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ANORGANICKÁ CHEMIE



O ČEM, JAK A PROČ…

Biotechnologické 

projekty eliminace 

anorganických 

látek – sulfan, 

amonné ionty,  

fosforečnany

Společný 

jmenovatel 

anorganická 

chemie

Výrazně širší 

dopad 

anorganických 

látek na životní 

prostředí a 

bioremediační 

inženýrství

Klíčový faktor 

efektivity procesů 

a zejména  

optimalizace 

technického řešení

Nový pohled na 

stará témata



STRUKTURA PŘÍSPĚVKU

H, C, O, N, P, S toxické prvky radionuklidy

Anorganická látka v různých úhlech pohledu

• polutant, kontaminant, xenobiotikum

• významný prvek technologicky uchopeného metabolismu

• aktivní činitel v podporované technologii

• předmět technologické transformace



CÍL

Cíl:

Upozornit na některé důležité souvislosti 

spojené s možnostmi využití biologického 

činitele v rámci nápravy environmentálních 

škod jiným úhlem pohledu



METABOLISMUS MIKROORGANISMŮ
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VODÍK

H
Acidobazické rovnováhy

Fermentace

Redukovadlo v anaerobní digesci

Redukovadlo (redukční ekvivalent) v 

reduktivní dehalogenace

Navození anaerobních podmínek 

(vyjádřeno v koncentraci H2)

Syngas - fermentace

Biologická produkce vodíku

Acetogeneze

Hydrogenogenní bakterie



FENOMÉN FERMENTACE

hydrolýza

acidogeneze

acetogeneze

methanogeneze
Fermentace je proces, kdy se 

vyčerpávají dostupné TEA a většinou 

zbývá organická látka a oxid uhličitý. 

Zdrojem uhlíku a energie i TEA je 

organická látka, vzniká vodík, 

organické kyseliny, oxid uhličitý.

Homoacetogenní

Syntofní acetogeneze



UHLÍK

C
Oxid uhličitý jako TEA v methanogenezi

Vedlejší produkt ve fermentaci – CO2

Navození ochranné atmosféry

Bioremediace kyanidů

Hydrogenogenní

bakterie konzumující CO



KYSLÍK

O

TEA v aerobní respiraci

Akceptor elektronů v lithotrofních 

přímých oxidacích (SOB, IOB)

Navození aerobního stavu a 

anoxického stavu

Rozpustnost ve vodě



DUSÍK

N
Cyklus dusíku

Denitrifikace

Fixace dusíku

Nitrifikace

ANNAMOX

Asimilativní a 

disimilativní redukce

Lithotrofní denitrifikace



FOSFOR

P Fosforylace – substrátová a 

oxidativní

ATP

DNA – pyrofosfátová vazba

Organismy asimilující fosfor - PAO
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POMĚR C:N:P

C:N:P

100:7.5:1 

100:5:1

100:10:1

N

P

C

Optimalizace 

složení 

kultivačního 

média



S
Cyklus síry

Biologická oxidace síry

SRB

Sulfidy jako redukční ekvivalent

SÍRA



Geomikrobiologie

Bioleaching (biometalurgie)

Biogeochemické cykly

Kyselé důlní vody

JINÉ ROVINY PROBLEMATIKY



Toxické 

kovy

Bioakumulace

Biosorpce

Abiotické procesy spojené s biologickým 

původem činidel (precipitace)

TOXICKÉ PRVKY



Radionuklidy

RADIONUKLIDY



ZÁVĚR

Děkuji za pozornost.


