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Anotace 

 Tato bakalářská práce se zabývá studiem bakterií mléčného kvašení. V rámci této 

bakalářské práce byla provedena rešerše shrnující poznatky o těchto bakteriích. Práce je 

zaměřena na identifikaci a charakteristice základních bakterií mléčného kvašení a jejich 

rozdělení do jednotlivých rodů, dále je popsána cytologie, metabolismus a environmentální 

význam a využití bakterií mléčného kvašení v biotechnologiích. 
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Lactococcus, Leuconostoc, Streptococcus, Pediococus, fermentace, kyselina mléčná, 
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Summary 

 This bachelor thesis with the study of lactic acid bacteria. As part of this work was 

performed summarizing research findings on these bacteria. The work is focused on the 

identification and characterization of basic lactic acid bacteria and their division into 

separate genera, as described cytology, metabolism and environmental importance and use 

of lactic acid bacteria in biotechnology. 
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1. ÚVOD 

Cílem bakalářské práce bylo zpracovat dostupnou literární rešerši o mléčných 

bakteriích. V bakalářské práci jsou popsány a charakterizován hlavní druhy mléčných 

bakterií Lactobacillus, Lactococcus, Leuconostoc, Enterococcus, Streptococcus, 

Pediococcus a Bifidobacterium a jejich vliv na kvalitu mléčných výrobků. 

Bakterie mléčného kvašení jsou velmi rozmanitou a rozsáhlou skupinou 

mikroorganismů, které zahrnují širokou škálu rodů a druhů, a jsou součástí našeho života. 

Bakterie mléčného kvašení jsou skupinou gram pozitivních bakterií s obvykle negativní 

katalýzou, které převážně rostou v mikroaerofilních až za přísně anaerobních podmínek a 

jejich hlavním znakem je produkce kyseliny mléčné jako hlavní fermentační produkt. 

Mléčné bakterie zahrnují homofermentativní, i heterofermentativní druhy, vzhledem na 

vzniklý konečný produkt. Většina druhů bakterií mléčného kvašení jsou obecně 

považované za nepatogení, vzhledem k jejich dlouhé historii využívání v potravinářských 

produktech. Bakterie mléčného kvašení jsou přirozenou součástí lidské mikrofóry a 

díky probiotickým a prebiotickým účinkům na lidské zdraví jsou pro tyto vlastnosti 

využívány v biotechnologiích a dalším odvětví průmyslu.  
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2. Bakterie mléčného kvašení 

2.1 Morfologie bakterií mléčného kvašení 

Bakterie a jejich základní tvary 

Bakterie jsou prokaryontní organismy. Stavba prokaryontní buňky je v porovnání s 

Eukaryotickou buňkou jednodušší. Bakterie mohou mít různý tvar, ale jejich tvarová 

rozmanitost není nijak široká. Základními tvary bakterii jsou především tvary koule nebo 

válečku. Znalost základních tvarů bakterii je důležitá pro následnou správnou klasifikaci a 

systematické zařazení bakterii do skupin (Obr. 1). 

Kulovité bakterie označujeme jako koky. Kolonie dvou a čtyř koků označujeme 

jako diplokoky a tetrakoky, řetízkovité kolonie pak streptokoky a hroznovité kolonie jsou 

stafylokoky. Tyčinkovité bakterie nazýváme tyčinky nebo bacily, mohou vytvářet dvojice, 

řetízky a shluky. Dalšími tvary bakterii jsou zakřivené tyčinky označované jako vibria.  

Několikrát zvlněné bakterie jsou označovány jako spirily. Dlouhé, šroubovitě stočené 

bakterie nazýváme spirochéty (Babula, 2009). 

 

Obr. 1 Tvary bakterií (upraveno podle Říhová Ambrožová, 2007) 
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Bakteriální buňka a její struktura 

Mléčné bakterie se řadí podle své vnitřní struktury a povahy mezi buňky 

prokaryotického typu (Obr. 2). Na povrchu bakteriální buňky je buněčná stěna, pod touto 

stěnou je cytoplazmatická membrána, která uzavírá buněčnou hmotu tvz. cytoplazmu. 

V této cytoplazmě se nacházejí další organely jako je nukleotid, tvořený jedinou 

molekulou deoxyribonukleové kyseliny, mesozomy, ribozomy, buněčné inkluze a 

plazmidy. Na povrchu těchto bakteriálních buněk se mohou vyskytovat i pohybové orgány, 

bičíky nebo fimbrie (Klaban, 2005). 

 

 

Obr. 2 Stavba bakteriální buňky (upraveno podle Říhová Ambrožová, 2007) 

Buněčná stěna 

Každá buňka je od svého vnějšího prostředí oddělena pevnou, silnou a ve většině 

případů neohebnou strukturou (rigidní), kterou nazýváme buněčná stěna. Tato buněčná 

stěna udává buňce tvar a chrání ji před mechanickými vlivy prostředí a před účinkem 

osmotického tlaku v buňce. Pevnost a neohebnost buněčné stěny je dána přítomností 

peptidoglykanů neboli mureiny. Tato peptidoglykanová vrstva v buněčné stěně se 

vyskytuje u všech bakterii. Rozdělení bakterií na Gram-negativní a Gram-pozitivní 
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bakterie je odvozeno od speciální techniky barvení, kterou použil vědec Hans Christian 

Gram. Za Gram-pozitivní se označují bakterie, jejichž usmrcené buňky se po obarvení 

Gramovým roztokem a jejich následným namoření jodovým roztokem a působením 

rozpouštědel se toto barvivo nevyplaví. Naopak u Gram-negativních bakterií, se při 

stejném postupu barvení barvivo vyplaví a tak se buňka odbarví a barvivo ztratí 

(Šilhánková, 2002). 

Buněčná stěna gram pozitivních bakterii (Obr. 3) je silná cca 20nm, a tvoří 10 až 

20% její celkové sušiny. Tato buněčná stěna je charakterizována hrubou vrstvou 

peptidogykanu neboli mureinu. Vyznačuje se také různým podílem obsahu lipidů 0 až 2%. 

Základní složkou je peptidoglykan, který je vyplněn tzv. teichoovou kyselinou, která je 

vázaná kovalentní vazbou na kyselinu muranovou. Na tvorbě struktury se podílí teichoová 

kyselina, která jednotlivé peptidoglykanové vazby propojuje. Vytvoří se tím odolná a hustá 

síť, ve které se při barvení podle Grama zachytí komplex methylvioleti a jódu, což 

zapříčiní to, že se bakterie s tímto typem buněčné stěny barví tmavomodře až fialově 

(Šilhánková, 2002; Rosypal, 1981; Mikrobiologie, 2014). 

 

Obr. 3 Buněčná stěna G+ (Upraveno podle Mikrobiologie, 2014) 
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Buněčná stěna gram negativních bakterii (viz. Obr. 4) se morfologicky od G+ 

významně liší a je poměrně slabší 10 až 15 nm, ale její stavba je složitější. V této 

membráně se nachází lipopolysacharidy, fosfolipidy a z části lipoproteiny (Rosypal, 1981). 

Buněčná stěna gram negativních bakterií je složená z lipidu A, který je upevněn 

v membráně vnitřního a vnějšího jádra a Antigenu O. Tvoří tak složku, na kterou reaguje 

imunitní systém hostitele. Ve vnější membráně se mohou nacházet transmembránové 

proteiny, které mají funkci pasivního transportu nízkomolekulárních látek do buňky, tzv. 

poriny. Lipoproteiny se nachází na vnitřní straně membrány, z nichž je nejvýznamnější tzv. 

Braunův lipoprotein, tento lipoprotein spojuje peptidoglykanovou vrstvu s vnější 

cytoplazmatickou membránou a napomáhá tak udržovat její celistvost. Tenká vrstva 

peptidoglykenu se nachází v tzv. periplazmatickém prostoru, pod tímto prostorem se 

nachází cytoplazmatická membrána. Jelikož mají G- bakterie pouze velmi tenkou vrstvu 

peptidoglykanu, nemůže se v takto tenké vrstvě zachytit větší množství methylvioleti s 

jodem, který je pak snadno vyplaven alkoholem, tím se G- bakterie odbarví, a proto se 

dobarvuje druhým purpurovým barvivem, což zapříčiní její následní zabarvení pod 

mikroskopem (Mikrobiologie, 2014). 

 

Obr. 4 Buněčná stěna G- (upraveno podle Mikrobiologie, 2014) 
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Cytoplazmatická membrána 

Pod buněčnou stěnou je velmi tenká, jemná a také velmi flexibilní cytoplazmatická 

membrána (Obr. 5) Je tvořena dvojitou vrstvou fosfolipidů, v níž jsou molekuly bílkovin 

(Šilhánková, 2002). Struktura cytoplazmatické membrány vychází z předpokladu, že se ve 

fosfolipidové dvojvrstvě příčně pohybují jednotlivé molekuly lipidů a tento pohyb 

způsobuje pružnost a neprostupnost vysoce polárním látkám. Do této dvojvrstvy z obou 

stran mohou vstupovat bílkoviny, které mají globulární povahu, některé dvojvrstvou 

procházejí, jiné jsou v ní částečně nebo zcela ponořeny. Tyto bílkoviny pak vytvářejí 

mozaikovitou strukturu. Hlavní funkcí cytoplazmatické membrány je transport látek mezi 

buňkou a prostředím. Tato funkce je podmíněna přítomností specifických enzymů tzv. 

permeáz umožňující aktivní transport a semipermeabilní povahou (Rosypal, 1981). 

Cytoplazmatická membrána je také sídlem dýchacích enzymů, hydrolýzy fosfolipidů, 

oxidační fosforylace enzymů syntézy. Na cytoplazmatické membráně se mohou vytvářet 

membránové vychlípeniny dovnitř cytoplazmy, označované jako mesozomy. Podílí se na 

tvorbě přepážky při procesu dělení (Šilhánková, 2002). 

 

Obr. 5 Stavba cytoplazmatické membrány (upraveno podle Koukalová, 2006) 

Cytoplazma 

Bakteriální buňka obsahuje viskózní, zakalenou, tekutou hmotu, cytoplasmu a zcela 

vyplňuje prostor buňky (Klaban, 2005). Chemicky je cytoplazma koloidním roztokem 
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globulárních bílkovin, v němž jsou rozpuštěny ribonukleové kyseliny, aminokyseliny, 

nukleotidy, soli organických kyselin, vitamíny atd. V cytoplazmě se nachází velké 

množství enzymů katalyzujících biosyntetické a rozkladné pochody, především 

katalyzující syntézu aminokyselin, nukleotidů, polysacharidů, DNA a RNA. Je také 

zdrojem rezervních látek (Rosypal, 1981). 

Bakteriální jádro 

V cytoplazmě je volně uložený jaderný materiál, molekula DNA, kterou 

označujeme jako nukleoid. Zaujímá asi 15% objemu celé bakterie, ale pouze 3% sušiny 

(Rosypal, 2003). Molekula DNA u bakterií, tak jako u ostatních organismů má tvar dvojité 

šroubovice. Šroubovice je tvořená dvěma paralelními řetězci, které jsou spojeny 

vodíkovými můstky, do uzavřené kružnice. Molekula DNA tvoří pouze jeden chromozom 

(Šilhánková, 2002). 

Plazmidy 

Mnoho bakterii obsahuje kromě chromozomální DNA, také několik malých, do 

kružnice uzavřených, samostatných molekul DNA, které označujeme jako plazmidy. 

Plazmid je prakticky asi tisíckrát menší než bakteriální chromosom a uvnitř nese 

doplňkovou genetickou informaci. Obvykle obsahují 5 až 100 genů a nejsou nezbytné pro 

růst bakterii (Šilhánková, 2002). 

Ribozomy 

Ribozomy jsou ribonukleoproteiny, které jsou zastoupeny ve všech známých 

buňkách. U prokaryotních bakterií, se ribozomy nachází volně v cytoplazmě. Ribozomy 

jsou zodpovědné za syntézu proteinů podle templátu mRNA, což je jejich specifická 

vlastnost. Ribosomální RNA tvoří až 80% veškeré hmotnosti buněčné RNA (Murray, 

2003). 

Ribozom prokaryotické bakterie (Obr. 6) má poměrně velkou a komplexní 

strukturu. Ribozomy se skládají z velké a malé podjednotky, které se při zahájení procesu 

translace spojí. Nejprve se na menší podjednotku naváže mRNA, a poté se připojí velká 

podjednotka. Uvnitř takto spojeného ribozomu dochází ke kontaktu mRNA a tRNA a 
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následuje připojení vzniklé aminokyseliny do peptidového řetězce. Na ribozom se nachází 

několik vazebných míst s rozdílnou funkcí. Aminoacytalové vazebné místo (A), do kterého 

vstupuje molekula tRNA s navázanou aminokyselinou. Peptidylové vazebné místo (P) 

obsahuje předchozí molekulu tRNA, na které je již navázán vzniklý peptidový řetězec. 

Elongační vazebné místo (E), kde dochází připojení nové aminokyseliny ke stávajícímu 

peptidovému řetězci. Tato vazebná místa jsou důležitá pro genovou expresi, především u 

translace (Kočárek, 2008). 

 

Obr. 6 Ribozom (upraveno podle Szocsová, 2011) 

Bakteriální rozmnožování 

Bakteriální buňky, nacházející ve svém okolí dostatečně vhodné fyzikální i 

chemické podmínky, rostou. Buňka přijímá ze svého okolí živiny a energii, a podle 

genetického programu modulovaného aktuálními podmínkami v prostředí generuje samu 

sebe a všechny komponenty svého těla zvětšuje, i hmotnost a objem. Po dosažení určité 

velikosti se příčně rozdělí na dvě buňky, ty opět rostou, zvětšují se a celý cyklus se znova 

opakuje (Kaprálek, 1986). 

Bakterie se rozmnožují především nepohlavně, tzv. dělením buněk. Začíná 

buněčným cyklem bakterie. Bakterie převede molekuly odebrané z prostředí do svých 

složek a rozdělí se na dvě dceřiné buňky. Každá dceřiná buňka obdrží kopii genomu, 

plazmidů, a také negenetický komponent. Ostatní organely se množí podobným procesem, 
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ale reprodukují se až v nově vzniklé buňce, než aby byly vyrobeny přímo s nově vzniklou 

buňkou. Populace geneticky identických forem života se ze strany tohoto procesu 

nazývá klonem. Buněčný cyklus bakterií (viz. Obr. 7) má dvě fáze, C (chromozómální 

kopírování) a D (dělící).  Tento buněčný cyklus je přísně regulován a rozdělení je striktní, 

aby byly zajištěny chromozomy, cytoplazma a buněčný obal. Generují se tak určitou dobu 

a jsou rovnoměrně rozděleny mezi dvě dceřiné buňky. V průběhu fáze C se chromozomy a 

plazmidy replikují a složky cytoplasmy, jako jsou ribozomy, tRNA a další enzymy jsou 

v buňce zastoupeny v dvojnásobném počtu. Během fáze D, buněčný obal roste podél osy 

buňky až do dvojnásobku své původní délky a chromozómy se oddělují od sebe, pohybem 

buňky. Uprostřed buňky začíná vznikat dělící prstenec neboli septum, který tlačí na buňku 

ve dvou směrech, a rozdělí tak mateřskou buňku na dvě dceřiné buňky. Za nepříznivých 

nebo stresových podmínek okolního prostředí, mohou některé bakterie tvořit spóry, což 

jsou specializované klidové buňky, tento proces nazýváme sporulace (Ringo, 2004). 

 

Obr. 7 Dělení buněk (upraveno podle život bakterií)   
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2. 2 Charakteristika bakterií mléčného kvašení 

Bakterie mléčného kvašení, patří mezi mikroorganismy, které se podle 

biochemických, fyziologických, genotypových, sérologických a dalších znaků se řadí do 

skupiny bakterií. Charakteristika bakterií mléčného kvašení vychází z morfologie S. Orla-

Janosena z roku 1919, která je v podstatě platná i dnes; „Pravé bakterie mléčného kvašení 

tvoří velkou přirozenou skupinu nepohyblivých, nesporulujících, grampozitivních koků a 

tyčinek, které fermentují sacharidy za fakultativně anaerobních podmínek a tvoří přitom 

hlavně kyselinu mléčnou“ (Görner aValík, 2004). 

Bakterie mléčného kvašení se vyskytují v mléčných výrobcích, dále v obilných 

produktech, pivě, víně, sladu, kynutém těsně, ovoci a ovocných šťávách, v nakládané 

zelenině, kyselém zelí, siláži, v mase a rybích výrobcích jsou součástí odpadních vod. Dále 

se nachází ve střevě i sliznicích člověka a zvířat (Champomier-Vergés et al., 2002). 

 Z mikrobiologicko-potravinářského hlediska obsahuje skupina mléčných bakterií 

jedny z nejdůležitějších bakterií. Bakterie mléčného kvašení jsou průmyslově využívány 

nejen v mlékárenském průmyslu, ale také v konzervárenském průmyslu, masném průmyslu 

a nezastupitelnou roli mají při výrobě chleba a dalších pekárenských produktů (Görner a 

Valík, 2004).  

Bakterie mléčného kvašení jsou nejčastěji využívané mikroorganismy při 

fermentování potravin. Jejich zásadní význam je spojován především s jejich 

fyziologickými funkcemi jako je využití metabolických schopností a probiotických 

vlastností. Jejich společný výskyt v potravinách, spolu s jejich dlouhou historií využívání 

přispívá k jejich přijetí jako GRAS (obecně považované za bezpečné), určených ke 

spotřebě a konzumaci. Různé bakterie mléčného kvašení byly identifikovány z různých 

kvašených potravin a jejich funkce se v průběhu let postupně objasnily a objasňují (Liu et 

al., 2011).  

Cíleně se tyto bakterie používají v potravinářském průmyslu, hlavně 

v mlékárenském. Tyto kultury vykazují čtyři základní funkce, které se v různé míře 

uplatňují. Snížení hodnoty pH s určitou rychlostí za určitý čas, potlačení nežádoucích 

mikroorganismů (přirozeně se vyskytujících, nebo z kontaminace), tvorba chuťových 

aromatických látek vzniklých při látkové výměně v potravinách (pouze u určitých druhů 
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mikroorganismů), které přispívají k dosažení požadovaných vlastností a tvorba enzymů a 

vitamínů (Veselá, 2004) 

Bakterie mléčného kvašení tedy reprezentují skupinu grampozitivních bakterií 

různého tvaru kam řadíme rody jako jsou např: (Carnobacterium, Enterococcus, 

Lactobacillus, Lactococcus, Leuconostoc, Pediococcus, Streptococcus, které se používají 

při výrobě potravin a další - Oenococcus,Tetragenococcus, Vagococcus a Weisella) a 

tvorba kyseliny mléčné z fermentovaných sacharidů je jejich společným znakem. 

Z morfologického hlediska se u mléčných bakterií setkáme s menší rozmanitostí, 

nacházíme koky v párech, kratších i delších řetízcích, tyčinky izolované i v řetízcích, u 

bifidobakterií větvené tyčinky (Salvetti et al., 2012; Görner a Valík, 2004). 
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2. 3 Historie bakterií mléčného kvašení 

Mikroorganismy byly první formou života, která se objevila na planetě Zemi. 

Zkoumáním dat z molekulárních, metabolických i paleontologických studií, je dne 

zjištěno, že prokaryotické bakterie jsou zde přítomny cca 3 miliardy let (Obr. 8). Bakterie 

mléčného kvašení se rozšířily se vznikem savců produkujících mléko před 65 miliony let a 

s lidskou populací tak řádově vzrostl jejich výskyt (Tailliez, 2001). Bez jakýchkoliv 

vědeckých znalostí lidé používali po mnoha tisíciletí mléčné bakterie při přípravě a 

uchování potravin. První důkazy mléčného kvašení a využití laktobacilů se datují od 

starověkého Egypta, kde byly tyto procesy zpracování potravin vyobrazeny v hieroglyfech 

a rytinách. Další dochovaná data pochází ze středověkého Řecka a Říma, odkud se 

dochovaly popisy výroby sýrů u autorů jako Homér a Aristoteles. Další podklady jsou 

dochovány v různých spisech v Evropě, Asii i Africe (Tamime, 1993). Lidé na celém světě 

tedy vyvinuli obrovské množství fermentovaných potravin z mléka (krav, koz, velbloudů, 

buvolů) a dalších zvířat, ale také z rovnocenného rostlinného materiálu jako je kukuřice a 

sója. Rozdíly ve fermentaci a mikrobiálního prostředí vedly k různé charakteristice chutí, 

vůní a jejich textura se podstatně lišila od původní potraviny. Proces fermentovaných 

potravin je úzce svázán s danou populací a jejími zvyky. Od 19. století, se výroba produktů 

mléčného kvašení začíná přesouvat z farem do továren (Scott et al., 1986). 

 

Obr. 8 Fylogenetická pozice bakterií mléčného kvašení (upraveno podle Švec et al., 2005)
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2. 4 Klasifikace bakterií mléčného kvašení 

Nejvýznamnější producenti mléčné kyseliny patří do třídy Bacilli, která se dále 

dělí. Hlavní zástupci skupiny bakterií mléčného kvašení jsou tvořeny rody Lactobacillus, 

Lactococcus, Pediococcusa, Streptococcus, a to především z historického hlediska. Dříve 

do této skupiny byl zařazen i rod Bifidobacterium, vzhledem k jeho charakteristice bylo 

navrženo nové zařazení do třídy Actinobacteria. Mléčné bakterie jsou mikroaerofilní, na 

rozdíl od bifidobakterií, které jsou prakticky anaerobní a kyslík mohou přijímat 

v omezeném množství (Veselá, 2004). 

Taxonomické zařazení základních skupin bakterií mléčného kvašení podle (NCBI, 2014): 

Doména: Bacteria 

Kmen: Firmicutes 

Třída: Bacilli 

Řád: Lactobacillales 

Čeleď: Lactobacillaceae 

Rod: Enterococcus (E.faecalis, E. durans, E. malodaratus) 

Lactobacillus (L. delbrueckii subsp. lactis, L.casei) 

Lactococcus (L. lactis subs. lactis, L. lactis subs. cremoris) 

Leuconostoc (L. lactis, L. mesenteroides subsp. cremoris) 

Pediococus (P. pentosaceus, P.acidilacti) 

Streptococus (S. termophylus, S. bovis, S. mutans) 

 

Doména: Bacteria   

Kmen: Actinobacteria 

Třída: Actinobacteria 

Řád: Bifidobacteriales 

Čeleď: Bifidobacteriaceae 

Rod: Bifidobacterium (B.bifidum, B. adolescentis, B. dentium) 

   



Barbora Palkovská: Bakterie mléčného kvašení a jejich podíl na kvalitě mléčných výrobků 

2014    14 
 

2. 5 Metabolismus mléčných bakterií 

Glykolýza 

Glykolýza (Obr. 9) je metabolický proces katalyzovaných enzymů, které přeměňují 

glukózu do dvou molekul pyruvátu za současné produkce ATP. Glykolýza je hlavní 

katabolickým procesem všech chemoorganotrofních buněk. Aerobní organismy přechází 

v citrátový cyklus a dýchací řetězec, puryvát vstupuje do mitochondrií, kde je dál oxidován 

na oxid uhličitý CO2 a vodu H2O. Anaerobní proces glykózyje pokládán za první proces, 

který se vyvinul v přírodě k výrobě ATP. Anaerobní organismy redukují puryvát dál na 

laktát, mléčné kvašení nebo etanol, alkoholové kvašení (Harris, 2013; Kaprálek, 1986; 

Kosová, 2008). 

 

Obr. 9 Proces glykolýzy (upraveno podle Kosová, 2008) 

S anaerobní glykolýzou jsou spojeny například nové výzkumy rakovinových 

buněk. V některých buňkách, zejména zralých červených krvinkách, je glykolýza jediným 
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prostředkem produkce ATP a to z důvodu absence mitochondrií. Za nepřítomnosti kyslíku 

je glykolýza jediná možnost buňky produkovat ATP. Vysokou produkcí kyseliny mléčné 

při anaerobní glykolýze vede k laktátové acidóze, život ohrožující stav, např. mnoho 

nádorových buněk má vysokou enzymatickou schopnost glykolýzy. 

Fermentace 

Fermentace (kvašení) původně označovalo pouze proces tvorby alkoholu z cukrů. 

L. Pasteur zahrnul pod název kvašení všechny procesy, při nichž organismus získává 

energii za nepřístupu vzduchu, tedy anaerobní rozkladné procesy (pravé kvašení). Zařazuje 

se zde kvašení alkoholové, máselné, mléčné a propionové. V současné době je pojem 

kvašení rozšířen i na procesy za přístupu vzduchu, tedy aerobní (nepravé kvašení), a 

zahrnuje kvašení citrónové, glukonové, octové nebo vinné (Klaban, 2005). 

V dnešní době představují fermentované potraviny téměř 25-30% stravy po celém 

světě. Fermentace je metabolický proces, který vede k uvolnění různých chemických 

látek. Při výrobě různých druhů sýrů lze rozličnou dobou zrání získat rozmanité textury a 

chutě v závislosti na startovacích bakteriích, endogenních a zracích podmínek (Le Boucher 

et al., 2013). 

Nejpoužívanějšími substráty pro fermentaci jsou sacharidy a jejich deriváty nebo 

meziprodukty jejich metabolismu. Fermentované mohou být monosacharidy (hexosy 

glukosy, fruktosy, galaktosy, a pentosy ribosa, xylulosa, arabinosa), disacharidy 

(sacharóza, maltóza, laktóza) a také polysacharidy (škrob, celuloza, chitin, glykogen). 

Z derivátů sacharidů se mohou použít cukerné kyseliny gluonová, galakturonová i 

polyalkoholy jako je glycerol a mannitol (Vodrážka, 2002). 

Nejvýznamější rod bakterií mléčného kvašení s popsanými fermentačními procesy 

je rod Lactobacillus, který se na základě konečného produktu fermentace, dělí do tří 

základních skupin (Tab. 1). 
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Tabulka 1: Rozdělení rodu Lactobacillus na základě produktů fermentace (upraveno podle 
Stiles et al., 1997). 

Obligátně 
homofermentativní bakterie 

Fakultativně 
heterofermentativní 

bakterie 

Obligátně 
heterofermentativní 

bakterie 
L. acidophilus 
L. amylophilus 
L. amylovorus 
L. aviarius 

subsp. araffinosus 
subsp.aviarius 

L. Crispatus 
L. Delbrueckii 

subsp.bulgaricus 
subsp.delbrueckii 
subsp.lactis 

L. farciminis 
L. gallinarum 
L. gasseri 
L. helveticus 
L. jensenii 
L. johnsonii 
L. Kefiranofaciens 
L. Kefirgranum 
L. mali 
L. raminis 
L. Salivarius 

subsp. salivarius 
subsp.salicinus 

L. sharpeae 

L. acetotolerans  
L. agilis  
L.alimentarius  
L. bifermentans  
L. casei  
L. coryniformis  

subsp.coryniformis  
subsp.torquens  

L. curvatus  
L. Graminis 
L. hamsteri   
L. homohiochii   
L. intestinalis  
L. murinus 
L. paracasei 

subsp. paracasei 
subsp. tolerans 

L. paraplantarum 
L. pentosus  
L. plantarum 
L. rhamnosus  
L. sake  

L.brevis 
L. buchneri 
L. collinoides 
L. fermentum 
L. fructivorans 
L. hilgardii 
L. kefir   
L. malefermentans 
L. oris 
L. panis 
L. parabuchneri 
L. parakefir 
L. pontis 
L. rautem 
L. sanfrancisco 
L. suebicus 
L. vaccinostercus 
L. vaginalis 

 

Kyselina mléčná může vznikat dvěma rozdílnými procesy, a to podle toho, jaké 

konečné produkty vznikají při kvašení (Castillo Martinez et al., 2012): 

- homofermentativní mléčné kvašení (jako hlavní a jediný produkt vzniká kyselina mléčná) 

- heterofermentativní mléčné kvašení (vedle kyseliny mléčné jsou vytvářeny ještě další 

látky, jako je například kyselina octová, etanol, vodík a CO2) 
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Homofermentace 

Tento proces probíhá ve dvou krocích. V prvním kroku probíhá glykolýza, glukóza 

se přemění na puryvát, sled této reakce až do vzniku puryvátu je stejný jako při etanolovém 

kvašení. Druhým krokem probíhá přeměna puryvátu na kyselinu mléčnou při redukční síle 

dříve vyrobené ve formě NADH. Tímto způsobem se získává kyselina mléčná z glukosy 

jako jediný produkt (Obr. 10) v závislosti na celkové rovnici: glukóza →2 Laktát + 2 ATP 

(Castillo Martine zet al., 2012). Homofermentativní fermentací se v praxi většinou nikdy 

nedosáhne 100% konzervačního účinku, jelikož se při procesu můžou tvořit vedlejší 

produkty jako je kyselina octová, etanol, kyselina mravenčí, CO2.Fermentace s výtěžkem 

vyšším než 80 % teoretické hodnoty jsou považovány za homofermentativní. Samovolného 

mléčného kvašení se využívá při konzervaci zelí, okurek a silážování, jelikož zabraňuje 

rozvoji hnilobných bakterií. Na technologii mléčného kvašení je založeno také sýrařství a 

výroba kvašených mléčných nápojů (Šilhánková, 2002; Veselá, 2004). Mikroorganismy, 

které používají pouze tuto trasu spotřeby sacharidů, označujeme za povinně 

homofermentativní a patří mezi ně Lactobacillus acidophilus, L. amylophilus, L. 

bulgaricus, L. helveticus a L. salivarius (Castillo Martinez et al., 2012). 

Heterofermentace 

Tento proces fermentace je charakterizován tvorbou vedlejších produktů jako je 

CO2 , etanol nebo kyselina octová, vedle kyseliny mléčné, která je hlavním 

konečnýmproduktem fermentace (Obr. 11). Prvním krokem degradace glukózy, je 

pentosafosfátová cesta a vede ke glyceraldehyd-3-fosfátu, acetyl-fosfátu a 

CO 2. Glyceraldehyd-3-fosfát vstupuje do glykolýzy a je transformován na kyselinu 

mléčnou, zatímco acetyl-fosfát se přemění na kyselinu octovou 

(Glukóza→Mléčnákyselina+CO2+Octovákyselina+2ATP+2NADH) nebo etanol 

(Glukóza→Mléčnákyselina+CO2+Ethanol+ATP ) v závislosti na daných rovnicích. 

Mikroorganismy, které používají pouze tuto metabolickou cestu pro konzumaci sacharidů, 

jsou povinně heterofermentativní a patří mezi ně Lactobacillus brevis, L. fermentum, L. 

parabuchneri a L. reuteri (Castillo Martine zet al., 2012). 
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Obr. 10 Homofermentativní proces mléčného kvašení (upraveno podle Castillo Martinez et al., 

2012) 

 

 

Obr. 11 Heterofermentativní proces mléčného kvašení (upraveno podle Castillo Martinez et al., 

2012) 
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2. 6 Kyselina mléčná 

Mléčná kyselina (2 – hydroxipropionová kyselina) a je v přírodě velmi rozšířená. 

Kyselinu mléčnou poprvé objevil chemik C. W. Scheele v roce 1780 v kyselém mléce, 

průmyslově se kyselina začala vyrábět v roce 1895 v Německu. Kyselina mléčného 

kvašení má asymetrický uhlíkatý atom a v přírodě se vyskytuje ve dvou opticky aktivních 

formách (Obr. 12), pravotočivá L(+) a pravotočivá D(-) jako opticky neaktivní neboli 

racemát (Pelikán et al., 2004). 

 

Obr. 12 Struktura isomerů kyseliny mléčné (upraveno podle Castillo Martinez et al., 2012) 

Mléční kvašení je anaerobní proces, který způsobují mikroorganismy s možnostmi 

přeměňovat sacharidy na kyselinu mléčnou.  Kyselina mléčná je důležitá a univerzální 

chemická látka, která může být také vyrobena z  obnovitelných zdrojů, jako je 

biomasa. Tento způsob fermentace je považován za nejdůležitější, který je využíván 

v potravinářském průmyslu, ale také ve farmaceutickém i polymerovém průmyslu (Okano 

et al., 2010). 

Kyselina mléčná je nejdůležitější hydroxykarboxylová kyselina a komerčně se 

vyrábí fermentací cukrů přítomných v biomase. Kromě nového použití kyseliny při syntéze 

biologicky rozložitelných polymerů může být kyselina mléčná považována jako surovina 

pro „zelenou“ chemii budoucnosti. Různé potenciálně užitečné chemické látky, jako je 

kyselina pyrohroznová, kyselina akrylová, 1-2-propandiol a laktátový ester, mohou být 

vyrobeny z kyseliny mléčné pomocí chemických a biotechnologických cest. V současné 

době jsou fosilní zdroje využívány k výrobě drtivé většiny chemikálií. Využívání fosilních 



Barbora Palkovská: Bakterie mléčného kvašení a jejich podíl na kvalitě mléčných výrobků 

2014    20 
 

zdrojů způsobuje vážné problémy v oblasti životního prostředí. Ve srovnání s chemickou 

syntézou, biotechnologický postup pro výrobu kyseliny mléčné nabízí několik výhod: 

nízké náklady na substrát, nízká spotřeba teplota a spotřeba energie. Překážkami pro 

biotechnologickou výrobu opticky čisté kyseliny mléčné je cena, cukrového substrátu jako 

zdrojů uhlíku a vysoké provozní náklady, například při  sterilizaci, která je nutná pro 

fermentační výrobu kyseliny mléčné. Přesto objevy nových zdrojů chemikálií šetrných k 

životnímu prostředí upoutává pozornost badatelů a v současné fázi, vzhledem k jejich 

"zelenějším" vlastnostem v biotechnologickém procesu pro výrobu derivátů kyseliny 

mléčné, můžou tyto deriváty nahradit chemické trasy v nadcházejících letech (Gao et al., 

2011). 

V posledních letech se poptávka po kyselině mléčné značně zvyšuje a to především 

pro její velký potenciál k produkci biologicky rozložitelných plastů, kyseliny polymléčné 

(PLA), typ šetrný k životnímu prostředí je alternativou tradičních plastů vyrobených z 

fosilních surovin. Bohužel pro vyšší výrobní náklady mají omezené použití z důvodu 

vysoké ceny kyseliny mléčné. Bakterie mléčného kvašení, jako jsou Lactobacillus 

rhamnosus a Lactococcus laris, které se používají při výrobě kyseliny mléčně, se vlivem 

fermentační optimální teploty 30 až 40 ° C, zvyšuje spotřeba energie a sní spojené náklady. 

Aby se snížily provozní náklady na výrobu kyseliny mléčné, pokračují výzkumy alternativ 

vhodné pro mléčné kvašení (Ma et al., 2014). 
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3. Přehled významných kmenů 

Rod Lactobacillus 

Rod Lactobacillus (Obr. 13) je nejvýznamější rod s více než 200 popsanými druhy 

mikroorganisů, které zaujímají největší část v kmeni Firmicutes, třídy Bacilli, řádu 

Lactobacillales a čeledi Lactobacillaceae (Claesson et al., 2007). Poprvé byl rod 

Lactobacillus popsán v roce 1901 Beijerinckem. V roce 1919 poprvé rozdělil S. Orla-

Jansen tento rod do podrodů Thermobacterium, Streptobacterium a Betabacterium, a to 

především podle jejich optimální růstové teploty (Bernardeau et al., 2006). 

Taxonomie tohoto rodu prodělala od té doby mnoho změn, jak je znázorněno v 

předešlé klasifikaci bakterií mléčného kvašení.  Proces těchto taxonomických změn je 

kontinuální a stále pokračuje; například v roce 1986 bylo popsáno 44 druhů, v roce 2003 

88 druhů a v  prosinci 2005 již 125 druhů mléčných bakterií rodu Lactobacillus (Coeuret et 

al., 2003; Bernardeau a Guguen, 2006). K měsíci březnu roku 2014 je známo 201 druhů a 

29 poddruhů bakterií rodu Lactobacillus podle http://www.bacterio.net. 

 

Obr. 13 Lactobacillus casei – mikrofotografie bakterie (SEM mikroskopie) a vzhled kolonií 

(upraveno podle Gschmeissner 2013;Miniatlas mikroorganismů 2008) 

Zástupci z rodu Lactobacillus jsou grampozitivní, nesporolující, zřídka pohyblivé, 

chemoorganotrofní, fakultativně anaerobní bakterie. Metabolismus je fermentativní s 

negativní katalýzou (Sedláček, 2007). Buňky mají tvar pravidelných tyčinek o velikosti 1 

až 6 μm, tyčinky jsou obvykle delší, mohou se vyskytovat také kokovitého tvaru, 
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uspořádané v palisádách nebo krátkých řetízcích, nikdy netvoří spóry a jen velmi vzácně 

patogenní. Často vyžadují velmi náročné půdy, na nichž vytvářejí drobné kolonie s 

pigmentem žluté až červené barvy. Teplotní optimum pro růst se pohybuje mezi 30 až 

40° C. Laktobacily jsou velmi náročné na živiny a růstové faktory. Při svém růstu požadují 

aminokyseliny, peptidy, vitaminy, soli, sacharidy, mastné kyseliny a deriváty nukleových 

kyselin (Görner a Valík, 2004). 

Rod Lactobacillus obecně při růstu na běžných médiích netvoří charakteristický 

zápach, ale naopak v potravinách přispívá k tvorbě charakteristických chuťových i 

vonných vlastností tvorbou prchavých látek jako je acetaldehyd, kyselina octová, 

aminokyseliny a v různých sýrech i H2S (Sedláček, 2007). 

Rod Lactobacillus je různorodá skupina, která zahrnuje mnoho druhů 

mikroorganismů používaných nejen při výrobě a uchovávání potravin. Přirozené přostředí 

těchno mikorganismů se velmi liší; například jsou-li obsaženy v potravicnách, rostlinách, 

odpadních vodách nebo v dutině ústní,  genitálniích a v gastrointestinálním traktu lidí a 

zvířat. Některé laktobacily v trávicím traktu jsou spojeny s příznivými účinky na lidské 

zdraví a jsou považovány za probiotika. Výzkum mikroorganismů z tohoto rodu má proto 

velký potenciál nejen v potravinářském ale také ve zdravotním průmyslu (Claesson et al., 

2007). 

Z biotechnologického a potravinářského hlediska patří tento rod mikroorganismů k 

nejdůležitějším, protože je v přírodě velmi rozšířen (Šilhánková, 2002).  

Rozdělení rodu Lactobacillus do tří základních skupin (Sedláček, 2007): 

- obligátně homofermentativníbakterie (hexosy fermentují výhradně na kyselinu 

mléčnou, pentosy ani glukonát nefermentují) 

- fakultativně heterofermentativníbakterie (hexosy fermentují na kyseliny mléčnou, či 

na směs kyseliny mléčné, octové, mravenčí a ethanolu; pentosy fermentují na kyselinu 

mléčnou a octovou) 

- obligátně heterofermentativníbakterie (hexosy fermentují na kyselinu mléčnou, 

octovou, ethanol a CO2; pentosy fermentují na kyselinu mléčnou a octovou) 
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Rod Streptococcus 

Mléčné bakterie rodu Streptococcus (Obr. 14) jsou gram-pozitivní, nepohyblivé, 

nesporulující, některé druhy tvoří pouzdra. Metabolismus jefermentativní, fakultativně 

anaerobní, chemoorganotrofní, pro růst vyžadují nutričně bohatá média. Fermentovaným 

produktem je laktát. Tvoří kyselinu mléčnou jako téměř jediný produkt svého metabolismu 

cukrů, zařazují se proto mezi homofermentativní mléčné bakterie (Šilhánková, 2002). Mají 

tvar koků o velikosti kolem 2 μm, vyskytují se ve dvojicích nebo mohou tvořit kratší i delší 

řetízky (Sedláček, 2007). Některé druhy fermentují i organické kyseliny a aminokyseliny 

(Görner a Valík, 2004). 

 

Obr. 14 Streptococcus termophylus-mikrofotografie bakterie (SEM mikroskopie) a vzhled 

kolonií (upraveno podle Gaugler 2013;Miniatlas mikroorganismů 2008) 

První rozdělení streptokoků provedl v roce 1903 H. Schottüller a rozdělil je na 

hemolytické a nehemolytické na základě jejich hemolytické reakce. α-hemolytické 

streptokoky neboli viridující, se vyznačují redukcí hemoglobinu způsobující na krevním 

agaru hnědozelené zbarvení, ß-hemolytické streptokoky se vyznačují úplným rozrušením 

membrán erytrocytů a projasněním půdy kolem koloniía γ-hemolytické streptokoky jsou 

bez hemolytické změny (Pavelka et al., 2011). Klasifikace rodu Streptococcus v posledních 

letech doznala mnoho změn, mnoho streptokoků bylo vyčleněno a dalo základ novým 

rodům (Enterococcus, Lactococcus, Vagococcus, Atopobium) (Sedláček 2007). Stále je to 

ale velmi bohatý rod a k měsíci březnu roku 2014 je evidováno 104 druhů a 20 podruhů 

podle http://www.bacterio.net.  
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Většina druhů streptokoků jsou známé jako lidské patogeny, některé z nich jsou 

velmi nakažlivé, jako je např.  S. pneumoniae nebo S. agalactiae , které jsou původci 

závažných akutních infekcí. Další patogeny, jako je S. mutant (zubní kaz) a S. sobrinus, 

jsou méně virulentní a jsou součástí mikroflóry v lidském těle. Naopak další druh, S. 

thermophilus, je nepatogenní a je obecně považována za bezpečný mikroorganismus. 

S. thermophilus je využíván pro výrobu mléčných výrobků, a proto má velký význam v 

potravinářském průmyslu (Marco et al., 2013). 

Potravinářským mikroorganismem z rodu Streptococcus je bakterie S. 

thermophilus, která je široce používaná pro výrobu jogurtů a sýrů pro velkou produkci 

kyseliny mléčné. Tento druh mléčnéhoa zásadního hospodářského mikroorganismu má 

fylogeneticky blízko k patogenním streptokokům, přesto mají mléčné streptokoky 

divergentní evoluční cestu od jejich patogenních druhů. Většina genů S. thermophilus 

související s virulencí, které jsou zapojeny do základních buněčných procesů jsou buď 

inaktivovány, nebo u mlékárenských streptokoků zcela chybí. Ztráta těchto virulentních 

funkcí vede k výrazné změně patogenního potenciálu. S. termophilus je využíván pro 

výrobu mléčných výrobků a masivní spotřeba u člověka nevyvolává žádné zdravotní rizika 

(Bolatin et al., 2004). 

S. thermophilus je hlavním mléčným streptokokem a startérem pro výrobu jogurtu a 

sýra. Mikroorganismus patří do skupiny termofilních bakterií mléčného kvašení s dobře 

vyvinutým metabolismem dusíku. S. thermophilus má hlavní význam pro potravinářský 

průmysl, jelikož je masivně používá k výrobě mléčných výrobků a je považován za druhý 

nejvýznamnější průmyslový mlékárenský startér po  druhu Lactococcus  lactis. Tradičně je 

používán v kombinaci s Lactobacillus delbrueckii subsp. bulgaricus, nebo 

s L. helveticus pro výrobu jogurtu a tvrdých sýrů jako je Ementál, Gruyére (Švýcarsko) a 

Grana (Itálie). S. thermophilus lze také použít samostatně nebo v kombinaci s laktobacily 

pro výrobu sýrů jako je Mozzarella (Itálie) a Čedar (Anglie). Komplexní symbiotický 

vztah se vyvinul na základě spolupráce s S. thermophilus a L. bulgaricus, společně jsou 

používané jako startovací kultury pro výrobu jogurtů (Hols et al., 2005). 
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Rod Lactococcus 

Mléčné bakterie rodu Lactococcus (Obr. 15) jsou gram-pozitivní, nepohyblivé, 

netvoří spóry a jsou bez pouzder. Metabolismus je fermentativní, fakultativně anaerobní, 

chemoorganotrofní, k růstu vyžadují nutričně kompletní média. Využívají velké množství 

cukrů a hlavním produktem fermentace je L(+) kyselina mléčná, nikoliv plyn. Mají 

kulovitý nebo ovoidní tvar o průměru 0,5 až 1,0 μm. Nachází se obvykle v párech nebo 

v krátkých řetízcích. Vyskytují se v mléčných výrobcích (startovací kultury) a jsou obecně 

považovány za nepatogenní pro člověka, někdy souhrnně označovány jako „mléčné koky“ 

(Sedláček, 2007). 

Do roku 2008 bylo známo 5 druhů z rodu Lactococcus. K měsíci březnu roku 2014 

je evidováno 9 druhů (L. lactis, L. garviae, L. plantarum, L. piscium a L. raffinolactis 

L.taiwanensis, L. fujiensis, L. formosensis) a 4 poddruhy (L. lactis subs. laris, L. 

lactissubsp. cremoris, L. lactis subsp. hordniae, L.  Laris subsp. tructae) zpracováno podle 

http://www.bacterio.net.  

 

Obr. 15 Lactococcus sp.– mikrofotografie bakterie (SEM mikroskopie) a vzhled kolonií 

(upraveno podle Gaugler 2013;Miniatlas mikroorganismů 2008) 

Zástupci rodu Lactococcus se běžně vyskytují na rostlinách a kůži zvířat. Druhy L. 

plantarum byly izolovány z rostlin, L. garvieae z ryb, zvířat a mléka, a L. piscium z lososů. 

Nejčastější dva zástupci rodu Lactococcus jsou L. lactis subsp. lactis a L. lactis subsp. 

cremoris, které se nacházejí v syrovém mléce, sýrech a dalších mléčných výrobcích. 

Dosahují vysoké úrovně životaschopných bakterií (>108 CFU g-1) a udrží si ji po celou 
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dobu zrání v mnoha sýrech, jako je Camembert (Francie), Serra (Portugalsko) a Pecorino 

(Itálie). Hlavní rolí L. lactis subsp. lactis a L. lactis subsp. cremoris je v mlékárenském 

průmyslu proces acidifikace,  přispívají tak k rozvoji struktury, tím že produkujících EPS 

extracelulární polymerní látky, nebo chuti produkcí aromatických sloučenin. Mohou být 

také použity pro konzervaci potravin. Studiemi z 35 evropských řemeslných mléčných 

výrobků je Lactococcus uváděn jako nejčastější zástupce bakterií mléčného kvašení, což 

představuje 38% izolátů z identifikovaných bakterií (Casalta a Montel 2008). 

Rod Enterococcus 

Mikroorganismy, které se dnes řadí do rodu Enterococcus(Obr. 16), byly poprvé 

popsány v roce 1899, francouzským vědcem Thiercelinem. Původně se pro zástupce 

enterokoků používalo označení Streptococcus faecalis, poprvé navrhl vyčlenění 

enterokoků ze skupiny streptokoků ve své práci Shrerman roku 1937, kde streptokoky 

rozdělil na pyogenní, viridující, mléčné a enterokoky. Samostatný rod  Enterococcus byl 

popsán a akceptován v roce 1984, kdy Scheifer a Kilpper-Bälz zveřejnili návrh přesunu 

tehdejších S. faecalis, S. faecium, S. avium a S. gallinarumdo rodu Enterococcus na 

základě DNA-DNA a DNA-rRNA hybridizace. Druhy byly přejmenovány na E. faecalis, 

E. faecium, E. avium a E. gallinarum (Murray a Weinstock 1999; Teixeira a Merquior 

2013; Schleifer a Kilpper-Bälz 1984); k březnu roku 2014 je evidováno 52 druhů a 2 

poddruhy z rodu Enterococcus podle http://www.bacterio.net. 

 

Obr. 16 Enterococcus faecalis – mikrofotografie bakterie (SEM mikroskopie) a vzhled kolonií 

(upraveno podle Eye Of Science 2013;Miniatlas mikroorganismů 2008) 
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Mléčné bakterie rodu Enterococcus jsou gram-pozitivní, nesportující, netvoří 

pouzdra, některé druhy jsou pohyblivé. Fakultativně anaerobní, chemoorganotrofní 

s fermentatorním metabolismem, k růstu vyžadují nutričně bohatá média. Využívají široké 

spektrum sacharidů, hlavním produktem fermentace je L(+)- kyselina mléčná, bez tvorby 

plynu na krevním agaru vyridují α-hemolýzou.Buňky jsou sféritického nebo ovoidního 

tvaru, vyskytující se po dvou nebo ve shlucích (Sedláček 2007). Nerozkládají celulózu, 

pektiny ani tuky. Účastní se procesu tvorby chuti a aroma potravin. (Görner, Valík, 2004). 

Zástupci z rodu Enterococcus jsou široce rozšířeni v prostředí (voda, půda a 

rostliny), podobně jako většina mléčných bakterií, dále v potravinách a výkalech 

obratlovců (Šilhánková, 2002). 

Enterokoky tvoří podstatnou část autochtonní mikroflóry člověka a zvířat, omezený 

počet enterokoků je nedílnou součástí lidské mikroflóry, gastrointestinálního traktua 

potravin. V lidském trávicím traktu je nejběžnějším druhem E. faecium a E. faecalis zatím 

co u většiny živočišných druhů je nejběžnějším druhem E. faecalis a E. cecorum, méně 

časté E. gallinarum a E. durans. Rostlinného původu jsou druhy 

E. mundtii a E. casseliflavus.  

Hojný zástupce z rodu Enterococcus v potravinách živočišného původu jakou jsou 

sýry, vepřové maso, hovězí maso a drůbeží masoje E. faecalis. Široký výskyt E. faecalis v 

zažívacím traktu zvířat je příčinou jeho přítomnosti v mnoha potravinách, zejména 

živočišného původu.  

Izolované druhy E.  faecalis a E. faecium se používají jako indikátory fekálního 

znečištění. Enterokoky jsou nyní považovány za normální součást potravina mikroflóry, 

nejen jako indikátory špatné hygieny. Několik enterokoků se využívá jako startovací 

kultura nebo na její ochranu, používají se v procesu fermentace potravin E. durans 

v jogurtech a E. malodoratus v sýrech, nebo ke zlepšení kvality potravin a také jako 

probiotika v potravinách a krmivech (Klein, 2003). 
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Rod Leuconostoc 

Mléčné bakterie rodu Leuconostoc (Obr. 17) jsou gram-pozitivní, nepohyblivé a 

nesportující mikroorganismy. Metabolismus fermentativní, fakultativně anaerobní, 

chemoorganotrofní, neredukují nitráty. Jsou přirozeně rezistentní k vankomycinu. Glukózu 

fermentují za produkce kyseliny a plynu, hlavní produktem fermentace je D(-) laktatát a 

etanol a vyžadují nutričně bohatá média. Tvar buněk sféritický nebo ovoidní, uspořádány 

po dvou nebo v retízcích. Optimální růstová teplota je 25 až 40 °C (Sedláček, 2007). 

K měsíci březnu roku 2014 je evidováno 23 druhů a 4 poddruhy bakterií rodu Leuconostoc  

zpracováno podle http://www.bacterio.net 

 

Obr. 17 Leuconostoc lactis – mikrofotografie bakterie (SEM mikroskopie) a vzhled kolonií 

(upraveno podle Scimat 1999;Miniatlas mikroorganismů 2008) 

Zástupci rodu Leuconostoc se běžně vyskytují na povrchu rostlin a jejich kořenech, 

které tvoří jejich přirozenou ekologickou niku, z tohoto prostředí se jednoduše šíří do 

rostliných materiálů jako je zelenina a siláž. Jejich přítomnost v mléce a mléčných 

výrobcích je vysvětlená důsledkem kontaminace v průběhu dojení, nebo procesem 

pasterizace neboť mají schopnost dlouze přežívat na povrchu materiálů. Obecně proto není 

Leuconostoc považován za součást lidské mikroflóry, i když byly některé druh 

Leuconostoc izolovány z mateřského mléka, vnitřních tekutin (krev, moč, sekret) i lidských 

výkalů. Bakterie rodu Leuconostoc zastupují důležitou roli fermentačních procesů u mnoha 

mléčných výrobků (syrové mléko, sýry, smetana, máslo), včetně fermentovaných potravin 

(kyselé zelí, salámy). Fermentace druhů L. mesenteroides subsp. cremoris a L. lactis, které 
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jsou používané při výrobě másla, smetany a některých čerstvých mléčných výrobků, 

zvyšují nutriční kvalitu potravin tím, že usnadňují stravitelnost a mohou ovlivňovat chuť, 

kyselost a texturu konečných produktů. Tyto druhy Leuconostoc jsou také zastoupeny při 

výrobě řemeslné výrobě francouzských a evropských sýrů (Hemme a Foucaud-

Scheunemann, 2004). Vzhledem k dlouhé historii užívání rodu Leuconostoc 

v mlékárenském průmyslu lze tyto mikroorganismy považovat za bezpečné (Ogier et al., 

2008). 

Rod Pediococcus 

Mléčné bakterie rodu Pediococcus (Obr. 18) jsou gram-pozitivní, nepohyblivé a 

nesportující mikroorganismy. Metabolismus fermentativní, fakultativně anaerobní, 

chemoorganotrofní, neredukují nitráty, vyžadují nutričně bohatá média. Jsou přirozeně 

rezistentní vůči vankomycinu stejně jako Leuconostoc. Glukóza je fermentována za 

produkce kyseliny, bez plynu. Hlavním produktem fermentace je L (+) laktát. Buňky 

sféritického tvaru o průměru asi 1 μm, nikdy nejsou prodloužené, tvoří tetrády, vzácně 

uspořádány samostatně. Optimální růstová teplota je 25 až 40 °C (Sedláček, 2007). 

K měsíci březnu roku 2014 je evidováno 15 druhů bakterií rodu Pediococcus podle 

http://www.bacterio.net 

 

Obr. 18 Pediococcus acidilactici – mikrofotografie bakterie (SEM mikroskopie) a vzhled 

kolonií (upraveno podle CSPM 1999;Miniatlas mikroorganismů 2008) 
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Vyskytují se především na rostlinném materiálu v potravinách i nápojích, obecně 

jsou považovány za nepatogenní, ojediněle byly izolovány z klinického materiálu. Mezi 

zástupce rodu Pediococcus patří P. damnosus, P. pentosaceus, P. acidilactici z nichž 

některé jsou velmi obávanými kontaminanty v pivovarnictví, neboť tvoří biacetyl, který 

nepříznivě ovlivňuje chuť piva (Sedláček, 2007). 

Nejdůležitějšími zástupci rodu Pediococus jsou P. pentosaceus a P. acidilactici 

používané jako startovacích kultur v mase, zeleně a mléce. Tito zástupci u výrobků 

mléčného kvašení způsobují charakteristickou změnu chuti a rozšiřují životaschopnost 

několika produktům. P. pentosaceus a P. acidilactici produkující inhibiční látky, jako jsou 

bakteriociny a také produkují pediociny které jsou účinné proti širokému spektru gram-

pozitivních bakterií, včetně Listeria monocytogenes, Staphylococcus aureus, Clostridium 

perfringens a Clostridium botulinum. Mají také schopnost přežít v gastrointestinálním 

traktu díky probiotickému potenciálu a dokazatelně podporují imunitní systém jedince 

(Mora et al., 1997; Holland et al., 2011). 

Rod Bifidobacterium 

Mikroorganismy z rodu Bifidobacterium (Obr. 19) poprvé izoloval a popsal H. 

Tissier roku 1900 z trusu kojenců. Jejich původním názvem byl Bacilus bifidus, roku 1924 

S. Orla-Jansen navrhl klasifikaci jako samostatný druh pod dnešním názvem 

Bifidobacterium, zařazen do rodu Lactobacillus na základě podobnosti bifidobakterií 

s laktobacily a skupina byla tvořena 8 drůhy bifidobakterií. Řazení přetrvalo až do roku 

1974, ale s 8. vydáním Bergey´s manual byly bakterie rodu Bifidobacterium zařazeny do 

rodiny Actinomycetaceae a řádu Actinomycetalesa bylo uznáno 24 nových druhů 

mikroorganismů řazených mezi bifidobakterie. Nyní Bifidobakaterie tvoří fylogenetický 

koherentní rod, který se řadí do domény Bacteria, kmene Actinobacteria, třídy 

Actinobacteria, řádu Bifidobacteriales a čeledě Bifidobacteriaceae (Leahy et al., 2005). 

K měsíci březnu roku 2014 je evidováno 49 druhů a 9 poddruhů bakterií rodu 

Bifidobacterium zpracováno podle http://www.bacterio.net. 
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Obr. 19 Bifidobacterium sp.– mikrofotografie bakterie (SEM mikroskopie) a vzhled kolonií 
(upraveno podle CSPM 2013;Miniatlas mikroorganismů 2008) 

Mléčné bakterie rodu Bifidobacterium jsou gram-pozitivní, nepohyblivé, 

nesportující, neacidorezistentní, anaerobní a chemoorganotrofní bakterie. Fermentují 

aktivně mnoho širokou škálu cukrů za produkce kyseliny octové a mléčné v poměru 3:2, 

CO2 a netvoří kyselinu máselnou ani propionovou. Optimální teplota pro růst bakterií je 37 

až 41 °C. Bakterie mají tvar tyčinek s rozmanitými tvary, nejčastěji mírně zakřivené ve 

tvaru písmene “Y“ a “V“ až kyjovité s náznaky větvení. Uspořádané jednotlivě nebo ve 

dvou, občas se mohou vyskytovat v řetízcích či palisádách. Charakteristickým enzymem 

rodu Bifidobacterium je fruktóza-6fosfát-fofoketoláza (Sedláček, 2007). 

Mikroorganismy rodu Bifidobacterium se běžně nacházejí v ústech a střevním 

traktu živočichů, včetně člověka dále je nalezneme u hmyzu a v odpadních vodách. 

Bifidobakterie jsou nedílnou a prospěšnou součástí střevní mikrofóry, u kojenců tvoří až 

90% podíl osídlení, kde napomáhají udržovat rovnováhu mikrofóry a zneškodňují jiné 

patogenní mikroorganismy nacházející se ve střevech (Sedláček, 2007). Bifidobakterie 

jsou převládajícími druhy především střevní mikroflóry zdravých lidí. Mikroorganismy 

jsou dlouho považovány za bakterie s probatickými, výživnými a terapeutickými vlastnosti 

s jejich přínosem pro zdraví. Udržují zdravou střevní mikroflóru a integritu, zlepšují 

laktózu, podporují stravitelnost a trávení, mají antikarcinogení činnost, snižuji hladinu 

cholesterolu v krvi, syntetizují vitamíny B-komplexu a usnadňují vstřebávaní vápníku 

(Shang, 2013). 
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Lidský střevní trakt naskýtá velké množství aktivních a komplexních společenství 

mikroorganismů. Střevní mikroflóra má několik významných rolí při trávení potravy, 

endogenním a exogenní metabolismu látek, imunomodulaci a inhibici kolonizace 

patogenních bakterií a procesů, které jsou důležité pro zachování zdraví. Zástupci z rodu 

bifidobakterií jsou nejvíce převládajícími mikroorganismy v lidském střevě. Přispívají k 

prospěchu mikroflóry v zažívacím traktu a tvoří další důležité aspekty pro celkový 

zdravotní stav (Ishizuka, 2012). Mezi prvními striktně anaerobními mikroorganismy, které 

kolonizují střeva donošených novorozenců, patří právě bifidobakterie, které vznikají 

během prvního týdne života. U nedonošených novorozenců je tento proces kolonizace 

pozastaven, což vede ke zdravotním problémům novorozenců (Andriantsoanirina et al., 

2013). Kolonizace střeva v raném dětství je mnohostranný proces, který představuje 

kritické období pro vývoj střevní mikroflóry a zrání imunitního systému, proto 

bifidobakterie tvoří hlavní prvek v kojenecké stravě (Landete et al., 2014). 

Různé druhy bifidobakterií  jsou schopné metabolizovat komplexní oligosacharidy, 

většinou rostlinného původu, jako je amylóza, cellodextrins, inulin, rafinóza, 

xylooligosaccharidy, fruktooligosacharidy,a galaktooligosacharidy. Bifidobakterie 

využívají tyto oligosacharidy jako zdroj uhlíku a energie. U kojenců je hlavním zdrojem 

uhlíku, lidské mléko s oligosacahridy pro správný rozvojové střevní mikroflóry (Garrido et 

al., 2013). 
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4. Environmentální význam bakterií mléčného kvašení 

4. 1 Probiotika 

Historie 

Před více než sto lety v roce 1908 Ilja Mečnikov, držitel Nobelovy ceny prohlásil, 

že dlouhý a zdravý život bulharských rolníků je zapříčiněn jejich dlouhodobou konzumací 

mléčných kysaných výrobků. I. Mečnikov usoudil, že konzumací těchto výrobků pozitivně 

ovlivňují svou střevní mikroflóru, protože se tyto mikroorganismy podílí na procesu 

snížení patogenních bakteriálních populací ve střevech. V roce 1965 byl poprvé použit 

termín „probiotika“, který popisoval látky vylučované jedním organismem a zároveň 

stimulují růst druhého organismu (Gupta a Garg, 2009). Definice tohoto termínu od té 

doby proděla mnoho úprav v roce 1974 R. B. Parker použil termín probiotika, tak jak jej 

vnímáme dnes: „Probiotika jsou organismy a látky, které přispívají k mikrobiální 

rovnováze střeva“. Později v roce 1989 R. Fuller tuto definici upravil a její znění je stále 

platné: „Probiotika jsou živé mikroorganismy přidávané do potravin, které příznivě 

ovlivňují zdraví jejich konzumenta zlepšením rovnováhy jeho střevní mikroflóry“ 

(Schrezenmeir a Vrese, 2001). 

Mezinárodně schválená definice probiotik, která byla ustanovena roku 2001 

světovou zdravotnickou organizací Food and Agriculture Organization charakterizuje 

probiotika jako: „živé mikroorganismy, které při konzumaci v dostatečném množství mají 

pozitivní vliv na zdraví hostitele“ (Sanders, 2008). 

Charakteristika probiotik 

Probiotika jsou živé mikrobiální buňky, které při podání v dostatečném množství 

poskytují blahodárné účinky na zdraví hostitele tím, že stimulují jejich imunitní systém. 

Zlepšují vstřebávání laktózy, podporují produkci enzymů a vitamínů, snižují cholesterol v 

krvi, inhibují patogeny, a mají protinádorové vlastnosti. Nedávné výsledky naznačují, že 

tyto účinky jsou specifická pro určitý kmen a závisí na jejich dávkování. Mezi velmi 

rozsáhlá, studována a široce používaná probiotika patří právě bakterie mléčného 

kvašení, Lactobacillus a Bifidobacterium, které jsou uvedeny v (Tab.2) (Vohra, 2012). 



Barbora Palkovská: Bakterie mléčného kvašení a jejich podíl na kvalitě mléčných výrobků 

2014    34 
 

Tabulka 2: Mikroorganismy považované za probatika (upraveno podle Holzapfel et al., 
2001). 

 

Při praktickém využití probatik je důležité, aby jejich užívání přinášelo hostiteli 

pozitivní efekt, což je podmíněno několika 

zásadními faktory. Musí být podáváno 

dostatečné množství izolovaných nebo 

kombinovaných bakterií s probiotickým 

účinkem. Je nutné zajištění jejich stability, 

která závisí na technologii výroby a 

následném skladování, především 

v chladných podmínkách, protože bakterie 

jsou termolabilní. Podmínkou léčby 

probiotiky je zajištění jejich bezpečnosti 

(Solař, 2010).  

Obr. 20 Požadavky kladené na probiotika (Rada, 2011) 

V průběhu mnoha let byly objeveny různé kmeny bakterií, které mají probiotické 

vlastnosti. Jsou to především bakterie produkující kyselinu mléčnou (enterokoky, 

laktobacily, laktokoky, streptokoky, bifidobakterie) a kvasinky Saccharomyces v mléčných 

probiotických výrobcích (kysaném a čerstvém mléce v sýrech, jogurtech, tvarohu a 

smetaně). Probiotický výzkum naznačuje celou řadu potenciálních a ověřených 

Lactobacillus species Bifidobacterium species 
Další bakterie mléčného 

kvašení 
L. acidophilus 
L. amylovorus 
L. casei 
L.crispatus 
L. delbrueckii subsp. 
bulgaricus 
L.gallinarum 
L.gasseri 
L.johnsonii 
L.paracasei 
L.plantarum 
L.reuteri 
L.rhamnosus 

B.adolescentis 
B. animalis 
B.bifidum 
B. brece 
B. infantis 
B. lactis 
B. longum 
 

E. faecalis 
E. faecium 
L. lactis 
L. mesenteroides 
P.acidilactici 
S.thermophilus 
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zdravotních přínosů pro hostitelský organismus. Určité účinky lze však přiřadit pouze k 

testovaným kmenům, nikoliv celé skupině probiotik, jak je uvedeno v (Tab. 3). 

Charakteristickým znakem probiotických mikroorganismů je jejich schopnost přežít 

transport v horní části gastrointestinálního traktu a poté kolonizovat střevo (Song et al., 

2012). 

Tabulka 3: Základní probiotické organismy a jejich vliv na lidské zdraví (upraveno podle 
Figueroa-Gonzáles et al., 2011). 

Mikroorganismus Vliv na lidské zdraví 

Bakterie mléčného 
kvašení 

L.rhamnosus 

Snižuje nežádoucí střevní průchodnost způsobenou 
kravským mlékem nebo rotavirovou infekcí. 

Napomáhá zkracovat průběh průjmového 
onemocnění. 

L. casei 

Snižuje dobu trvání a závažnost průjmového 
onemocnění, stimuluje imunitní systém střev, 

zmírňuje závažnost Crohnovy nemoci a má silné 
antimikrobiální vlastnosti 

L. casei Shirota 

Zabraňuje průjmům způsobené viry nebo 
bakteriemi (prevence), má nejsilnější účinky na lidské 

zdraví z hlediska nesnášenlivosti laktózy. Prevence 
proti recidivě povrchového karcinomu močového 

měchýře po operaci. 

L. acidophilus 

Produkuje kyselinu mléčnou s funkcí snižovat pH 
ve střevech a přispívá k potlačení růstu patogenní 

mikroorganismů jako je Salmonella spp. nebo kmeny 
Escherichia coli. Zvyšuje tvorbu protilátek a snižuje 

cholesterol v krvi. 

L. johnsonii 
Snižuje počet buněk Helicobacter pylori a výskyt 

gastritidy žaludku. 

L. plantarum 
Vytváří krátké řetězce kyseliny mléčné, které 

inhibují tvorbu karcinogenních produktů v těle. 

Bifidobakterie 

B. bifidum 
Konkuruje na prostor a živiny proti patogenním a 

hnilobným bakteriím, snižuje výskyt průjmů a 
zvyšuje reakci protilátek v těle. 

B. brece 
Aktivuje humorální imunitní systém produkce 

imunoglobulinu, proti rotavirům. 

B. infantis Působí jako prevence proti zácpě a průjmům. 

B. animalis 
Normalizuje střevní motilitu střev a snižuje riziko 

vzniku akutního průjmu u dětí a dospělých. 

Kvasinky 
Saccharomyces 

cereviae 
boulardii 

Působí jako prevence proti cestovnímu 
průjmu,kolitidy a enterokolitidy patogenního původu. 

Snižuje riziko průjmů spojeného s užíváním 
antibiotik. 
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4. 2 Prebiotika 

Historie 

Koncept prebiotik je podstatně mladší a výrazně se vyvíjel v průběhu času. Poprvé 

byl termín „prebiotika“ zaveden G. Gibsonem a M. Roberfroidem v roce 1995. Prebiotika  

byla definována jako: „Nestravitelné složky potravy, které mají příznivý vliv na hostitele 

svou selektivní stimulací růstu nebo aktivity jednoho nebo omezeného počtu probiotických 

bakterií ve střevě“. V roce 2004 G. Gibson upravil původní definici prebiotik: „Prebiotika 

jsou selektivně fermentované složky, které umožňují specifické změny ve složení nebo 

činnosti trávicí mikroflóry a mají prokazatelný přínos na hostitelovo zdraví“. Definice se 

shodují v selektivním účinku na mikrobiální flóru, která vede ke zlepšení zdravotního 

stavu hostitele (Rada, 2011). 

Charakteristika prebiotik 

Aby mohly být složky potravin považovány za prebiotika, musí splňovat základní 

kritéria. Musí prokazovat odolnost vůči štěpení anesmí být hydrolyzovány ani absorbovány 

v horní části gastrointestinálního traktu, musí být naopak fermentovatelná střevními 

bakteriemi. Musí mít selektivní účinek na mikrobiální flóru, která má v souvislosti na 

zdraví prospěšnéúčinky, stimulují růst žádoucích nebo metabolicky aktivních bakterií 

s potenciální schopností ovlivnit střevní mikroflóru tak, aby převažovaly zdraví prospěšné 

mikroorganismy (Figueroa-Gonzáles et al., 2011).  

Pro člověka je prvním a nejlepším zdrojem prebiotik mateřské mléko, které 

obsahuje až 15g  nestravitelných oligosacharidů v 1 litru. Tyto oligosacharidiy mají funkci 

prebiotické podpory bifidobakterií ve střevě kojenců, ale také mají vliv na rozvoj nervové 

soustavy a vstřebávání vápníku. Oligosacharidy obsažené v mateřském mléce mají 

komplikovanou strukturu, do roku 2011 jich bylo popsáno na 130 a jejich umělá příprava 

je prakticky nemožná. Jako prebiotika v potravinách a krmivech se používají 

fruktooligosacharidy nebo galaktooligosacahridy (Rada, 2011). 

Většina prebiotik jsou sacharidy s krátkým řetězcem a stupněm polymerace dva a 

více, které jsou odolné vůči trávicím enzymům v pankreatu. Hlavní zástupci prebiotik jsou 

uvedeny v (Tab. 4). Prebiotické oligosacharidy mohou být vyráběny extrakcí z rostlinných 
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materiálů, mikrobiální a enzymatickou syntézou i enzymatickou hydrolýzou 

polysacharidů. Různé druhy prebiotik jsou vyráběny v průmyslovém měřítku a jsou tak 

široce dostupné na trhu (Figueroa-Gonzáles et al., 2011).  

Tabulka 4: Hlavní zástupci prebiotik (upraveno podle Figueroa-Gonzáles et al., 2011). 

Uhlohydrát Chemická struktura Způsob výroby 
Stupeň 

polymerizace 

Inulin β (2-1)-fruktany 
Extrakce z kořene čekanky a 

Agave tequilana 
2-65 

Fructo 
oligosacharidy 

β (2-1)-fruktany 
Transfruktosylace sacharózy 

nebo hydrolýza inulinu 
z čekanky. 

2-10 

Galaktooligosa
charidy 

Galaktózy, oligomery a 
jednotky glukózy, laktózy 

a galaktózy 

Pomocí enzymů β-
galaktosidasy z laktózy 

2-5 

Sójové 
oligosacharidy 

Směs rafinózy a 
stachyózy 

Extrakt sojových bobů 3-4 

Xylo 
oligosacharidy 

β (1-4)-xylóza 

Enzymatická hydrolýza 
xylanu, hydrolytická 

degradace xylanu párou, 
vodou nebo ředěnými roztoky 

minerálních kyselin 

2-4 

Isomalto 
oligosacharidy 

α (1-4)-glukóza a 
rozvětvená α (1-6)-

glukóza 

Enzymatická syntéza 
sacharózy, mikrobiální nebo 

enzymatická 
transgalaktosylace maltózy 

2-8 

Pyrodextriny 
Směs oligosacharidů 
obsahujících glukózu 

Pyrolýza brambor nebo 
kukuřičného škrobu. 

Různě 

4. 3 Synbiotika 

Synbiotika jsou látky vzniklé kombinací prebiotik a probatik s očekávaným 

synergickým účinkem. Tato kombinace zlepšuje přežití probiotických mikroorganismů 

tím, že poskytuje snadno dostupný nutriční zdroj pro cílový organismus, zlepšuje tak 

fermentaci a přináší výhody pro hostitele. Takovým příkladem  synbiotik jsou jogurty 

s obsahem probiotických bifidobakterií a nebiotickou oligofruktózou (Rada, 2011; Weese, 

2002). 
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4. 4 Biotechnologický význam v odvětví průmyslu 

Bakterie mléčného kvašení jsou známy pro jejich široké použití v potravinářském, 

farmaceutickém a chemickém průmyslu. V poslední době bakterie mléčného kvašení 

vzbudily zájem pro svou schopnost vylučovat extracelulární polysacharidy nebo glukany, 

které mají nesmírnou komerční hodnotu pro jejich průmyslové využití užitečných 

fyzikálně-chemických vlastností. Glukany odvozené z bakterií mléčného kvašení mají 

klíčovou úlohu při zlepšování pocitových a chuťových vlastností u fermentovaných 

potravin a podporují prospěšné fyziologické účinky na lidské zdraví, jako je protinádorová 

aktivita, imunomodulační aktivita a antikarcinogenita. Modulace biochemických vlastností 

glukanů vyžaduje důkladné pochopení jeho biosyntetické dráhy a vztahu mezi strukturou 

glukanů a funkčními efekty, které se od nich po přidání do potravinářské matrice očekávají 

(Das, 212). S pokrokem v bioinformačních technologií je základ projektu, včasného a 

reálného zahájení sekvenování genomu, správné zajištění reprezentativních probiotických 

mikroorganismů. Rychle rostoucí počet publikovaných článků o sekvenování bakteriálního 

genomu mléčných bakterií, umožňuje využít postupy této sekvenční informatice ve 

studiích týkajících se probiotické technologie. Sekvenovaný genom probiotického 

mikroorganismu, může být použit pro studium genové exprese (transkripce), růst 

fermentorů, změny během zpracovávání probiotik a identifikování nových genů důležité 

pro technologickou funkci probiotik. Znalostí genů důležitých pro technologické funkce a 

rychlý vývoj genetické manipulace rodu Lactobacillus a Bifidobacterium může v budoucnu 

umožnit přizpůsobení technologických vlastností probiotických kmenů (Song et al., 2012). 

Potravinářský průmysl 

Bakterie mléčného kvašení jsou důležité průmyslové mikroorganismy, které se 

používají po celém světě v různých průmyslově fermentovaných potravinách. Základním 

průmyslovým parametrem je rychlá tvorba kyseliny mléčné z dostupného zdroje uhlíku, 

způsobující okyselení potravinářské suroviny, která je kritickým parametrem při 

konzervaci těchto produktů. Nejdůležitější aplikací z bakterií mléčného kvašení je jejich 

využití v mlékárenském průmyslu, kde se používají pro výrobu jogurtů, sýrů, kynutého 

pečiva, zelí, okurek, piva, vína a jiných fermentovaných potravin, ale také krmiva a siláže 

(Kleerebezem a Hugenholtz, 2003). Bakterie mléčného kvašení mohou produkovat celou 
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řadu funkčních oligosacharidů, které jsou aplikací prebiotik, nutraceutik, 

imunostimulátorů, sladidel a léků proti rakovině tlustého střeva. Dále prodlužují životnost 

potravin, kyselina mléčná zvyšuje chuťové a nutriční hodnoty a zlepšuje texturu potravin. 

Některé bakterie mléčného kvašení při výrobě proteinových antimikrobiálních sloučenin 

(bakteriociny), podporují kažení potravina a inhibují v potravinách růst patogenních 

bakterií, jsou používané jako potravinářské přídatné látky (Das, 2012). 

Výroba fermentovaných potravin u bakterií mléčného kvašení je založená na 

využití startovacích kultur, které iniciují okyselení suroviny. Startovací kultura je 

definovaná jako mikrobiální přípravek s velkým množstvím buněk alespoň jednoho 

mikroorganismu, který má být přidán do suroviny pro výrobu fermentované potraviny, pro 

zrychlení a řízení procesu kvašení. Bakterie mléčného kvašení v tomto průmyslu zastávají 

největší část a mají za sebou dlouhou a bezpečnou historii aplikací a spotřeby při výrobě 

fermentovaných potravin a nápojů. Způsobují okyselení suroviny, co vede ke zvýšení 

trvanlivosti a bezpečnosti mikrobiální látky obsažené v potravině, zlepšuje strukturu a 

přispívá k tvorbě příjemné chutě. Historie fermentovaných potravin byla založena na 

spontánním kvašení, přidáním vybraných startovacích kultur je pokrokem v oblasti 

zpracování fermentovaných potravin, což má za následek vysoký stupeň kontroly procesu 

a standardizace konečného produktu. V dnešní době, kdy spotřebitelé věnují velkou 

pozornost na stav potravin a jejich zdravotní účinek se v důsledku toho na trh dostávají tvz. 

funkční potraviny. Funkční startovací potraviny jsou spouštěče, které mají alespoň jednu 

funkční vlastnost.  Vlastnosti mohou přispět k bezpečnosti potravin nebo nabídnout 

nutriční a zdravotní výhody. Využití funkčních startovacích kultur je proto 

v potravinářském průmyslu předmětem zkoumání. Fermentované potraviny a základní 

zástupci bakterií mléčného kvašení v nich obsažené jsou uvedeny v (Tab. 5) (Leroy a 

Vuyst, 2004). 
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Tabulka 5: Fermentované potraviny a nápoje obsahující bakterie mléčného kvašení 
(Upraveno podle Leroy a Vuyst, 2004). 

Fermentované produkty Bakterie mléčného kvašení 

Mléčné výrobky 

Tvrdé sýry 

L. lactic subsp. lactis, L. lactis 
subsp. cremoris, L. lactic 
subsp. lactis var. diacetylactis, 
Leuc. mesenteroides subsp. 
cremoris 

Švýcarský a italský typ sýrů 

Lb. delbrueckii subsp. lactis, 
Lb. helveticus, Lb. casei, Lb. 
delbruckii subsp. bulgaricus, 
S. thermophilus 

Máslo podmáslí 

L. lactic subsp. lactis, L. lactic 
subsp. lactis var. diacetylactis, 
L. lactis subsp. cremoris, Leuc. 
mesenteroides subsp. cremoris 

Jogurt 
Lb. delbrueckii subsp. 
bulgaricus, S. thermophilus 

Kvašené probiotické mléko 
Lb. casei, Lb. acidophilus, Lb. 
rhamnousus, Lb. johnsonii, B. 
lactis, B. bifidum, B. breve 

Kefír 
Lb. kefír, Lb. kefiranofacies, 
Lb. brevis 

Kvašená zelenina 

Kyselé zelí 
Leuc. mesenteroides, Lb. 
plantarum, P. acidilactici 

Kyselé okurky 
Leuc. mesenteroides, P. 
cerevisce, Lb. brevis, Lb. 
plantarum 

Kvašené olivy 
Leuc. mesenteroides, Lb. 
pentosus, Lb, plantarum  

Fermentované maso 
Kvašená klobása (USA) P. acidilactici, P.pentosaceus 

Kvašená klobása (EU) Lb. sakei, P. pentosaceus 
Výrobky z ryb Lb. alimentarius, C. Piscicola 

Fermentované obiloviny Kvásek 

Lb. sanfransiscensis, Lb. 
farciminis, Lb. fermentum, Lb. 
brevis, Lb. plantarum, Lb. 
amylovorus, Lb.reuteri, Lb. 
pontis, Lb. panis, Lb. 
alimentarius, W. cibaria 

Alkoholické nápoje 
Rýžové víno Lb. sakei 

Víno (jablečné-mléčné 
kvašení) 

O. oeni 

Zkratky:B. (Bifidobacterium), C.(Carnobacterium), L. (Lactococcus), Leuc. (Leuconostoc) Lb. 
(Lactobacillus), O. (Oempcpccus), P. (Pediococcus), S. (Streptococcus), W. (Weissela) 
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Zemědělský průmysl 

Zvýšený zájem spotřebitelů o zdravou stravu a měnící se stravovací návyky, 

vytvořily poptávku po nových funkčních potravinách, které mají příznivý vliv na zdraví 

spotřebitele. Probiotické potraviny jsou fermentovanými produkty, které obsahují 

dostatečné množství vybraných živých mikroorganismů a mají příznivý vliv na lidský 

organismus. V současné době je většina probiotik k dispozici na mléčné bázi, avšak nyní 

jsou vyvíjeny obiloviny, které se ukázaly jako zdravější alternativa k vývoji nových 

nemléčných probiotických potravin, protože mohou překonat některé z nevýhod spojených 

s fermentovanými mléčnými výrobky, jako je intolerance laktózy, alergie a vliv na hladinu 

cholesterolu v krvi. Různé obiloviny mají komplexní složení živin a při smísení v určitém 

poměru, mohou výrazně změnit vlastnosti potravin. Substráty mohou změnit dostupnost 

živin pro fermentaci a ovlivnit tak růst mikroorganismů a metabolismu, mohou tak výrazně 

ovlivnit organoleptické a funkční vlastnosti potravin. Studie využívající fermentovaných 

obilovin pro výrobu probiotických potravin ve většině případů využívají jednotlivé 

substráty obilovin. Úspěch nových probiotických produktů nemůže spoléhat pouze na 

schopnost poskytnout dostatek probiotických buněk, které mohou přežít v lidském 

gastrointestinálním traktu, ale také poskytnout přiměřené množství organoleptických 

vlastnosti v produktu, které musí být přijatelné pro spotřebitele Hlavním cílem studia je 

zkoumání složení cereálních médií s inokulem (slad a ječmen) a jejich fermentačních 

parametrů pomocí bakterií (L. plantarum a L. acidophilus), dále výroba nových nápojů na 

bázi probiotických bakterií mléčného kvašení produkovaných z obilovin (Rathore et al., 

2012). 

Lékařský průmysl 

Kravské mléko a odvozené mléčné výrobky mají významné nutriční a funkční 

vlastnosti v lidské stravě. Nicméně, alergie na bílkovinu kravského mléka je jednou 

z nejčastějších alergií vyskytující se u novorozenců, kojenců a batolata může způsobit 

vážné zdravotní problémy. Za hlavními alergeny kravského mléka jsou považovány 

syrovátkové bílkovinyα-laktalbumin (α-LA), β-laktoglobulin (β-LG), α-kasein (α-CN, α 

S1-CN a α S2 -CN) a β-kasein (β-CN). Imunoglobulin E (IgE) zprostředkovaná reakci na 

mléčné bílkoviny a může tak vyvolat kožní, respirační a gastrointestinální reakce, 

v extrémních případech může vyvolat dokonce i systémové anafylaxe (Monaci et al., 
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2006). Vzhledem k tomu že kravské mléko je nejdůležitějším zdrojem vápníku a živin, 

zejména pro děti, je velmi obtížné kravské mléko zcela vyloučit ze stravy. V současnosti 

existuje mnoho studií týkajících se možných způsobů, jak snížit počet antigenu mléčných 

bílkovin a přecitlivělosti (Lakshaman et al., 2011). Fermentace je tradiční technologie 

zpracování mléka v potravinářském průmyslu, mléčné výrobky jako jsou jogurty tvaroh, 

kysané mléčné výrobky a další, jsou známy pro své vlastnosti podporující lidské zdraví. 

Kromě funkcí zlepšení biologické dostupnosti živin a snížení patogenních bakterií 

v zažívacím traktu, regulují imunitní systém a mohou také případně snížit alergické 

příznaky na bílkovinu kravského mléka. Jsou studovány účinky fermentace Lactobacillus 

casei na antigenicitu a zbytkové alergie z α-LA, β-LG, α-CN a β-CN za použití 

polyklonálních protilátek (Shi et al., 2014). 

 Byly publikovány pozitivní účinky rodu Lactobacillus v procesu kvašení na 

antigenicitu a imunoreaktivitu mléčných bílkovin. Byla prokázána schopnost snížit β-LG 

antigenicitu, vlivem bakterií bylo dosaženo snížení až o 70%, ve sladkém syrovátku a více 

než 90% v odstředěném mléce, ve srovnání s jejich počáteční hodnoty. Prokázalo se, že 

bakterie mléčného kvašení mají komplexní proteolytický systém, který zahrnuje zejména 

proteinázy a peptidázy. Proteolytický systém bakterií mléčného kvašení je nezbytný pro 

jejich růst v mlékárenském odvětví a významně přispívá ke snížení antigenicity a alergií. 

Probiotické bakterie mohou podporovat endogenní bariérové mechanismy u pacientů s 

atopickou dermatitidou a inhibovat potravinové alergie, a tím zmírnit střevní zánět. 

Lactobacillus casei je významným členem bakterií mléčného kvašení a je přirozenou 

součástí mikroflóry v zažívacím trakt. Fermentace L. casei může významně snížit citlivost 

lidského imunitního systému na zbytkové alergeny čtyř hlavních mléčných bílkovin v 

odstředěném mléce (Ahmadova et al., 2013;  El-Ghaish et al., 2011; Shi et al., 2014).  
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5. Závěr 

Bakterie mléčného kvašení jsou velmi pestrou a biotechnologicky zajímavou 

skupinou bakterií, která je známa pro široké použití v potravinářském, farmaceutickém i 

chemickém průmyslu a v mnoha dalších odvětvích lidské činnosti. Jsou přirozenou 

součástí nejen lidského ale i živočišného organismu, kde se nejčastěji vyskytují v 

gastrointestinálním traktu. Většina těchto bakterií se využívá v potravinářském průmyslu, 

kde se využívá jejich vlastností a schopností snižovat obsah sacharidů, udržovat nízké pH a 

také konzervace která ovlivňuje chuť a trvanlivost výrobku. Tyto kultury mikroorganismů 

jsou především využívány v mlékárenském průmyslu při výrobě pasterizovaného mléka, 

jogurtů nebo sýru, ale také při výrobě fermentované zeleniny, uzenin, pekařského těsta i 

alkoholových nápojů. Ve farmaceutickém průmyslu se především uplatňují jejich 

probiotické účinky a jejich příznivý vliv na lidské zdraví. Pro své imunomodulační a 

antikarcinogení schopnosti jsou využívány jako přírodní alternativa k syntetickým léčivým 

preparátům jako nejrůznější antibiotika (nisin, rod Lactococcus). Jsou vhodným doplňkem 

stravy a také jsou indikátorem fekálního znečištění (rod Enterococcus). 
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