů, které 

jsou dílčí součástí metabolismu přítomných mikroorganismů [18]. 

Mikroorganismy vyskytující se v důlních vodách lze podle převažujícího donoru 

elektronů rozdělit na tyto skupiny: 

- acidofilní bakterie 

- síran redukující bakterie 

- železité a manganové bakterie 

3.1 Acidofilní bakterie 

Acidofilní bakterie jsou charakteristické kyselým typem prostředí, v kterém žijí. 

Acidita prostředí je vyvolána přítomností kyseliny sírové v důsledku oxidace železnatých 

iontů a redukovaných forem síry [19]. 

Systematické zařazení acidofilních bakterií:  

Doména: Bacteria  

Kmen: Proteobacteria  

      Třída: Gammaproteobacteria   

       Řád: Acidithiobacillales  

Čeleď: Acidithiobacillaceae  
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3.1.1 Acidithiobacillus  

Tento rod je obligátně acidofilní, aerobní, využívající ke svému růstu redukovaných 

sirných látek. Vyskytuje se v podobě gramnegativních tyčinek s jedním nebo více 

pohyblivými bičíky. Optimální pH prostředí pro jejich růst je  pH < 4,0 [20]. Všechny 

druhy rodu Acidithiobacillus využívají síru a její redukované anorganické sloučeniny jako 

energetický substrát. Po oxidaci anorganických sloučenin se hlavním produktem stává síra, 

přičemž některé druhy rodu Acidithiobacillus dokážou síru akumulovat v podobě 

polythionátů. Výjimkou je Acidithiobacillus ferrooxidans, který svůj zdroj energie získává 

z oxidací Fe
2+

 na Fe
3+

 [21]. 

Rod je původně popsán pod názvem Thiobacillus, který byl rekvalifikován v roce 

2000. Rod Acidithiobacillus, patřící původně do rodu Thiobacillus vznikl vyčleněním 

obligátně acidofilních druhů (obr. 2) [20]. 

 

Obrázek 2. Fylogenetický strom rodu Acidithiobacillus vycházející z analýzy 16S rRNA [22]. 

V roce 2000 Kelly a Wood na základě analýzy 16S rRNA rozčlenili dosavadně 

známé zástupce, k rodu Acidithiobacillus  [22]. 
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Acidithiobacillus ferrooxidans 

Acidithiobacillus ferrooxidans je acidofilní, mezofilní, chemolitoautotrofní, 

anaerobní, gramnegativní, nesporulující bakterie tyčinkovitého tvaru s  polárně 

umístěným bičíkem (obr. 3). Jedná se o bakterii, která potřebuje k růstu pH prostředí v 

rozmezí 1,5 – 2,5. Energii čerpá z oxidace železnatých iontů (Fe
2+

) na ionty železité 

(Fe
3+

) případně oxidací redukovaných forem síry za vzniku kyseliny sírové [18],[19]. 

 

Obrázek 3. Acidithiobacillus ferrooxidans [23]. 

Bakteriální druh je původně popsán pod názvem Thiobacillus ferrooxidans a byl 

poprvé izolován v roce 1947 z AMD Colmerem a Hinklem, morfologické a kultivační 

vlastnosti byly popsány v roce 1949 [24]. 

 

Tabulka 2. Klíčové vlastnosti bakterie Acidithiobacillus ferrooxidans, upraveno podle [22]. 

Název kmene Pasportizace 

kmene 

Gen 

Bank 

DNA 

G + 

C 

obsah 

(%) 

Podmínky pro 

optimální růst (limity 

v závorkách) 

Nejnižší 

naměřené 

pH po růstu 

na sirných 

sloučeninách 

Reference 

 teplota°C  pH NaCl 

(M) 
 

Acidithiobacillus 

ferrooxidans 

ATCC23270 

NCIB 8455 

DSM14882 

M79404-

6 

58-95 30-35 

(10-37) 

2,5 

(1,3- 

4,5) 

0 1,5 [22],[25], 

[28] 
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Acidithiobacillus ferrooxidans nalezneme v přirozeném prostředí na ložiscích 

sulfidových rud, ale zvýšené koncentrace jsou zaznamenány v oblasti uhelných i 

uranových dolů, dále dolů se zvýšenými koncentracemi pyritu a sulfidů těžkých kovů 

[25], [26], [27]. Tento mikroorganismus byl zařazen mezi biologické činitele tvorby 

kyselých důlních vod. A. ferrooxidans patří mezi základní producenty organického 

uhlíku a dusíku v kyselém prostředí chudém na živiny díky jeho schopnosti odolávat 

roztokům s extrémně nízkým pH, roztokům bohatým na těžké a toxické kovy [29]. 

Mikroorganismus se osvědčil zejména v biohydrometalurgii, která využívá 

těchto acidofilních, chemolitotrofních mikroorganismů k  extrakci kovů.  

  

Obrázek 4. Acidithiobacillus ferrooxidans na povrchu pyritu [30]. 

Jeho klíčová role spočívá ve schopnosti přeměny nerozpustných sulfidů na 

rozpustné sírany, avšak vedlejším projevem této přeměny jsou zvyšující se acidofilní 

vlastnosti okolního prostředí. Mikroorganismus se prakticky využívá k získávání mědi, 

zlata, niklu, kobaltu, manganu a zinku [31], [32]. 

Mechanizmus bakteriálního loužení za pomocí tohoto mikroorganismu spočívá 

v přímé a nepřímé oxidaci sulfidové rudy, kterou se uvolní kov do roztoku, odkud 

může být separován tradičními fyzikálně-chemickými metodami [33], [34]. 
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Přímá cesta  

Principem přímé extrakce kovů je degradace minerálů enzymatickou oxidací, kdy ve 

vodě nerozpustný minerál je v několika enzymaticky katalyzovaných mezistupních oxidován 

na rozpustný (rovnice č. 1, č. 2, č. 3). Podmíněný je přímý kontakt bakterie s povrchem 

minerálu (Obrázek 4). Povrch minerálu musí být před samotnou oxidací ve vodním prostředí 

disociován, přičemž se uvolnil sulfidový anion, který vstoupil do metabolismu bakterie [33], 

[34]. 

Oxidace pyritu:   

2 FeS2 + 7 O2 + 2 H2O  
Acidithiobacillus ferrooxidans

  2 H2SO4 + 2 FeSO4  (1) 

4 FeSO4 + O2 + 2 H2SO4  
Acidithiobacillus ferrooxidans

 2 Fe2(SO4)3 + 2 H2O  (2) 

Oxidace chalkopyritu: 

4 CuFeS2 + 17 O2 + 2 H2SO4     
Acidithiobacillus ferrooxidans         

4 CuSO4 + 2 Fe2(SO4)3 + H2O  (3)

  

Nepřímá cesta 

Dochází k oxidaci substrátu síranem železitým, přičemž vzniká síran extrahovaného 

kovu, síran železnatý a u sulfidů elementární síra (rovnice č. 4, č. 5). U této nepřímé extrakce 

kovů je klíčové vzájemné působení minerálu s meziprodukty popřípadě koncovými produkty 

metabolismu mikroorganismů [33], [34]. 

Pyrit: 

FeS2 + Fe2(SO4)3  
    

3FeSO4 + 2 S
0
    (4) 

 

Chalkopyrit: 

CuFeS2 + 2 Fe2(SO4)3   
   

CuSO4 + 5 FeSO4 + 2 S
0
  (5) 
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Acidithiobacillus thiooxidans 

Acidithiobacillus thiooxidans se vyskytuje v prostředí s optimálním pH v rozmezí 

2,0 – 3,0. Jedná se o pohyblivé bakterie s polárně umístěným bičíkem [20], [22].  

 

 

Obrázek 5: Acidithiobacillus thiooxidans [35]. 

Mikroorganismus popsal v roce 1922 Waksman a Joffe pod názvem Thiobacillus 

thiooxidans, nejnovější informace doplnili Kelly a Wood v roce 2000 [22]. 

Acidithiobacillus thiooxidans se kultivuje v tekutém médiu s obsahem 

elementární síry nebo tiosulfátu. Samostatně nemůže oxidovat železo nebo pyrit, ale bylo 

prokázáno, že ve směsných kulturách společně s A. ferrooxidans, Leptospirrillum 

ferrooxidans má svou nezastupitelnou úlohu v efektivitě procesů loužení rud [19], [22].  

 

Tabulka 3. Klíčové vlastnosti bakterie Acidithiobacillus thiooxidans, upraveno podle [22]. 

Název kmene Pasportizace 

kmene 

Gen 

Bank 

DNA 

G + C 

obsah 

(%) 

Podmínky pro 

optimální růst (limity 

v závorkách) 

Nejnižší 

naměřené pH 

po růstu na 

sirných 

sloučeninách 

Referen

ce 

 teplota°C  pH NaCl 

(M) 
 

Acidithiobacillus 

thiooxidans 

ATCC19377 

NCIB 8343 

DSM14887 

JCM3867 

M79396-

8 

M79401 

52 28-30 

(10-37) 

2,0- 

3,0 

(0,5- 

5,5) 

0 0,5-0,8 [22],[25] 
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Acidithiobacillus caldus 

Acidithiobacillus caldus je gram-negativní, acidofilní, obligátně chemolitotrofní, 

mírně termolitotrofní bakterie, která dokáže získávat energii oxidací z redukovaných 

nebo částečně redukovaných sloučenin síry (síra, thiosírany, tetrathionáty, atd.) a fixovat 

oxid uhličitý z atmosféry [36] , [37], [38], [39], [40] .  

 

 

Obrázek 6. Acidithiobacillus caldus [41]. 

Je to jedna z nejrozšířenějších bakterií v průmyslovém bioloužení, kde oxiduje 

elementární síru a zároveň snižuje její anorganické sloučeniny, čímž se vytváří kyselost, 

která je klíčová pro proces bioloužení. Dále odstraňuje nahromaděné množství elementární 

síry, které by naopak zpomalovalo oxidaci rud. Je jeden z hlavních síru oxidujících činitelů 

v zisku rud za pomocí bakteriálních mikroorganismů [37], [42], [43], [44]. 

 

Tabulka 4. Klíčové vlastnosti bakterie  Acidithiobacillus caldus, upraveno podle [22]. 

Název kmene Pasportizace 

kmene 

Gen 

Bank 

DNA 

G + C 

obsah 

(%) 

Podmínky pro 

optimální růst (limity 

v závorkách) 

Nejnižší 

naměřené 

pH po růstu 

na sirných 

sloučeninách 

Reference 

 teplota°C  pH NaCl 

(M) 
 

Acidithiobacillus 

caldus 

ATCC51756 

DSM8584 

 

Z29975 63,1-

63,9 

45 

(32-52) 

2,0- 

2,5 

(1,0- 

3,5) 

0 Hodnoty 

nejsou k 

dispozici 

[22],[25], 

[36], 

[44] 

 

http://80.www.sciencedirect.com.dialog.cvut.cz/science/article/pii/S0141022913000409#bib0005
http://80.www.sciencedirect.com.dialog.cvut.cz/science/article/pii/S0141022913000409#bib0010
http://80.www.sciencedirect.com.dialog.cvut.cz/science/article/pii/S0141022913000409#bib0015
http://80.www.sciencedirect.com.dialog.cvut.cz/science/article/pii/S0141022913000409#bib0020
http://80.www.sciencedirect.com.dialog.cvut.cz/science/article/pii/S0141022913000409#bib0025
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3.2 Síran-redukující bakterie (SRB) 

Poprvé byl druh těchto bakterií popsán v roce 1895 M. W. Beijerickem, který jej 

pojmenoval Spirillum desulfuricans. Další druhy byly od roku 1936 Kluyverem a van 

Nielem popisovány pod názvem Desulfovibrio. Společný název SRB dostaly bakterie v 60. 

letech 20. století. Z morfologického hlediska jsou tyto bakterie různorodé, ale jejich 

společnou vlastností je redukovat sírany za anaerobních podmínek [33], [45],[46]. 

Systematické zařazení síran redukujících bakterií [20]:  

Doména: Bacteria  

Kmen:    Proteobacteria  

Třída: Deltaproteobacteria   

 Řád: Desulfurellales  

   Čeleď: Desulfurellaceae  

Řád: Desulfovibrionales 

Čeleď: Desulfovibrionaceae 

Čeleď: Desulfomicrobiaceae 

Čeleď: Desulfohalobiaceae 

Řád: Desulfobacterales 

Čeleď: Desulfobacteraceae 

Čeleď: Desulfobulbaceae 

Čeleď: Nitrospinaceae 

Řád: Desulfuromonales 

Čeleď: Desulfuromonaceae  

Řád: Syntrophobacterales 

Čeleď: Syntrophobactereraceae 

Čeleď: Syntrophaceae 
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Z hlediska průmyslu se síran redukující bakterie využívají hlavně pro účel 

snižovaní dopadů z důlního a zpracovatelského průmyslů na životní prostředí. Síran 

redukující bakterie se uplatňují nejčastěji v  procesech odstraňování síranů z odpadních 

vod, odstraňování těžkých kovů z průmyslových odpadních vod, výroby síry a kyseliny 

sírové z odpadních vod, odstraňování síry z ropných látek, uhlí, příprava reagencií na 

základě síran redukujících bakterií [33]. Tyto bakterie z taxonomického hlediska spadají do 

třídy Deltaproteobacteria. Tyto bakterie se vyskytují ve formě oválných a zakřivených 

tyčinek, vibrií, koků a kokobacilů a dalších. Jsou to anaerobní a chemoorganotrofní druhy. 

Optimální pH růstového prostředí je v rozmezí 6,5 – 7,3 a teplotní podmínky jsou pro 

mezofilní druhy v rozmezí 30 – 37 °C a pro termofilní druhy v rozmezí 50 – 70 °C [20], 

[46]. Kromě jednoho rodu se jedná o gramnegativní bakterie. Právě Desulfotomaculum je 

grampozitivní rod tvořící endospory [45]. Síran redukující bakterie se vyskytují 

v anaerobním prostředí důlních vod, půd, sedimentů stojatých vod sladkovodních zdrojů, 

v sirných pramenech, ve stokách kanálů, bahně vyhnívajících nádrží aj [34].   

Tabulka 5. Přehled hlavních znaků SRB, upraveno podle [46]. 

Rod Morfologie Bičíky Obsah G
1
 a C

2
  

v DNA (%) 

Cytochromy Oxidace 

organického 

substrátu 

I. Gramnegativní, mezofilní a nesportující SRB 

Desulfovibrio vibrio + 49-66 c
3
, b, c N

3
 

Desulfomicrobium oválné/rovné 

tyčinky 

+/- 52-67 b, c N 

Desulfobulbus oválné/ rovné 

tyčinky 

-/+ 59-60 b, c, c
3
 N 

Desulfobacter vibria +/- 44-46 - U
4
 

Desulfobacterium oválné tyčinky +/- 41-52 b, c U 

Desulfococus okrouhlé/oválné 

koky 

-/+ 46-57 b, c U 

Desulfosarcina oválné 

tyčinky/koky v 

agregátech 

+/- 51 b, c U 

Desulfomonile rovné tyčinky - 49 c
3
 U 

Desulfonema vlákna +/- 35-42 b, c U 

Desulfomonas rovné tyčinky - 66 c N 

II. Grampozitivní, sporulující, mezofilní a termofilní SRB 

Desulfotomaculum rovné/zakřivené 

tyčinky 

+ 48-52 b, c N+U 

III. Gramnegativní, termofilní a nesporulující SRB 

Thermodesulfo-

bacterium 

vibria/rovné 

tyčinky 

-/+ 30-38 c
3
, c N 

IV. Gramnegativní, termofilní a nesporulující Archea SRB 

Archaeoglobus koky +/- 41-46 bez údajů N 
1
Guanin, 

2
Cytosin, 

3
Neúplná oxidace organického substrátu, 

4
Úplná oxidace organického substrátu  
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3.2.1 Desulfovibrio  

Rod síran-redukujících bakterií, jenž mají po morfologické stránce buňky 

zakřiveného až spirálního tvaru. Buňka může být opatřena bičíky popřípadě jejich 

svazkem. Anaerobové redukující síru, sírany, sirníky nebo thiosírany za vzniku sulfanu.  

Optimální teplota prostředí je v rozmezí 25 – 40 °C, pH 6,6 – 7,5. Nalezneme je jak v 

mořských tak i v sladkovodních sedimentech, na ropných polích, v odpadních 

průmyslových vodách a dalších ekosystémech [20]. 

Desulfovibrio desulfuricans 

Bakterie rodu Desulfovibrio desulfuricans se běžně vyskytují v přirozeném 

prostředí v anaerobní oblasti půd, kalů, mořských i sladkovodních sedimentů. Další 

stanoviště, které osidluje tento rod je i střevní trakt zvířat a člověka, ale jeho role v lidském 

organismu nebyla doposud zcela objasněna [47], [48], [49], [50], [51]. 

 Identifikace rodu Desulfovibrio tradičními mikrobiologickými metodami je obtížné 

a časově velmi náročné. Konvenční metody pro identifikaci kmene jsou založeny na 

analýze fenotypových vlastností, které nemusí být vyjádřeny reprodukovatelným 

způsobem.  Typová genová analýza na základě 16S rRNA pomohla spolehlivě odhalit a 

odlišit tento rod od jiných rodů bakterií [52], [53], [54], [55]. 

 

Obrázek 7. Desulfovibrio desulfuricans [56]. 
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3.2.2 Desulfomicrobium 

Buňky rodu Desulfomicrobium jsou gramnegativní, ovoidního až tyčinkovitého 

tvaru, jsou nepohyblivé i pohyblivé s jedním polárně umístěným bičíkem. Jsou to 

anaerobní bakterie redukující síran, sirníky nebo thiosírany na sulfan. Mohou redukovat 

síru. Optimální teplota prostředí je v rozmezí 25 – 30 °C a optimální pH prostředí je 

v rozmezí 6,6 – 7,5. Nalezneme je jak v mořských tak i v sladkovodních sedimentech a ve 

vodě pocházející z ropných polí [20]. 

Desulfomicrobium baculatum  

Gramnegativní, nepohyblivé, striktně anaerobní síran-redukující bakterie, které 

byly izolovány z vody nasycené uhličitanem manganatým. Rostou na jednoduchých 

médiích, jejich růst může být stimulován kvasničným extraktem, k růstu nevyžaduje NaCl, 

ale jeho přítomnost v koncentraci do 6% toleruje [57].  

 

 

Obrázek 8. Desulfomicrobium baculatum [57]. 
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3.2.3 Desulfomonas 

Rod gramnegativních, nepohyblivých tyčinek, které jsou striktně anaerobní. Síran 

redukují na H2S za přítomností donorů elektronů, kterými může být vodík, laktát nebo 

etanol.  Desulfomonas patří také mezi SRB, které jsou způsobilé k růstu na jednoduchých 

médiích. Kvasniční extrakt může stimulovat jejich růst, ale nutně vyžadují k růstu p-

aminobenzeoát. Optimální růstová teplota prostředí je v rozmezí 30 – 40 °C a optimální pH 

je 6,6 – 7,5 [20]. 

Desulfomonas pigra 

Navzdory tomu, že fenotypové rozdíly mezi Desulfomonas pigra a dalších druhů 

rodu Desulfovibrio jsou značné, molekulární analýza na základě 16S rRNA prokázala, že 

Desulfomonas pigra patří podle genotypových shod do rodu Desulfovibrio [58].  

 

Obrázek 9. Fylogenetický strom Desulfomonas pigra [58]. 
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3.2.4 Desulfotomaculum 

Systematické zařazení [20]:  

Říše: Bacteria  

Kmen: Firmicutes  

Třída: Clostridia   

 Řád: Clostridiales  

Čeleď: Peptococcaceae  

Rod: Desulfotomaculum 

 

Desulfotomaculum nigrificans                        

Rovné nebo zakřivené tyčinky, pohyblivé s oválnými nebo kulatými endosporami, 

které jsou umístěny terminálně nebo subterminálně. Striktně anaerobní a 

chemoorganotrofní druh redukující sírany a sirníky, redukované sloučeniny síry jsou jako u 

všech SRB akceptory elektronů a jsou redukovány na sulfan. Optimální růstové podmínky 

při teplotě v rozmezí 20 – 70 °C [20], [59].  
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3.2.5 Thermodesulfobacterium 

Systematické zařazení [20]:  

Doména: Bacteria  

Kmen: Thermodesulfobacteria   

Třída: Thermodesulfobacteria   

 Řád: Thermodesulfobacteriales  

Čeleď: Thermodesulfobacteriaceae 

Rod: Termodesulfobacterium 

Thermodesulfobacterium commue 

Rod gramnegativních, ovoidních až tyčinkovitých buněk. Pohyblivé s jedním 

polárně umístěným bičíkem, ale mohou být i nepohyblivé formy buněk. Striktně anaerobní 

a chemoorganotrofní, síran je redukován na H2S; druh může utilizovat také organické 

látky, nejčastěji pyruvát a laktát (etanol neutilizují), kdy tyto látky jsou neúplně oxidovány 

na acetát. Druh je schopný růstu na jednoduchých médiích, kdy kvasniční extrakt může být 

použit jako stimulant růstu. Optimální podmínky pro růst jsou při teplotách 65 – 70 °C, 

jelikož se jedná o termofilní rod a optimální pH prostředí je v rozmezí 6,6 – 7,5 [20].  
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3.2.6 Archaeglobus  

Systematické zařazení [20]:  

Doména: Archea  

Kmen: Euryarchaeota   

Třída: Archaeoglobi   

 Řád: Archaeoglobales  

Čeleď: Archaeoglobaceae 

Rod: Archaeoglobus 

Archaeoglobus fulgidus 

Buňky vykazují tvar pravidelných nebo nepravidelných koků, jde o gramnegativní 

bakterie s monopolárně umístěnými bičíky polytrichiálního typu. Optimální růstová teplota 

tohoto mikroorganismu je v rozmezí 60 – 95°C za striktně anaerobních podmínek. 

Buněčná stěna je typicky archeálního typu, neobsahuje murein ani pseudomurein. Bakterie 

byly izolovány v anaerobním prostředí geotermálních podmořských sedimentů a 

hlubokomořských hydrotermálních sedimentů, v kráterech podmořských vulkánů, pod 

povrchem permafrostu na území Aljašky [18]. Vědci se domnívají, že právě  

Archaeoglobus fulgidus je možným chybějícím biochemickým pojítkem mezi 

archaeobakteriemi reprezentujícími přechodný stav mezi anaerobním termofilním typem 

metabolismu založeném na síře [60]. 

 

Obrázek 10.  Archaeoglobus fulgidus snímek pořízený z elektronového mikroskopu [61]. 
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3.3 Železité a manganové bakterie 

Mikroorganismy spadající do fyziologické skupiny bakterií, jejichž metabolismus 

je úzce spjatý s koloběhem železa a manganu. Železité bakterie a manganové bakterie jsou 

schopny oxidovat redukované formy železa a vzniklou uvolněnou energii využít ve 

prospěch svého metabolismu. Jak železité tak i manganové bakterie mají různorodou 

schopnost využití železitých i manganových sloučenin. Mají schopnost využívat uhlík 

organického i anorganického původu. Na povrchu bakterií lze pozorovat zoxidované 

v koloidech přítomné formy organických solí v podobě černo-hnědých sraženin [62].  

Podle způsobu využití železitých a manganových sloučenin lze dělit tyto bakterie 

na [62]:  

Autotrofní a fakultativně litotrofní bakterie (ty dvojmocné železo a mangan 

přijímají do buňky, oxidační procesy dodávají příjem energie, vzniklé množství oxidů 

několikanásobně převyšuje obsah buněk, vyskytují se ve vodách oligotrofního charakteru) 

Zástupci: rod Leptothrix, rod Clonothrix a rod Gallionella 

Organotrofní bakterie (ty dvojmocné železo a mangan nepřijímají do své buňky, 

oxidační procesy nedodávají energii, vzniklé množství oxidů je menší než obsah buněk, 

vyskytují se ve vodách eutrofního charakteru)     

Zástupci: rod Siderocapsa a rod Crenothrix 
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3.3.1 Leptothrix 

Systematické zařazení [20]: 

Doména: Bacteria  

Kmen: Proteobacteria   

Třída: Betaproteobacteria   

 Řád: Burkholderiales  

Čeleď: Burkholderiaceae 

Rod: Leptothrix  

Leptothrix ochracea  

Gramnegativní mikroorganismus, který se vyskytuje ve formách rovných tyček, 

které se shlukují do řetízků uvnitř pochvy nebo se volně pohybují, uspořádané jednotlivě 

popřípadě po dvou, nebo jako pohyblivé krátké řetízky z osmi buněk. Charakteristickým 

znakem mikroorganismů je tvorba sraženin oxidů železa a manganu v podobě vláknité 

pochvy. Optimální růstová teplota je v rozmezí 10 – 35°C. Chemoorganotrofní, striktně 

anaerobní, kdy metabolismus je respiratorního typu [20], [63]. 

 

Obrázek 11. Leptothrix ochracea [64]. 
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3.3.2 Clonothrix  

Vláknitý mikroorganismus, jehož vlákna mohou být přichycena k podkladu nebo 

jsou volná a obklopená pochvou. Délka vláken může být až 1,5 cm, žluto-hnědého 

zbarvení, které způsobují oxidy železa a manganu. Buňky jsou z morfologického hlediska 

válcovité, jsou při bázi větší a směrem k vrcholu se zužují. Rozmnožování probíhá 

oddělením jednotlivých buněk, následným rozlomením pochvy a uvolněním buněk do 

okolního prostředí. U tohoto mikroorganismu lze zpozorovat tzv. falešné větvení, které 

vzniká tak, že se buňky po dělení neuvolní do okolního prostředí, ale naopak zůstávají 

spojeny ke starší kolonii buněk [20], [65].   

Zástupce: Clonothrix fusca  

 

Obrázek 12.  Vlákno Clonothrix fusca z elektronového mikroskopu pod různým zvětšením [65]. 
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3.3.3 Gallionella  

Systematické zařazení [20]: 

Doména: Bacteria  

Kmen: Proteobacteria   

Třída: Betaproteobacteria   

 Řád: Nitrosomonadales  

Čeleď: Gallionellaceae 

Rod: Gallionella 

 

Rod gramnegativních buněk ledvinovitého tvaru. Z buněk je vylučován koloidní 

hydroxid železitý, který na konci buňky vytváří zakřivené extracelulární výběžky 

vyztužené kovem tzv. stopky. Tvar výběžků je charakteristický pro rod Gallionella, proto 

jsou jejich hlavním diagnostickým znakem. Tento rod je hlavním mikroorganismem, který 

vytváří množství hydroxidu železitého ve vodách [20]. 

Gallionella ferruginea  

Bakterie fazolovitého tvaru, které se daří ve vodách bohatých na železo. Morfologie 

jednotlivých buněk je hůře pozorovatelná, protože je jejich výskyt doprovázen velkým 

množstvím vysráženého železa. Tato bakterie vytváří dlouhé kolonie. Rozmnožování je 

založeno na principu příčného binárního dělení, které způsobuje dichotomické větvení 

stopky. Donorem elektronů je Fe
2+ 

[20], [64], [66].  

 

Obrázek 13. Bakterie rodu Gallionella [64]. 
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3.3.4  Siderocapsa 

Rod Siderocapsa vykazuje buňky elipsoidní až tyčinkovitého tvaru, které jsou 

obaleny oxidy železa nebo manganu. Jsou gramnegativní, aerobní nebo mikroaerofilní, 

zpravidla organotrofní. Tento rod patří do čeledi Siderocapsaceae, ale nebyl doposud 

validován [20].  

 

Obrázek 14. Železitá chemolitotrofní bakterie rodu Siderocapsa [67]. 

Siderocapsa treubii 

Vyskytuje se jako jedna buňka, popřípadě shluk několika sférických elipsoidních 

buněk, které jsou opatřeny společným pouzdrem. Zbarvení pouzdra je zapříčiněno 

přítomností oxidů železa nebo manganu, které toto pouzdro obalují na jeho povrchu. Oxidy 

železa způsobují rezavě-hnědé zabarvení a oxidy manganu způsobují olivově-zelené 

zabarvení. Morfologický popis samostatných buněk je velmi často komplikovaný 

přítomností vysráženého železa nebo manganu, který je překrývá [20]. 

 

Obrázek 15. Siderocapsa treubii [67]. 
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3.3.5 Crenothrix  

Systematické zařazení [20]: 

Doména: Bacteria  

Kmen: Bacteroidetes   

Třída: Sphingobacteria   

 Řád: Sphingobacteriales  

Čeleď: Crenotrichaceae 

Rod: Crenothrix 

 

Rod vytváří pochvaté buňky válcovitého až diskovitého tvaru, které dorůstají délky 

až 1 cm. Buňka je u báze pokryta oxidy železa, nebo manganu, které způsobují její 

zabarvení. U vrcholu buňky je pochva natolik tenká, že se nám opticky jeví jako bezbarvá. 

Vlákna jsou nevětvená, uvnitř vláken byla popsána tvorba sférických rozmnožovacích 

buněk, tzv. makrogonidií (obr. 16). Makrogonidie se uvolňují a dávají základ novému 

vláknu [20], [68].  

 

Obrázek 16. Vlákna rodu Crenothrix produkující mikrogonidie a makrogonidie [68]. 

U některých z vláken dochází u jejího konce k rozšíření a tím to způsobem dochází 

i k uvolňování malých kubických buněk tzv. mikrogonidií (Obr. 16), které se ještě před 

tímto uvolněním zakulatily [20], [68].      
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4 ZÁVĚR 

V této práci jsem se zaměřila na členění bakteriálních mikroorganismů žijících 

v extrémním prostředí důlních vod. Zpracovala jsem přehled acidofilních bakterií, síran-

redukujících bakterií, železitých a manganových bakterií. V důlních vodách byly 

prokázány vedle těchto nejčastějších mikroorganismů také i mykromycety a zejména 

rozsivky [69],[70],[71]. 

Na základě systematického přehledu v publikaci doc. Sedláčka [18] jsem doplnila 

základní taxonomii bakteriálních mikroorganismů o jejich další dostupné údaje jako je 

pasportizace kmene a odpovídající číslo sekvence v Gen Bank. Základní genomické 

údaje kmenů jsou dále doplněny charakteristikou jejich morfologie a možnostmi využití 

uvedených kmenů v moderních biotechnologiích při získávání perspektivních kovů nebo 

v biotechnologiích čištění důlních vod, kde se stále více uplatňují fyziologické 

schopnosti síran-redukujících bakterií.   

Z morfologického hlediska tvoří populace důlních mikroorganismu velmi 

různorodé společenstvo (koky, bacily, vibria, spirily), po fyziologické stránce se jedná o 

druhy s odlišnou schopností využívat obsažené ionty a další anorganické sloučeniny. 

Z hlediska rozmanitosti druhové diverzity lze považovat důlní vody za ekosystém 

s menším výskytem bakteriálních kmenů, avšak na druhé straně je třeba zdůraznit, že 

charakteristika biologické rozmanitosti jednotlivých typů důlních vod je stále ve stadiu 

zkoumání. Zvláště při popisu železitých a manganových mikroorganismů jsem se setkala 

s rody, u kterých není známo jejich přesné systematické postavení, proto nebyly doposud 

validovány. 

 

 

 



Aneta Babičová: Bakteriální mikroorganismy důlních vod 

 

2013  30 

 

 ZDROJE 

1. ČESKO. Zákon č. 44 ze dne 19. Dubna 1988 o ochraně a využití nerostného bohatství. 

In: Sbírka zákonů České republiky. 1988, částka 8, s. 174-196. Dostupný také z: 

http://aplikace.mvcr.cz/sbirkazakonu/SearchResult.aspx?q=44/1988&typeLaw=zakon&

what=Cislo_zakona_smlouvy. ISSN 1211-1244. 

2. GRMELA, Arnošt. Problematika důlních vod a ochrana kvality povrchových 

vod při jejich vypouštění. Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské – 

Technické univerzity Ostrava. Řada hornicko – geologická. 1999, roč. 45, č. 3, 

s. 39-48. ISSN 0474-8476 

3. PATTON, Charles C. Applied water technology. Oklahoma: John M. Campbell 

and Company, 2007. ISBN 987-9998157231. 

4. OSIČKA, Radek. Legislativní procesy při čerpání důlní (ložiskové) vody z vodního 

zápolí pzp Dolní Dunajovice.  Ostrava, 2011. Bakalářská práce. Vysoká škola báňská – 

Technická univerzita Ostrava. Institut hornického inženýrství a bezpečnosti. 

5. KUKAL, Zdeněk a František REICHMANN. Horninové prostředí České 

republiky: jeho stav a ochrana. Praha. Český geologický ústav, 2000. ISBN 80-

707-5413-3. 

6. JOHNSON, D. Barrie a Kevin B. HALLBERG. Acid mine drainage 

remediation options: a review. Science of The Total Environment. 2005, roč. 

338, 1-2, s. 3-14. ISSN 00489697, doi:10.1016/j.scitotenv.2004.09.002. 

7. BÁLINTOVÁ, Magdaléna a Alena LUPTÁKOVÁ. Úprava kyslých bánských 

vôd. Košice. Technická univerzita v Košiciach, Stavební fakulta, 2012. ISBN 

978-80-553-0868-5. 

8. VIDLÁŘ, Jiří a Ctirad SCHEJBAL. Důlní vody s nadlimitním obsahem síranů 

a možnosti jejich čištění. Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské – 

Technické univerzity Ostrava. 1999, roč. 45, č. 3, s. 1 – 14. ISSN 0474-8476  

9. BUZZI, Daniella C., Lucas S. VIEGAS, Marco A. S. RODRIGUES, Andréa M. 

BERNARDES, Jorge ALBERTO a Soares TENORIO. Water recovery from 

acid mine drainage by electrodialysis. Minerals Engineering. 2013, roč. 40, s. 

82-89. ISSN: 0892-6875, doi:10.1016/j.mineng.2012.08.005. 

http://aplikace.mvcr.cz/sbirkazakonu/SearchResult.aspx?q=44/1988&typeLaw=zakon&what=Cislo_zakona_smlouvy
http://aplikace.mvcr.cz/sbirkazakonu/SearchResult.aspx?q=44/1988&typeLaw=zakon&what=Cislo_zakona_smlouvy
http://80.www.sciencedirect.com.dialog.cvut.cz/science/journal/08926875


Aneta Babičová: Bakteriální mikroorganismy důlních vod 

 

2013  31 

 

10. KUŠNIEROVÁ, Mária. Minerálne biotechnológie I. v ťažbe a úprave 

sulfidických ložísk. Ostrava: VŠB - Technická univerzita. 2001. ISBN 80-248-

0023-3. 

11. KUPKA, Daniel. Bakteriálna oxidácia a redukcia železa v procese tvorby a 

spracovania kyslých banských vôd. Acta Montanistica Slovaca. 2004, roč. 9, č. 

4, s. 467-472. ISSN 1335-1788 

12. GRMELA, Arnošt, Karel LUSK a Josef HALÍŘ. Důlní hydrogeologie – dopady 

likvidace dolů na povrchové a podzemní vody. Podzemná voda. 2009, roč. 15, 

č. 1, s. 75-86. ISSN 1335-1052.  

13. ANDRÁŠ, Peter, TURISOVÁ Ingrid, KRIŽANI Ivan, JELEŇ Stanislav: Obsah 

ťažkých kovov v rastlinstve na banských haldách v lokalitě Ľubietová-Podlipa.  

Mineralia Slovaca. 2007, roč. 39, č. 4, s. 309 – 322. ISSN 0369-2086 

14. EBERHARD, Rachel, Nathan JOHNSTON a Jo-Anne EVERINGHAM. A 

collaborative approach to address the cumulative impacts of mine-water 

discharge: Negotiating a cross-sectoral waterway partnership in the Bowen 

Basin, Australia. Resources Policy.2013, roč. 38, č. 2, s. 103-232. ISSN 0301-

4207, doi: 10.1016/j.resourpol.2013.02.002.  

15. SAMEŠOVÁ, Dagmar a Juraj LADOMERSKY. The contamonation of surface 

waters and soil in Biosphere Reserve Polana.  Ekologia. 2003, roč. 22, č. 3, s. 

109-200. ISSN 1335-342X 

16. ČESKÁ  GEOLOGICKÁ  SLUŽBA.  Sokolovsko. Remotesensing-

geology.ic.cz. [online] 2012.[cit. 2013-04-15] Dostupné z: 

http://www.remotesensing-geology.ic.cz/gals/sokolov2010_2/sokolov2010_2.html 

17. KAKSONEN, Anna: The performance, kinetics and microbiology of 

silfidogenic fluidized-bed reactors treating acidic metal-and sulphate-

containing wastewater. Tampere, University of Technology, 2004. ISBN 952-

15-1404-3. 

18. FALTEJSEK, Lukáš, Michal POŇAVIČ a Petr RAMBOUSEK. Zprávy o 

geologických výzkumech v roce 2009. Geomikrobiologické studium důlních 

vod v okolí Ratibořských Hor v Jihočeském kraji. 2010, s. 300-302. ISSN 0514-

8057. 

http://www.sciencedirect.com/science/journal/03014207
http://www.remotesensing-geology.ic.cz/gals/sokolov2010_2/sokolov2010_2.html


Aneta Babičová: Bakteriální mikroorganismy důlních vod 

 

2013  32 

 

19. RAWLINGS, D. Eric a Tomonobu Kusano. Molecular Genetics of Thiobacillus 

ferrooxidans. Microbiological Reviews. 1994, roč. 58, č. 1, s. 39-55. ISSN 1098-5557. 

20. SEDLÁČEK, Ivo. Taxonomie prokaryot. Brno: Masarykova univerzita, 2007. 

ISBN 80-210-4207-9. 

21. FEČKO, Peter. Environmentální biotechnologie. Ostrava: Vysoká škola báňská, 

2004. ISBN 80-248-0700-9. 

22. KELLY, Donovan P. a Ann P. WOOD. Reclassification of some species of 

Thiobacillus to the newly designated genera Acidithiobacillus gen. nov., 

Halothiobacillus gen. nov. and Thermithiobacillus gen. nov. International 

Journal of Systematic and Evolutionary Microbiology. 2000, roč. 50, č. 2, s. 

511-516. ISSN 1466-5034, doi:10.1099/00207713-50-2-511 

23. OHMURA, Naoya, Koizumi TSUGITA a Hiroshi SAIK. Sulfur-binding protein 

of flagella of Thiobacillus ferrooxidans. Journal of Bacteriology. 1996, roč. 

178, č. 19, s. 5776–5780. ISSN 1098-5530. 

24. COLMER, Arthur R. a Melvin E. HINKLE. The Role of Microorganisms in 

Acid mine drainage: A preliminary report. Science. 1947, roč. 106, č. 2751, s. 

253-256. ISSN 0036-8075, doi: 10.1126/science.106.2751.253. 

25. KARAVAIKO, Grigorii. I. Phylogenetic heterogeneity of the species Acidithiobacillus 

ferrooxidans. International Journal of Systematic and Evolutionary Microbiology. 2003, 

roč. 53, č. 1, s. 113-119. ISSN 14665026, doi: 10.1099/ijs.0.02319-0. 

26. ROHWERDER, Thore, Tilman GEHRKE, Keneth, KINZLER a Wolfgang 

SAND. Bioleaching review part A: Progress in bioleaching: fundamentals and 

mechanisms of bacterial metal sulfide oxidation. Applied Microbiology and 

Biotechnology. 2003, roč. 63, č. 3, s. 239 – 248. ISSN 1432-0614. 

27. GARGARELLO, R. M., D. DI GREGORIO, H. HUCK, J. FERNANDEZ 

NIELLO a G. CURUTCHET. Reduction of uranium (VI) by Acidithiobacillus 

thiooxidans and Acidithiobacillus ferrooxidans. Hydrometallurgy. ISSN 0304-

386X,  doi: 10.1016/j.hydromet.2010.03.032. 

28. TEMPLE  Kenneth L. a Arthur R. COLMER. The autotrophic  oxidation of 

iron by a new bacterium:Thiobacillus ferrooxidans. Journal of 

Bacteriology. 1951, roč. 62, č. 5, s. 605-611. ISSN 1098-5330. 



Aneta Babičová: Bakteriální mikroorganismy důlních vod 

 

2013  33 

 

29. VALDÉS, Jorge, Inti  PEDROSO, Raquel  QUARTRINI, Robert J. DODSON, 

Herve  HETTELIN, Robert  BLAKE, Jonathan  A.  EISENAND a David S. 

HOLMES. Acidithiobacillus ferrooxidans metabolism: from genome sequence 

to industrial applications. BMC Genomics. 2008, roč. 9, č. 11. ISSN 1471-2164, 

doi:10.1186/1471-2164-9-597. 

30. GLEISNER, Magdalena, Roger B. HERBERT a Paul C. FROGNER 

KOCKUM. Pyrite oxidation by Acidithiobacillus ferrooxidans at various 

concentrations of dissolved oxygen. Chemical Geology. 2006, roč. 225, č. 1-2, 

s. 16-29. ISSN 0009-2541, doi: 10.1016/j.chemgeo.2005.07.020. 

31. PONCE, J. SanadovaL, Danielle MOINIER, Deborah BYRNE, Agnès AMOURIC 

a Violaine BONNEFOY. Acidithiobacillus ferrooxidans oxidizes ferrous iron 

before sulfur likely through transcriptional regulation by the global redox 

responding RegBA signal transducing system. Hydrometallurgy. 2012, roč. 127-

128, s. 187-194. ISSN 0304-386X,  doi:10.1016/j.hydromet.2012. 07.016. 

32. ZLATEV, Roumen, Jean-Pierre MAGNIN, Patrick OZIL a Margarita 

STOYTCHEVA. Acidithiobacillus ferrooxidans fixation on mercuric surfaces 

and its application in stripping voltammetry. Biosensors and Bioelectronics. 

2006, roč. 21, č. 9, s.1753-1759  doi:10.1016/j.bios. 2005.09.001. 

33. LUPTÁKOVÁ, Alena. Minerálne biotechnológie. Ostrava: Vysoká škola 

báňská - Technická univerzita, 2002. ISBN 80-248-0114-0. 

34. FEČKO, Peter. Environmentální biotechnologie. Ostrava: Vysoká škola báňská, 

2004. ISBN 80-248-0700-9. 

35. REITH, Frank, Maggy F. LENGKE, Donna FALCONER, David CRAW a 

Gordon SOUTHAM. The geomicrobiology of gold. The ISME Journal. 2007- 

09-20, roč. 1, č. 7, s. 567-584 . ISSN 1751-7362. doi: 10.1038/ismej.2007.75 

36. HALLBERG, Kevin B. a Bengt E. LINDSTÖM. Characterization of Thiobacillus 

caldus sp. nov., a moderately thermophilic acidophile. Microbiology. 1994, roč. 140, 

č. 12, s. 3451-3456. ISSN 1350-0872, doi: 10.1099/13500872-140-12-3451.                                                                       

37. HALLBERG, Kevin B. a Bengt E. LINDSTÖM. Multiple serotypes of the 

moderate thermophile Thiobacillus caldus, a limitation of immunological 

assays for biomining microorganisms. Applied Environmental 

Microbiology.1996, roč. 62, č. 11, s. 4243–4246. ISSN 1098-5336 

http://www.sciencedirect.com/science/journal/0304386X
http://www.sciencedirect.com/science/journal/09565663


Aneta Babičová: Bakteriální mikroorganismy důlních vod 

 

2013  34 

 

38. X. M. Liu, J. Q. Lin, Z. Zhang, J. Bian, Q. Zhao. Construction of conjugative 

gene transfer system between E. coli and moderately thermophilic: extremely 

acidophilic Acidithiobacillus cald MTH-04. Journal of Microbiology and 

Biotechnology. 2007, roč. 17, č. 1, s. 162-167. ISSN 1738-8872. 

39. CHEN, Dandan, Jianqun LIN, Yuanyuan CHE, Xiangmei LIU a Jianqiang 

LIN. Construction of recombinant mercury resistant Acidithiobacillus caldus. 

Microbiological Research. 2011, roč. 166, č. 7, s. 515-520. ISSN 0944-5013, 

doi: 10.1016/j.micres.2010.10.003. Epub 2011 Jan 15. 

40. EDWARDS, K. J., P. L. BOND, J. F. BANFIELD. Characteristics of 

attachment and growth of Thiobacillus caldus on sulphide minerals: A 

chemotactic response to sulphur minerals. Environmental Microbiology. 2000, 

roč. 2, č. 3 s. 324–332. ISSN 1462-2920. 

41. STOTHARD, P. BacMap: an interactive picture atlas of annotated bacterial 

genomes.2005. Dostupné z: http://bacmap.wishartlab.com/organisms/1429 

42. CHENG, Hai-na a Yue-hua HU. Bioleaching of anilite using pure and mixed 

culture of Acidithiobacillus ferrooxidans and Acidithiobacillus caldus. Minerals 

Engineering. 2007, roč. 20, č. 12, s. 1187-1190. doi:10. 1016/j. mineng. 

2007.05.001. 

43. CHEN, Linxu, Jianqun LIN, Xiangmei LIU, Xin PANG, Huibin LIN a 

Jianqiang LIN. Transposition of IS elements induced by electroporation of 

suicide plasmid in Acidithiobacillus caldus. Enzyme and Microbial Technology. 

2013. ISSN 01410229, doi:10.1016/j.enzmictec.2013.03.002. 

44. YOU, Xiao-Yan, Xu GUO, Hua-Jun ZHENG, Ming-Jiang ZHANG, Li-Jun 

LIU, Yong-Qiang ZHU, Baoli ZHU, Sheng-Yue WANG, Guo-Ping ZHAO, 

Ansgar POETSCH, Cheng-Ying JIANG a Shuang-Jiang LIU. Unraveling the 

Acidithiobacillus caldus complete genome and its central metabolisms for 

carbon assimilation. Journal of Genetics and Genomics. 2011 roč. 38, č. 6, s. 

243-252. ISSN 16738527, doi:10.1016/j.jgg.2011.04.006. 

45. GIBSON, G. R., J. H. CUMMINGS a G. T. MACFARLANE. Occurrence of sulfate-

reducing bacteria in human faeces and the relationship of dissimilatory sulphate 

reduction to methanogenesis in the large gut. Journal of  Applied Bacteriology .1988, 

roč. 65, č. 2, s. 103-111. ISSN 1365-2672, doi:10.1111/j.1365-2672.1988.tb01498.x 

http://www.sciencedirect.com/science/journal/08926875
http://www.sciencedirect.com/science/journal/08926875


Aneta Babičová: Bakteriální mikroorganismy důlních vod 

 

2013  35 

 

46. CASTRO, Hector. Phylogeny of sulfate-reducing bacteria. FEMS Microbiology 

Ecology. 2000, č. 31, s. 1-9. ISSN 1574-6941, doi:10.1016/S0168-6496(99)00071-9. 

47. FOX, JAMES G., Floyd .E. DEWHIRST, James G.FRASER, Bruce .J. PASTER, B. 

SHAMES a Catherine J. MURPHY. Intracellular Campylobacter-like organism from 

ferrets and hamsters with proliferative bowel disease is a Desulfovibrio sp. Journal of 

Clinical Microbiology.1994, roč. 32, č. 5, s. 1229-1237. ISSN 1098-660X. 

48. BEREENS, H., C. ROMOND. Sulfate-reducing anaerobic bacteria in human 

reces. The AmericanJjournal of clinical nutrition. 1997, roč. 30, č. 11, s. 1770-

1776. ISSN 1938-3207.  

49. DZIERZEWICZ, Z., B. CWALINA, B. GAWLIK, T. WILCZOK, Z. 

GONCIARZ. Isolation and evaluation of susceptibility to sulphasalazine 

of Desulfovibrio desulfuricans strains from the human digestive tract. Acta 

Microbiologica Polonica. 1997, roč. 46, č. 2, s. 175-187. ISSN 0137-1320 

50. GIBSON, G. R., J. H. CUMMINGS a G. T. MACFARLANE. Competition for 

hydrogen between sulphate-reducing bacteria and methanogenic bacteria from 

the human large intestine. Journal of  Applied Bacteriology.1988, roč. 65, č. 3, 

s. 241-247. ISSN 1365-2672 

51. DZIERŻEWICZ, Zofia, Joanna SZCZERBA, Ludmila W GLARZ, Longina 

W GLARZ, Dorota JASINSKA a Tadeusz WILCZOK. Intraspecies variability 

of Desulfovibrio desulfuricans strains determined by the genetic profiles. FEMS 

Microbiology Letters.2003, roč. 219, č. 1, s. 69-74. ISSN 1574-6968, 

doi:10.1016/S0378-1097(02)01199-0. 

52. SHUKLA, S. K. a K. D. REED. Desulfovibrio desulfuricans bacteria in a dog. Journal of 

Clinical Microbiology.2000, roč. 38, č. 4, s. 1701-1702. ISSN 1098-660X 

53. BELKUM, A., P. W. M. HERMANS, L. LICCIARDELLO, S. STEFANI, W. 

GRUBB, W. van LEEUWEN, W.H.F. GOESSENS. Polymerase chain reaction-

mediated typing of microorganisms: tracking dissemination of genes and 

genomes. Electrophorisis.1998, roč. 19, č. 4, s. 602-607. ISSN 1522-2683. 

54. BELKUM, A., S. SCHERER, L. van ALPHEN a H. VERBRUGH. Short 

sequence DNA repeats in prokariotic genomes. Microbiology and Molecular 

Biology Reviews. 1998, roč. 62, č. 2, s. 275-293. ISSN 1098-5557. 

http://www.sciencedirect.com/science/journal/03781097
http://www.sciencedirect.com/science/journal/03781097


Aneta Babičová: Bakteriální mikroorganismy důlních vod 

 

2013  36 

 

55. DEVEREUX, R., S. H. HE, C. L. DOYLE, S. ORKLAND, D. A. STAHL, J. 

Le GALL a W. B. WHITMAN. Diversity and origin of Desulfovibrio species: 

phylogenetic definition of a family. Journal of Bacteriology.1990, roč. 172, č. 

7, s. 3609-3619. ISSN 1098-5530 

56. GILMOUR, Cythia C., Dwayne A. ELIAS, Amy M. KUCKEN, Steven D. 

BROWN, Anthony V. PALUMBO, Christopher W. SCHADT a Judy D. 

WALL. Sulfate-Reducing Bacterium Desulfovibrio desulfuricans ND132 as a 

Model for Understanding Bacterial Mercury Methylation. Applied and 

Environmental Microbiology. 2011, roč. 77, č. 12, s. 3938-3951. ISSN 0099-

2240, doi: 10.1128/AEM.02993-10. 

57. LUCAS, Susan. Complete genome sequence of Desulfomicrobium baculatum type 

strain (XT). Standards in Genomic Sciences. 2009, roč. 1, č. 1, s. 29-37. ISSN 1944-

3277. doi:10.4056/sigs.13134. 

58. LOUBINOUX, J. Reclassification of the only species of the genus 

Desulfomonas, Desulfomonas pigra, as Desulfovibrio piger comb. 

nov. International Journal Of Systematic And Evolutionary Microbiology. 

2013, roč. 52, č. 4, s. 1305-1308. ISSN 14665026. doi:10.1099/ijs.0.02175-0. 

59. RADHIKA, V., S. SUBRAMANIAN a K. A. NATARAJAN. Bioremediation 

of zinc using Desulfotomaculum nigrificans: Bioprecipitation and 

characterization studies. Water Research. 2006, roč. 40, č. 19, s. 3628-3636. 

ISSN 00431354. 

60. LOWE, S. E. Biology, ecology, and biotechnological applications of anaerobic bacteria 

adapted to environmental stresses in temperature, pH, salinity, or substrates. 

Microbiological Reviews.1993, roč. 57, č. 2, s. 451-509. ISSN 1098-5557. 

61. BEEDER, Janiche, Roald Kare NILSEN, Jan Thomas ROSNES, Terje 

TORSVIK and Torleiv LIEN . Archaeoglobus fulgidus Isolated from Hot North 

Sea Oil Field Waters. Applied Environmental Microbiology. 1994, roč. 60, č. 4, 

s. 1227. ISSN 1098-5336. 

62. AMBROŽOVÁ, Jana. Mikrobiologie v technologii vod. 1. vyd. Praha: VŠCHT, 

2004. ISBN 80-708-0534-X. 



Aneta Babičová: Bakteriální mikroorganismy důlních vod 

 

2013  37 

 

63. KATSOYIANNIS, Ioannis A. a Anastasios I. ZOUBOULIS. Application of biological 

processes for the removal of arsenic from groundwaters. Water Research. 2004, roč. 38, 

č. 1, s. 17-26. ISSN 00431354, doi:10.1016/j.watres.2003.09.011. 

64. BOUCHAL, Tomáš, Jaroslav  ZÁVADA, Hana  VOJTKOVÁ, Silvie 

LANGAROVÁ a Radim HAVELEK. Primary research of  mine waters from 

the Chrustenice iron-ore deposit. GeoScience Engineering. 2012, roč. 58, č. 4, 

s. 23-27. ISSN 1802-5420. 

65. VIGLIOTTA, G., E. NUTRICATI, E. CARATA, S. M. TREDICI, M. DE 

STEFANO, P. PONTIERI, D. R. MASSARDO, M. V. PRATI, L. DE BELLIS 

a P. ALIFANO. Clonothrix fusca Roze 1896, a Filamentous, Sheathed, 

Methanotrophic Ɣ -Proteobacterium. Applied and Environmental mikrobiology. 

2007, roč. 73, č. 11, s. 3556-3565. ISSN 1098-5336,  doi:10.1128/AEM.02678-

06. 

66. KUCERA, S. a WOLFE, R. S. A selective enrichment method for  Gallionella 

ferruginea. Journal of Bacteriology.1957, roč. 74, č. 3, s. 344-349. ISSN 1098-5530 

67. AMBROŽOVÁ, Říhová. Jana. Skupina chemolitotrofních bakterií. Encyklopedie 

hydrobiologie : výkladový slovník. Praha: VŠCHT Praha, 2007. Dostupné z: 

http://vydavatelstvi.vscht.cz/knihy/uid_es-006/ebook.html?p=S017 

68. VOLKER, H., R. SCHWEISFURTH a P. HIRSCH. Morphology and Ultrastructure 

of Crenothrix polyspora Cohn. Journal of  Bacteriology. 1977, roč. 131, č. 1, s. 306–

313. ISSN 1098-5530 

69. PERRIN, C. J., B. WILKES a J. S. RICHARDSON. Stream periphyton and benthic 

insect responses to additions of treated acid mine drainage in a continuous-flow on-

site Mesocosm. Environmental Toxicology and Chemistry. 1992, roč. 11, č. 11, s. 

1513-1525. ISSN 07307268. doi:10.1002/etc.5620111102. 

70. RAGON, Marie, Alexander E. S. VAN DRIESSCHE, Juan M. GARCIA-RUIZ, David 

MOREIRA a P. LOPEZ-GARCIA. Microbial diversity in the deep-subsurface 

hydrothermal aquifer feeding the giant gypsum crystal-bearing Naica Mine, Mexico. 

Frontiers in Microbiology. ISSN 1664-302X, doi:10.3389/fmicb.2013.00037. 

71. GRAY, Jonathon B. a Morgan L. VIS. Reference diatom assemblage response 

to restoration of an acid mine drainage stream. Ecological Indicators. 2013, roč. 

29, s. 234-245. ISSN 1470-160X, doi:10.1016/j.ecolind.2013.01.002 

http://vydavatelstvi.vscht.cz/knihy/uid_es-006/
http://vydavatelstvi.vscht.cz/knihy/uid_es-006/
http://vydavatelstvi.vscht.cz/knihy/uid_es-006/ebook.html?p=S017


Aneta Babičová: Bakteriální mikroorganismy důlních vod 

 

2013  38 

 

Seznam obrázků 

Obrázek 1. Lom Medard-AMD protékající bývalými štolami v uhelné sloji Anežka [16]. .. 7 

Obrázek 2. Fylogenetický strom rodu Acidithiobacillus vycházející z analýzy 16S rRNA [22]. .......... 9 

Obrázek 3. Acidithiobacillus ferrooxidans [23]. ................................................................. 10 

Obrázek 4. Acidithiobacillus ferrooxidans na povrchu pyritu [30]. .................................... 11 

Obrázek 5: Acidithiobacillus thiooxidans [35]. ................................................................... 13 

Obrázek 6. Acidithiobacillus caldus [41]. ........................................................................... 14 

Obrázek 7. Desulfovibrio desulfuricans [56]. ...................................................................... 17 

Obrázek 8. Desulfomicrobium baculatum [57]. ................................................................... 18 

Obrázek 9. Fylogenetický strom Desulfomonas pigra [58]. ................................................ 19 

Obrázek 10.  Archaeoglobus fulgidus snímek pořízený z elektronového mikroskopu [61]. ................ 22 

Obrázek 11. Leptothrix ochracea [64]. ................................................................................ 24 

Obrázek 12.  Vlákno Clonothrix fusca z elektronového mikroskopu pod různým zvětšením [65]. .... 25 

Obrázek 13. Bakterie rodu Gallionella [64]. ....................................................................... 26 

Obrázek 14. Železitá chemolitotrofní bakterie rodu Siderocapsa [67]. .............................. 27 

Obrázek 15. Siderocapsa treubii [67]. ................................................................................. 27 

Obrázek 16. Vlákna rodu Crenothrix produkující mikrogonidie a makrogonidie [68]. ...... 28 

 

 

 

 

 

 

 



Aneta Babičová: Bakteriální mikroorganismy důlních vod 

 

2013  39 

 

Seznam tabulek 

Tabulka 1. Důsledky AMD na životní prostředí, upraveno podle [17]. ................................ 7 

Tabulka 2. Klíčové vlastnosti bakterie Acidithiobacillus ferrooxidans, upraveno podle [22]. ............. 10 

Tabulka 3. Klíčové vlastnosti bakterie Acidithiobacillus thiooxidans, upraveno podle [22]. ............... 13 

Tabulka 4. Klíčové vlastnosti bakterie  Acidithiobacillus caldus, upraveno podle [22]. .... 14 

Tabulka 5. Přehled hlavních znaků SRB, upraveno podle [46]. .......................................... 16 

 


