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Abstract: 

The contribution in the form of a poster communication provides a graphically clear output from the 

four-year project dealing with the development of new bioaugmentation agents. Particular attention 

should be given to the steps that are result of the development of technical, operational and 

methodological support for different range of potential users. Specifically, the methodology for the 

optimization of CNP leads to optimization of costs. Method of live/dead staining is an effective means 

for finding vitality, variability and proliferation of biological agents involved in bioaugmentation 

agent production. Last but not least, the methodology in the optimization of the product and the related 

services in real applications are mentioned. In addition, recent contribution to a comprehensive 

overview of the mentioned contaminants is presented in the context of current knowledge on the use of 

biological agents for their elimination from the environment. In a way that creates a scope for 

discussion of other possibilities for improving and streamlining the concept bioremediačního 

engineering, including identification of weaknesses and threats that are strong factors influencing 

practical reliability. 
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Abstrakt: 

Příspěvek v podobě plakátového sdělení poskytuje graficky přehledným způsobem proces čtyřletého 

vývoje nových bioaugmentačních preparátů. Zvláštní pozornost by si měly zasloužit kroky, které jsou 

vyústěním vývoje technické, provozní a metodické podpory pro různé okruhy potenciálních uživatelů. 

Konkrétně se jedná o metodiku optimalizace poměru CNP, metodu live/dead, která je účinným 

prostředkem pro zjištění vitality, variability a proliferace biologických činitelů zahrnutých 

v bioaugmentačních preparátech, a v neposlední řadě o metodický postup v rámci optimalizace 

produktu a s ním souvisejícího servisu v reálných aplikacích. Vedle toho podává příspěvek ucelený 

recentní přehled na problematiku zmíněných kontaminantů v kontextu současných poznatků o využití 

biologických činitelů pro jejich eliminaci z prostředí. Svým způsobem tak vytváří prostředí pro diskusi 

nad dalšími možnostmi zlepšování a zefektivňování tohoto konceptu bioremediačního inženýrství, 

včetně identifikace slabých míst a hrozeb, které jsou silnými faktory vlivu v rámci spolehlivého 

používání. 
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V prvé části sdělení je graficky podán průběh řešení projektu, který v době svého vzniku znamenal 

aktuální reflexi vůči požadavkům praxe. Stručně se jednalo o okruh 7 tematických celků, na něž byla 

aplikována studie způsobilosti a ta vyústila v selekci 3 klíčových oblastí (bioremediace BTEX, MTBE 

a PAH), jimž se projekt dále věnoval detailně. Technické informace o vzniklých bioaugmentačních 

preparátech jsou shrnuty formou produktových listů s důrazem na praktické uchopení. 

 

Vedle vývoje vlastních bioaugmentačních preparátů se ukazovalo, jak neméně důležité je rozvíjení 

metodických nástrojů pro kontrolu klíčových parametrů produkčního procesu i preparátů samotných. 

Na půdorysu projektu vznikla metodika CNP, díky níž lze rychle a univerzálně optimalizovat dodávku 

klíčových zdrojů živin. Princip spočívá ve využití multikultivačního zařízení, s následným 

biostatistickým vyhodnocením datového souboru. Výsledkem těchto testů je 3D závislost kombinace 
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zdrojů a dosažených růstových maxim. Vedle kvantitativních nástrojů doplňuje metody ještě 

fluorescenční vizualizace živých a mrtvých buněk (více v samostatném příspěvku). Završením řešení 

projektu bezpochyby je úspěšná implementace systému identifikace aerobních biodegradačních kmenů 

na bázi vyhodnocení biochemických reakcí provázených důkazem růstu mikroorganismů. 
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