
ABSTRAKT 

 

Tato diplomová práce (DP) je součástí projektu Využití dlouhodobých (pasivních) 

vzorkovacích metod v kombinaci s in situ mikrokosmy k posouzení potenciálu (bio)degradace 

(PASSES), v rámci kterého probíhala sanace podzemní vody v areálu společnosti Farmak a.s. 

v Olomouci pilotní fotooxidační jednotkou a probíhal monitoring úspěšnosti sanace pasivními 

a aktivními metodami vzorkování. Pilotní fotooxidační jednotka je technologie založená na 

fotochemické oxidaci H2O2/UV-C organických polutantů. 

V této DP byly provedeny optimalizační testy pilotní fotooxidační jednotky, přičemž doba 

zdržení podzemní vody ve fotoreaktorech potřebná k jejímu dostatečnému vyčištění od 

farmaceutických látek a aromatických uhlovodíků, byla zvolena 2,5 hodiny. Za tu dobu bylo 

dosaženo v průměru 91% degradace farmaceutických látek a 80% degradace aromatických 

uhlovodíků. Ačkoli účinnost odstranění farmaceutických látek fotooxidační jednotkou byla 

vysoká, v konečném důsledku byla použitá sanace neefektivní k odstranění farmaceutických 

látek z podzemní vody na lokalitě. Srovnáním výsledků koncentrací farmaceutických látek 

z monitoringu sanace pomocí aktivního a pasivního vzorkování se ukázalo, že pasivní 

vzorkovače polárních organických kontaminantů (POCIS) jsou pro účely monitoringu 

farmaceutických látek během sanace vhodné a využitelné. Po procesu fotochemické oxidace 

H2O2/UV-C byla upravená voda zasakována do horninového prostředí spolu se zbytkovou 

koncentrací peroxidu vodíku (H2O2), což bylo žádoucí vzhledem k podpoře aerobních 

biodegradačních procesů v saturované zoně. Výsledky  analýzy fosfolipidových mastných 

kyselin (PLFA) ze vzorků podzemních vod a mikrokosmů odebíraných v průběhu sanace 

vypovídají o rozvoji přirozené mikrobiální biomasy v saturované zóně a zřejmě také 

o úspěšné podpoře aerobní biodegradace aromatických uhlovodíků. V tomto projektu bylo 

poprvé využito mikrokosmů neboli pasivní techniky pro odběr zemin na analýzu 

mikroorganismů. Jedná se o náhradu klasického aktivního odběru zemin (vrtáním). V této 

práci byla pomocí výsledků PLFA hodnocena využitelnost mikrokosmů pro účely sledování 

vývoje mikrobiální biomasy v saturované zóně v průběhu sanace. Jelikož mikrokosmy 

vykazovaly pozitivní vývoj mikroorganismů, který korespondoval s ostatními výsledky, byly 

vyhodnoceny jako vhodná alternativa ke klasickým technikám odběru vzorků zemin.  
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