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Abstract: Within the frame of the project of the Czech Geological
Survey ”Environmental impact of mineral mining“, proceeded
the detailed geochemical investigation of the behaviour of se-
lected heavy metals in two different types of waste waters from
abandoned mine workings near of the town Ratibořské Hory in
South Bohemia. Field research focused primarily on detailed in-
vestigation of geobiochemical processes.

Ratibořskohorský historický rudní revír se nalézá na roz-
hraní středních a jižních Čech nedaleko Mladé Vožice, při-
bližně ve střední části Blanické brázdy. Těžba polymetalic-
kých rud byla v popisovaném území zahájena počátkem
16. století. Do dnešní doby se dochovalo značné množství

rozličných pozůstatků historických důlních děl jako jsou
rozsáhlá obvalová pásma a četné zbytky zasucených ústí
štol, mnohdy s výtokem důlních vod. Zcela ojedinělým fe-
noménem je důlní voda vytékající ze zasutého ústí štoly
sv. Kateřiny. Tato voda je charakteristická intenzivním zá-
pachem unikajícího sirovodíku (H2S) a makroskopicky
rozpoznatelnými bílými shluky odumřelých bakterií
(obr. 1), sraženiny oxyhydroxidů železa nejsou patrné. Pro
srovnání byla vybrána další lokalita, přibližně 350 m vzdá-
lený výtok důlních vod ze zasutého ústí štoly sv. Michaela
(obr. 2), v jehož bezprostředním okolí dochází k intenziv-
nímu srážení oxyhydroxidů železa.

Geomikrobiologický průzkum

Druhovou diverzitu bakteriálních společenstev v prostředí
důlních děl ovlivňuje především množství uhlíku a donorů,
resp. akceptorů elektronů, které jsou k dispozici pro meta-
bolismus přítomných baktérií.

Z tohoto faktu vyplývá, že za vhodných podmínek může
být druhové složení bakterií důležitým indikátorem bio-
geochemických procesů probíhajících v daném systému.
Vzhledem k tomu, že většinu bakterií z přírodních vzorků
není možné laboratorně kultivovat, jsou jednotlivé bakteri-
ální druhy určovány pomocí klonování a sekvenace genů
pro strukturní RNA malé podjednotky ribozomu (SSU
rDNA; Barrie-Johnson – Hallberg 2007). Přečtené sekven-
ce se poté porovnávají s mezinárodními databázemi (Gen-
Bank), což vede v případě známých druhů bakterií k jejich
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Obr. 1. Výtok důlních vod ze zasutého ústí štoly sv. Kateřiny s patrnými
bělavými nárůsty bakterií, stav v roce 2009.

Obr. 2. Výtok důlních vod s intenzivním srážením oxyhydroxidů železa,
ústí štoly sv. Michaela, stav v roce 2009.



identifikaci, nebo alespoň k zařazení do příbuzenstva urči-
tého druhu (Ivanov – Karavaiko 2004).

Metodika

Biogeochemický průzkum prováděný na lokalitě štola sv.
Kateřiny byl vyvolán přítomností bělavých nárůstů ve vo-
doteči, zjištěných při průzkumu geochemie důlních vod
v roce 2007. Pro srovnání byly odebrány vzorky důlní vody
vytékající ze štoly sv. Michaela.

Na každé lokalitě byly ve dvou sériích odebrány v květ-
nu 2009 vzorky do sterilních vzorkovnic o objemu
1000 ml a zpracovány v mikrobiologické laboratoři Ka-
tedry zoologie Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlo-
vy v Praze.

Výsledky a diskuse

Štola sv. Kateřiny

Sekvenovali jsme celkem 15 klonů SSU rDNA náležejí-
cích pěti druhům bakterií.

V nárůstech na ponořených površích byly hojné fototrof-
ní purpurové bakterie rodů Thiocystis a Rhodobacter, které
využívají sulfidy jako zdroj elektronů a světlo jako zdroj
energie. Fototrofní bakterie také způsobují viditelné nafia-
lovělé zbarvení všech pozorovaných biofilmů. Zajímavé
je, že tyto bakterie zcela převažovaly nad chemotrofními
sirnými bakteriemi, které získávají energii oxidací sulfidů
a síry kyslíkem. Podle analogie s jinými lokalitami (Usta-
leč, Červoný Kláštor) předpokládáme, že je to způsobeno
příliš pomalým rozpouštěním kyslíku v poměrně pomalu
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Tabulka 1. Přehled bakterií určených při geomikrobiologickém průzkumu výtoků ze štol sv. Kateřiny a sv. Michaela

určení počet
klonů

homologie
(%)

GenBank poznámka

sv. Kateřina – biofilm

Thiocystis sp. 5 98 AM086641 purpurová sirná bakterie, schopná fotosyntézy, v nízkých
koncentracích kyslíku oxiduje sulfidy

Rhodobacter changlensis 3 98 AM399030 fototrofní sirná bakterie, může oxidovat Fe

Rhodoferax antarcticus 2 99 AY609198 purpurová nesirná, fototrofní, vytváří biofilmy v mokřadech

numbeta proteobakterie 2 96 AB478653 biofilm v mokřadu, nejbližší známý izolát též doprovází Rhodoferax

sv. Kateřina – důlní voda

Thiocystis sp. 1 98 AM086641

Thiovirga cf. sulfuryoxydans 2 99 AB473792 chemolitotrofní mikroaerofilní bakterie oxidující síru s sulfidy,
popsána r. 2005 z odpadních vod

sv. Michael – výtok

Flavobacterium sp. 1 97 AM934678 běžná heterotrofní bakterie

Geobacter psychrophylus 1 97 AY653549 redukuje Fe3+, oxiduje organiku, vodní a půdní bakterie

Verrucomicrobia 1 98 DQ676311 suboxický plankton, heterotrofní

Chlamydia sp. 1 94 EU635384 nejbližší izolát z úpraven vody

Burkholderiaceae gen sp. 2 98 AM935583 oxiduje Fe v neutrálním pH, např. v rhizosféře i biofilmech

Sporichtyaceae gen. sp. 3 99 GQ390228 heterotrofní, anaerobní, vody s organickými látkami, mj. s dehtem,
asi redukuje Fe3+ nebo Mn4+

Actinobacteria 1 94 CU918341 nepopsaná, anaerobní, heterotrofní, běžná

Actinobacteria 1 99 CU919363 nepopsaná, anaerobní, heterotrofní, běžná

Actinobacteria 1 99 EU117830 nepopsaná, aerobní, heterotrofní, běžná

Paludibacter cf.
propionicigenes

1 97 AB078842 anaerobní, produkuje propionát

Methylotenera mobilis 1 99 CP001672 oxiduje uhlovodíky za redukce Fe

beta proteobakterie 1 99 DQ066965 běžná v menších akviferech, heterotrofní

delta proteobakterie 1 90 EF414153 anaerobní, pravděpodobně redukuje sírany

proteobakterie 1 93 GQ366512 velmi divergentní druh

oddělení SR1 1 98 FJ482218 pravděpodobně totožný druh žije v anaerobních sedimentech
s obsahem sulfidů

oddělení OD1 1 92 DQ676450 divergentní, nejbližší izoláty ze suboxické vody a rhizosféry rostlin

termite group1 1 96 EF516008 anaerobní heterotrofní půdní bakterie



tekoucí vodě i nižší koncentrací sirovodíku oproti zmíně-
ným lokalitám, kde v nárůstech jednoznačně dominují che-
motrofní bakterie. Nízká koncentrace kyslíku snižuje nejen
energetický potenciál sirovodíku, ale především umožňuje
přežít fototrofním sirným bakteriím, pro něž je kyslík ve
vyšší koncentraci toxický. Můžeme prakticky vyloučit, že
by výše zmíněné bakterie rozpouštěly sulfidy nebo se jinak
podílely na chemických procesech v systému důlní voda –
hornina. Zároveň je patrné, že sirné bakterie zatlačují různé
všudypřítomné heterotrofní bakterie rozkládající organic-
kou hmotu.

Ve snaze zjistit, zda nedochází k vyplavování bakterií
z podzemí, byl odebrán vzorek vytékající vody. Z tohoto
vzorku bylo 0,5 l filtrováno přes filtr o pórozitě 0,22 μm
a z filtru byla následně izolována DNA pro analýzu. Voda
však obsahovala jenom velmi malé množství bakterií, po-
dařilo se osekvenovat pouze tři klony. Tyto klony náležely
opět druhu Thiocystis sp. a bakterii Thiovirga sp. oxidující
síru v aerobních podmínkách.

Štola sv. Michaela

Vzhledem k tomu, že ve vzorcích z této lokality bylo sek-
venací dvaceti klonů detekováno celkem 17 druhů bakterií,
je jisté, že bakteriální diverzita bude ještě podstatně vyšší.
I z orientačního posouzení diverzity je však patrný celkový
ráz zkoumaného společenstva zcela odlišný od štoly sv.
Kateřiny.

Druhová skladba odpovídá prostředí, kde dochází k oxi-
daci běžných lesních organických substrátů (rostlinné
hmoty, zvířecího trusu, různých odumřelých organismů)
spřažené s redoxními reakcemi železa. Celkově lze bakte-
rie rozdělit do dvou skupin. Do první z nich náleží aerobní
heterotrofní druhy, které kromě organických látek mohou
případně oxidovat i dvojmocné železo. Tyto bakterie patr-
ně obývají částečně provzdušněné svrchní oranžové vrstvy
sedimentu. Druhou skupinu tvoří anaerobní druhy pochá-
zející z hlubších vrstev sedimentu černé barvy, bohatých
na dvojmocné železo. Mikroorganismy z hlubších vrstev
využívají dvě základní strategie získávání energie. Některé
oxidují organické látky (sacharidy, proteiny) a vznikající
redukční ekvivalent spotřebovávají tak, že redukují jiné or-
ganické molekuly za vzniku laktátu, propionátu nebo i uh-
lovodíků (z chemického hlediska v podstatě disproporcio-
nace). Další druhy pak dokáží získat energii oxidací takto
vzniklých redukovaných látek, přičemž redukují Fe3+ nebo
Mn4+. Faktorem ovlivňujícím rychlost metabolismu je di-
fuze a reoxidace těchto prvků při hladině vody. Je pravdě-
podobné, že bakterie z obou anaerobních skupin budou
žít v těsném kontaktu v biofilmech a budou si své metaboli-
ty přímo předávat. Těsná spolupráce zvyšuje efektivitu je-
jich metabolismu a způsobuje, že mnohé meziprodukty ne-
půjde detekovat ve vodě (Griebler – Lueders 2009).
Zároveň se tím vysvětluje, proč zde nacházíme nápadně
velký počet bakterií jinak známých z ropných kontaminací,
i když zde ropné látky nejsou.

Je samozřejmě možné, že některé ze zachycených bakte-
rií se budou podílet také na geochemických procesech ve
štole. Nalezené delta proteobakterie, redukující sírany,

a bakterie z divize SR1, schopná oxidovat sulfidy, kataly-
zují reakce, které podle našeho předpokladu probíhají také
ve štole sv. Kateřiny.

Závěr

Biota důlní vody i nárůstů v blízkosti ústí štoly sv. Kateřiny
je druhově poměrně chudá (pravděpodobně nebyly nale-
zeny všechny druhy). Druhová diverzita odpovídá redukč-
nímu prostředí, se kterým se setkáváme „na denním svět-
le“, v prostředí bohatém na sirovodík (donor elektronů,
zdroj energie).

Podle provedeného geochemického průzkumu předpo-
kládáme, že v důlním systému odvodňovaném štolou sv.
Kateřiny dochází k rozpouštění sulfidů – velmi pravděpo-
dobně – za účasti bakterií (Rambousek et al. 2009). Sulfi-
dické minerální fáze jsou nejprve oxidovány na rozpustné
sírany, ty ve vodním prostředí důlního komplexu následně
transportovány do hlubších partií, kde převládají anaerobní
podmínky. V anoxické zóně předpokládáme dominantní
činnost heterotrofních bakterií, které oxidují organické ma-
teriály přitékající z povrchu (např. huminové látky) nebo
přítomné ve štole (pozůstatky výdřevy). Tyto bakterie jsou
schopny, při nedostatku jiných akceptorů elektronů (kys-
lík, dusičnany, dusitany, Fe3+, Mn4+), redukovat sírany na
sulfidy. Vzhledem k malému množství sekvenovaných
klonů SSU rDNA nelze vyloučit, že dochází k omezené-
mu vyplavování zmíněných heterotrofních bakterií roz-
pouštějících sulfidy z podzemí. Voda vytékající z důlního
komplexu je však v prostoru ústí štoly sv. Kateřiny filtro-
vána prachovitopísčitými sedimenty (Rambousek et al.
2009), které mohou velkou část vyplavených buněk za-
chytit.

Diverzita bakterií ve výtoku důlních vod ústí štoly sv.
Michaela je poměrně pestrá. Celkový počet jednotlivých
druhů bude jistě dosahovat vysokých desítek až stovek. Ni-
jak překvapivý není ani nález několika dosud nepopsaných
druhů bakterií. Druhová skladba však odpovídá prostředí,
kde dochází k oxidaci běžných lesních organických sub-
strátů.
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