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1  ÚVOD 

Díky pokroku v oblasti rozvoje technologii analýzy složení vody byl v posledních 
třiceti letech pozorován v přírodních vodách zvýšený výskyt substancí, které nejsou 
přirozenému vodnímu prostředí vlastní. Ten to stav je důsledkem rozvoje 
chemického a farmaceutického průmyslu a masivního užívání chemikálii v různých 
výrobních či zpracovatelských odvětvích, jež se pro naši společnost stalo 
nepostradatelným.  Jedná se o rozsáhlou skupinu látek zahrnující farmaka, pesticidy, 
detergenty, barvy, laky, plastové obaly, potravinářská aditiva, kosmetiku a mnohé 
další [1]. Vzhledem k jejich cizorodému původu vůči běžnému organickému 
znečištění bývají označována jako „Xenobiotika“. Název je odvozen z latinských 
výrazů pro xenos – cizí a bios – biologické. Jedná se často o látky se zcela 
diferenciálními chemicko-fyzikálními vlastnostmi jejichž koncentrace ve vodách se 
pohybuje v řádech ng. l-1 - µg. l-1. Nicméně i přesto jsou jejich účinky na živé 
organismy ve srovnání s běžným organickým znečištěním dalekosáhleji 
nebezpečnější. Neboť primárně neznehodnocují stav vody, ale přímo ovlivňují 
fungování organismů až na genetické úrovni a mohou tak evokovat karcinogenní 
bujení, mutagenní či teratogenní změny, ovlivňovat reprodukční potenciál či 
potlačovat pud sebezáchovy a jsou takto schopny postihovat i několik dalších 
subpopulací za sebou i přestože další generace už nebyla vystavena expozici s danou 
látkou [2]. 

Xenobiotika jsou vůči běžným biologickým a chemickým degradačním procesům, 
odehrávajících se v přírodě či během konvenčního čištění odpadních vod, 
povětšinou zcela perzistentní díky čemuž pak mnoho z těchto látek prakticky 
prochází čistírenským cyklem a volně se dále šíří do povrchových vod odkud může 
pronikat do vod podzemních a kontaminovat zdroje pitné vody (xenobiotika jako 
například pesticidy jsou běžně nalézány i ve vodách pitných) [3; 4; 5; 6]. Navíc se 
do vod dostávají nejen v původní tzv. mateřské formě, ale také ve formě metabolitů, 
jež během transportů od původce až do recipientu (či v procesu čištění vody na 
ČOV) mohou dekonjugovat zpět do mateřské formy nebo utvářet nové konjugáty s 
jinými látkami, jež jsou přítomny ve vodě [7]. Navíc v současné době 
nedisponujeme technologiemi ani znalostmi, abychom byli schopni takovéto reakce 
sledovat nebo alespoň predikovat. Xenobiotika představují v přírodních vodách 
potažmo vodních zdrojích velmi nebezpečnu hrozbu pro všechny živé organismy, 
člověka nevyjímaje. V současnosti se problematika těchto látek začíná konečně 
poněkud intenzivněji řešit a eliminace těchto látek je v zájmu jak evropské unie, tak 
například i OSN, WHO, USEPA a mnoha jiných. 
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2  CÍLE A PŘEDMĚT DIZERTAČNÍ PRÁCE 

Předmětem dizertační práce je komplexní shrnutí současného stavu problematiky 
xenobiotik v městských odpadních vodách ve všech jejích aspektech jako je historie, 
legislativní rámec, dopady na životní prostředí apod. Podrobněji pak práce řeší 
vývoj bioremediační technologie využívajícího ligninocelulózního metabolismu 
dřevokazných hub za účelem odbourávání vybraných xenobiotik z odpadních vod. 
Cílem práce je navrhnout laboratorní model bioremediační technologie, jež bude 
pracovat na výše uvedeném principu, jehož fungování bude ověřeno v  laboratorních 
podmínkách.  

 
Hlavní kroky zpracování dizertační práce: 
1. Rešerše dostupné literatury a zajištění podkladů o současné problematice 

výskytu, klasifikace, chování, testování a eliminaci xenobiotik v městských 
odpadních vodách. 

2. Definování funkce základních parametrů navrhované bioremediační 
technologie. 

3. Definování metod a postupů testování bioremediačního zařízení. 
4. Návrh laboratorního modelu a jeho součástí. 
5. Definování metod a postupů sběru, uchovávání a inokulace dřevokazných hub. 
6. Testování a verifikace nosných biofiltračních médií (substrát, 3D kostky). 
7. Konstruování laboratorního modelu. 
8. Ověření technologie v laboratorních podmínkách na základě předepsaných 

testovacích metodik. 
9. Analýza naměřených dat. 
10. Vyvození obecných závěrů a základních podmínek pro aplikaci technologie. 

 
Výsledky dizertační práce: 
 Laboratorní jednotka a její součásti. 
 Poznatky o inokulaci dřevokazných hub na biofiltrační náplně určené pro 

čištění odpadních vod. 
 Unikátní nosný biofiltr vyrobený 3D tiskem. 
 Souhrn poznatků o chemických a fyzikálních pochodech během testování 

technologie. 
 Podklady pro návrh poloprovozního zařízení. 
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3  TEORETICKÁ ČÁST 

Xenobiotika jsou skupinou různorodých látek syntetické či přírodní povahy, jež 
jsou využívány napříč všemi industrializovanými odvětvími, hutnickým průmyslem 
počínaje a výrobou dermatologických přípravků konče. Z toho důvodu je můžeme 
klasifikovat z mnoha hledisek. Hlavním zdrojem xenobiotik pro povrchové vody 
jsou nečištěné odpadní vody (odlehčovací komory jednotné kanalizace, výusti 
dešťové kanalizace zaústěné přímo do recipientu, nelegální vypouštění splaškových 
vod do recipientů apod.), jako další zdroje bývají označovány výusti ČOV, špatně 
zabezpečené skládky, spalovny odpadů, úniky z výroben a splachy ze zemědělsky 
obhospodařovaných půd.  

 
Základní dokumenty, které se zabývají problematikou xenobiotik v EU, jsou 
Rámcová směrnice o vodě, Rámcová směrnice o strategii pro mořské prostředí, 
směrnici o dusičnanech, směrnici o přípravcích na ochranu rostlin, směrnici o 
úpravě městských odpadních vod, pitné vody a Stockholmská úmluva o POPs.  

 
Pro komplexní představu o systém cestách vstupu xenobiotik do vodního cyklu 

nejlépe poslouží obrázek 1 [8]. 
 

V případě fyzikálně-chemických vlastností můžeme jako základní parametr 
ovlivňující chování xenobiotik ve vodním cyklu stanovit, zda se jedná o látku: 
 hydrofilní (tj. ve vodě rozpustné), 
 hydrofobní (tj. nerozpustný ve vodě), 
 lipofilní – schopnost rozpouštět se v tuku (nebo lipofobní). 

Základní koeficienty popisující chování těchto látek ve vodě jsou: 
 Koeficient biodegradace (konstantní) Kbiol – vyjadřuje kinetickou rychlost 
biodegradace látky v gramech na gram suspendovaných látek za den. 
Adsorpční koeficient Kad – někdy také označovaný jako koeficient distribuce pevné 
látky a vody (Kad v l.kg – 1), který je definován jako poměr mezi hmotností látky v 
pevné matrici na koncentrací látky v kapalné fázi. 

Rozdělovací koeficient v referenčním systému oktanol / voda Kow – je 
definován jako poměr koncentrace chemické látky v oktan-1olu k jeho koncentraci 
ve vodě v rovnovážném stavu tohoto dvoufázového systému. 
Rozdělování koeficient půda (sediment)/voda KOC (Koeficient adsorpce na 
organický uhlík) – Je definován jako míra tendence organické látky být adsorbována 
půdou a sedimentem. 
Biokoncentrační faktor (BCF) - charakterizuje rovnovážný poměr mezi 
koncentrací v organismu a koncentrací v okolním prostředí, nejčastěji ve vodě. 
Používá se především pro adsorpci a inkorporaci látky do biomasy [9]. 
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Obrázek 1 Cesty úniků xenobiotik do vodního prostředí [8] 

Technologie účinné v odbourávání xenobiotik z odpadních vod 
 
 AOP – Pokročilé oxidační procesy (Advanced oxidation process-AOPs) je 

soubor chemických a fyzikálních postupů čištění, jejichž cílem je odstranění 
organických a anorganických materiálů z vody pomocí oxidace. 
Znečišťující látky se oxidují pomocí čtyř různých činidel: ozonu a peroxidu 
vodíku a kyslíku a vzduch, přičemž jsou do systému dodávány v 
naprogramovaných dávkách a kombinacích. Postupy se mohou také 
kombinovat s UV záření anebo jinými specifickými katalyzátory, např. užitím 
Fentonova činidla aj. 

 Sorpce na GAC a PAC – V současnosti se pro vylepšení biologických 
čistících procesů používají sorpční metody, které využívají jako sorbent aktivní 
uhlí, a to buď ve formě práškové (PAC) anebo granulované (GAC). V aktivní 
uhlí se ukázalo schopné sorbovat některé steroidní hormony nebo nonylfenolu 
naopak špatně odstraňuje kontrastní rentgenovou látku iopromid a léčiva 
ibuprofen, meprobamát, sulfamethoxazol a diklofenak. 

 Membránové technologie – Membránová filtrace je separace látek pomocí 
polymerické membrány, která funguje na principu polopropustné fyzikální 
bariéry s póry nebo molekulárními kanály. (Vstupující koncentrát se rozdělí na 
permeát (obsahuje látky, které projdou membránou) a retenát (obsahuje látky, 
které membrána zadržela). Membrány rozlišujeme na základě velikosti 
propouštěných látek, mechanizmu zadržení, účastných hybných sil, chemické 
struktury a složení membrán či podle geometrie uspořádání. Nejdůležitějšími 
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typy membránové filtrace jsou tlakem hnané procesy včetně mikrofiltrace 
(MF), ultrafiltrace (UF), nanofiltrace (NF) a reverzní osmózy (RO), [10] 
Xenobiotika jsou látky velikostně se pohybující mezi ng. l-1 až µg.l-1 a proto 
jsou zachycovány spíše na NF, RO. Při ostatních procesech jsou zachycovány 
spíše díky hydrofobní interakci, některé látky mohou z membrány uniknout 
během odstraňování filtrového nánosu nebo při vysoké změně pH.  

 Optimalizace biologických procesů s aktivovaným kalem – Konvenční 
čištění odpadních vod na ČOV ukazují poměrně nízkou efektivitu odbourávání 
látek xenobiotické povahy v odpadních vodách [11]. Nicméně bylo 
zaznamenáno, že jisté biologické procesy v kombinaci s adsorpcí na pevné 
částice kalu mohou u některých látek vést ke 45 až 99 % jejich odbourávání z 
odpadní vody. Velmi účinná se v tomto ohledu ukázala být nitrifikace, při níž 
docházelo k odbourávání steroidních estrogenů. Nicméně u konvenčního 
způsobu čištění můžeme konstatovat, že na různé látky má různé účinky např. 
u farmak ze skupiny analgetik je kyselina acetyl salicylová dobře 
degradovatelná nicméně diklofenak je proti konvenčnímu způsobu čištění 
zcela perzistentní. Optimalizací doby zdržení vody, či kalu v systému na 
základě hodnot biodegradační konstanty (Kbiol) u látek s nízkým distribučním 
koeficientem kal-voda (Koc) je možné dosáhnout určitého poklesu koncentrací 
některých Účinnost je příliš diferenční. 

 Bioremediace – Bioremediace je proces, kdy za použití metabolismu 
mikroorganismů odstraňujeme znečišťující látky. Mikroorganismy používané k 
výkonu funkce bioremediace jsou známé jako bioremediatory. 
Slibným bioremediátorem v případě eliminace xenobiotik z odpadních vod 
jsou tzv. houby bílé hniloby (white root fungi), která jsou schopné pomocí 
svých enzymů degradovat širokou škálu perzistentních látek včetně xenobiotik 
např. DDT, PCB, PAU a další. Nicméně zatím existuje jen velmi málo studií, 
která by prokázaly účinky white root fungi v praxi. 

 
 

4  PRAKTICKÁ ČÁST 

K vývoji bioremediační technologie využívající degradačního účinku 
bazidiomycet, v rámci mojí dizertační práce, mne v roce 2013 přivedly především 
publikace prof. Šálka a prof. Tlapáka věnované čištění vod přírodními způsoby [12] 
a zahraniční studie z Universitat Autònoma de Barcelona zabývající se využitím hub 
bíle hniloby při odbourávání různých druhů EDC a PPCP z vody [13].  

Výsledkem bylo pokusit se vyvinout bioremediační zařízení na odbourávání 
xenobiotik z komunálních odpadních vod, jež bude jako bio eliminační medium 
(bioremediátor) využívat dřevokazných hub bíle hniloby a funkci takovéto 
technologie alespoň částečně ověřit v laboratorních podmínkách. 
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Prvním krokem bylo definovat základní parametry technologie a to: 
 Predikovat optimální umístění z hlediska stupně čištění –na čistírnách 

odpadních vod figurovala by zde jako závěrečný stupeň čištění tzv. terciální 
stupeň, tedy až za mechanicko-biologickou částí. 

 Konstrukce technologického celku zařízení – byla navržena jako zkrápěný 
částečně ponořený průtočný biofiltr se separovanou napouštěcí a sběrnou 
nádrží včetně recirkulačního okruhu. 

 Výběr inokulačního materiálu – mateřská houba bude odebíraná přímo 
z přírody.  

Technologii dále koncipovat tak, že se bude jednat o: 
 Levnou, jednoduchou, udržitelnou a ekonomicky nenáročnou technologii.  
 Fungující bez ohledu na klimatické změn. 
 Lehce obslužnou. 

 
Testování a veškeré práce spojené s vývojem této technologie byly prováděny na 
půdě výzkumného centra AdMaS mnou osobně. Chemické analýzy vzorků 
prováděly na půdě Fakulty chemické Ing. Petra Suková, Ing. Tereza Švestková a 
Ing. Pavlína Landová z Ústavu chemie a technologie ochrany životního prostředí. 
Práce na vývoji technologie probíhala v několika fázích, které se časově prolínaly: 
 Fáze – Návrh technologie 

 Stanovení základního paradigma technologie na základě aplikace 
dřevokazných hub v problematice odbourávání xenobiotik z životního 
prostředí 

 Návrh konstrukčního uspořádání laboratorního modelu 
 Návrh nosného biofiltru 

 Substrátový biofiltr v koších 
 3D kostky 

 Fáze – Metodika inokulace a fruktifikace 
 Sběr vzorků 
 Inokulace a fruktifikace 

 Fáze – Testování 
 Výběr testovaných xenobiotik – sulfonamidová antibiotika 
 Testování – substrátový biofiltr, Metodika testování biofiltr v koších, 

Vyhodnocení testu 
 Testování – 3D kostky, Návrh metodiky testování, Testování 3D kostek 

 Print screen test 
 Set-up testy 
 Vyhodnocení testů 

 Stanovení základních podmínek a parametrů aplikace technologie  
Praktická část dizertační práce je sumarizací celého průběhu vývoje bioremediační 
technologie včetně interpretace dosažených výsledků.  
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4.1 NÁVRH TECHNOLOGIE 
 Potenciál bioremediačních metod čištění odpadních vod není zcela doceněn. 

Pravděpodobně je to způsobeno jednak vžitou představou, že se jedná o poměrně 
prostorově náročné, a ne tolik efektivní způsoby čištění odpadních vod. 
Z hlediska klasického biologického znečištění se to tak jevit může, neboť klasické 
bioremediační metody jsou poněkud náročnější jednak na prostor, je potřebné 
navýšit dobu retence vody oproti běžným způsobům s aktivovaným kalem a jejich 
účinnost značně kolísá v závislosti na teplotních a podnebních podmínkách.  

 Současná aplikace bioremediačních metod se tedy přiklání spíše k možnosti 
využívat je jako terciálního stupně dočištění. Ačkoliv v odbouráváním běžného 
biologického znečištění je jejich účinnost značně variabilní mnoho studii odhalilo, 
že naopak na rozdíl od konvenčních postupů vykazují poměrně dobrých výsledků 
v odbourávání látek xenobiotické povahy. I zde však je nutné přihlédnout k faktu, 
že vždy závisí na druhu použitého bioremediačního media například v případě 
vyšších rostlin je tato efektivita způsobena vysokým bioakumulačním 
potenciálem látek xenobiotické povahy vedoucí k tzv. biomagnifikaci prvního 
stupně, kdy látka není rozložena či transformována, ale pouze absorbována do 
tkání rostlin. 

 Houby a houbám podobné organismy jsou poměrně složitá biologická skupina. 
Například vůči běžným zástupcům rostlinné říše nemají plastidy a jim 
odpovídající struktury. Houby nedisponují asimilačním pigmentem (kromě 
lišejníku), což vede k heterotrofnímu způsobu výživy. V mnohém se pak buňky 
hub podobají spíše buňkám živočišným nežli rostlinným. Velké množství 
zástupců hub patří mezi parazity, neboť živiny získávají přímo z živých buněk 
rostlin (popřípadě z více či méně odumřelých tkání) 

 Dřevokazné houby patří k parazitickým houbám z druhového oddělení 
bazidiomycet (stopkovýtrusné houby) a získávají svou energii z živých, či 
odumřelých těl dřevitých rostlin.  

 
Na základě typu barevného rozkladu dřeva dělíme dřevokazné houby na houby: 
 Bíle hniloby 
 Červené hniloby 
 Hnědé hniloby 

 

K širšímu využívání bazidiomycet dochází zhruba v 80 letech minulého století 
s rozvojem enzymologie, kdy se v papírenském průmyslu začali používat enzymy, 
zejména peroxidáza za účelem odstraňování barev v odpadních vodách z bělících 
provozů [14]. Postupně tento trend přestoupil i do dalších průmyslových odvětví za 
účelem odstraňování barviv z vody a od roku 1990 se tak mnohem intenzivněji 
začaly studovat možnosti využití ligninolytického enzymatického systému hub bíle 
hniloby za účelem degradace organických polutantů jako jsou polychlorované 
bifenyly, polyaromatické uhlovodíky, chlorfenoly a různé druhy syntetických barviv 
[15; 16; 17; 18].  
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Schopnost bazidiomycet a převážně pak hub bílé hniloby degradovat širokou škálu 
látek spočívá v jejich nespecifickém ligninolytickém extracelulárním enzymatickém 
systému, který zahrnuje enzymy: 
 manganovou peroxidázu (MnP), 
 ligninovou peroxidázu (LiP), 
 pyranózu 2-oxidázu (VP),  
 lakázu, 

a také intracelulární enzymatické komplexy (cytochrom P450). 
Na základě srovnávací studii [19] provedené na různých zástupcích z řad hub bíle 
plísně vychází, že mezi nejúčinnější dřevokazné houby patří prokazatelně Trametes 
versicolor.  
V současné době se testy s dřevokaznými houbami provádějí těmito metodami: 
 Enzymatické metody – využití pouze jednotlivých enzymů, popř. jejich 

kombinací. 
 Myceliární pelety a suspenze – výroba aktivovaných pelet či roztoků. 
 Pěstování na nosičích – inokulace a fruktifikace nosných médii. 

 
Po prostudování současného stavu poznání jsem se rozhodla, že základní paradigma 
technologie a podmínek jejího testování bude stanoveno následovně: 
 Pro inokulaci jsem vybrala druh Trametes versicolor. 
 Mateřské plodnice budu odebírat přímo z volné přírody.  
 Mycelium bude pěstována na nosičích – jejichž základní materiálové složení 

bude vycházet z dostačujícího obsahu ligninu a celulózy. Cílem bude vytvořit 
udržitelnou formu nosiče.  

 Během testování budu pracovat s modelovými vodami a v případě reálných 
matric budu odebírat vzorky na odtoku z ČOV. 

 Zařízení bude fungovat jako shora zkrápěné s cyklickým provozem s tím, že 
nosiče budou částečně ponořeny. Předpokladem je, že se voda bude v oblasti 
nosičů po nějakou dobu zdržovat a až poté znovu dojde k dalšímu cyklu 
zkrápění. 

 Testování bude probíhat v laboratorních podmínkách a tomu bude uzpůsobena 
i velikost modelu. 

4.1.1 Návrh konstrukčního uspořádání laboratorního modelu 

Konstrukční uspořádání laboratorního modelu vychází ze základního paradigma 
technologie. Stěžejním komponentem zařízení je bioreaktor (bioreakční nádrž), ve 
které bude docházet ke styku testované vody s napěstovaným myceliem. Skládá se 
z nádrže bioreaktoru a vnitřní nosné náplně (biofiltrační náplně) umístěné ve 
vyjímatelném polyethylenovém koši. Koš je v nádrži zavěšen pomocí háků a je 
volně vyjímatelný za účelem lepší vizuální kontroly nosné náplně. Voda je do 
bioreakční nádrže čerpána z napouštěcí nádrže pomocí malá akvarijní čerpadla typu 
Sunsun HJ-111 s max. výkonem 200 l/h skrze skrápěcí ramena z PVC hadičky bez 
tlakového opletu o vnitřním průměru 5 mm opatřená zahradními tryskami. 
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Bioreakční nádrž je ve spodní straně opatřena uzavíracím výtokem ústícím do 
sběrné nádrže s pískovým filtrem naplněným křemenný filtrační písek o zrnitosti 0,6 
- 1,2 mm a akvaristickou filtrační vatou od firmy Juwel (obrázek 2). 

 
Obrázek 2 Základní schéma technologického celku sestaveného v laboratoři AdMaS 

4.3 SULFONAMIDOVÁ ANTIBIOTIKA 

Sulfonamidy patří mezi širokospektrální bakteriostatická antibiotika, které nalezly 
široké uplatnění jak v humánní, tak veterinární medicíně [20; 21]. V dnešní době 
však existuje omezení vůči použití sulfonamidových antibiotik kvůli rostoucí 
bakteriální rezistenci, potenciálu nežádoucích účinků a dostupnosti aktivnějších 
antibiotik. Nicméně jejich využití v rámci veterinární medicíny přetrvává a velmi 
často se používají u prasat a skotu k léčbě bakteriálních onemocnění [22]. Nejčastěji 
jsou v odpadních vodách detekovány Sulfapyridin, Sulfamethoxazol a jeho 
acetylovaný metabolit N 4 -acetylsulfamethoxazol konjugát N-glukuronidu.  
Sulfonamidová antibiotika jsem pro mou práci vybrala na základě doporučení 
kolegyň z fakulty chemické, které se dlouhodobě věnují výskytu těchto léčiv 
v odpadních vodách. A mají četné zkušenosti s jejich analýzou ve vodných vzorcích. 
Pro testování byl použit směsný zásobní roztok sledovaných sulfonamidových 
antibiotik obsahující Sulfapyridin, Sulfamethaxazole, Sulfamethazin, Sulfathiazol, 
Sulfamerazine. Při testování 3D kostek byla skupina rozšířena ještě o Sulfadiazin. 
Koncentrace pro modelové vody byla zvolena na základě reálných koncentrací 
sulfonamidových antibiotik v odpadních vodách, vlivu matričního efektu a limitů 
detekce, na hodnoty: 
 Pro substrátové koše – 100 µg.l-1 u každého analytu v kohoutkové vodě, 
 Pro 3D kostky: 

 Pro Printscreen test – 1 mg.l-1.l-1 u každého analytu v destilované vodě, 
 Pro Setup test – 20 µg.l-1, 100 µg.l-1, 1 mg.l-1 a 2 mg.l-1 u každého analytu v 

kohoutkové vodě a 20 µg.l-1 každého analytu v odpadní vodě. 
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4.4 NÁVRH A TESTOVÁNÍ NOSNÉHO BIOFILTRU 

Bioreaktor je prostorem, kde v zařízení bude docházet k degradačním procesům. 
Nejvýznamnější v účinnosti celého zařízení je samozřejmě samotný biofiltr 
obsahující imobilizované mycelium. V rámci projektu byly vyvinuty dva typy 
nosných biofiltrů, jeden ve formě substrátu skládajícího se z materiálu obsahující 
vysoký podíl celulózy a druhý z pevných kostek vyrobených 3D tiskem z biologicky 
odbouratelného materiálu PLA s 30% podílem dřevní hmoty. Každý z materiálů má 
svá specifika a prošel jiným typem zátěžových testů. Bohužel účinnost 
substrátového filtru by sice z teoretického hlediska měla být funkční nicméně 
výstupní matrice vzorku byla natolik komplikovaná, že ji detekční přístroje nebyly 
schopny vyhodnotit. Což bylo pravděpodobně způsobeno vysokým podílem 
organické látek ve vzorku. Z tohoto důvodu se později přistoupilo k vývoji nosiče 
vyrobeného 3D tiskem. 

4.4.1 Substrátový biofiltr v koších 

Návrh substrátového filtru vycházel z předpokladu a zkušeností zahraničních 
výzkumů [23; 24]. Substrátový biofiltr je složen z několika materiálů obsahujícího 
vysoký podíl celulózy. Pro zdařilou inokulaci je optimální složení této hmoty: 
 Tvrdá lepenka 
 Piliny  
 Dřevná štěpka 
 Papírová plata od vajec 
 Čedičová vata – ve formě hydroponích kostek 

Substrát je v rámci zařízení uložen ve vyjímatelných koších, které jsou ve spodní 
části dodatečně v několika místech perforovány. Koše jsou zevnitř vyloženy síťkou 
na zednickou perlinku jednak z důvodu jednodušší manipulace v případě výměny 
filtru také pro snížení odplavování substrátu do volného prostoru nádrže bioreaktoru. 
K inokulaci filtru docházelo až po měsíci důkladného zapěstování mateřské houby v 
očkovacím kultivátoru. Před inokulací byl substrát samotného koše řádně zvážen a 
vložen do prostoru koše. Týden před inokulací byl celý substrát důkladně svlažován 
kohoutkovou vodou po 3 cyklech v objemu 4 l. Svlažovaní proběhlo 3 x za týden 
před samotnou inokulací. 

Tabulka 1  Záznam průběhu testu se substrátovými koši 

KOŠ
CYKLY min ztráta (ml) min ztráta (ml) min ztráta (ml)

I 8:43 50 ml 7:42 50ml 7:50 50 ml
II 7:20 50 ml 4:07 20 ml 7:00 40 ml
II 6:37 20 ml 4:30 20 ml 6:18 20 ml
I 10:15 50 ml 8:32 30 ml 8:32 80 ml
II 7:29 50 ml 7:32 20 ml 6:40 70 ml
II 7:42 50 ml 7:32 20 ml 7:30 90 ml

1

2

A B C
SÉRIE
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Obrázek 3 (zleva) Detail substrátu v koši vystlaného perlinkou a koš naplněný substrátem 

po skrápěcím cyklu 
Vyhodnocení testu 

Pro první test byla zvolena koncentrace 100 µg.l-1 každého analytu. Bohužel však i 
po proměření optimalizovanou metodou SPE-LC/MS nebyly z EIC chromatogramů 
cílových hmot detekovány žádné analyty. Z tohoto důvodu byl proveden ještě jeden 
dodatečný test, kde byla koncentrace sulfonamidů v modelové vodě zvýšena na 
20 mg.l-1. Testu byly podrobeny pouze koše A a B ve třech cyklech tentokrát pouze 
v jedné sérii.  V tomto případě se podařilo detekovat alespoň 2 analyty, které však 
byly pod mezemi kvantifikace. Tento způsob nosiče byl proto pro účely testování 
eliminace nevhodný, a to především z důvodu složitosti matrice a silného matričního 
efektu, což znemožňovalo stanovení sulfonamidů izolovaných z této matrice. 
Matriční efekt se nepodařilo eliminovat ani úpravami SPE postupů ani nastavením 
LC podmínek. Proto bylo od dalších testů s tímto nosičem prozatím upuštěno a 
přistoupeno k hledání nového nosiče. 
 

 
Obrázek 4: Srovnání TIC chromatogramů analýzy matrice z výluhů testovaných nosičů 

houbového mycelia [25] 
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4.4.2 3D kostky 

Na základě nevydařených testů se substrátovým filtrem bylo přistoupeno k návrhu 
jiného vhodného nosného materiálu. Inspiroval mne k tomu společný projekt vědců 
z ETH Zürich z katedry materiálového inženýrství a School of Mechanical and 
Materials Engineering, University College Dublin, v Irsku. Ti se za pomocí 3D tisku 
pokoušejí zabudovat bakterie do kompaktních matriálů [26]. Na základě poznatků 
získaných z tohoto projektu jsem se rozhodla vytvořit nosný biofiltr vytvořený 3D 
tiskem a dle selekčního testu strun jsem se rozhodla použít struna z materiálu 
Timberfill od firmy Fillamentum s obsahem dřevní hmoty až 30 %.  Návrh designu 
nosiče byl koncipován do tvaru perforovaných kostek ve dvou velikostních 
provedeních, a to v rozměrech 25 x 25 x 25 mm a 25 x 25 x 15 mm. Po stranách jsou 
kostky opatřeny žebrováním, tak aby bylo možné je spojovat do kompaktního plátu. 
Každá z kostek má vnitřní mřížku. Proporce kostek byly navrženy na bázi 
parametrických vlastností lufy.  
 

 

Obrázek 5 (zleva) Návrh kostky o rozměrech 25 x 25 x 25 mm; Návrh kostky o rozměrech 
25 x 25 x 15 mm zobrazeno v programu PrusaControl 09.4_415 beta 

Testování kostek bylo rozvrženo do 3 samostatných etap: 
První etapa zahrnuje tzv. Pre-testaci nosiče z hlediska základních fyzikálně 
chemických vlastností, a to nasákavosti a vyluhovatelnosti. Test nasákavosti měl 
prověřit schopnost kostek absorpce vody a její proměnlivost v čase. S cílem prověřit 
kostky, zdali ve vodním prostředí nedochází k uvolňování látek, jež by mohli opět 
ohrozit výsledek vyhodnocení testů z hlediska matričního efektu či nějakým jiným 
způsobem zkreslovat výsledné hodnoty. 
Druhá etapa pak zahrnovala testování kostek z hlediska účinnosti odbourávání 
sulfonamidových antibiotik. V této etapě byl proveden tzv. Printscreen test a jeho 
cílem bylo ověřit účinnost odbourávání sulfonamidových antibiotik z modelové 
vody obsahující koncentraci sulfonamidových antibiotik 1 mg.l-1 pro jako modelová 
medium byla použita destilovaná voda. K takto vysoké koncentraci bylo přistoupeno 
z důvodů obav z možného negativního účinku matričního efektu na vyhodnocení 
testů.  
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Třetí etapa nazvaná Set-up se zaměřila na získání základních klíčových dat, jež by 
ověřila účinnost odbouratelnosti jednak v závislosti na různých variacích 
koncentračních hladin sulfonamidových antibiotik a na době zdržení. V rámci testů 
pak byly použity i reálné vzorky odpadní vody z ČOV Modřice v Brně.  
 
4.4.2.1 Print screen test 

Základní parametry testu:  
Koncentrace: 1 mg.l-1 každého analytu; Medium: modelová voda– destilovaná; 
Doba trvání testu :7 dnů; Stáří mycelia: 12 dní; Celkem byly zpracovány tři vzorky o 
objemu 250 ml s označení V1, V2, V3.  
Nejvyšší účinnosti v odbourání bylo dosaženo u Sulfamethaxazolu kde hodnoty 
dosáhly až na 100 % odstranění této látky, a to u všech vzorků. Nejnižší míru 
odbouratelnosti vykazoval Sulfamerazin, u kterého průměrná hodnota eliminace 
činila 3,97 %, přičemž u vzorku V3 byla účinnost eliminace nulová.  

Tabulka 2 Souhrnný přehled výsledků Printscreen testu eliminace sulfonamidových 
antibiotik prostřednictvím Trametes versicolor 

NÁZEV LÁTKY 
VZORKY VZORKY Účinnost eliminace E 

V 1 V2 V3 V 1 V2 V3  
míra odstranění v % koncentrace µg.l-1 E (%) S (%) µg 

Sulfapyridin 26,15 22,01 16,85 738,55 779,93 831,49 21,67 4,66 216,68 
Sulfadiazin 10,12 10,25 5,77 898,75 897,52 942,28 8,71 2,55 87,15 
Sulfamethoxazol 100,00 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 1000,00 
Sulfathiazol 14,60 14,39 3,53 853,97 856,12 964,74 10,84 6,33 108,39 
Sulfamerazin 6,64 5,28 0,00 933,59 947,21 1000,00 3,97 3,51 39,73 
Sulfamethazin 39,40 50,19 32,83 605,99 498,09 671,75 40,81 8,77 408,06 

Obrázek 6 Grafické srovnání výsledků Printscreen testu v účinnosti odbourávání 
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4.4.2.2 Setup test 

a) Vyhodnocení testu s počáteční koncentrací 20 µg.l-1 

Základní parametry testu:  
Koncentrace: 20 µg.l-1 každého analytu; Medium: modelová voda – kohoutková 
voda; Doba trvání testu: 3,5 a 7 dnů; Stáří mycelia: 10 dní. Celkem bylo zpracováno 
devět vzorků o objemu 250 ml.  
Použité fruktifikační soubory: I, II, III, IV 

Tabulka 3 Souhrnný přehled výsledků Setup testu eliminace sulfonamidových antibiotik 
prostřednictvím Trametes versicolor při vstupní koncentraci 20 µg.l-1 

NÁZEV LÁTKY 

VZORKY 
Soubor I Soubor II Soubor III Soubor IV 

I 4 I5 I6 II 7 II8 III3 IV1 IV2 IV3 
3 d 3 d 3 d 5 d 5 d 5 d 7 d 7 d 7 d 

Účinnost odstranění v % 
Sulfapyridin 66,22 73,96 76,58 50,54 77,26 74,13 81,20 65,34 96,09 
Sulfadiazin 57,47 54,03 52,74 47,80 62,81 66,17 67,44 61,82 90,77 
Sulfamethoxazol 78,63 81,96 73,93 44,78 76,16 89,70 94,22 90,39 99,12 
Sulfathiazol 60,74 53,76 46,08 49,98 68,59 78,75 77,83 73,23 93,92 
Sulfamerazin 55,90 48,40 45,27 38,85 54,47 60,93 58,48 54,20 86,30 
Sulfamethazin 55,58 44,39 39,26 44,48 52,48 63,73 48,81 37,97 77,37 

 

 
Obrázek 7 Časová závislost odbourávání sulfonamidových antibiotik při vstupní 

koncentraci 20 µg.l-1 v kohoutkové vodě sestavená na základě průměrné účinnosti 
eliminace po 3,5 a 7 denním testu 
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b) Vyhodnocení testu s počáteční koncentrací 100 µg.l-1 

Základní parametry testu:  
Koncentrace – 100 µg.l-1 každé látky; Medium: modelová voda-kohoutková voda; 
Doba trvání testu: 3,5 a 7 dnů, Stáří mycelia: 10 dní. Celkem bylo zpracováno devět 
vzorků o objemu 250 ml.  
Použité fruktifikační soubory: I, II 

Tabulka 4 Souhrnný přehled výsledků Setup testu eliminace sulfonamidových antibiotik 
prostřednictvím Trametes versicolor při vstupní koncentraci 100 µg.l-1 

NÁZEV LÁTKY 

VZORKY 
Soubor II Soubor II Soubor I 

II 1 II2 II3 II4 II5 II6 I1 I2 I3 
3 d 3 d 3 d 5 d 5 d 5 d 7 d 7 d 7 d 

Účinnost odstranění v % 
Sulfapyridin 16,82 38,77 20,02 26,72 28,59 41,36 82,88 87,72 88,33 
Sulfadiazin 0,00 17,30 20,78 10,18 17,63 36,29 22,05 33,87 41,52 
Sulfamethoxazol 0,00 18,48 3,78 24,67 20,47 32,62 99,51 100,00 100,00 
Sulfathiazol 0,00 0,00 0,00 0,00 6,24 9,14 46,92 45,55 58,66 
Sulfamerazin 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14,78 24,03 22,74 
Sulfamethazin 0,00 2,19 3,56 4,33 7,89 24,93 0,06 7,52 14,62 

 
 

 

Obrázek 8 Časová závislost odbourávání sulfonamidových antibiotik při vstupní 
koncentraci 100 µg.l-1 v kohoutkové vodě porovnání průměrných hodnot 
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c) Vyhodnocení testu s počáteční koncentrací 1 mg.l-1 

Základní parametry testu: 
 Koncentrace: 1 mg.l-1 každého analytu; Medium: modelová voda-kohoutková voda; 
Doba trvání testu: 10 dnů; Průběžné odběry prováděny – 1,3 a 7 den testu; Stáří 
mycelia: 10 dní. Celkem byly zpracovány dva vzorky o objemu 250 ml. Použitý 
fruktifikační soubor III. 

Tabulka 5 Souhrnný přehled výsledků Setup testu eliminace sulfonamidových antibiotik 
prostřednictvím Trametes versicolor při vstupní koncentraci 1 mg.l-1 – vzorek III2 

VZOREK III2 
DEN 1 3 7 10 

NÁZEV LÁTKY Účinnost odstranění v % 
Sulfapyridin 0,00 16,85 15,66 15,25 
Sulfadiazin 35,20 38,97 41,66 46,97 
Sulfamethoxazol 8,18 66,67 84,52 88,48 
Sulfathiazol 5,64 25,39 39,68 35,94 
Sulfamerazin 0,00 6,21 12,51 12,58 
Sulfamethazin 0,00 12,51 25,10 21,55 

 

 
Obrázek 9 Časový průběh účinnosti odbourávání sulfonamidových antibiotik při vstupní 

koncentraci 1 mg.l-1 vzorek III2 
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d) Vyhodnocení testu s počáteční koncentrací 2 mg.l-1 

Základní parametry testu:  
Koncentrace: 2 mg.l-1 každého analytu; Medium: modelová voda-kohoutková voda; 
Doba trvání testu: 21 dnů; Průběžné odběry prováděny – 1,4,7,10,12,14,18 a 21 den 
testu; Stáří mycelia: 10 dní. Celkem byl zpracován jeden vzorek o objemu 250 ml. 
Tento test měl zátěžový charakter a byla pro něj použita 100x vyšší koncentrace, než 
se vyskytuje v běžných odpadních vodách.Použité fruktifikační soubory I 

Tabulka 6  Souhrnný přehled výsledků Setup testu eliminace sulfonamidových antibiotik 
prostřednictvím Trametes versicolor při vstupní koncentraci 2 mg.l-1 

Název látky/Den 
1 4 7 10 12 14 18 21 

Účinnost odstranění v % 

Sulfapyridin 22,01 28,48 47,07 31,83 25,02 34,35 40,89 44,17 

Sulfadiazin 27,28 31,85 50,74 30,23 37,61 34,32 46,35 45,28 

Sulfamethoxazol 5,67 48,16 86,08 92,44 94,44 95,90 98,48 99,14 

Sulfathiazol 0,00 3,28 40,69 32,63 38,47 31,82 44,94 47,37 

Sulfamerazin 7,66 16,95 37,21 17,13 13,29 22,34 29,51 32,49 

Sulfamethazin 4,31 16,32 45,91 18,76 14,42 24,31 32,65 33,88 

 odbouraných 
sulfonamidů 

11,15 24,17 51,28 37,17 37,21 40,51 48,80 50,39 

 

Obrázek 10 Časový průběh účinnosti odbourávání sulfonamidových antibiotik při vstupní 
koncentraci 2 mg.l-1 vzorek I7 
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e) Vyhodnocení testu s počáteční koncentrací 20 µg.l-1 v odpadní vodě 

Základní parametry testu:  
Koncentrace: 20 µg.l-1 každého analytu; Medium: odpadní voda z ČOV Modřice; 
Doba trvání testu: 3,5 a 7 dnů; Stáří mycelia: 10 dní. Celkem bylo zpracováno 9 
vzorků o objemu 250 ml.  
Použité fruktifikační soubory IV, V 

Tabulka 7 Souhrnný přehled výsledků Setup testu eliminace sulfonamidových antibiotik 
prostřednictvím Trametes versicolor při vstupní koncentraci 20 µg.l-1 v odpadní vodě 

NÁZEV LÁTKY 

VZORKY 
Soubor V Soubor IV 

V4 V5 V6 V1 V2 V3 IV4 IV5 IV6 
3 d 3 d 3 d 5 d 5 d 5 d 7 d 7 d 7 d 

Účinnost odstranění v % 
Sulfapyridin 74,84 81,96 68,49 76,29 65,71 78,75 74,03 89,54 71,42 
Sulfadiazin 75,39 79,48 72,17 82,73 73,85 82,99 79,20 90,87 73,84 
Sulfamethoxazol 75,22 84,44 72,49 97,12 94,61 98,46 99,85 99,63 99,91 
Sulfathiazol 80,91 87,03 76,32 90,25 81,84 91,50 88,31 88,74 80,98 
Sulfamerazin 67,98 78,01 63,17 72,08 59,65 75,47 71,32 73,60 71,23 
Sulfamethazin 66,90 79,25 60,74 64,93 52,20 69,90 64,84 84,15 61,71 

Obrázek 11 Časový průběh účinnosti odbourávání sulfonamidových antibiotik při vstupní 
koncentraci 20 µg.l-1 v odpadní vodě 
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4.4.3 Porovnání účinnosti odbourávání v modelové vodě a odpadní vodě 

Na základě výsledků setup testu bylo možné provést i porovnání účinnosti při 
použití rozdílných vzorků vody při stejné koncentraci. Jednalo se o koncentraci 20 
µg.l-1. Na níže uvedených grafech je patrné, že z celkového množství odbouraných 
látek byly zcela zjevně účinnější vzorky odpadní vody (obrázek 104). V případě 
detailnějšího porovnání jednotlivých analytů je viditelné, že jedinou výjimkou je 
Sulfapyridinu, jehož míra eliminace v 7 dnu je vyšší v případě kohoutkové vody, 
nicméně rozdíl zde činí asi 3 % (obr 103). Schopnost Trametes versicolor 
odbourávat sulfonamidy lépe v odpadní vodě je pravděpodobně podmíněná 
bohatějšími zásobami organických látek především pak polysacharidů, jež poskytují 
myceliu energii potřebnou pro metabolické procesy ligninolytického 
intracelulárního systému. 

 
 

 
 

Obrázek 12 Porovnání účinnosti odbourávání jednotlivých sulfonamidových antibiotik v 
kohoutkové a odpadní vodě při vstupní koncentraci 20 µg.l-1 
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4.5 VYVOZENÍ OBECNÝCH ZÁVĚRŮ A PODMÍNEK  

 
Rozmezí účinnosti odbourávání této technologie v hydrostatických podmínkách 
v odpadní vodě při koncentraci do 20 µg.l-1 při HRT 3–7 dnů je pro: 
 Sulfapyridin  67-80 % 
 Sulfadiazin  54-81 % 
 Sulfamethoxazol 78-99 % 
 Sulfathiazol  51-86 % 
 Sulfamerazin  49-72 % 
 Sulfamethazin 46-70 % 

 
Na základě těchto dat je možné alespoň částečně definovat některé podmínky a 
faktory, které významně ovlivňují účinnost technologie.  
 
Hodnota pH – během testování bylo nejlepších výsledků účinnosti dosaženo u 
vzorků s nižším pH.  
Stáří mycelia tzv. doba fruktifikace – časové období od inokulace nosičů po zahájení 
v rámci dizertační práce bylo testováno mycelium ve staří v rozmezí 10–12 dnů. 
Doba přechovávání inokulačního materiálu – je doba mezi sběrem mateřských 
plodnic z volné přírody a procesem inokulace. Při testování byl použit inokulační 
materiál rozdílného stáří. Čím kratší je doba přechovávání tím je dosaženo vyšší 
míru odbourávání.  
Průběh fruktifikace–průběh fruktifikace je do značné míry ovlivněn několika faktory 
jednak původem inokulačního materiálu, sterilností práce při provádění inokulace 
nosičů a dostatečná výživa v mycelia v procesu fruktifikace.  
Druh vodní matrice (podíl organických či minerálních látek ve vodě) – bylo 
prokázáno, že bohatost vodní matrice zvyšuje v průměru účinnost technologie. 
Teplotní podmínky –Trametes versicolor je houba, jejíž růst ve volné přírodě není 
limitován teplotními podmínkami panujícími v podnebním pásmu ČR růst mycelia 
byl pozorován i v zimních měsících. Tedy provoz samotné technologie i proces 
fruktifikace by mělo být možné provádět i ve venkovních teplotních podmínkách. 
Světelné podmínky – u dřevokazných hub je nezbytné, aby proces fruktifikace 
probíhal bez přístupu světla. V přírodě se mycelium Trametes versicolor vyvíjí za 
snížených světelných podmínek.  
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5  ZÁVĚR A NÁVRH DALŠÍHO POSTUPU VE VÝVOJI 

Xenobiotika představují velmi širokou skupinu látek s nestejnorodými fyzikálně-
chemickými vlastnostmi a rozdílnou mírou biodegradability. Jejich přítomnost v 
odpadních vodách je značně proměnlivá a závisí na mnoha dalších faktorech.  Jedná 
se většinou o perzistentní látky, které odolávají konvenčním způsobům čištění OV a 
v některých případech pak při tomto způsobu čištění mohou dokonce vznikat 
toxické konjugáty, jež jsou pro životní prostředí často nebezpečnější než mateřské 
látky. Do budoucna lze tedy očekávat, že legislativa v tomto směru bude vyvíjet 
zvýšený tlak na provozovatele stokových sítí a ČOV, aby zajistili jejich dostatečné 
odbourávání. Výzkum a vývoj terciálního stupně dočištění v současné době přinesl 
mnoho nových metod a technologií, a z hlediska porovnání míry účinnosti a 
ekonomického aspektu se jako velmi slibné jeví bioremediační metody. Ty se 
dostávají do popředí zájmu také díky současnému společenskému trendu vývoje 
technologií inspirovaných přírodou. Dřevokazné houby a jejich aplikace jako 
bioremediátoru v těchto metodách prokázala vysokou efektivitu eliminace širokého 
spektra xenobiotik, což potvrzují i výsledky praktické části mojí dizertační práce v 
níž navržená bioremediační technologie, spočívající v imobilizaci mycelia Trametes 
versicolor na nosiče vyrobené 3D tiskem, která po přetestování v laboratorních 
podmínkách, je schopná eliminovat vybrané druhy léčiv z vodní matrice, a to i za 
hydrostatických podmínek bez provzdušňování. Dalším stupněm by měl být převod 
technologie do poloprovozního zařízení, které by z praktického hlediska lépe 
zhodnotilo její potenciál. Předtím však bude nutné provést další testování zaměřené 
na vliv hydrodynamických podmínek, rozmezí doby zdržení odpadní vody, jiných 
kombinací xenobiotik, podrobnější zkoumání metod inokulace či možnostech 
fruktifikace přímo v koších a účinnost eliminace z hlediska větších objemů vody. 
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ABSTRAKT 

 
Rozvoj chemického a farmaceutického průmyslu a masivní užívání syntetických 

látek v různých odvětvích se pro naši společnost stalo nepostradatelným.  Společně 
však s komfortem, jaký nám tento pokrok přinesl, jsme vytvořili zcela nový druh 
znečištění. Jedná se o skupinu látek, jež pro své účinky na živé organismy 
představuje daleko větší nebezpečí než „běžné“ organické znečištění. Vzhledem k 
jejich cizorodému původu vůči sloučeninám přirozeně se vyskytující v životní 
prostředí jsou označována názvem „Xenobiotika“. Jedná se o skupinu zahrnující 
velké množství různorodých substancí, s nestejnými fyzikálními, chemickými a 
biologickými vlastnostmi jako jsou například farmaka, pesticidy, detergenty, barvy, 
laky, plastové obaly, potravinářská aditiva, kosmetické produkty a mnohé další. 
Ačkoli se tyto látky do vodního cyklu začali dostávat již od 30 let 20 století jejich 
koncentrace se často pohybuje, až na samé hranici detekčního limitu, proto začala 
být jejich přítomnost ve vodách zkoumána podrobněji až v letech 80. a to v 
návaznosti na rozvoj analytických technologii chemického složení vod. Hlavní 
nebezpečí těchto látek spočívá v tom ,že primárně neznehodnocují životní podmínky 
organismů (tj. nesnižují kvalitu vody)  ,ale ovlivňují přímo samotné organismy a to 
buď matením endokrinního systému nebo přímo poškozováním  RNA či DNA, což 
vyvolává mutagenní změny, rakovinotvorné bujení, vrozené vady, metabolické 
poruchy, změny pohlaví, degeneraci reprodukčních schopnosti celých populací či 
vymizení pudu sebezáchovy.  Zdrojem xenobiotik ve vodním cyklu potažmo v 
celém životním prostředí jsou prokazatelně převážně odpadní vody, přičemž ke 
kontaminaci dochází skrze čistírny odpadních vod, jež nejsou konstruovány na 
odbourávání tohoto typu znečištění. Dizertační práce se věnuje problematice 
xenobiotik v odpadních vodách, přičemž je rozdělena na část teoretickou a 
praktickou. Teoretická část podrobně shrnuje současný stav poznání problematiky 
xenobiotik v odpadních vodách od jejich historie, původu, klasifikace, možnosti 
eliminace až po dopady na životní prostředí a lidskou společnost. Praktická část 
dizertační práce pak řeší účinnosti dřevokazných hub při odbourávání vybraných 
xenobiotik z odpadních vod a vývoj bioremediační technologie s bionosičem 
inokulovaným myceliem dřevokazných hub, jež by bylo možné prakticky aplikovat 
při terciálním dočišťování odpadních vod. 
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ABSTRACT 

The development of the chemical and pharmaceutical industry and the massive 
use of synthetic substances in various industries has become indispensable for our 
society. Unfortunately, this progress has brought a whole new kind of pollution. It is 
a group of substances which imagine for living organisms’ greater risk than 'normal' 
organic pollution. Because they have extraneous origin compared with naturally 
occurring compounds, they are called "Xenobiotics." It is a group comprising a large 
number of different substances, with dissimilar physical, chemical and biological 
properties such as pharmaceuticals, pesticides, detergents, paints, varnishes, plastic 
packaging, food additives, cosmetic products, drugs, and many others. Although 
these substances began to enter the water cycle as early as 30 years of the 20th 
century, their concentration often moves to the limit of the detection limit, so their 
presence in the water began to be examined in more detail in the 1980s, following 
the development of analytical technologies chemical composition of water. The 
main danger of these substances is that doesn’t primarily effect on water quality, but 
directly affect on the organisms  by confusing of the endocrine system or by directly 
damaging RNA or DNA, causing mutagenic changes, cancer-causing proliferation, 
birth defects, metabolic disorders, gender changes, the degeneration of reproductive 
capacity of entire populations or the disappearance of self-preservation instinct. The 
source of xenobiotics in the water cycle is predominantly wastewater, which 
generated through the wastewater treatment, which not designed to eliminate this 
type of pollution. The dissertation thesis deals with the issue of xenobiotics in 
wastewater and is divided into the theoretical and experimental part. The theoretical 
part summarizes the xenobiotics current state of knowledge in wastewater from their 
history, origin, classification, possibilities of elimination to impacts on the 
environment and human society. The experimental part of the thesis deals with the 
effects of wood-decay fungi in the degradation of selected xenobiotics from 
wastewater and the development of bioremediation technology with a biofilter 
inoculated with mycelium of wood-destroying fungi, which could be practically 
applied in the tertiary stage of wastewater treatment. 
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