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Anotace 

 V této bakalářské práci se zabývám významem selektivně-diagnostických živných 

médií ve studiu bakteriálních mikroorganismů a pozorováním růstu vybraných 

bakteriálních kmenů na konkrétních médiích. V první části je popsán vliv nejdůležitějších 

fyzikálních a chemických faktorů a složek selektivně-diagnostických živných médií na růst 

mikroorganismů. V další části jsou charakterizovány základní typy živných půd jejich 

rozdělení, příklady surovin k přípravě živných půd a složení některých základních médií. 

Následně jsou vyjmenovány významná selektivní a diagnostická média, rozdělená podle 

toho, v jakém odvětví se využívají. Dále je zpracován jejich význam ve studiu morfologie 

bakterií a způsob popisu morfologie kolonií kultivovaných kultur. V poslední části jsou 

zaznamenány výsledky experimentu, kterým jsou ověřeny růstové a morfologické 

vlastnosti vybraných bakteriálních kmenů na určitých živných médiích. 

Klíčová slova 

Selektivně-diagnostické živné médium, živná půda, mikroorganismus, bakterie, vliv 

živných půd, růst mikroorganismů. 

Abstract   

In this thesis deals with the importance of selective diagnostic culture media in the 

study of bacterial microorganisms and observing the growth of selected bacterial strains on 

specific media. The first part describes the influence of the most important physical and 

chemical factors and components of selective diagnostic culture media for microbial 

growth. In the next part are characterized the basic types of culture media, their 

distribution, examples of raw materials for the preparation of culture media and the 

composition of some basic media. The following are listed significant selective and 

diagnostic media, broken down according to what industry are used. Further processing of 

their importance in the study of the morphology of bacteria and a way to describe the 

morphology of the colonies cultivated crops. In the last part the experiment results are 

reported, which are verified by growth and morphological properties of selected bacterial 

strains on certain culture media. 

Key words 

Selective diagnostic nutrient medium, broth, microorganism, bacteria, the effect of nutrient 

media, the growth of microorganisms. 
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Seznam zkratek 

ADP – kyselina adenosindifosfátová 

APHA – American public health society 

ATP – kyselina adenosintrifosfátová 

BA – krevní agar 

BGA – agar s briliantovou zelení 

BHI -  

BIOLOG -  

BPL – agar s briliantovou zelení, β-D glukuronidem, fenolovou červení a laktózou  

CAL – celobióza – argininový agar 

CNB – bujón s kolistinem a kyselinou nalidixinovou 

DAPI – 4‘, 6-diamidino-2-fenylindol 

DNA – kyselina deoxyribonukleová 

EA – Endův agar 

HSA – hydrogen – sulfidový agar 

CHA – China blue agar 

IEI – Institut environmentálního inženýrství 

ISO -  

MA – sladinový agar 

McCA – McConkeyův agar 

MHA – Mueller – Hintonův agar 

MPA – maso - peptonový agar 

MPB – maso – peptonový bujón 

MPKA – maso – peptonový krevní agar 

MRS – Deram – Rogosa – Sharpe agar 

MSA – manitou – salt agar 



 

 
 

MUG – 4-methylumberifenyl 

NaCl – chlorid sodný 

O. F. – oxidačně - fermentační 

ONPG test 

PSA-F 

SS 

SAB – Sabouradův agar 

TSA – trypton – sojový agar 

TSB – trypton – sojový bujón 

VRGA – violetred glukózový agar 

WL – Wallerstein laboratories 

XLD – xylózo – lyzín deoxycholátový agar 
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1 Úvod 

 Uplynulo více než století od významného mezníku v mikrobiologii, kdy Robert Koch a 

Richard Petri poprvé provedli kultivaci bakterií na pevné živné půdě ve speciálních 

miskách. Způsob kultivace mikroorganismů od té doby neprošel příliš výraznými 

změnami, pravděpodobně kvůli tomu, že se zatím nedá zcela automatizovat. Avšak 

množství živných médií se postupně zvyšovalo spolu s potřebou izolace čistých kultur 

patogenních i nepatogenních mikroorganismů, zejména z lékařského a vědeckého hlediska. 

Kultivační půdy, především selektivně-diagnostické, jsou v současné době velmi 

specifickou a rozsáhlou skupinou kultivačních médií, které umožňují selekci a identifikaci 

i nejnáročněji kultivovatelných druhů. Moderní selektivně-diagnostické živné půdy jsou 

založené na způsobu průběhu biochemických reakcí a vedou k úspěšné izolaci čisté 

kultury.  

Práce je rozdělena do několika hlavních kapitol, ve kterých jsou teoreticky popsány 

principy používání selektivně-diagnostických živných půd, působení různých fyzikálních a 

chemických faktorů na růst bakteriálních mikroorganismů a v neposlední řadě i vlastní 

experiment, který má ukázat působení vybraných médií na růst bakteriálních kmenů a 

možnost morfologických obměn jednotlivých mikroorganismů při růsu na různých živných 

médiích.  
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2 Vliv živných médií na růst bakteriálních mikroorganismů 

Pro růst a množení všech mikroorganismů mají zásadní význam vlastnosti vnějšího 

prostředí. Toto prostředí musí mít vhodné chemické i fyzikální vlastnosti, zpravidla 

charakteristické pro určitý typ bakterií. Mezi nejdůležitější faktory, ovlivňující životní děje 

mikroorganismů, patří dostatek vody, přítomnost potřebných živin ve vhodných 

koncentracích, a to zdroj energie, zdroje uhlíku, dusíku a ostatních biogenních prvků 

ve formě anorganických solí a působení fyzikálních a chemických faktorů jako jsou 

teplota, pH, přítomnost kyslíku, inkubační doba, oxidačně-redukční potenciál, vliv záření, 

osmotický tlak, ale také vliv jiných mikroorganismů nebo přítomnost toxických látek. Růst 

a množení mikroorganismů neprobíhá rovnoměrně ani v přirozených ani v uměle 

vytvořených kultivačních podmínkách, ale v silných závislostech na těchto vlastnostech 

vnějšího prostředí (Bednařík, 2013). 

I když je růst mikroorganismů limitován výše uvedenými faktory prostředí, může 

vzhledem k velké rozmanitosti mikroorganismů docházet k růstu určitých druhů či skupin i 

za podmínek, které jsou pro většinu ostatních mikrobiálních druhů nepříznivé. Řada 

mikroorganismů je schopna růstu při teplotě blízké bodu mrazu, nebo naopak jsou známy 

hypertermofilní bakterie, které rostou při bodě varu nebo dokonce nad ním. Známe i 

výrazně acidofilní bakterie, které se vyskytují v silně kyselém prostředí s pH 2 – 1 

(Bednařík, 2013). 

Díky znalosti vlastností konkrétního prostředí, nebo-li živného média, jsme schopni 

odhadnout životaschopnost mikroorganismů v jednotlivých médiích. Za podmínek statické 

kultivace je průběh růstu mikroorganismů charakterizován několika fázemi, které jako 

celek tvoří tzv. růstovou křivku. Podle jejího tvaru a veličin, které lze z určitých fází 

vyhodnotit, je možné porovnávat jak růstové vlastnosti různých mikroorganismů za jistých 

podmínek, tak i vlastnosti jedné kultury za různých podmínek prostředí. To je prostředkem 

pro optimalizaci kultivace průmyslově významných mikrobiálních kultur (Bednařík, 2012). 

2.1 Vliv ultrafialového záření na růst mikroorganismů 

Jeden z fyzikálních faktorů, který ovlivňuje růst bakteriálních mikroorganismů je UV 

záření. Z dřívějších experimentů je zjištěno, že podpora růstu Staphylococcus aureus na 

agaru ozářeném čistým wolframovým obloukem je podobná jako na neozářeném agaru. 

Zatímco W. W. Coblentz ve spolupráci s H. R. Fultonem naopak zjistili, že ozářený agar 

způsobil inhibici růstu následně inokulovaného Bacillus coli-communis. (Coblentz a 

Fulton, 1924). Tento názor Coblentze a Fultona je vysvětlen tím, že peroxid vodíku působí 

jako inhibitor růstu (Pratt, 1936). 

J. W. Woodrow, A. C. Bailey a C. A. Fulmer zjistili, že ozářením sacharózy, glukózy, 

glukonátu vápenatého nebo glycerolu ultrafialovým zářením v křemenných baňkách 

vznikne roztok toxický pro Saccharomyces cerevisce, a že toxické látky nelze zničit varem 

ani odstátím vzorku po dobu 7 dnů (Woodrow, Bailey a Fulmer, 1927). I. H. Blank a W. 

Arnold potvrzují názor, že ozařování kultivačního média UV zářením jsou méně vhodné 
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pro růst bakterií a zdůrazňují skutečnost, že uhlovodíky přítomné v ozářených médiích se 

podílí na výrobě růstových inhibitorů. Toxické látky produkovány za ozáření jsou 

termostabilní (Blank a Arnold, 1935). 

Všechna tato zjištění jsou celkem podobná s výsledky Edwarda L. Pratta, který zjistil, 

že ultrafialové ozáření roztoku sacharidů podporuje změnu obecně a to změnu 

polysacharidů na monosacharidy následně na alkoholy, aldehydy, ketony nebo kyseliny. 

Nakonec mohou vznikat oxid uhličitý, oxid uhelnatý, vodík a metan a také značné 

množství kyseliny mravenčí. Následně záleží na druhu mikroorganismu, jestli ho tyto látky 

inhibují, či ne (Pratt, 1936). 

2.2 Vliv teploty na růst mikroorganismů 

Pro každý mikroorganismus je hodnota optimální teploty individuální. Arrheniovo 

pravidlo, které bylo původně navrženo pro popis teplotní závislosti na konkrétní reakční 

rychlostní konstantě v chemických reakcích, není adekvátní k popisu vlivu teploty na růst 

mikroorganismů (Arrhenius, 1889). Vznikla upravená verze tohoto zákona nahrazením 

reakční rychlostní konstanty růstovou rychlostní konstantou a byl předložen koncept 

analogický k Van’t Hoffově termodynamické rovnici chemické rovnováhy, ale také nebylo 

dosaženo přiměřeného výsledku (Vant‘ Hoff, 1884). 

Rychlosti růstu určitých bakteriálních kultur byly studovány v širokém rozsahu teplot a 

údaje byly použity pro testování použitelnosti této rovnice. Vzhledem k tomu se tato 

rovnice dá použít k popisu vztahu teplot a rychlostí růstu mikroorganismů v intervalu 

minimální a optimální teploty, a proto může být použita namísto Arrheniova zákona 

(Ratkowsky, 1982). 

Obr. 1: Závislost rychlosti růstu prokaryot na teplotě (upraveno podle Rosso, 1995). 



Renata Buľáková: Význam selektivně-diagnostických živných médií 

2014  4 
  

Všechny modely mikrobiálního růstu obvykle popisují změny v maximální specifické 

rychlosti růstu. Několik autorů navrhuje modely popisující kombinovaný vliv teploty a pH 

na maximální specifickou rychlost růstu. Adams et al. upravili model Ratkowskyho 

(Ratkowsky, 1982) a získal kombinovaný model, který popisuje růst při hodnotách teploty 

a pH pod optimální hodnotou (Adams, 1991). Wijtzes et al. navrhli kombinovaný model 

růstu pro celou řadu hodnot pH, při kterých dochází k růstu za suboptimální teploty 

(Wijtzes, 1993). A nakonec Zwietering et al. navrhli kombinovaný model pro všechny 

růstové teploty a hodnoty pH (Zweitering, 1991). Žádný z těchto modelů nerespektuje 

všechna předepsaná kvalitativní kritéria popisných modelů. Některé parametry nemají 

žádný zřejmý biologický význam, kvůli tomu je použití modelů obtížné. 

L. Rosso proto popsal dva různé modely, ve kterých se snažil vyhnout těmto 

problémům. První model byl kombinovaný model zkonstruován Wijtzesem et al., který 

bere v úvahu jako řídící faktory teplotu a pH (Wijtzes, 1993). Tento model byl použit s 

konstantní hodnotou teploty, aby bylo možno popisovat účinek pH na maximální 

specifickou rychlost růstu (Rosso, 1995). 

Tab. 1: Minimální, optimální a maximální hodnoty teplot pro růst určitých mikroorganismů. 

(Rosso, 1995) 

 

Organismus 
Minimální 

teplota (°C) 

Optimální 

teplota (°C) 

Maximální 

teplota (°C) 

Listeria monocytogenes 1 30-37 45 

Vibrio marinus 4 15 30 

Pseudomonas maltophilia 4 35 41 

Thiobacillus novellus 5 25-30 42 

Staphylococcus aureus 10 30-37 45 

Escherechia coli 10 37 45 

Clostridium kuyveri 19 35 37 

Streptococcus pyogenes 20 37 40 

Streptococcus pneumoniae 25 37 42 

Bacillus flavothermus 30 60 72 

Thermus aquaticus 40 70-72 79 



Renata Buľáková: Význam selektivně-diagnostických živných médií 

2014  5 
  

Pokud jde o celkový rozsah teploty, mohou být baktrie rozděleny do několika podtříd 

na základě hraničních teplot pro jejich růst. Organismy s optimální teplotou blízké 37°C se 

nazývají mezofilní. Organismy s optimální teplotou v intervalu 45°C až 70°C jsou 

termofilní. Některé archea s optimální teplotou od 80°C do 115°C se označují jako extrémě 

termofilní nebo hypertermofilní organismy. Studenomilné organismy se označují jako 

psychrofilní a jsou definované na základě jejich schopnosti růst při teplotě 0°C. Teplota 

nižší než minimum má bakteriostatický účinek. Teplota přesahující optimum má 

bakteriocidní účinek. Přehled některých mikroorganismů a jejich minimální, optimální a 

maximální teplota jsou uvedeny v tabulce č. 1 (Todar, 2008).  

2.3 Přítomnost mastných kyselin v živném médiu 

Mastné kyseliny přítomné v nižších koncentracích mají inhibiční vlastnosti na 

mikrobiální růst. Například pro grampozitivní koky má už malé množství mastných kyselin 

ihibiční účinek. Jsou to zejména kyselina olejová, kyselina linolová a kyselina linolenová. 

Tyto účinky byly prokázány na některých čistých kulturách, patřících do čeledi 

Micrococcaceae (mikrokokové a stafylokokové) a Lactobacteriaceae. Pro pneumokoky 

byla empiricky zjištěná hranice, stanovena na 40 ppm mastných kyselin. Streptokokové 

jsou poněkud odolnější, ale s přítomností mastných kyselin v koncentraci 100 ppm je jejich 

růst také inhibován (Dubos, 1950). 

E. Kodicek a A. N. Worden prokázali úspěšnou inhibici růstu u druhů Streptococcus 

agalactiae a Staphylococcus albus v přítomnosti kyseliny linolové s koncentrací už od 16-

32 ppm (Kodicek, 1945). R. J. Dubos pozoroval inhibiční vliv na druzích z rodu 

Micrococcus už od 0,1 do 1 ppm kyseliny olejové (Dubos, 1950). 

U několika homofermentativních producentů kyseliny mléčné z čeledi Lactobacilli 

byly pozorovány i vlastnosti mastných kyselin, které podporují růst mikroorganismů. Jedná 

se o dualizmus v závislosti na koncentraci přítomných mastných kyselin. F. M Strong a L. 

E. Carpenter prokázali u Lactobacillus helveticus a Lactobacillus casei inhibici růstu 

kyselinou linolovou (v koncentraci 16 ppm), kyselinou palmitovou, kyselinou olejovou, 

kyselinou linolenovou, kyselinou laurovou a kyselinou myristovou. Shrnutí 

antibakteriálních účinků mastných kyselin na L. bifidus, L. bulgaricus a L. leichmannii je 

uvedeno v tabulce č. 2 (Strong, 1942). 

Většina experimentů vedoucích k zjištění inhibičních vlastností mastných kyselin byla 

provedena na grampozitivních bakteriích, ale literatura uvádí také zprávy o inhibičních 

účincích mastných kyselin na gramnegativní bakterie, jako jsou členové čeledí 

Neisseriaceae, Enterobacteriaceae a Parvobacteriaceae. Již v roce 1926 byl prokázán 

bakteriocidní účinek mastných kyselin na gonokoky a meningokoky. H. L. Ley a H. 

Mueller popsali inhibici růstu Neiseria gonorrhoeae pomocí kyseliny olejové nebo 

kyseliny stearové v koncentracích menších než 1ppm (Hey, Mueller, 1942). Haemophilus 

pertussis, organismus způsobující černý kašel, byl inhibován přítomností 4 ppm kyseliny 

olejové, kyseliny linolové a kyseliny linolenové (Nieman, 1954). 
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Tab. 2: Dualizmus v závislosti na koncentraci mastných kyselin. (Strong, 1942) 

2.4 Vliv pH na růst mikroorganismů 

Koncentrace vodíkových iontů, nebo-li pH, v přírodním prostředí se pohybuje od asi 

0,5 v nejkyselejších půdách, až po 10,5 v nejzásaditějších jezerech. Koncentrace 

vodíkových iontů v prostředí silně ovlivňuje růst mikroorganismů, jejich biochemickou 

činnost a také jejich odolnost k působení dalších vlivů, např. záhřevu. Každý mikrobní 

druh se může rozmnožovat pouze v určitém rozmezí pH. Většina volně žijících prokaryot 

roste v prostředí s pH vyšším než 3. Rozsah pH, ve kterém organismus roste je definována 

třemi základními body. Minimální pH, maximální pH, a optimální pH. U většiny bakterií 

se tempo růstu zvyšuje mezi minimální a optimální hodnodou pH a klesá mezi optimální a 

maximální hodnotou pH, což představuje obecný účinek změny H
+
 na rychlost 

enzymatické reakce (Todar, 2008).    

Mikroorganismy, které mají optimální pH menší než neutrální se nazývají acidofilní. 

Ty, které rostou nejlépe při neutrálním pH se nazývají neutrofilní a ty, kterým se nejlépe 

daří v alkalickém prostředí se nazývají alkalofilní. Obligátně acidofilní organismy, jako 

jsou některé druhy z rodu Thiobacillus vyžadují nízkou hodnotu pH pro růst, protože jejich 

membrány se při vyšším pH rozpouštějí a v neutrálním prostředí zase dochází k lýze buněk 

(Todar, 2008). 

Ve složení a využití kultivačního média je třeba vzít do úvahy vždy optimální pH pro 

růst požadovaného organismu. Kultivační média musí obsahovat pufry, které udržují 

stabilní pH média. Hodnota pH by se v měnícím se prostředí bakteriálních odpadních 

produktů, hromadících se v průběhu růstu, mohla měnit. Mnoho patogenních bakterií 

vykazuje relativně úzký rozsah pH, ve kterém porostou. Většina diagnostických médií pro 

růst a identifikaci lidských patogenů mají hodnotu pH 7. Přehled některých 

mikroorganismů a jejich minimální, optimální a maximální hodnoty pH jsou uvedeny 

v tabulce č. 3 a grafické znázornění rychlosti růstu mikroorganismů v závislosti na hodnotě 

pH na obrázku č. 2 (Todar, 2008).  

Organismus Mastná kyselina 
Koncentrace (ppm) 

stimulace inhibice 

Lactobacillus bifidus kys. palmitová 10-20 přes 20 

Lactobacillus helveticus kys. linolová 0,5-2 16 

Lactobacillus helveticus kys. olejová 2-17 17 

Lactobacillus bulgaricus kys. olejová 0,2-1 2 

Lactobacillus leichmanii kys. olejová 1-10 10 
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Tab. 3: Minimální, optimální a maximální hodnoty pH pro růst určitých mikroorganismů (Todar, 

2008). 

Organismus Minimální pH Optimální pH Maximální pH 

Thiobacillus thiooxidans 0,5 2,0-2,8 4,0-6,0 

Sulfolobus acidocaldarius 1,0 2,0-3,0 5,0 

Bacillus acidocaldarius 2,0 4,0 6,0 

Zymomonas lindneri 3,5 5,5-6,0 7,5 

Lactobacillus acidophilus 4,0-4,6 5,8-6,6 6,8 

Staphylococcus aureus 4,2 7,0-7,5 9,3 

Escherechia coli 4,4 6,0-7,0 9,0 

Clostridium sporogenes 5,0-5,8 6,0-7,6 8,5-9,0 

Erwinia caratovora 5,6 7,1 9,3 

Pseudomonas aeruginosa 5,6 6,6-7,0 8,0 

Thiobacillus novellus 5,7 7,0 9,0 

Streptococcus pneumoniae 6,5 7,8 8,3 

Nitrobacter sp. 6,6 7,6-8,6 10,0 
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2.5 Zdroj energie 

Většina publikovaných prací se zabývá vztahem mezi růstem mikroorganismů a 

množstvím některé základní živiny v médiu, jiné než zdroj energie. Obvykle se odhaduje 

nepřímo optickými metodami nebo titrací. Jen velmi málo prací se zabývalo vztahem mezi 

růstem mikroorganismu a množstvím zdroje energie v médiu. S podrobnějším studiem 

vztahů mezi růstem mikroorganismů a zdrojem energie v médiu začal až T. Bauchop a S. 

R. Elsden. Studovali růst tří mikroorganismů a to Bacillus subtilis, Escherechia coli a 

Salmonella typhimirium, které kultivovali anaerobně na minerálních médiích se širokou 

škálou sacharidů, jako zdrojem energie (Bauchop, Eldsen, 1960). 

Streptococcus faecalis byl kultivovaný za anaerobních podmínek v komplexním médiu, 

obsahujícím D - glukózu, D - ribózu nebo L - arginin jako zdroj energie. Hmotnost sušiny 

je úměrný koncentraci zdroje energie v médiu. Streptococcus faecalis neporoste v médiu, 

kde je zdrojem energie arginin, pokud je přítomna i glukóza. Rychlost anaerobního růstu 

Pseudomonas lindneri je přímo úměrný koncentraci glukózy v médiu. Po výpočtu 

g sušiny/mol ATP, syntetizovaného pro oba organismy, byly zjištěny hodnoty v rozmezí 

od 12,6 po 8,3. Z toho vyplývá, že za anaerobních podmínek je výtěžek S. faecalis a P. 

lindneri úměrný množství syntetizované ATP (Bauchop, Eldsen, 1960). 

Obr. 2: Závislost růstu mikroorganismů na hodnotě pH (upraveno podle Rosso, 1995). 
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Vztah mezi sušinou a koncentrací zdroje energie v médiu je pro Propinibacterium 

pentosaceum lineární. Tento mikroorganismus byl kultivován za anaerobních podmínek 

s použitím glukózy, glycerolu nebo DL-laktátu jako zdrojem energie. Hodnoty získáných 

výnosových koeficientů jsou přibližně 4 moly ATP na mol glukózy, 2 moly ATP na mol 

glycerolu a 1 mol ATP na mol laktátu. Všechny experimenty byly prováděny za přísných 

anaerobních podmínek a výsledkem je dokázání, že zdroj energie je faktorem, který 

omezuje růst (Bauchop, Eldsen, 1960).    

2.6 Růstové vlastnosti 

 Mnohé životní projevy mikrobiálních buněk jsou více či méně vázány na určitá období 

jejich růstu. Sledování růstových vlastností bakterií, kvasinek a mikromycet tak patří 

k základním mikrobiologickým pracím. Mezi nejvýznamnější zmíněné veličiny, které 

charakterizují růstové vlastnosti mikroorganismů, patří doba lagu, generační doba, rychlost 

růstu a specifická růstová rychlost (Bednařík, 2013). 

 Během lag fáze zahrnuje metabolická aktivita syntézu DNA a enzymů a růstová 

rychlost je nulová. Pak se začnou buňky dělit a rychlost růstu stoupá, až dosáhne 

exponenciálního přírůstku, kdy je metabolická aktivita nejintenzivnější a počet 

přirůstajících buněk je vyšší než počet odumírajících. Růstová rychlost je konstantní. 

V další fázi se rychlost růstu zpomaluje, až dosáhne stavu, kdy sice dochází k přírůstku 

buněk, ale současně i odumírají. Tato fáze je označována jako stacionární a zahrnuje 

ustálení rovnováhy v počtu přirůstajících a odumírajících buněk a zpomalení 

metabolických aktivit jednotlivých buněk. V této fázi se odráží změny v růstových 

Obr. 3: Růst Streptococcus faecalis na komplexním médiu s glukózou, ribózou a argininem jako 

zdrojem energie. ○-○ = růst na glukóze, ●-● = růst na ribóze,  -  = růst na argininu (A), Růst 

Streptococcus faecalis a Saccharomyces cerevisae na glukóze. ○-○= Streptococcus faecalis, ●-● 

= Saccharomyces cerevisce (B) (upraveno podle Bauchop, Eldsen, 1960). 
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podmínkách, například nedostatek živin nebo hromadění metabolických odpadů. Růstová 

rychlost je nulová. Když počet odumírajících buněk převyšuje počet živých buněk, 

populace vstupuje do fáze smrti a dochází k logaritmickému poklesu populace. Tyto 

růstové vlastnosti jsou znázorněny na obr. č. 4 (Bednařík, 2013). 

 Růstovou křivku lze sestrojit sledováním růstu kultury v definovaném prostředí, 

obvykle pomocí stanovení počtu živých buněk. Pro sestavení růstových křivek se používá 

například sledování biomasy mikroorganismů. Poněkud přesnější a častěji využívaný 

způsob je kultivační stanovení počtu buněk v suspenzi, který se doporučuje používat jen u 

dobře kultivovatelných druhů, tvořících jemné, přesně ředitelné suspenze (Bednařík, 

2013). 

Mikroskopické stanovení počtu buněk je na rozdíl od předchozího způsobu rychlá 

metoda, často je však nutné použít vitálního barvení pro odlišení živých a mrtvých buněk. 

Těchto postupů je několik, jednodušší metody jsou však nespolehlivé a naopak spolehlivé 

metody jsou dost náročné na vybavení laboratoře a provedení. Výbornou metodou je 

barvení buněk fluorescenčními barvivy (fluorochromy) a detekce živých buněk 

fluorescenčním mikroskopem. Nejznámější technikou je barvení DAPI (4',6-diamidino-2-

fenylindol). Výběrem vhodného fluorochromu lze dokonce detekovat  jen vybranou 

skupinu bakterií (čeleď, rod, druh) ve směsích (Ambrožová, 2004).  

 Růst kultury bakterií charakterizují celkem tři základní růstové konstanty. Celkovým 

nárůstem se rozumí rozdíl mezi počáteční a maximální hustotou bakterií. Exponenciální 

růstová rychlost je rychlost růstu v exponenciální fázi v libovolném časovém intervalu. 

A nakonec čas lagu znamená rozdíl mezi stanoveným časem, kdy bakteriální populace 

dosáhne density v úseku exponenciální fáze a mezi tzv. ideálním časem, kdy by bylo 

dosaženo téže density v případě růstu kultury bez lagu (Ambrožová, 2004). 

Obr. 4: Růstová křivka. I. lag fáze, II. fáze zrychlení, III. exponenciální, IV. fáze zpomaleného 

růstu, V. stacionární fáze, VI. fáze zrychleného odumírání, VII. fáze exponenciálního úbytku, 

VIII. fáze odumírání (Ambrožová, 2004). 
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2.7 Zdroj uhlíku  

Kromě vody a správné rovnováhy solí bakterie také vyžadují širokou škálu prvků, 

zejména uhlík, vodík, dusík, síru, fosfor, draslík, železo, hořčík a vápník. Nezbytné jsou 

také růstové faktory jako vitamíny, pirimidin a purin. 

Uhlík je základní stavební jednotkou všech organických sloučenin, včetně nukleových 

kyselin, sacharidů, bílkovin a tuků, které potřebují bakterie k životu. Chemoheterotrofní 

bakterie využívají jako zdroj uhlíku organické sloučeniny, jako jsou bílkoviny, sacharidy a 

lipidy. Chemoautotrofní bakterie využívají jako zdroj uhlíku oxid uhličitý a anorganické 

sloučeniny. Saprofyti jsou heterotrofní bakterie, které získávají uhlík z rozkládajících se 

mrtvých organismů. Fototrofní organismy mají jako primární zdroj energie světlo, ale 

zdroj uhlíku se může lišit. Fotoheterotrofní bakterie využívají jako zdroj uhlíku organické 

sloučeniny a fotoautotrofní využívají jako zdroj uhlíku oxid uhličitý (Preston-Mafham, 

2002). 

Funkční rozmanitoat bakterií naznačuje jejich schopnost přizpůsobit metabolizmus, 

relativní složení a velikost tvořící se populace různým abiotickým podmínkám. Informace 

o těchto funkčních hlediscích je zásadní. Za tímto účelem Garland a Mills zavedli použití 

BIOLOG™, bakteriálního identifikačního sysému pro hodnocení funkční diverzity 

mikroorganismů ze vzorků životního prostředí, na základě využití devadesátipěti 

jednotlivých modelů zdroje uhlíku (Garland, Mills, 1991). 

2.8 vztah ke kyslíku 

V závislosti na typu metabolismu použitého pro extrakci energie z potravy se liší 

požadavek různých druhů bakterií na přítomnost kyslíku (aerobní nebo anaerobní). V obou 

případech se nejdříve glukóza oxiduje na kyselinu pyrohroznovou během glykolýzy, kdy 

posléze dojde k zisku dvou energeicky bohatých molekul ATP (Preston-Mafham, 2002). 

Aerobní bakterie během aerobní respirace rozkládají kyselinu pyrohroznoovu a tím 

uvolňují mnohem více ATP. Enzymy se během aerobní respirace odstraní z organického 

substrátu a přenesou se do elektronového dopravního řetězce, který se nachází 

v mitochondriální membráně. Poté, v kombinaci s atomy kyslíku a protony vodíku, 

vznikne molekula vody. Současně vzniká i energie ve formě ATP. Protony, které jsou 

čerpány přes mitochondriální membránu podél řetězce elektronového nosiče, se vrací zpět 

do mitochondrie. Tento tok elektronů přes membránu pohání oxidační fosforilaci, 

chemickou reakci, která dodává fosfátovou funkční skupinu na adenosindifosfát (ADP), za 

vzniku ATP. Obligátně aerobní bakterie potřebují k životu kyslík. Fakultativně aerobní 

mohou existovat i bez přítomnosti kyslíku, kdy namísto něj využívají fermentaci nebo 

anaerobní dýchání. Za těchto podmínek produkují podstatně méně ATP (Preston-Mafham, 

2002). 

Anaerobní bakterie využívají jako konečný akceptor elektronů anorganické látky, jiné 

než kyslík. Kupříkladu rody Pseudomonas a Bacillus redukují dusičnanový ion (NO3) na 
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dusitan (NO2), oxid dusný (N2O), nebo dusík (N2). Zástupci rodu Clostridium, kam patří i 

patogeny, které způsobují tetanus a botulismus, jsou obligátně anaerobní. To znamená, že 

nejsou schopni využívat molekulární kyslík k produkci ATP, a navíc jsou poškozovány 

toxickými formami kyslíku, vznikajícími během aerobního dýchání. Na rozdíl od 

aerobních bakterií nemají schopnost syntetizovat enzymy, které neutralizují tyto toxické 

formy kyslíku (Preston-Mafham, 2002). 

3 Základní typy živných médií 

3.1 Rozdělení půd 

Podle původu 

Přirozené – mléko, brambor, krevní sérum aj. 

Umělé – uměle připravované, ale chemicky nepřesně definované. Zdrojem vitamínů a 

aminokyselin jsou výtažky z přírodních látek. Jde o většinu půd připravovaných 

v bakteriologické diagnostice.  

Syntetické – půdy s přesně známým chemickým složením, takže se používají čisté 

vitamíny, aminokyseliny a stopové prvky. Umožňující například studium metabolismu 

(Cooper, 2000). 

Podle konzistence 

Tekuté (pomnožovací) – dobře pomnožují, ale nehodí se k získávání čisté kultury. 

Pevné (agarové) – tekuté půdy zahuštěné agarem (1,5 – 2%) nebo želatinou, případně 

koagulací bílkovin teplem (krevního séra, vaječné hmoty apod.). Jsou vhodné k izolaci 

čistých kultur (izolační půdy). 

Polotuhé (semisolidní) – s přídavkem 0,1 – 0,5% agaru (Cooper, 2000). 

Podle obsahu živin 

Základní – slouží ke kultivaci řady běžných bakterií a jsou základem pro přípravu 

ostatních půd. Z tekutých půd sem patří peptonová voda a masopeptonový bujón (MPB), 

z pevných půd je to masopeptonový agar (MPA) s různými peptonovými základy. 

Obohacené – základní půdy s příměsí růstových faktorů ve formě různých extraktů, 

hydrolyzátů, krve, séra apod. (např. masopeptonový krevní agar, sérový bujón) (Cooper, 

2000). 

Podle účelu použití 

Univerzální – hodí se k zachytávání a izolaci většiny medicínsky významných bakterií. 

Selektivní (výběrové, elektivní) – k základní půdě se přidává inhibiční složka, která 

ve směsi bakterií potlačí růst těch nežádoucích a umožní dobrý růst požadované skupiny 

nebo druhu bakterií. Zařazují se sem, mimo jiné, tekuté půdy k pomnožení některých 
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patogenů z klinického materiálu (např. pomnožovací půdy pro salmonely Müller-

Kauffmannův tatrathionátový bujón, selenitová půda, Rappaport-Vassiliadisova půda, 

pro beta-hemolytické streptokoky SBM médium, pro grampozitivní bakterie bujón 

s kolistinem a kyselinou nalidixinovou (CNB), pro listerie Fraserův bujón a další 

(Washington, 1996). 

Diagnostické – k základní půdě se přidává diagnostické složka, která se působením 

metabolismu mikroorganismu charakteristicky mění (chemicky a barevně), nebo rozkladné 

produkty odhalí vhodný indikátor, přidaný během inkubace k narostlé kultuře, nebo 

přítomný přímo v půdě. Jde o větší počet půd, používaných v tzv. „pestré řadě“ při 

určování biochemické aktivity izolovaného kmene (Washington, 1996). 

Selektivně-diagnostické – jsou kombinací dvou předchozích, jde většinou o pevná 

média s živným základem, výběrově inhibiční složkou, diagnostickou přísadou a jsou 

doplněná vhodným indikátorem. Patří sem řada půd používaných k izolaci různých 

patogenů (Washington, 1996). 

Transportní – polotuhá agarová média. Tato média neobsahují živné složky a svým 

složením jsou blízké pufrům, které jsou obohaceny o další složky např. aktivní uhlí 

(médium dle Amiese), thioglykolát sodný aj. Slouží k ochraně vzorku po dobu od odběru 

do okamžiku zpracování v laboratoři a během transportu zabraňují přerůstání vzorku 

doprovodnou mikroflórou a udržují tak kvantitativní poměry mezi jednotlivými 

mikrobiálními druhy (Washington, 1996). 

3.2 Příprava a uchovávání mikrobiologických živných půd 

Po přípravě půdy z práškové podoby je potřeba ji ihned sterilizovat. Sterilizace médií 

se zpravidla provádí autoklávem při tlaku 0,1 – 0,15 Mpa, což odpovídá teplotě 121 – 

1280°C. Doba sterilizace závisí na objemu a viskozitě médií. Obecně je to 20 minut pro 

zkumavky a malé objemy a 30 – 60 minut pro objem 3 litry. Půdy, které by byly tlakovou 

sterilizací poškozeny (mléko, želatinová média), se sterilizují frakcionovanou sterilizací. 

Média se zahřívají v proudící páře po dobu 20 – 30 minut na teplotu 99 – 1000°C, postup 

se opakuje po tři dny (Schlegel, 1993). 

Tekuté a ztekucené půdy se plní do sterilních baněk nebo zkumavek opatřených 

vatovými či kovovými zátkami. Při rozlévání nesmí půda potřísnit okraje nádob ani zátek, 

aby nedocházelo ke kontaminaci media mikroorganismy pomnoženými na zátkách. 

Z pevného média ve zkumavkách se připravují tzv. šikmé agary tak, že vysterilizované 

půdy se nechají ztuhnout v šikmmé poloze. Bakteriologické plotny se lijí do sterilních 

Petriho misek asepticky až po sterilizaci půd. Tuhnou ve vodorovné poloze a po utuhnutí 

se obvykle inkubují 2 – 3 dny v obrácené poloze při teplotě, která bude použita pro 

kultivaci. Dojde tím ke vhodnému předsušení média, nutného k povrchovému očkování. 

Během inkubace se projeví i případná kontaminace půd. Takto připravené půdy se 

uchovávají v suchém, temném, bezprašném a pokud možno chladném prostředí. Pro 

dlouhodobější uchovávání je vhodné použít ledničku. (Schlegel, 1993) 
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Některé chemicky nedefinované suroviny k přípravě kultivačních půd 

Masová infuze – připravuje se z rozemletého masa (hovězí, koňské) extrahované přes 

noc dvojnásobným množstvím destilované vody. Potom se směs povaří a zfiltruje. Místo 

takto připravené suroviny, lze použít i komerčně vyráběné koncentráty (např. hovězí 

exrakt) (Madigen, Martinko, 2005).  

Pepton – enzymatický (používá se trypsin, pepsin, papain, pankreatická šťáva), nebo 

kyselý hydrolyzát různých druhů bílkovin. Enzymatickou cestou získaný pepton je 

zdrojem peptidů, aminokyselin a růstových faktorů, kdežto kyselé hydrolyzáty neobsahují 

vitamíny a další růstové faktory (Madigen, Martinko, 2005). 

Kvasničný extrakt – používá se jako zdroj živin, hlavně vitamínů skupiny B a dalších 

růstových faktorů (Madigen, Martinko, 2005). 

Agar – je sušená hydrofilní substance získaná z mořské řasy (Agar agar). Přidává 

se v 1,5 – 5% koncentraci do půd, kvůli jejich zpevnění. Ve vodném prostředí 

připravovaného média znovu váže vodu (bobtná), získaná rosolovitá hmota se při 100°C 

rozvaří a tuhne mezi 26 – 60°C (Madigen, Martinko, 2005). 

Komerčně dostupné jsou různé druhy peptonů, agarů a extraktů.  

3.3 Příklady složení základních kultivačních médií 

Peptonová voda: 1 – 5% roztok peptonu v destilované vodě s 0,5% NaCl. Používá se 

hlavně k přípravě diagnostických uhlohydrátů.  

Masopeptonové bujóny (MPB) – je masová infuze s 1% peptonu a 0,5% NaCl, pH je 

upraveno na 7,2 – 7,4. MPB je pomnožovací médium, které splňuje růstové a energetické 

požadavky nenáročných mikrobiálních druhů. Lze ho obohatit například přidáním séra 

(sérový bujón), ascitu (ascitový bujón) nebo vařených jater (játrový bujón). Pro přípravu 

bujónů určených ke kultivaci náročných druhů bakterií bývá infuze získaná z jiných tkání, 

jako například BHI bujón, jehož základem je mozko-srdcová infuze. Dále může být pro 

tento účel využito směsi různých peptonů, například tryptózo-sójový bujón (TSB) obsahuje 

enzymatický štěpený pepton živočišného původu a pepton rostlinného původu. Různé typy 

bujónů bývají výchozím základem pro přípravu pevných půd. Existují také dehydrované 

speciální bujóny, které se vyrábějí komerčně (HiMedia Laboratories, 2013).   

Masopeptonový agar (MPA) – označovaný také jako živný agar. Jedná se o MPB 

s přídavkem agarové řasy (běžně v množství 1,5 – 2%). Po přidání řasy do MPB se nechá 

nabobtnat a pak se půda rozvaří v proudící páře. Upraví se pH na 7,2 – 7,4 a sterilizuje se 

30 minut při 121°C. Po vytemperování přibližně na teplotu 45 – 50°C se půda rozlévá do 

sterilních Petriho misek. MPA můžeme použít jako izolační půdu pro velký počet 

mikrobiálních druhů, ale hlavně slouží jako základ k přípravě obohacených, selektivních a 

selektivně-diagnostických půd. Různé druhy MP agarů se opět vyrábějí v sušeném stavu. 

Živné agary se liší v typech použitých peptonů a infuzních složek (BHI agar, TS agar) 

(HiMedia Laboratories, 2013). 
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Masopeptonový krevní agar (MPKA) – se připravuje rozpuštěním základu MPA a 

vytemperováním ve vodní lázni na 45°C. Asepticky se obohatí 5 – 10% defibrilované nebo 

citrátové beraní krve, zahřáté na stejnou teplotu. Po promíchání se asepticky rozlévá do 

sterilních Petriho misek. Jestliže základ krevního agaru zahřejeme ve vodní lázni alespoň 

na 85°C, získáme tzv. čokoládový agar, který je vhodný ke kultivaci hemofilů a 

příbuzných bakterií. Vedle beraní krve se též používá v indikovaných případech k přípravě 

krevního agaru krev z dalších druhů zvířat (hovězí, koňské, králičí aj.) nebo lidské krev. 

Někdy, zejména pro studium hemolytických interakcí, se krevní agary připravují pouze 

přidáním propraných erytrocytů vhodného živočišného druhu (Washington, 1996). 

 

Obr. 5: Ukázka rozdílu vzhledu některých základních živných půd masopeptonový agar (MPA), 

čokoládový krevní agar (ČKA), masopeptonový krevní agar (MPKA) (upraveno podle Čížek, 

2006). 

Endův agar (EA) – selektivní složkou a zároveň indikátorem štěpení laktózy je v této 

půdě Schifovo reagens (vyvážená směs bazického fuchsinu s kyselým siřičitanem 

sodným), která reaguje s aldehydy (HiMedia Laboratories, 2013).     

MacConcey agar (McCA) – inhibiční složkou v médiu je speciální směs žlučových 

solí. Okyselení, které vzniká rozkladem laktózy, indikuje neutrální červeň. Inhibiční rozsah 

má téměř shodný s Endovým agarem. Obě média umožňují růst gramnegativním 

nenáročným bakteriím z čeledi Enterobacteriaceae, Vibrionaceae, Aeromonadaceae a 

některým dalším rodům (Pseudomonas, Alcaligenes) (HiMedia Laboratories, 2013). 

Agar s briliantovou zelení (BGA) – inhibiční složkou je briliantová zeleň, indikátorem 

pH je fenolová červeň. Využívá se hlavně pro selektivní izolaci rodu Salmonella. Pokud se 

do půdy přidá ještě sacharóza, zvýší se její diferenciační hodnota (HiMedia Laboratories, 

2013). 

 



 

4 Přehled selektivně - diagnostických živných půd 

Pro potřebu testování přítomnosti konrétních mikroorganismů v produktech různých 

průmyslových i neprůmyslových odvěví je možno živná média rozdělit do několika skupin 

v souladu s katalogem společnosti HiMedia Laboratories
TM

 (The HiMedia Manual, 1998):  

a) pro biochemickou identifikaci izolovaných kultur,  

b) pro farmaceutickou praxi,  

c) pro mikrobiologický výzkum v kosmetice,  

d) pro pivovarnictví, sladařství a další fermentační procesy, 

e) pro enviromentální a sanitární testování, 

f) pro veterinářství a očkovací látky, 

g) pro mikrobiologický průzkum vody, 

h) pro potravinářskou mikrobiologii, 

i) pro mlékárenskou mikrobiologii.  

4.1 Živné půdy využívané pro biochemickou identifikaci izolovaných 

kultur 

Tyto živné půdy jsou rozděleny do dalších skupin podle toho, jak reagují s určitou 

složkou metabolismu buněk živých mikroorganismů. Takto se od sebe dají odlišit 

jednotlivé rody nebo přímo jednotlivé druhy bakterií. Do této skupiny jsou řazena známá 

kultivační média, která se využívají k ověřování zákládních biochemických vlastností 

bakteriálních kmenů, například k ověření oxidace a fermentace glukózy, spotřeby uhlíku, 

aktivity kataláz a oxidáz, redukce a respirace nitrátů, produkce indolu a sulfanu, hydrolýzy 

oskulinu, škrobu, želatiny a Tweenu 80, pro Simonsův test, ONPG test, pro ověření růstu 

při 6,5% NaCl, růstu při teplotách 4°C – 37°C – 41°C a další testy (Sedláček 2007). Média 

pro testy na fermentaci sacharidů se používají často také jako diagnostické živné půdy. 

Patří sem například Andrad peptonová voda, cystin kryptonový agar, oxidačně-fermentační 

základní médium, peptonová voda, kryptonový agar, China blue laktózový agar, Drigalski 

litmusový laktózový agar. 

Oxidačně-fermentační základní médium 

Velmi známé oxidačně-fermentační tekuté základní médium, které je používáno při 

rozlišování gram-negativních organismů na základě fermentačního nebo oxidačního 

metabolizmu.  

Složení: enzymatický hydrolyzát kaseinu (2.00g/l), chlorid sodný (5.00g/l), 

hydrgenfosforečnan draselný (0.30g/l), bromthymolová modř (0.08g/l), agar (2.00g/l). 

Optimální  pH při 25°C je 6.8 ± 0.2. 

Princip a interpretace: O. F. zákadní médium vzniklo na základě výzkumu 

R. Hugha a E. Leifsona. Gram-negativní organizmus je naočkován jehlou do dvou 

zkumavek: obsah jedné zkumavky je převrstven 2ml sterilního minerálního oleje 
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(anaerobní), druhá zkumavka je nezakrytá a ničím nepřevrstvená (aerobní). 

Do zkumavek se přidává také dextróza. Rozdílné reakce jsou dobře opticky 

pozoovatelné. Fermentativní organizmus produkuje kyselinu v obou zkumavkách. 

Oxidační organizmus produkuje kyselinu v nepřevrstvené zkumavce, případně pomalu 

roste bez jiné změny v převrstvené zkumavce. Organizmy, které nejsou klasifikované 

jako fermentativní nebo oxidační produkují zásadu v nepřevrstvené zkumavce, nebo 

nenastane žádná změna v převrstvené zkumavce. Zkumavky se inkubují při 35°C 

po dobu 48 hodin i déle (Hugh a Leifson, 1953). Charakteristiky typových kultur 

po 18 – 48 hodinách inkubace při 35°C jsou uvedeny v tabulce 1.  

Tab. 4: Charakteristiky typových kultur na O. F. základním médiu po 18 – 48 hodinách inkubace 

při 35°C. Legenda: K = zásada, zelená barva (bez změny), A = kyselina, žlutá barva, G = plyn 

(někdy viditelný). 

Organizmus 
Základní médium S dextrózou 

nepřevrstvené převrstvené nepřevrstvné převrstvené 

Acinobacter 

calcoaceticus 
K K A K 

Alcalescens faecalis K K K K 

Enterobacter 

aerogenes 
K K AG AG 

Escherichia coli K K AG AG 

Pseudomonas 

aeruginosa 
K K A K 

Salmonella enteritidis K K AG AG 

Shigela flexneri K K A A 

Vibrio cholarae K K A A 

Jako diagnostická média se oužívají také média pro testování spotřeby uhlíku, 

známými médii jsou Christensen citrátový agar, glukonátový agar, koser citrátové médium, 

Simmonsův citrátovýagar. 

Simmonsův citrátový agar 

Je tuhé médium, které je používáno na rozlišení fekálních koliformních bakterií 

a zástupcůaerogenní skupiny na základě využití citrátu.  
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Složení: síran hořečnatý (0.20g/l), dihydrogenfosforečnan amonný (1.00g/l), 

hydrogenfosforečnan draselný (1.00g/l), citronan sodný (2.00g/l), chlorid sodný 

(5.00g/l), bromthymolová modř (0.08g/l), agar (15.00g/l). Optimální pH při 25°C je 

6.8 ± 0.2 

Princip a interpretace: Toto médium se používá při rozlišení Enterobacteriaceae  

na základě využití citrátu jako jediného zdroje uhlíku. Jako první vyvinul citrátové 

médium S. A. Koser pro rozlišení Escherechia coli a dalších enterobakterií, zejména 

Enterobacter aerogenes. Médium obsahovalo jako jediný zdroj dusíku amonné soli 

a citrát jako jediný zdroj uhlíku, později složení média modifikoval J. S. Simmons 

přidáním agaru a bromthymolové modři. Dihydrogenfosforečnan amonný a citronan 

sodný slouží jako jediný zdroj dusíku a uhlíku, bromthymolová modř je pH indikátor. 

Organismy produkují alkalickou reakci, která je indikovaná změnou barvy ze zelené 

na modrou. Charakteristiky růstu typových kultur uvádí tabulka 2 a obrázek 1A, 1B 

(Simmons, 1926). 

Tab. 5: Charakteristiky typových kultur na Simmonsově citrátovém agaru po 18 - 24 hodinách 

inkubace při 35°C. 

Organismus Růst Barva média 
Využití 

citronanu 

Enterobacter aerogenes bujný modrá + 

Salmonella enteritidis bujný modrá + 

Salmonella typhimurium bujný modrá + 

Salmonella typhi dobrý zelená - 

Escherechia coli inhibovaný zelená - 

Shigella dysenteriae inhibovaný zelená - 
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Živné půdy využívané ve farmaceutické praxi 

Ve farmaceutické praxi se využívají živné půdy zejména na stanovení obsahu 

antibiotik, vitamínů přítomných ve výrobcích a na tesování mikrobiálních limitů 

koliformních bakterií čeledí Pseudomonas, Salmonellae a Staphylococci. Tato média se 

dají využít k izolaci patogenních bakterií nebo k dlouhodobějšímu uložení bakteriálních 

kultur. Mezi nejběžněji využívaná média k izolaci zástupců rodu Salmonella patří SS agar, 

XLD agar, bismut-sulfitový agar, agar s briliantovou zelení.  

Xyloso-lyzín deoxycholátový agar  

Toto tuhé médium je selektivním médiem vhodné na izolaci zástupců rodu 

Salmonella a Shigella, zejména bakterií Salmonella typhi. 

Složení: L-lyzín (5.00g/l), kvasničný extrakt (3.00g/l), laktóza (7.50g/l), sacharóza 

(7.50g/l), xylóza (3.50g/l), chlorid sodný (5.00g/l), deoxycholát sodný (2.50g/l), 

thiosíran sodný (6.80g/l), citrát železnato-amonný (0.80g/l), fenolová červeň (0.08g/l), 

agar (15.00g/l). Optimální pH při 25°C je 7.4 ± 0.2. 

Princip a interpretace: XLD agar je selektivně-diagnostické médium vytořené W. I. 

Taylorem k izolaci a identifikaci střevních patogenních bakterií, zejména rodu 

Shigellae, a to nejčastěji ze vzorků stolice. Médium je také používáno na testování 

vzorků na přítomnost zástupců rodu Salmonella. Významnou součástí média je 

deoxycholát jako selektivní činidlo, které inhibuje gram-pozitivní mikroorganismy. 

Xylózu fermentují skoro všechny enterobakterie včetně rodu Shigellae.  Zástupci čeledi 

Salmonellae metabolizují xylózu a zároveň lyzindekarboxylát, čím mění pH 

Obr. 6: O. F. základní médium s přidaným 10% roztokem dextrózy bez převrstvení minerálním 

olejem; 1 - neinokulován, 2 - Escherechia coli, 3 - Pseudomonas aeruginosa, 4 - Enterobacter 

aerogenes, 5 - Salmonella enteritidis, 6 - Shigella flexneri, 7 - Vibrio cholerae (A), Simmonsův 

citrátový agar; 1 – neinokulované, 2 – Escherechia coli, 3 – Enterobacter aerogenes, 4 – 

Salmonella typhimirium, 5 – Salmonella typhi, 6 – Salmonella enteritidis (B) (upraveno podle 

HiMedia Laboratories, 2013). 
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na alkalické. Takto se dají rozlišit od čeledi Shigellae. Aby se předešlo reakci 

koliformních bakterií pozitivních na lyzin, přidávají se laktóza a sacharóza v přebytku. 

Nepatogenní H2S producenti nemetabolizují lyzindekarboxylát a vzniká kyselina. Jako 

H2S indikátory jsou do média přidávány thiosíran a citrát železnato-amonný, fenolová 

červeň je pH indikátor. Toto médium se také využívá jako diagnostická podpora 

na identifikaci čeledi Enterobacteriaceae (HiMedia Laboratories, 2013).    

Tab. 6: Charakteristiky typových kultur na XLD médiu po 18 – 24 hodinách inkubace při 35°C. 

Organismus Růst Barva kolonie 

Proteus vulgaris bujný žlutá 

Proteus mirabilis bujný žlutá 

Salomonella enteritidis bujný červená s černými středy 

Salomenella typhi bujný červená s černými středy 

Salmonella typhimurium bujný červená s černými středy 

Shigella sonnei bujný červená 

Shigella disenteriae bujný červená 

Enterobacter aerogenes dobrý žlutá 

Escherechia coli dobrý žlutá 

Staphylococcus aureus inhibovaný - 

Manitolový agar 

Manitolový agar patří spolu s Baird Parkerovým agarem a Vogel Johnsonovým 

agarem k nejběžněji využívaným médiím k izolaci patogenních zástupců rodu 

Staphylococcus. 

Složení: proteáza (10.00g/l), hovězí extrakt (1.00g/l), chlorid sodný (75.00g/l),     

D-manitol (10.00g/l), fenolová červeň (0.025g/l), agar (15.00g/l). Optimální pH 

při 25°C je 7.4 ± 0.2. 

Princip a interpretace: MSA je připraveno podle návrhu G. H. Chapmana a používá 

se k selektivní izolaci patogenních zástupců rodu Staphylococci. Toto médium je 

doporučené k detekci koaguláza-pozitivních zástupců rodu Staphylococci v mléku, 

jídle a ostatních vzorcích. Také je vhodné při provádění testování mikrobiálních limitů 

rodu Staphylococci (Chapman, 1945). 
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Médium obsahuje hovězí extrakt a proteázu, proto je velice nutričně výživné, 

neboť poskytuje základní růstové faktory a stopové živiny. Mnoho dalších bakterií, 

včetně rodu Staphylococcus, jsou inhibovány 7.5% chloridem sodným. Mannitol je 

kvasitelný zdroj karbohydrátu. Rozdíl působení média je přičítán D-mannitolu. 

Staphylococcus aureus roste na tomto médiu a kvasí mannitol, což vede k růstu žlutých 

kolonií se žlutými okolními zónami. Mnoho koaguláza-negativních druhů z rodů 

Staphylococcus a Micrococcus nefermentují mannitol a rostou jako malé červené 

kolonie obklopené červenými nebo růžovými zónami. Barva kolonií a média je 

rozdílná vzhledem k reaktivitě fenolové červeně na pH média – fenolová červeň 

je červená při pH 8.4 a žlutá při pH 6.8. Žluté kolonie mohou být testovány 

na produkci koagulázy. Přidání 5% emulze vaječného žloutku umožňuje detekci 

aktivity lipázy zástupců rodu Staphylococcus a současně kvašení mannitolu. Sůl 

odstraní emulzi vaječného žloutku a produkce lipázy je pozorovatelná jako 

neprůhledná zóna kolem kolonií. Předpokládané koaguláza-pozitivní bakterie tvoří 

kolonie obklopené světležlutými zónami, zatímco nepatogenní zástupci rodu 

Staphylococcus tvoří kolonie s načervenalými růžovými zónami (Chapman, 1945). 

Tab. 7: Charakteristiky typových kultur na MSA médiu po 18 – 24 hodinách inkubace při 35°C. 

Organismus Růst Barva kolonie 

Staphylococcus aureus bujný žlutá 

Staphylococus epidermidis dobrý červená 

Escherechia coli inhibovaný -  

 

Mueller-Hinton agar 

  Toto médium se používá při testování antimikrobiální citlivosti diskovou metodou.  

Složení: hovězí extrakt (2.0 g/l), hydrolyzát kazeinu (17.5 g/l), škrob (1.5 g/l), agar 

(17.0 g/l). Optimální pH při 25°C je 7.3 ± 0.1. 

Princip a interpretace: Založen na vzorci Muellera a Hintona, doporučen 

pro primární izolaci zástupců rodu Neisseria. Je to jednoduché transparentní médium 

s tepelně stabilními ingrediencemi. Využívá se také pro testování přítomnosti 

aerobních a fakultativně anaerobních bakterií v potravinách. Je to vhodné médium 

pro testování citlivosti mikroorganismů na sulfonamidy a trimethoprim. Antagonismus 

na sulfonamidovou aktivitu se projevuje vznikem para-aminobenzoové kyseliny a 

analogické molekule. Snížená aktivita trimethoprimu má za následek snížení růstu 

inhibičních zón. Vnitřní zonální růst  je demonstrován přítomností vysoké koncentrace 

Themidu. Obsah kyseliny para-benzoové, thyminu/tymidinu je v MHA snížen 

na minimum, čímž je snížená inaktivace sulfonamidu a trimethoprimu. Hovězí extrakt 

a hydrolyzát kazeinu poskytují dusík, vitamíny, uhlík a aminokyseliny v médiu. Škrob 
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je složka, která podporuje růst a působí jako ochranný koloid proti toxickým látkám. 

Do MHA se může přidat celá řada doplňků, jako 5% defibrovaná ovčí nebo koňská 

krev, 2% roztok chloridu sodného a 1% růstoý doplněk  (Mueller, Hinton, 1941). 

Pseudomonas agar pro detekci fluoresceinu 

Využívá se pro izolaci zástupců rodu Pseudomonas. 

Složení: želatinový pepton (16.0 g/l), hydrolyzát kazeinu (10.0 g/l), síran draselný 

(10.0 g/l), chlorid hořečnatý (1.40 g/l), agar (11.0 g/l). Optimlní pH při 25°C je 

7.1 ± 0.2. 

Princip a interpretace: Médium je navrženo tak, aby se přidáním vhodného 

doplňku (SR0102 nebo SR0103) stalo selektivním hlavně pro Pseudomonas 

aeruginosa a Pseudomonas sp. obecně. Médium je modifikací king média, ve kterém 

jsou kvůli zvýšení produkce pigmentu přítomny chlorid hořečnatý a síran draselný 

(HiMedia Laboratories, 2013).   

4.3 Živné půdy využívané pro mikrobiologický výzkum v kosmetice 

Při mikrobiologickém výzkumu v kosmetice se média používají k testování sterility 

složek využívaných k výrobé kosmetických výrobků, na odhadování počtů bakterií, 

patogenních i nepatogenních, hub, kvasinek a plísní. Dále je potřeba zjišťování přítomnosti 

jiných kontaminujících mikroorganismů jako jsou například zástupci rodů Bacillus, 

Clostridia, Pseudomonas, Staphylococci, čeledi Enteroacteriaceae, a dalších 

mikroskopických vláknitých hub a kvasinek.  

Obr. 7: XLD agar; 1 - neinokulované, 2 - Escherechia coli, 3 - Salmonella sp. (A), MSA; 1 - 

Escherechia coli, 2 - Staphylococcus aureus, 3 - Pseudomonas aeruginosa, 4 - Staphylococcus 

epidermis (B). (upraveno podle Čížek, 2006; East Carolina University, 2007) 
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Pro kultivaci zástupců rodu Clostridia se nejběžněji využívá klostridiový agar, 

lakmusové mléko, Wilkins-Chalgrenův anaerobní agar, Clausenův agar, anaerobní agar 

atd. 

Clausenův agar 

Toto médium je severským lékopisem doporučováno k testování sterility mimo jiné 

i kosmetických výrobků. 

Složení: enzymatický hydrolyzát kaseinu (15.00g/l), výtažek papainu ze sóji 

(3.00g/l), kvasničný extrakt (5.00g/l), dextróza (6.00g/l), chlorid sodný (2.50g/l), 

hydrogenfosforečnan draselný (2.00g/l), citrnan sodný (1.00g/l), L-cystin (0.50g/l), L-

asparagin (1.25g/l), dithioničitan sodný (0.40g/l), thioglykolát sodný (0.50g/l), lecitin 

(0.30g/l), síran hořečnatý (0.40g/l), chlorid vápenatý (0.004g/l), síran kobaltnatý 

(0.001g/l), síran měďnatý (0.001g/l), síran železnatý (0.001g/l), síran zinečnatý 

(0.001g/l), chlorid manganatý (0.002g/l), resazurin (0.001g/l),  agar (0.75g/l). 

Optimální pH při teplotě 25°C je 7.1 ± 0.2. 

Princip a interpretace: Clausenův agar byl vyvinut O. G. Clausenem. Taé se mu říká 

HS-T (thioglykolát dithioničité) médium a využívá se pro testování sterility. Zkouška 

standartní mikrobiální kontaminace je vyvinuta pro tančení počtu nesterilních jednotek, 

pokud jsou některé v dávce pod určitou úroveň. Při zkoušce na standartní mikrobiální 

kontaminaci mohou být použity dvě metody a to metoda membránové filtrace a metoda 

s postupým ředěním (HiMedia Laboratories, 2013). 

Díky složkám enzymatický hydrolyzát kaseinu, kvasničný extrakt, výtažek papainu 

ze sóji a dextróza je toto médium velice výživné. L-cystin a thioglykolát zastávají 

úlohu redukčních činidel a základní kovy pomáhají izolovat výtrusotvorných 

anaerobních bakterií. Polysorbát 80 a lecitin jsou do tohoto média přidány, aby 

překonali účinky kationových látek, které mohou vyvíjet bakteriostatický účinek 

in vitro. Médium je průhledné, žluté barvy. V aerobních podmínkách se změní 

na růžovou, tudíž v době, kdy se používá, je horní třetina média růžová (HiMedia 

Laboratories, 2013). 
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Tab. 8: Charakteristiky typových kultur na Clausenově agaru po 18 – 48 hodinách inkubace při 35 

až 37°C. 

Organismus Růst 

Bacillus subtilis bujný 

Candida albicans bujný 

Clostridium sporogenes bujný 

Pseudomonas aeruginosa bujný 

Staphylococcus aureus bujný 

Staphylococcus epidermis bujný 

Streptococcus pyogenes bujný 

Při detekci a kultivaci koliformních a dalších enterobakterií v mikrobiologickém 

výzkumu kosmetiky se nejčastěji využívají média pufrový glukózový vývar, agar s eosin-

methylovou modří, endo agar, tekuté laktózové médium a MacConkey agar. 

Tekuté laktózové médium 

Tekutá živná půda používaná k detekci koliformních organismů a na studování 

fermentace laktózy běžnými baktriemi. 

Složení: výtažek pankreatické želatiny (5.00g/l), hovězí extrakt (3.00g/l), laktóza 

(5.00g/l). Optimální pH při 25°C je 6.9 ± 0.2 

Princip a interpretace: Tekuté laktózové médium je připravené v souladu 

s doporučeními American Public Health Asociation (dále APHA), a které se používá 

na testování vody, mléčných výrobků a jídla. Laktózový vývar se využívá 

při kompletních testech na koliformní bakterie přítomné v mléčných výrobcích. 

Využívá se také při testování přítomnosti zástupců rodu Salmonella a na Escherechia 

coli. 

Hovězí extrakt a výtažek pakreatické želatiny poskytuje základní živiny 

pro metabolismus bakterií, laktóza je zdrojem kvasitelných uhlohydrátů. Tvorba plynů 

při růstu je předpokladový test na koliformní bakterie. Čím koncentrovanější je 

inokulum, tím více laktózového vývaru musí být použito, konečná koncentrace složek 

je udržováná na konstatním stupni 13g/l (HiMedia Laboratories, 2013). 
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Tab. 9: Charakteristikytypových kultur na tekutém laktózovém médiu médiu po 18 – 24 hodinách 

inkubace při 35°C. 

Organismus Růst Plyn 

Enterobacter aerogenes dobrý + 

Escherechia coli dobrý + 

Pseudomonas aeruginosa dobrý - 

Enterococcus faecalis dobrý - 

Sabouradův agar 

Selektivní médium vyvinuté francouzským dermatologem Raymond J. A. 

Sabouradem v roce 1800 na podporu růstu hub, které způsobují infekci kůže, vlasů 

nebo nehtů, souhrnně označované jako dermatofyty. 

Složení: pepton (10.0 g/l), glukóza (40.0 g/l), agar (15.0 g/l). Optimální pH 

při 25°C je 5.6 ± 0.1. 

Princip a interpretace: Sabouradův agar byl vyvinut pro studium dermatofytů, 

které vyžadují dlouhou inkubační dobu. Je vyvinuto jako selektivní médim, které 

inhibuje růst bakterií. Přítomnost glukózy způsobuje intenzivní kvašení a následnou 

produkcí kyseliny slouží k inhibici bakterií.  Pepton je zdrojem dusíku a glukóza je 

zdrojem uhlíku (Hare, 2012). 

 

Obr. 8: Clausenův agar; černé kolonie Clostridium perfringens (A), tekuté laktózové médium; 1 - 

neinokulované, 2 - Escherechia coli, 3 - Enterobacter aerogenes, 4 - Enterococcus faecalis, 5 - 

Pseudomonas aeruginosa (B) (upraveno podle Oxoit Ltd., 2014; HiMedia Laboratories, 2013). 
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4.4 Živné půdy využívané pro pivovarnictví, sladařství a další 

fermentační procesy  

Média se v tomto odvětví potravinářského průmyslu používají především ke kontrole 

fermentačních procesů – např. ve vinařství, mlékarenství, sladařství a jiných. V tomto 

průmyslu je potřebná detekce a kultivace kvasinek a plísní z potravinářských výrobků 

a ostatních materiálů. Ve vinařství a pivovarnictví je důležité kultivovat a šlechtit kvasinky 

k vytváření dalších nových produktů. V tomto odvětví se živné půdy také používají 

ke kontrole zdravotní nezávadnosti potravin. 

Při kontrole fermentačních procesů se na kultivaci a izolaci kvasinek a plísní využívají 

tuhá a tekutá média podle typu inokula, nejčastěji se využívá lysinové médium, agar 

s bengálskou červení, sladový agar, nutriční agar z Wallersteinových laboratoří. 

Nutriční agar z Wallersteinových laboratoří  

Toto médium je doporučeno k selektivní izolaci bakterií vyskytujících se 

v pivovarnictví a při průmyslových fermentačních procesech. 

Složení: enzymatický hydrolyzát kaseinu (5.00g/l), kvasničný extrakt (4.00g/l), 

dextróza (50.00g/l), kyselina dihydrogenfosforečná (0.55g/l), chlorid draselný 

(0.425g/l), chlorid vapenatý (0.125g/l), síran hořečnatý (0.125g/l), chlorid železitý 

(0.0025g/l), síran mangnatý (0.0025g/l), bromkrezolová zeleň (0.022g/l), agar 

(20.00g/l). Optimální pH při 25°C je 5.5 ± 0.2. 

Princip a interpretace: WL médium bylo navrženo na základě výzkumu doktorů 

Greena a Graye z Wallersteinovy laboratoře pro testování mikroorganismů 

využívaných v pivovarnictví a při průmyslových fermentačních procesech, které 

obsahují smíšenou flóru kvasinek a bakterií. Kvasničný extrakt, enzymatický 

hydrolyzát kaseinu, dextróza a přítomnsot solí v médiu naplňují růstové požadavky 

mikroorganismů, bromokrezolová zeleň působí jako pH indikátor. Za použití tohoto 

média se určuje počet mikrobálních kolonií, teplota a doba inkubace testovaných 

organismů se liší v závislosti na jejich fyziologii. Teplota 25°C se používá při inkubaci 

pivovarních mikroorganismů, zatímco teplota 30°C se používá pro kultivaci 

pekařských kvasinek a proces alkoholového kvašení (HiMedia Laboratories, 2013). 

Plotny s nutričním agarem z WL  se inkubují aerobně, kvůli růstu bakteriím 

získávajících energii oxidací ethanolu na kyselinu octovou při kvašení zástupců rodů 

Flavobacterium, Proteus a termofilní bakterie, zatímco pro růst bakterií mléčného 

kvašení a zástupce rodu Pediococcus mohou být inkubovány i anaerobně (HiMedia 

Laboratories, 2013). 
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Tab. 10: Charakteristika růstu typových kultur na nutričním WL médiu po 40 až 48 hodinách 

inkubace při 35°C. 

Organismus Růst 

Saccharomyces cerevisiae bujný 

Saccharomyces uvarum bujný 

Escherechia coli dobrý 

Lactobacillus fermentum dobrý 

Proteus mirabilis dobrý 

Agar s bengálskou červení 

Tuhé médium, které se využívá jako selektivní k izolaci a sčítání kvasinek a plísní 

z environmentálních materiálů a z potravin. 

Složení: výtažek papainu ze sóji (5.00g/l),  dextróza (10.00g/l), 

dihydrogenfosforečnan draselný (1.00g/l), síran hořečnatý (0.50g/l), bengálská červeň 

(0.05g/l), agar (15.00g/l). Optimální pH při 25°C je 7.2 ± 0.2. 

Princip a interpretace: Kombinaci bengálské červeně v médiu s neutrálním pH 

používali Smith a Dawson. Výtažek papainu ze sóji poskytuje základní živiny pro růst 

mikrorganismů. Dextróza je kvasitelný uhlovodík. Bengálská červeň potlačuje rozvoj 

bakterií a redukuje šíření plísní, omezuje velikost a délku vzdušného mycelia kolonií 

Rhizopus sp. Přidávání antibiotik je výhodné kvůli neutrálnímu pH média. Plísně a 

kvasinky vstřebávají bengálskou červeň a tím jsou kolonie lépe viditelné. 

Počet kvasinek nebo plísní se vypočítá na 1 g nebo 1 ml testovaného vzorku, a to 

vynásobením počtu kolonií ředícím faktorem. Vzhled kolonií bakterií a kvasinek se 

může plést, a proto se následně posuzují mikroskopicky (HiMedia Laboratories, 2013). 

Tab. 11: Charakteristiky typových kultur na agrau s bengálskou červení po 5 dnech inkubace 

při 20 – 25°C. 

Organismus Růst 

Aspergilus niger dobrý 

Candida albicans  dobrý 

Escherechia coli inhibovaný 

Micrococcus luteus inhibovaný 
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Obr. 9: Nutriční agar z WL; Saccharomyces cerevisce (A), Agar s bengálskou červení; 1 – 

neinokulované, 2 – Aspergillus niger, 3 – Candida albicans (B) (upraveno podle HiMedia 

Laboratories, 2013; Oxoid Ltd., 2014). 

   4.5 Živné půdy využívané pro enviromentální a sanitární testování  

Enviromentální a dezinfekční testování se zaměřuje na testování na bakteriální 

kontaminaci paliv a znehodnocování uhlovodíků mikroorganismy. Živné půdy 

při dezinfekčním testování se používají na testování dezinfekčních prostředků 

a stanovování bakteriální aktivity a podobně. Při testování sanitárnách povrchů 

a podobných testech se sleduje sterilita povrchů, substancí a obecná sterilita. Provádí se 

kultivací kvasinek a aerobních i anaerobních bakterií. Živné půdy využívané 

pro enviromentální a desinfekční testování jsou například Bushnell-Haasovo médium, 

médium na testování desinfekce, Dey-Engleyův neutralizační agar, agar spravující jídlo a 

léky,  lethin agar. 

Bushnell-Haasovo médium 

Tekuté nebo tuhé médium doporučené k vyšetření paliv na koncentraci 

mikroorganismů a znehodnocování uhlovodíků mikroorganismy. 

Složení: síran hořečnatý (0.20g/l), chlorid sodný (0.02g/l), dihydrogenfosforečnan 

draselný (1.00g/l), trihydrogenfosforečnan draselný (1.00g/l), nitrid amonný (1.00g/l), 

chlorid železitý (0.05g/l). Optimální pH při 25°C je 7:0 ± 0.2. 

Princip a interpretace: Toto médium vyvinuli výzkumníci Bushnell a Haas a je 

doporučené na testování znečíštění paliv mikrorgansimy. Obsahuje všechny živiny, 

včetně uhlovodíků, nezbytných pro růst těchto bakterií. Tyto bakterie jsou schopny 

rozložit různé uhlovodíky jako petrolej, minerální olej, parafín, gazolín. Tekutý 

uhlovodík je vrstven na povrch inokulovaného agaru. Při testování těkavých 
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uhlovodíků, jako gazolín, se petriho misky, obsahující médium, převrátí a uhlovodík se 

nalije do víka. K tekutému médiu se může přidat i minerální olej, lehký nebo těžký 

(Bushnell, 1941). 

Tab. 12: Charakteristiky typových kultur po týdenní inkubaci na Buschnel-Haasově médiu při 25 –

30°C. 

Organismus Růst 
Růst (s minerálním 

olejem) 

Pseudomonas aeruginosa (9027) špatný bujný 

Pseudomonas aeruginosa (27853) špatný bujný 

Pseudomonas aeruginosa (10145) špatný bujný 

Pseudomonas aeruginosa (14207) špatný bujný 

Na hygienické testování povrchů a podobné testování se používají média jako 

kvasinkový pufrový agar, pepton-dextrózové médium, médium s tekutým kaseinem, 

výtažkem ze sójij a lecithinem, hydrogensulfid sodný agar, agar standartní metodiky 

s Tweenem 80 a lecitinem, tryptonové médium s azolectinem . 

Hydrogensulfid sodný agar 

 HS medium se používá ke kultivaci aerobních i anaerobních bakterií a testování 

na sterilitu. 

 Složení: enzymatický hydrolyzát kaseinu (15.00g/l), kvasiničný extrakt (5.00g/l), síran 

sodný (0.50g/l), chlorid sodný (2.50g/l), dextróza (5.50g/l), resazurin (0.001g/l), agar 

(1.00g/l). Optimální pH při 25°C je 7.1 ± 0.2. 

Princip a interpretace: Médium bylo vytvořeno profesory Bonnelem a Rabyem 

k testování sterility. Je podobný jako tekuté thioglykolátové médium, ale síran sodný je 

zaměněn za thioglykolát sodný kvůli získání oxidčně-redukčních podmínek, které jsou 

vhodné pro růst aerobních i anaerobních organismů. Médium se dá využít na testování 

sterility biologických a farmaceutických produktů. V minulosti se HS medium 

používalo ke kontrolnímu testování výrobků z krve a na izolaci rodů Corynebacteria, 

Streptococci, Staphylococci, Neisseriae, Clostridia, enterobacily a dalších (HiMedia 

Laboratories, 2013).   

Enzymatický hydrolyzát kaseinu a kvasničný extrakt poskytují základní živiny jako 

aminokyseliny, uhlík, síru a minerály. Síran sodný pomáhá vytvořit anaerobní 

prostředí, protože se jedná o látku absorbující kyslík. Dextróza je kvasitelný uhlovodík 

a resazurin je redoxní činidlo (HiMedia Laboratories, 2013).   
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Tab. 13: Charakteristiky typových kultur po 18 - 48 hodinách inkubace na HS médiu při 35 - 37°C. 

Organsmus Růst 

Clostridium perfringens (anaerobní inkubace) bujný 

Corynebacterium diphtheriae bujný 

Enterobacter aerogenes bujný 

Staphylococcus aureus bujný 

Streptococcus pyogenes bujný 

4.6 Živné půdy používané pro veterinářství a  očkovací látky 

Ve veterinářství je potřeba kultivovat, izolovat a detekovat různé druhy hlavně 

patogenních bakterií. Nejvýznamějí z nich jsou anaerobní bakterie, například 

sacharolytické, termofylické, mesofylické a dále rody Brucella, Listeria, Salmonella, 

Shgella, Francisella, Pseudomonas a další čeledi jako Staphylococci, Streptococci, 

Enterobacteriacae, Vibrio, ale i další. Při identifikaci enterobakterií se v první řadě 

využívá jejich schopnosti fermentovat laktózu. Živné půdy nejčastěji používané jsou pro 

laktofermentory agar s eosynmethylenovou modří (EMB), MUG (4-methylumbelliferyl   

β-D glukuronid) červenofialový žlučový agar, agar s tergitolem 7. Pro laktonefermentory 

jsou to například agar s briliantovou zelení, fenolovou červení a laktózou (BPL), agar 

s deoxycholátem, citrátem, laktózou a sacharózou, Gasnerův laktózový agar, tetrathionát-

žlučníkové médium s briliantovou zelení.   

Violet red glucose agar  

Selektivní médium pro detekci koliformních organismů pomocí fluorogenického 

postupu. 

  Složení: výtažek peptidů zvířecí tkáně (7.00g/l), kvasničný extrakt (3.00g/l), směs 

žlučových solí (1.50g/l), laktóza (10.00g/l), chlorid sodný (5.00g/l), neutrální červeň 

(0.03g/l), krystalová violeť (0.002g/l), 4-methylumbelliferyl β-D-glucuronide (MUG) 

(0.10g/l), agar (15.00g/l). Optimální pH při teplotě 25°C 7.4 ± 0.2. 

Princip a interpretace: V nehygienických podmínkách se jako indikující organismus 

používá Escherichia coli. Pro použití v obohacování, předběžnou identifikaci a 

při potvrzujících postupechprokazování přítomnosti koliformních bakterií se používá 

řada selektivních médií, ale tyto procedury vyžadují dlouhou inkubační dobu. Médium 

je doporučeno APHA je určeno pro detekci a stanovení počtu koliformních bakterií 

v potravinách a mléčných výrobcích. Kvůli rychlé Escherichia coli se přidává MUG. 
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Je-li médium pozorováno pod UV světlem kvůli fluorescenci, není vyžadován žádný 

další potvrzovací test (Mossel, 1985).    

Peptický výtažek zvířecí tkáně, kvasničný extrakt a laktóza poskytují základní 

živiny. Krystalová violeť a žlučové soli inhibují některé gram-požitivní a gram-

negativní bakterie. Neutrální červeň působí jako pH indikátor, díky kterému kolonie 

sčervenají v přítomnosti kyseliny z kvašení laktózy. Substrát je hydrolyzován 

enzymem β-glucuronidáza, která je přítomná ve většině Escherichia coli a něklika 

kmenech Salmonella, Shigella a Yersinia, čímž se získá konečný fluorescenční 

produkt, 4-methylumbelliferon. Proteus vulgaris může potlačit produkci plynu druhem 

Escherichia coli (Mossel, 1985).   

Tab. 14: Charakteristiky typových kultur po 20 - 24 hodinové inkubaci na MUG červenofialovém 

žlučovém agaru při 37°C. 

Organismus Růst Fluorescence 

Escherichia coli bujný + 

Enterobacter aerogenes bujný - 

Ve veterinářství se dále využívají živné půdy pro všeobecné použití. Pro selektivní 

izolaci a identifikaci zástupců Listeria se nejčastěji používají obohacovací médium 

pro Listerie, Oxford agar selektivní pro Listerie, Listeria identifikační agar. 

Oxford agar selektivní pro Listerie 

S doplňujícími produkty se používá při selektivní izolaci zástupců rodu Listeria 

z patologických vzorků. 

Složení: speciální pepton (23.00g/l), chlorid litný (15.00g/l), chlorid sodný 

(5.00g/l), kukuřičný škrob (1.00g/l), eskulin (1.00g/l), citrát železnato-amonný 

(0.50g/l), agar (10.00g/l). Optimální pH při 25°C je 7.0 ± 0.2. 

Princip a interpretace: Médium je založeno na formulaci popsané doktorem 

Curtisem pro izolaci Listeria monocytogenes z klinických a potravinových vzorků. 

Chlorid litný a antibiotika inhibují gram-negativní bakterie a většinu gram-pozitivních 

organismů, ale určité Staphylococci mohou růst jako eskulin-negativní kolonie. Listeria 

monocytogenes hydrolyzuje eskulin na eskulatin a dextrózu. Eskulatin reaguje 

s železitými anióny a vytváří černé zóny kolem kolonií (HiMedia Laboratories, 2013). 

Izolační techniky se liší podle testovaného materiálu. Pro všechny selektované 

vzorky se doporučuje obohacení za studena. Fekální a biologické vzorky jsou 

homogenizovány v 0,1% peptonové vodě a 0,1 ml tohto roztoku se buď přímo 

naočkuje na Oxford agar selektivní pro Listeria, nebo se naočkuje na selektivní 

obohacující médium a inkubuje se při 30°C po dobu sedmi dní a až poté se naočkuje 

na Oxford agar selektivní pro Listeria (HiMedia Laboratories, 2013). 
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Tab. 15: Charakteristiky typových kultur po 24 - 48 hodinách inkubace na Oxford agaru 

selektivním pro Listeria při 35°C. Legenda: + = černé zóny kolem kolonií. 

Organismus Růst Hydrolýza eskulinu 

Listeria monocytogenes bujný + 

Listeria seeligeri bujný + 

Listeria grayi bujný + 

Staphylococcus aureus dobrý - 

Enterococcus faecalis inhibovaný - 

Enterococcus hira  inhibovaný - 

Bacillus subtilise inhibovaný - 

 

 

Obr. 10: MUG ( 4-Methylumbelliferyl β-D Glucuronide) červenofialový žlučový agar; Escherechia 

coli (A), Oxford agar selektivní pro Listeria; Listeria monocytgenes (B) (upraveno podle Biokar 

diagnostica, 2004; EOLaboratories, 2013). 
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4.7 Živné půdy využívané pro mikrobiologický průzkum vody  

 Vzorky vod a odpadních vod se analyzují na přítomnost mnoha látek 

a mikroorganismů. Testuje se nejen pitná voda, ale také odpadní vody, vody v řekách 

a rekreační vody. Odpadní vody se testují především na přítomnost koliformních bakterií, 

na přítomnost rodu Campylobacter, Klebsiella, Streptococcus, Yersinia, Salmonella, 

Shigella, Legionella, na železité, manganové a sírné bakterie a další mikroorganismy. 

Používají se různé metodiky testování jak na kvalitu, tak na kvantitu.  

Pro testování přítomnosti Klebsiella sp. se pro identifikaci používají např. živné půdy 

Koserovo citrátové médium, Simmonsův citrátový agar, médium s methylovou červení a 

Voges-Protauerovým testem. Pro selektivní izolaci se používají modifikované MacConkey 

agary.  

MacConkey agar  

MacConkey agary jsou diferenciální média doporučená pro selekci 

Enterobacteriaceae a souvisejících střevních gram-negativních bacilů. V současné 

době je dostupných více než 18 modifikovaných forem tohoto média použitelných 

pro různé mikroorganismy (např modifikace M051 se využívá v postupu membránové 

filtrace pro detekci a izolaci Klebsiella sp. z vody a ostatních zdrojů). 

Složení: výtažek peptidů zvířecí tkáně (17.00 g/l), proteóza (3.00g/l), inositol 

(10.00g/l), soli žlučových kyselin (1:50g/l), chlorid sodný (5.00g/l), krystalová violeť 

(0.001g/l), neutrální červeň (0.03g/l), agar (13.50g/l). Optimální pH při 25°C je 

7.1 ± 0.2. 

Interpretace a princip: MacConkey agar se používá pro selekci a diferenciaci 

koliformních mikroorganismů. Originální médium obsahuje proteiny, soli žlučových 

kyselin, chlorid sodný a dvě barviva. Selektivní účinek média způsobuje krystalová 

violeť a žlučové soli, které inhibují růst mnoha gram-pozitivních bakterií; gram-

negativní bakterie obvykle rostou dobře a jsou rozlišitelné na základě jejich schopnosti 

fermentovat laktózu (HiMedia Laboratories, 2013).  

Zástupci Klebsiella sp. často rostou s koliformními bakteriemi ve vodovodech a  

představují tak hlavní kontaminující složku průmyslových odpadů z papíren, textilního 

odvětví a dalších odvětví. Optimální přítomnost populace kmenů Klebsiella  v trávicím 

traktu člověka je 30 – 40% kmenů. Případnou bakteriální pneumonii způsobují 

patogenní 4% této populace. Laktóza je v tomto modifikovaném médiu nahrazena 

inozitolem a po přidání karbenicilinu se projeuje  selektivní účinek pro Klebsiella sp. 

Tato metoda dále snižuje nutnost biochemického testování čistých kmenů, ale 

doporučuje se předběžné ověření diferencovaných kolonií (HiMedia Laboratories, 

2013). 
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Tab. 16: Charakteristiky typových kultur na MacConkey agaru po 18 - 24 hodinách inkubace při 35 

– 37°C. 

Orgnismus Růst Barva kolonie 

Klebsiella pneumoniae bujný růžová 

Escherechia coli inhibovaný - 

Enterobacter aerogenes inhibovaný - 

Salmonella typhi inhibovaný - 

Serratia marcescens inhibovaný - 

Pro selektivní izolaci a identifikaci Yersinia enterocolitica se používá například agar 

pro izolaci Yersinií, agar selektivní pro Yersinie, celobióza-arginin lyzinový agar, lyzín- 

železný agar, a další.  

Celobióza-arginin lyzinový agar 

CAL agar je používaný na selektivní izolaci a biochemickou diferenciaci Yersinia 

enterocolitica. 

Složení: kvasničný extrakt (3.00g/l), chlorid sodný (5.00g/l), celobióza (3.50g/l),  

L-arginin (6.50g/l), L-lyzin hydrochlorid (6.50g/l), deoxycholát sodný (1.50g/l), 

neutrální červeň (0.03g/l), agar (20.00g/l). Optimální pH při teplotě 25°C je 7.1 ± 0.2. 

Princip a interpretace: CAL agar je připravený podle metodiky, kterou popsali M. 

V. Dudleye a E. B. Shottse, pro selektivní izolaci a biochemickou diferenciaci Yersinia 

enterocolitica. Základem média je celobióza jako fermentovatelný uhlovodík 

s přídavkem aminokyselin L-argininu a L-lyzinu. Neutrální červeň je pH indikátor, 

který za kyselých podmínek změní barvu vzorku na červenou. Kvasničný extrakt 

poskytuje nutné živiny, zatímco chlorid sodný udržuje osmotickou rovnováhu. 

Deoxycholát sodný inhibuje gram-pozitivní bakterie, které by mohli způsobit 

kontaminaci během kultivace (Dudley, Shottse, 1979). 
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Tab. 17: Charakteristiky typových kultur po 18 – 48 hodinách inkubace při 35 – 37°C, 

klíč: + = pozitivní reakce, v = proměnlivý, - = negativní reakce. 

Organismus Růst Celobióza Arginin Lyzin 

Yersinia enterocolitica bujný + - - 

Escherechia coli dobrý - v v 

Pseudomonas aeruginosa dobrý - - + 

Proteus mirabilis dobrý - - - 

4.8 Živné půdy využívané v potravinářské mokrobiologii. 

V potravinářském průmyslu jsou pochopitelně velice přísné limity na obsah 

nežádoucích mikroorganismů. Na zjišťování přítomnosti a izolaci mikroorganismů 

zapojených do zpracovávání a znehodnocování potravin se používá mnoho specifických 

médií, například na určení přítomnosti konkrétních skupin mikroorganismů jako jsou 

lipolytické, halofilní, proteolytické, termofilní nebo mezofilní mikroorganismy. Hlavní 

význam je indikcace patogenních organismů jako jsou Aeromonas hydrophila, Bacillus 

cereus, Campylobacter sp., Clostridium botulinum, Plesiomonas shigelloides a dalších. 

Obr. 11: McConkey agar; 1 – Enterobacter aerogenes, 2 – Escherechia coli, 3 – Staphylococcus 

epidermis, 4 – Salmonella typhi (A), CAL agar; Yersinia enterocolitica (B) (upraveno podle East 

Carolina University, 2007; HiMedia Laboratories, 2013). 
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Na indikaci mikroorganismů pridukujících kyselinu se používají například média síran-

amonno-laktóza-sodný agar, eugonický agar, sladinový agar, mléčý agar, Leeův Agar, 

Reddyův diferenciační agar a další. 

Sladinový agar 

Sladinový agar se používá ke kultivaci mikromycet. 

Složení: sladinový extrakt (30.0 g/l), agar (15.0 g/l). Optimální pH při 25°C je 

5.5 ± 0.2. 

Princip a interpretace: Redish v roce 1919 připravil vyhovující náhradu za pivní 

slad ze sladinového extraktu. Sladinový agar je specifikovaný v standardních 

metodách pro odečítání kvasinek a hub.Sladinový extrakt pokytuje uhlík, proteiny a 

dusík potřebný pro růst mikroorganismů. Toto médium má kyselé pH, které umožňuje 

optimální růst kvasinek a hub, zatímco omezuje bakteriální růst (HiMedia 

Laboratories, 2013). 

Při indikaci Campylobacter sp. se média rozdělují na neselektivní média, selektivně 

izolační média a obohacující média. Jsou ti například Prestonův agar, Campylobacter agar, 

Brucella agar, Doylův obohacující agar, třísacharidový železný agar a další. 

Campylobcter agar 

Médium pro selektivní kultivaci a obohacení Campylobacter sp. 

Složení: výtažek peptidů zvířecí tkáně (10.00g/l), hovězí extrakt (10.00g/l), chlorid 

sodný (5.00g/l). Optimální pH při 25°C je 7.5 ± 0.2. 

Princip a interpretace: F. J. Balton a L. Robertson popsali toto médium jako 

selektivní ke kultivaci Campylobacter sp. Je doporučen komisemi APHA a ISO 

k obohacení termotolerantních Campylobacter sp. z jídla. 

Výtažek peptidů zvířecí tkáně a hovězí extrakt poskytují živiny důležité pro růst. 

Doplňková antibiotika dělají médium selektivní pro izolaci Campylobacter sp. Doplněk 

je přidáván do sterilního obohacovacího roztoku. Po promíchání se inkubuje podobu 48 

hodin při 42°C v mikroaerobních podmínkách. Dále se obohacená kultura potírá 

na selektivní agar. Použitá kombinace plynů je 5% kyslíku, 10% oxidu uhličitého a 

85% dusíku (HiMedia Laboratories, 2013). 
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Tab. 18: Charakteristiky typových kultur na Campylobacter agaru po 48 hodinách inkubace při 

42°C (5%O2 + 10%CO2 + 85%N2). 

Organismus Růst 

Campyloacter jejuni dobrý 

Campyloacter coli dobrý 

Campyloacter lari dobrý 

Escherechia coli inhibovaný 

Proteus mirabilis inhibovaný 

Staphylococcus aureus inhibovaný 

Bacillus cereus inhibovaný 

 
Obr. 12: Campylobacter agar; Campylobacter jejuni (A), China blue agar; Escherichia coli (B) 

(upraveno podle Oxoit Ltd., 2014; HiMedia Laboratories, 2013). 

4.9 Živné půdy využívané v mlékárenské mikrobiologii 

 V mlékárénské mikrobiologii se, tak jako v potravinářské, klade značný důraz 

na limity přítomnosti mikroorganismů prospěšných i patogenních a nežádoucích.  

Pro kultivaci a identifikaci Bacillus sp. a dalších sporulujících organismů se využívají 

například Bacilus cereus agar, Kimův a Goepfertův agar, manitol-polymyxinový agar 

s vaječným žloutkem a další. 
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Agar selektivní pro Bacillus cereus 

  S přídavnými doplňky se používá jako selektivní médium pro izolaci Bacillus 

cereus. 

  Složení: výtažek peptidů zvířecí tkáně (1.00g/l), manitol (10.00g/l), chlorid sodný 

(2.00g/l), sulfid hořečnatý (0.10g/l), dihydrogenfosforečnan sodný (2.50g/l), 

dihydrogenfosforečnan draselný (0.25g/l), pyruvát sodný (10.00g/l), bromthymolová 

modř (0.12g/l), agar (15.00g/l). Optimální pH při teplotě 25°C je 7.2 ± 0.2. 

Princip a interpretace: R. Holbrook a J. Anderson vyvinuli vysoce specifické 

selektivní médium, Bacilus cereus agar, pro izolaci a výpočet Bacillus cereus 

z potravin a mléčných výrobků. Podporuje růst i jen malého počtu buněk tohoto druhu 

a spor v přítomnosti množství jiných kontaminujících organismů.  

Aby bylo médium slektivní pro Bacillus cereus, stačí konečná koncentrace 

po přidání polymyxin-B sulfátu 100 jednotek na 1 ml média. Pokud jsou v inokulu 

přítomné plísně může být, pro jejich potlačení, přidáno 40 μg/ml filtrem 

sterilizovaného cyklohexamidu. Některé kmeny Bacillus s vaječným žloutkem reagují 

slabě. Kromě toho je na tomto médiu Bacillus cereus k nerozeznání od Bacillus 

thuringiensis. Bacillus cereus způsobuje po konzumaci kontaminovaných potravin 

otravu jídlem, oční infekce a širokou škálu dalších klinických stavů jako vznik abscesů, 

meningitidu, septikémii a infekci ran. Bacillus cereus způsobuje nemoc mastis, hlavně 

u ovcí a jalovic.  

Výtažek peptidů zvířecí tkáně a pyruvát sodný zvyšují sráženlivost vaječného 

žloutku a sporulaci. Bromthymolová modř je pH indikátorem při zjišťování fermentace 

manitolu.  

Tab. 19: Charakteristiky typových kultur na agaru selektivním pro Bacillus cereus po 24 hodinové 

inkubaci pří 35 až 37°C. 

Organismus Růst Barva kolonie Reakce s vaječným 

žloutkem 

Bacillus cereus bujný modrá vznik sraženiny 

Proteus vulgaris bujný zelená - 

Staphylococcus aureus bujný žlutá vyčištění 

Serratia marcescens bujný červená vyčištění 

Pro identifikaci a izolaci Lactobacilli v mléčných výrobcích se využívají například 

laktózový agar, China blue agar, agar pro vybrané laktobacily, Rogosa SL Agar, agar 

z rajčatového džusuTomato Juice Agar a další. 
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China blue agar 

China Blue Agar je standardní médium, používáno pro rozlišení a počítání bakterií 

v mléku. 

Složení: výtažek peptidů ze zvířecí tkáně (5.00g/l), hovězí extrakt (3.00g/l), laktóza 

(10.00g/l), chlorid sodný (5.00g/l), čínská modř (0.30g/l), agar (15.00g/l). Optimální 

pH při 25°C je 7.0 ±0.2. 

Princip a interpretace: CHA byl poprvé vytvořen E. Brandlem a E. Sobeck-Skalem. 

Je to standardní, neinhibiční médium používané pro odlišení a počítání bakterií 

v mléku. Porcelánová modř je pH indikátor, který pomáhá v odlišení laktózu kvasících 

a laktózu nekvasících organismů. Nicméně toto médium neomezuje růst koků, a proto 

může být použito jak pro detekci Streptococci a Staphylococci, tak i pro koliformní 

aerogenní skupinu bakterií. Mohou být naočkovány buď typickým roztěrem, nebo 

metodou naléváním na plotnu, kdy se mléko ředí přidáváním do eště tekutého média 

a až potom se nechá utuhnout (HiMedia Laboratories, 2013).  

Tab. 20: Charakteristiky typových kultur na China blue agaru po 22 až 24 hodinách inkubace při 

35°C. 

 

  

Orgnismus Růst Barva kolonie 

Escherechia coli bujný modrá 

Salmonella typhi bujný bezbarvá 

Shigella flexneri bujný bezbarvá 

Proteus vulgaris bujný bezbarvá 

Staphylococcus aureus bujný bezbarvá 

Streptococcus faecalis bujný modrá 
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5 Význam selektivně-diagnostických médií ve studiu morfologie bakterií 

 Studium morfologie bakterií není příliš spolehlivá metoda identifikace bakterií. 

Nicméně kolonie jednotlivých mikroorganismů se mohou značně lišit po naočkování na 

rozdílné půdy. 

Primární metodou identifikace bakterií je mikroskopické zkoumání, kam spadá i přímá 

metoda. Pomocí tohto se dá určit tvar bakterií, jejich pohyblivost nebo reakce na Gramovo 

barvení. Dále se při idenifikaci bakterií využívá znalost přirozeného prostředí 

mikroorganismu. Patří sem kultivační metody, kdy se izolují čisté kultury na základe 

znalosti jejich přirozeného životního prostředí a využívají se k tomu přizpůsobené 

selektivně-diagnostické živné půdy. Touto metodou se určují fyziologické charakteristiky 

jednotlivých mikroorganismů, které následně vedou k identifikaci kultury. Kromě tohto 

mohou být baketire určeny na základě biochemických testů, kam opět patří předchozí 

kultivační metody, díky kterým je možné určení rodu a druhu mikroorganismu (Fenclová, 

2013).  

Tato práce je zaměřena na selektivně-diagnostické živné půdy, které spadají 

do kultivačních metod. Nicméně dalšími metodickými postupy identifikace bakterií jsou 

imunologické techniky, genetické techniky, proteomické techniky nebo detekce vedlejších 

produktů metabolismu. Identifikace bakterií je důležitá kvůli studiu biodiverzity 

mikroorganismů a identifikaci patogenních mikroorganismů (Jelínek, 2010). 

 Morfologie kolonií je daná geneticky. Variace ale závisí na vnějších podmínkách, 

zejména obsah živin v půdě a hustota půdy. Čím déle kolonie roste tím více se rozvíjí její 

specifická morfologie. Růst kolonie se dá popsat fraktalovým modelem nebo buněčným 

modelem (Bednář, Smíšek, Schindler, 2010). 

 

Obr. 13:  Ukázka růstu kolonie pomocí fraktalového modelu (upraveno podle Bednář, Smíšek, 

Schindler, 2010). 
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5.1 Kultivační metody 

 Při využití těchto technik je nutné kultivovat vzorek na sérii různých médií. V případě 

izolace patogenního mikroorganismu je použité médium vybráno hlavně podle příznaků 

nemoci. Pro další mikroorganismy je odrazovým můstkem výskyt. Mikroorganismy, které 

narostou na agarových médiích jsou izolovány a dále kultivovány v čisté kultuře pro další 

identifikaci. (Laboratoř regulátorů růstu, 2014) Žádaným výsledkem jsou izolované 

kolonie bakterií, proto je potřeba použít vhodnou očkovací techniku např. křížový roztěr. 

(Fenclová, 2013)  

 Mezi základní charakteristiky identifikace bakterií na základě fenotypvých vlastností 

patří: 

1. morfologie buněk – jejich tvar, velikost, seskupení, vzájemné uspořádání, 

pohyblivost, tvorba pouzdra atd. 

2. kultivační vlastnosti – tvar a pigemntace kolonií na pevném médiu, růst v tekutém 

médiu 

3. fyziologické vlastnosti – vztah ke kyslíku, teplotní rozmezí pro růst, citlivost na 

antibiotika, žlučové soli, k nízkému pH, typ metabolismu (Jelínek, 2010) 

5.2 Hodnocení růstu bakterií z morfologického hlediska 

 Růst bakterií v tekutých půdách se nejčastěji projevuje tvorbou zákalu, případně 

sedimentu nebo povrchové blanky. Během inkubace médií se z každé buňky vytvoří 

kolonie. Kolonie je tedy bakteriální masa, která je potomstvem jedné buňky. Za 

konstantních podmínek je vzhled kolonií charakteristický pro určitou skupinu nebo 

dokonce rod či druh. Proto morfologické hodnocení kolonií představuje důležitý 

diagnostický krok. Při posuzování kolonií hodnotíme následující znaky (Čížek, 2006): 

1. velikost – kolonie mohou být tečkovité nebo se jejich velikost vyjadřuje průměrem 

v mm 

2. tvar – kolonie pravidelně okrouhlá, nepravidelně  

3. okraje – rovné, zvlněné, kořenovité 

4. profil – plochý vypouklý, pupkovitý, vyvýšené okraje 

5. povrch – lesklý, hladký, matný, drsný 

6. transparence – průhledná, růsvitná, neprůsvitná 

7. barva – všechny známé barvy 

8. změny okolí – posuzuje se hlavně změna barvy, způsobená produkcí pigmentů, 

změny pH média, stupně hemolýzy erytrocytů 

9. konzistence – mazlavá, máslovitá, vosková, hlenová 

10. zápach – značně subjektivná znak (Čížek, 2006). 

Všechny diagnostické půdy obsahují indikátory, které v závislosti na pH způsobují 

změnu barvy kolonie. Barva kolonie ale může také záviset na pigmentu, který konkrétní 

bakterie může produkovat (Bednář, Smíšek, Schindler, 2010). 
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Obr. 14: Ukázka ideálního vzhledu jednotlivých morfologických znaků (Čížek, 2006). 
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6   Experimentální část 

6.1  Laboratorní materiál a přístrojové vybavení 

Experimenty byly provedeny v laboratoři J122 Institutu enviromentálního inženýrství. 

Materiál:  

 rukavice 

 Petriho misky  

 očkovací klička  

 sterilní špičky Eppendorf  

 laboratorní sklo 

 jednorázové pipety o objemu 1ml, 2 ml, 10 ml 

Přístroje a další vybavení:  

 autokláv Sterilab standard (výrobce BMT s. r. o., Brno)  

 inkubátor Incucell komfort 111 výrobce BMT s. r. o., Brno)  

 laboratorní váhy Denver Instrument MXX-123 (výrobce Didaktik s. r. o., Rohatec)  

 sterilizátor Stericell 22 (výrobce BMT s. r. o., Brno)  

 kabinet biologické bezpečnosti HeraSafe KS (výrobce Thermo scientific s. r. o., 

Praha) 

 mikropipeta Finnpipette F3 o objemu 10 - 100µl (výrobce Thermo scientific s. r. o., 

Praha)  

 fotoaparát Olympus Stylus TG-2 

6.2   Kultivační média 

Pro experiment byla využita tato kultivační média: 

 Mueller-Hinton agar MV 173 (MHA) 

 Sabouradův agar B311 (SAB)  

 Trypton-sójový agar M290 (TSA)  

 MacConkey agar M081 (McCA) 

 Pseudomonas agar pro detekci fluoresceinu MV120 (PSA – F)  

 Sladinový agar M137 (MA)  

 Violet Red glucose agar MV581 (VRGA)  

 Krevní agar se 7% beraní krví M073 (BA) 

 Chine Blue agar MV580 (CHA)  

 Masopeptonový agar M1269 (MPA) 

Všechna kultivační média pocházejí od výrobce HiMedia Laboratories Ltd., Bombai, Indie 

Podrobnější popis médií je v kapitole 4 Přehled selektivně – diagnostických živných půd.  
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6.3   Charakteristika bakteriálních kmenů 

Micrococcus luteus 

Taxonomické zařazení:  

Bacteria – kmen: Actinobacteria – třída: Actinobacteria – řád: Actinomycetales – 

čeleď: Micrococcaceae – rod: Microcccus (GenBank, 2013) 

Morfologická charakteristika:  

 grampozitivní, nepohyblivé, chemoorganotrofní, aerobní bakterie  

 kulovité buňky uspořádané v tetrádách  

 velikost buněk je 0,9 – 1,8 μm,  

 primárně se vyskytují na pokožce savců a sekundárně v mase, půdě i vodě  

 optimální kutivační teplota je 25 – 37°C. 

Hlavní biochemické znaky:  

 negativní na katalázu,  

 pozitivní na oxidázu,  

 nerostou v 15% NaCl,  

 rezistentní na furalizodon,  

 neokyseluje glukózu,  

 hydrolyzuje želatinu (Bednář, 2011).  

 

  

Obr. 15: Ukázka růstu Micrococcus luteus na krevním agaru (A), snímek Micrococcus luteus pod 

elektronovým mikroskopem (B) (University of Copenhagen, 2011; Microbe World, 2012). 
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Rhodococcus sp.  

Taxonomické zařazení:  

Bacteria – kmen: Actinobacteria – třída: Actinobacteria – řád: Actinomycetales – 

čeleď: Nocardiaceae – rod: Rhodococcus (GenBank, 2013) 

Morfologické znaky: 

 grampozitivní, nepohyblivé, chemoorganotrofní, aerobní bakterie,  

 krátké i delší tyčinky s náznaky větvení,  

 velikost buněk 0,8 – 1,0 ∙ 5,0 – 15,0 μm,  

 vyskytují se v půdě,  

 optimální kultivační teplota je 30°C.  

 Hlavní biochemické znaky:  

 pozitivní na katalázu a na uerázu,  

 okyseluje glukózu,  

 acidorezistentní vůči slabým kyselinám (Bednář, 2011). 

 

  

Obr. 16: Ukázka růstu Rhodococcus sp. na TSA (A), snímek Rhodococcus sp. pod elektronovým 

mikroskopem (B) (Bi-Schuang, 2013; BC Cancer Agency, 2011). 
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Kocuria rosea 

Taxonomické zařazení:  

Bacteria – kmen: Actinobacteria – třída: Actinobacteria – řád: Actinomycetales – 

čeleď: Micrococcaceae – rod: Kocuria (Integrated Taxonomic Information System, 2013) 

Morfologická charakteristika:  

 grampozitivní, nepohyblivé, chemoorganotrofní, aerobní bakterie,  

 kulovité buňky uspořádané po dvou nebo v tetrádách,  

 vyskytují se v půdě, vodě a prachu,  

 optimální kultivační teplota je 30°C.  

Hlavní biochemické znaky:  

 pozitivní na katalázu,  

 negativní na oxidázu,  

 redukují nitráty,  

 tvoří růžový pigment (Bednář, 2011).  

Obr. 17: Ukázka růstu Kocuria rosea na CHA (A), snímek Kocuria rosea pod elektronovým 

mikroskopem (B) (Burke, 2011; Kunkel, 2013). 
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Serratia marcescens 

Taxonomické zařazení:  

Bacteria – kmen: Proteobacteria – třída: Gammaproteobacteria – řád: 

Enterobacteriales – čeleď: Enterobacteriaceae – rod: Serratia (Integrated Taxonomic 

Information System, 2013) 

Morfologické znaky: 

 gramnegativní, pohyblivé (pomocí bičíků), chemoorganotrofní, fakultativně 

anaerobní bakterie,  

 rovné tyčinkovité buňky,  

 velikost buněk je 0,9 – 2,0 ∙ 0,5 – 0,8 μm,  

 vyskytují se v půdě, vodě a na rostlinných površích,  

 oportunní lidský patogen,  

 optimální kultivační teplota je 37°C. 

Hlavní biochemické znaky:  

 pozitivní na katalázu a dekarboxylázu,  

 negativní na oxidázu a laktázu,  

 tvoří acetoin, lyzin a ornitin,  

 hydrolyzuje eskulin a TWEEN 80 (Bednář, 2011).  

 

  

Obr. 18: Ukázka růstu Serratia marcescens na MA (A), snímek Serratia marcescens pod 

elektronovým mikroskopem (B) (Silva, 2010; Vidani, 2013). 
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Bacillus cereus 

Taxonomické zařazení:  

Bacteria – kmen: Firmicutes – třída: Bacilli – řád: Bacilles – čeleď: Bacilaceae – rod: 

Bacillus (GenBank, 2013) 

Morfologické znaky: 

 grampozitivní, pohyblivé, chemoorganotrofní, aerobní i anaerobní ( při 40°C) 

bakterie,  

 tyčinkovité buňky uspořádané v řetízcích,  

 velikost buněk je 3,0 – 5,0 ∙ 1,0 – 1,2 μm,  

 vyskytují se v půdě, vodě a potravinách,  

 produkuje toxiny,  

 optimální kultivační teplota je 30°C. 

Hlavní biochemické znaky:  

 pozitivní na katalázu a lecinázu,  

 hemolýza negativní,  

 redukuje nitráty,  

 tvoří acetoin,  

 hydrolyzuje želatinu, škrob, kazein a eskulin (Bednář, 2011).  

Obr. 19: Ukázka růstu Bacillus cereus na luri médiu (A), snímek Bacillus cereus pod elektronovým 

mikroskopem (B) (Min-Ken, 2008; Bye, 2010). 
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Pseudomonas fluorescens 

Taxonomické zařazení:  

Bacteria – kmen: Proteobacteria – třída: Gammaproteobacteria – řád: 

Pseudomonadales – čeleď: Pseudomonadaceae – rod: Pseudomonas (GenBank, 2013) 

Morfologické znaky:  

 gramnegativní, pohyblivé (pomocí bičíků), chemoorganotrofní, bakterie 

s respiratorním metabolizmem,  

 tyčinkovité buňky,  

 velikost buněk je 0,5 – 1,0 ∙ 1,5 – 5,0 μm,  

 často izolovaná z klinických vzorků,  

 vyskytuje se ve zkažené potravě (ryby, vajíčka, mléko),  

 optimální kultivační teplota je 25 – 30°C. 

Hlavní biochemické znaky: 

 pozitivní na katalázu a oxidázu,  

 netvoří acetamid,  

 produkuje fluorescin,  

 hydrolyzuje želatinu (Bednář, 2011). 

  

Obr. 20: Ukázka růstu Pseudomonas fluorescens na Rogosově agaru (A), snímek 

Pseudomonas fluorescens pod elektronovým mikroskopem (B) (University of Copenhagen, 

2011; Kunkel, 2013). 
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6.4   Popis experimentu 

Cílem experimentu bylo ověření růstových a morfologických vlastností na určitých 

živných půdách. Mikroorganismy byly postupně očkovány pětibodovou metodou na 

připravené živné půdy, inokulace byla provedena mikropipetou. Inokulát pochází 

z typových kultur, uchovávaných v tekuté podobě ve sbírce mikroorganismů na IEI. 

Petriho misky s půdou PSA – F byly očkovány kulturou Pseudomonas fluorescens, 

ostatní kmeny byly očkovány na média MHA, MPA, SAB, TSA, McCA, MA, VRGA, BA, 

CHA. 

Inkubace probíhala při teplotě 30°C po dobu 24 – 48 hodi. Po uplynutí inkubační doby 

byl vyhodnocen růst kolonií a proběhlo fotografické zaznamenání.  

6.5   Výsledky experimentu a jejich diskuze 

Úspěšnost kultivace mikroorganismů na jednotlivých živných půdách po 24 – 48 

hodinové kultivaci jsou zaznamenány v tabulce č. 1.  

Tab. 21: Vyhodnocení úspěšnosti růstu bakteriálních kmenů na vybraných živných půdách. 

Legenda: + organismus roste na médiu, – organismus neroste na médiu, x nenaočkováno 

 MHA SAB CHA TSA BA MPA PSA-F McCA VRGA MA 

Rhodococcus sp. + + + + + + x –   – + 

Pseudomonas 

fluorescens  
+ + + + + + + + + + 

Micrococcus 

luteus 
+ + + + + + x –   – – 

Kocuria rosea + + + + + + x –   – – 

Seracia 

marcescens 
+ + + + + + x + + – 

Bacillus cereus + + + + + + x –  – + 
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Bacillus cereus 

 

Obr. 21: Růst kolonií Bacillus cereus na médiích MPA(A), BA(B), TSA(C), CHA(D), MA(E), 

SAB(F) (Buľáková, 2014). 

Velikost kolonií 

Největší kolonie vyrostli na médiích MPA a BA (1,6 – 2,0cm). Na médiích CHA a TSA 

vyrostli o něco menší (1,2 – 1,5cm). Nejmenší rostou na médiích MA a SAB (0,3 – 0,6cm). 

Tvar kolonií 

Na médiích MPA, BA, TSA a CHA mají kolonie nepravidelný tvar. Na médiích MA a 

SAB mají kolonie kruhový tvar. 

Okraj kolonií 

Na médiích MPA, BA, TSA a CHA mají kolonie laločnatý okraj. Na médiích MA a SAB 

mají kolonie rovný okraj. 

Charakter povrchu kolonií 

Na všech médiích mají kolonie drsný povrch. 

Barva kolonií 

Na médiích MPA, TSA, CHA, MA a SAB mají kolonie béžovou barvu. Na médiu BA mají 

kolonie šedivou barvu. 

Konzistence kolonií 

Na všech médiích mají kolonie suchou konzistenci.   
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Rhodococcus sp. 

 

Obr. 22: Růst kolonií Rhodococcus sp. na médiích MHA (A), SAB (B), CHA (C), TSA (D), BA 

(E), MPA (F) (Buľáková, 2014). 

Velikost kolonií  

Na médiích MHA a SAB vyrostli menší kolonie (0,2 – 0,4cm) než na médiích CHA, TSA, 

BA a MPA (0,5 – 0,8cm). 

Tvar kolonií 

Na médiích MHA, SAB, BA a MPA mají kolonie kruhový tvar, na médiích CHA a TSA 

mají kolonie nepravidelný tvar. 

Okraj kolonií 

Na všech médiích mají kolonie rovný nebo laločnatý okraj.  

Charakter povrchu kolonií 

Na všech médiích mají kolonie hladký povrch. 

Barva kolonií 

Na médiích MHA, SAB, CHA, TSA a MPA mají kolonie lososovou barvu. Na médiu BA 

mají kolonie šedivou barvu.  

Konzistence kolonií 

Na všech médiích mají kolonie suchou konzistenci.   
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Pseudomonas fluorescens 

 

 

Velikost kolonií 

Na médiích MPA, McCA, TSA, VRGA, MHA a BA vyrostli větší kolonie (0,6 – 1,1cm). Na 

médiích PSA a CHA vyrostli menší kolonie (0,3 – 0,6cm). 

Tvar kolonií 

Na všech médiích mají kolonie kruhový tvar.   

Okraj kolonií 

Na všech médiích mají kolonie rovný okraj.  

Charakter povrchu kolonií 

Na všech médiích mají kolonie hladký, lesklý povrch. 

 

 

Obr. 23: Růst kolonií Pseudomonas fluorescens na médiích PSA-F (A), MPA (B), McCA (C), 

TSA (D), CHA (E), VRGA (F), MHA (G), BA (H) (Buľáková, 2014). 
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Barva kolonií 

Na médiích PSA-F, VRGA a McCA mají kolonie oranžovou barvu. Na médiích MPA, TSA a CHA 

mají kolonie béžovou barvu. Na médiu MHA mají kolonie typickou žlutooranžovou barvu. Na 

médiu BA mají kolonie šedivou barvu.  

Konzistence kolonií 

Na všech médiích mají kolonie suchou konzistenci.  

Micrococcus luteus 

 

Obr. 24: Růst kolonií Micrococcus luteus na médiích BA (A), CHA (B), MHA (C), TSA (D) 

(Buľáková, 2014). 

Velikost kolonií 

Na médiích BA, CHA a TSA vyrostli větší kolonie (0,4 – 0,9cm). Na médiu MHA vyrostli 

menší kolonie (0,2 – 0,4cm).  

Tvar kolonií 

Na všech médiích mají kolonie kruhový tvar.   

Okraj kolonií 

Na všech médiích mají kolonie rovný okraj.  

Charakter povrchu kolonií 

Na všech médiích mají kolonie hladký, lesklý povrch. 

 



Renata Buľáková: Význam selektivně-diagnostických živných médií 

2014  55 
  

Barva kolonií 

Na všech médiích mají kolonie béžovou barvu.   

Konzistence kolonií 

Na všech médiích mají kolonie suchou konzistenci.  

Serratia marcescens 

Velikost kolonií 

Na médiu McCA vyrostly největší kolonie (0,9 ∙ 2,3cm). Na médiích MPA, VRGA, BA a 

TSA vyrostly menší kolonie (0,7 – 1,0cm). Na médiích SAB a CHA vyrostly nejmenší 

kolonie (0,4 – 0,6cm).  

 

 

Obr. 25: Růst kolonií Serratia marcescens na médiích SAB (A), CHA (B), McCA (C), MPA (D), 

VRGA (E), BA (F), TSA (G) (Buľáková, 2014). 
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Tvar kolonií 

Na médiích SAB, VRGA, BA a TSA mají kolonie kruhový tvar. Na médiu McCA, CHA a 

MPA mají kolonie nepravidelný tvar.   

Okraj kolonií 

Na všech médiích mají kolonie rovný okraj.  

Charakter povrchu kolonií 

Na všech médiích mají kolonie hladký, matný povrch. 

Barva kolonií 

Na médiu SAB mají kolonie smetanovou barvu. Na médiu CHA mají kolonie béžovou 

barvu. Na médiu McCA mají kolonie oranžovou barvu. Na médiích MPA a VRGA mají 

kolonie růžovou barvu. Na médiu BA mají kolonie šedivou barvu. Na médiu TSA mají 

kolonie lososovou barvu.    

Konzistence kolonií 

Na všech médiích mají kolonie suchou konzistenci.  

Kocuria rosea 

 

Obr. 26: Růst kolonií Kocuria rosea na médiích BA (A), CHA (B), TSA (C) (Buľáková, 2014). 

Velikost kolonií 

Na všech médiích vyrostly přibližně stejné kolonie (0,4 – 0,8cm).  

Tvar kolonií 

Na všech médiích mají kolonie kruhový tvar.    

Okraj kolonií 

Na všech médiích mají kolonie rovný okraj.  

Charakter povrchu kolonií 

Na všech médiích mají kolonie drsný, matný povrch. 

Barva kolonií 
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Na médiu BA mají kolonie šedivou barvu. Na médiích CHA a TSA mají kolonie béžovou 

barvu.     

Konzistence kolonií 

Na všech médiích mají kolonie suchou konzistenci.  

Shrnutí výsledků 

Média MHA, MPA, TSA a SAB jsou základní nutriční média, která jsou využívána 

běžně pro kultivaci mikroorganismů, a proto na nich vyrostly všechny kmeny. Složení BA 

je podobné jako složení média TSA, růst je tudíž také u všech sledovaných 

mikroorganismů pozitivní. CHA  je selektivní médium pro rozlišení laktózu kvasících 

a laktózu nekvasících mikroorganismů. Vyrostly na něm  všechny kultivované kmeny. 

Jejich kolonie jsou většinou bezbarvé, což znamená, že nefermentují laktózu. Kolonie 

Pseudomonas fluorescens vyrostly na PSA- F a tím byl, podle předpokladu, detekován 

fluorescein. McCA se používá pro detekci gramnegativních bakterií, proto na něm vyrostly 

pouze gramnegativní Pseudomonas fluorescens a Serratia marcescens. VRGA  je 

selektivní médium pro izolaci bakterií z čeledi Enterobacteriaceae, proto na něm vyrostl 

pouze kmen Serratia  marcescens. Na MA vyrostl pouze Bacillus cereus, Pseudomonas 

fluorescens a Rhodococcus sp., ikdyž se toto médium využívá pro detekci plísní, hub 

a kvasinek.  

Pseudomonas fluorescens a Serratia marcescens nejsou příliš náročné organismy, 

proto rostou na všech použitých médiích. U kmene Rhododcoccus sp., Micrococcus luteus 

a Bacillus cereus bylo prokázáno, že nenarostly na všech ověřovných médiích,  a to na 

VRGA, neboť nejsou z čeledi Enterobacteriaceae a na McCA, jelikož jsou grampozitivní.  

Nejnáročnějším mikroorganismem se projevil baskteriální kmen Kocuria rosea, která 

nenarostla na třech z ověřovaných médií:  na McCA, na VRGA a ani na MA.  
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Závěr   

 Kvalita a volba živných médií je jedním ze základních faktorů, které mají vliv 

na výsledek diagnostiky v mikrobiologii. Nejvýznamnější výrobci kvalitních živných půd 

jsou celosvětově rozšířené společnosti HiMedia Laboratories Ltd., Merck a Oxoid Ltd., ale 

na trh přispívá svými výrobky i mnoho dalších specializovaných výrobců, kteří nabízí 

široké spektrum dehydrovaných forem živných standartních a diagnostických médií pro 

využití v různých oblastech. Vyrábí také celou řadu dílčích surovin jako agary, želatiny, 

žlučové soli, peptony, triptony, extrakty a množství dalších složek médií, potřebných pro 

růst bakterií. Pro potřebu identifikace bakterií pomocí kultivace na selektivně-

diagnostických živných půdách produkují diferenciační disky, připravené k okamžitému 

použití, indikátory, činidla, barviva a testy pro rychlou identifikaci a diferenciaci 

mikroorganismů. Složení živných médií významně ovlivňuje morfologické i fyziologické 

vlastnosti mikroorganismů, použití vhodných selektivně-diagnostických živných půd pak 

může být také základem pro rychlou a praktickou identifikaci mikroorganismů.   

 V experimentální části předložené bakalářské práce byl ověřován vliv vybraných 

nutričních médií masopeptonový agar, Mueller-Hintonův agar, trypton-sójový agar, 

Sabouradův agar, McConkeyův agar, China blue agar, Violet red glukózový agar, 

sladinový agar a krevní agar na růst a morfologii kolonií šesti mikroorganismů, a to 

Pseudomonas fluorescens, Micrococcus luteus, Kocuria rosea, Serratia marcescens, 

Bacillus cereus, Rhodococcus sp. Bylo prokázáno, že média MHA, MPA, TSA a SAB jsou 

základní nutriční živné půdy, protože na nich vyrostly všechny testované bakteriální 

kmeny, současně byl ověřen selektivní účinek médií VRGA a McCA. Růstová média MA 

a BA mají také charakter základních nutričních médií, nicméně nebyly vyrobeny za tímto 

účelem. Z morfologického hlediska nebyly pozorovány žádné výrazné změny u čtyř 

z testovaných mikroorganismů – u Pseudomonas fluorescens, Micrococcus luteus, Kocuria 

rosea a Rhodococcus sp. Tvar a charakter kolonií Serratia marcescens byl na třech 

médiích (CHA, MPA, McCA) výrazně odlišný nutričních médií, podobný výsledek se 

projevil také v morfologii kolonií Bacillus cereus, které vykazují na všech živných půdách 

nerovnoměrný tvar, jen na SAB a MA rostou v typických kulovitých koloniích.   
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