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Souhrn 
 

Bioethanol jako obnovitelný zdroj energie 
 

Tato diplomová práce se zabývá sledováním fermentačních postupů zaměřených 

na produkci ethanolu. Ethanol je produkován kvasinkami anebo bakteriemi Zymomonas 

mobilis. Zymomonas mobilis je gramnegativní bakterie, která se vyznačuje vysokým 

teoretickým výtěžkem ethanolu během fermentace a toleruje vysokou koncentraci 

ethanolu. Přestože je Zymomonas mobilis výborným producentem ethanolu, není 

vhodná pro konverzi biomasy, protože zkvašuje pouze glukosu, fruktosu a sacharosu. 

Tato práce se zabývá fermentačními testy bakterie rodu Zymomonas mobilis na širokém 

spektru substrátů za rozdílných podmínek. Byl sledován proces výroby ethanolu pomocí 

Zymomonas mobilis, konkrétně kmeny z České sbírky mikroorganismů CCM 2770, 

CCM 2771, CCM 3881 a CCM 3883. 

Porovnávány byly kultivace na různých typech medií (sacharosovém, 

fruktosovém, glukosovém a obilné zápary) při různých koncentracích uhlíkatého zdroje 

a za různých podmínek (aerobní, anaerobní). Ke stanovení obsahu cukru a lihu bylo 

použito HPLC. Ukázalo se, že jsou vhodné především kmeny CCM 3881 a CCM 2770, 

které narostly během 48 hodin a bylo u nich dosaženo nejlepších výsledků výtěžnosti 

ethanolu ( až 99 % teoretického výtěžku). Kmeny CCM 3883 a CCM 2771 rostly velmi 

pomalu, produkce ethanolu u kmenu CCM 2771 byla zanedbatelná. Jako nejlepší 

substrát se jeví glukosa, optimální koncentrace substrátu je v rozmezí 200-250 g/l. 

Experimenty s reálným mediem dosahují skoro 95 % teoretické výtěžnosti. 
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1 Úvod 
 

Biomasu (rychle rostoucí dřeviny, konopí, obilí a další) lze využít jako palivo 

v energetických jednotkách (elektrárny, teplárny, podniky). Přímé využití v dopravě, jako 

v dalším významném spotřebiteli fosilních paliv, však zatím nepřipadá v úvahu. Pro tento 

sektor je nutné najít biopaliva, jejichž vlastnosti (skupenství, výhřevnost) budou obdobné 

jako v případě benzinu a nafty, aby mohl být zachován současný vozový park. Biopaliva 

by měla postupně nahradit fosilní paliva bez nutnosti konstrukčních změn stávajících 

motorů. Biomasa se uplatňuje jako alternativní zdroj energie k fosilním palivům. 

Biologický materiál může být užíván jako palivo několika způsoby. Rostlinné oleje 

(řepka, slunečnice, sója …) mohou být přeměněny na náhradu nafty, která může být 

užívána ve směsi s klasickou naftou nebo přímo jako „čistá“ bionafta. Cukrová řepa, obilí 

a další rostliny mohou být prostřednictvím fermentace přeměněny na alkohol 

(bioethanol), který může být užit jako součást benzinu nebo přímo v čisté formě jako 

motorové palivo. 

Bioethanol je celosvětově největší a nejvíce se rozšiřující zdroj obnovitelné 

energie. Ethanol se relativně snadno zpracovává, je možno jej mísit s benzinem. 

Vzrůstající obavy z nedostatečných zásob nafty a negativní dopad spalování fosilních 

paliv na životní prostředí, zejména emise skleníkových plynů, vyvíjejí nátlak 

na společnost k nalezení alternativních zdrojů energie. Nejběžnějším obnovitelným 

palivem je ethanol produkovaný z plodin bohatých na cukr nebo škrob. Pro ethanol je 

typická výroba z rostlin obsahujících škrob, např. kukuřice, pšenice nebo čirok, lze však 

také využít lignocelulosové materiály. Tento proces slibuje značný nárůst množství 

ethanolu produkovaného nesyntetickou cestou. V současné době se hledání alternativních 

zdrojů energie stává stále potřebnějším nejen kvůli pokračujícímu spotřebovávání zásob 

fosilních paliv, ale také kvůli bezpečnějšímu a lepšímu životnímu prostředí. Rozvoj 

technologií na bázi biomasy se celosvětově rozrůstá a dřívější bariéry se odstraňují 

úspěšnými pokusy zařadit produkci bioethanolu na komerční úroveň. Díky vývoji 

technologií během posledních dvou desetiletí lze očekávat, že bude ethanol z biomasy 

produkován ve velkém měřítku. 
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1.1 Cíle práce 

 

Tato práce je zaměřena na studium produkce ethanolu fermentací vhodných 

substrátů pomocí bakterie Zymomonas mobilis. Literární část podává podrobnější přehled 

o bioethanolu z hlediska historických poznatků, fyzikálních a chemických vlastností 

bioethanolu, vlivu na životní prostředí, dále přehled surovin pro výrobu bioethanolu, 

podrobnější specifikace technologií, srovnání produkce lihu pomocí kvasinek 

Saccharomyces cereviscae subsp. cereviscae a bakterií Zymomonas mobilis. 

Experimentální část je věnována sledování podmínek kultivace,využití různých 

kmenů Zymomonas mobilis z České sbírky mikroorganismů, charakterizaci procesu 

fermentace a stanovení podmínek pro maximální produkci ethanolu. Je vyzkoušeno 

několik druhů substrátu, mezi nimiž je i reálné medium. 

 



Literární část 

- 11 - 

2 Literární část 

2.1 Historie biopaliv 

 

Výroba lihovin patří neodmyslitelně k lidským dějinám. Znalost zpracování 

škrobových surovin na alkohol se ve 12. století rychle šířila ze zemí s pivovarskou 

výrobou, jako je Irsko, do zemí ostatních, kde se potom stala základem manufakturních 

výrob lihovin. Tato jednoduchá výroba zůstává prakticky bez větších změn až do 19. 

století. Až tehdy dochází k velkému vývoji technologie (uplatnění rektifikace) a 

lihovarnictví se stává průmyslovou záležitostí s nesrovnatelně větší produkcí. Velký 

výběr surovin vhodných k výrobě dává státům možnost zpracovat i jinak těžko 

využitelné plodiny (nevhodné na vývoz) na líh. Lihovarství také úzce propojuje sektor 

průmyslu se zemědělstvím. 

Široká část produkce ethanolu zůstává využita zejména na výrobu alkoholických 

nápojů, ta další využívá ethanol jako palivo, nebo jako látku vhodnou k mnoha použitím 

v chemickém průmyslu. Na počátku 20. století se začínají zkoumat suroviny, jako je 

melasa, nebo možnost výroby ethanolu hydrolýzou lignocelulosových materiálů. 

Na výzkumu se podílí několik států, zejména Německo nebo USA. V první polovině 20. 

století, hlavně v období světových válek, se stává jedním z podnětů k rozvoji, neboť se 

zjišťuje, že líh může být použit jako palivo v motorech, hlavně automobilových. Tento 

fakt se zasloužil o rozvoj technologií několika směry s cílem velkoobjemových produkcí 

čistého ethanolu. V USA si farmáři díky zrušení daně na alkohol mohou vyrábět vlastní 

palivo, ve stále větším měřítku se alkohol využívá také v lakýrnickém průmyslu nebo 

ve velkých objemech i jako nemrznoucí směs. V období krize ve 30. letech se zasadil 

o rozšíření lihu jako paliva zejména Ford, který směs benzinu s lihem prodával 

v několika amerických státech. V 70. letech americká vláda vyhlašuje program Gasohol, 

v 80. letech se k podobnému programu přidává Kanada.1

Dalším důležitým mezníkem na poli výzkumu a aplikace lihu jako paliva je vedle USA 

také Brazílie se svým programem ze 70. let minulého století, který řešil brazilskou 

závislost na zahraničních ropných zdrojích. Oproti programu USA, který se zavazoval 

přidávat k benzinu 6–10 % lihu, šla Brazílie dál s ambicí 100 % lihu jako paliva 

vyráběného z cukrové třtiny. 

Počátkem 80. let a v následujícím období se některé evropské země rozhodly 

k zahájení programu pro výrobu lihu na vyšším stupni z domácích surovin. Motivací bylo 
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několik, ale hlavními byly dotování zemědělských produkcí, stabilizace trhu a 

v neposlední řadě také ochrana životního prostředí. Situaci komplikovaly politické 

podmínky v daných zemích, proto bylo těžké určit, jakým směrem se plnění programu 

bude ubírat. 90. léta 20. století potom představovala období nástupu alternativních paliv a 

následné desetiletí praktickou aplikaci sofistikovaných řešení tohoto typu.2

Historie používání biopaliv u nás také začíná v období po první světové válce, 

kdy se začínají vyrábět a prodávat lihopalivové směsi. Pod názvem Dynakol se prodávaly 

směsi s obsahem 50 % ethanolu, 30 % benzenu a 20 % benzinu. Až do roku 1932 

konkuroval tento výrobek autobenzinu obsahujícímu jen ropný benzin. Podobnými 

výrobky užívanými ve dvacátých a třicátých letech byly: Etol (směs s 50 % lihu), Natalit 

(55 % lihu), francouzský Carburant national (50 % lihu) nebo německý Reichskraftstoff 

(50 % lihu). V letech 1926 až 1936 bylo v Československu zavedeno ze zákona povinné 

mísení 20 % bezvodého ethanolu s benzinem (označení Dynol). S rostoucí spotřebou 

pohonných hmot bylo tak umožněno vmíchat asi 50 tisíc tun ethanolu do benzinu ročně, 

což představovalo v roce 1935 asi 20 % celkové spotřeby. Používání lihobenzinových 

směsí u nás zaniklo až počátkem 50. let minulého století. 

Další etapa využití biopaliv byla u nás zahájena v roce 1992 tzv. Oleoprogramem, 

který byl dotován státem. Program byl zaveden pro podporu výroby a užití methylesterů 

řepkových olejů (MEŘO) v rámci cíleného osazování orné půdy řepkou olejnou. V letech 

1992 až 1996 byla podpora poskytována formou návratných finančních výpomocí 

na výstavbu a nákup technologií a od roku 1997 pro uplatnění přídavku min. 30 % 

MEŘO do motorové nafty pro výrobu směsné nafty. Výraznou ekonomickou podporou 

výroby MEŘO (dotace ceny řepkového semene cca 4688 Kč za tunu, osvobození MEŘO 

od spotřební daně a do konce roku 2003 sazba DPH 5 %) se od roku 1999 dařilo v ČR 

vyrábět a prodávat cca 170 až 260 tis. tun směsné motorové nafty ročně, což 

představovalo přibližný podíl 1,4 % na všech v té době spotřebovaných pohonných 

hmotách (benzinu a motorové nafty). Směsná motorová nafta byla v prodeji zhruba u 500 

čerpacích stanic a vzhledem k ceně, která byla o cca dvě koruny nižší než standardní 

motorová nafta vyrobená z ropy, šla velmi dobře na odbyt. Tato příznivá situace skončila 

zvýšením DPH z 5 na 19 % a naším vstupem do EU a s tím spojeným zrušením dotace 

pro výrobu MEŘO, kdy jediným zvýhodněním směsné motorové nafty zůstala její nižší 

sazba spotřební daně. Podmínky pro využití MEŘO pro pohon se na tuzemském trhu 

výrazně zhoršily, a proto směsná nafta po 1.5.2004 téměř zmizela z trhu.3 Výroba MEŘO 

však pokračuje a produkt se výhodně vyváží do SRN, kde existují příznivé ekonomické 
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podmínky. S účinností od 1.1.2007 byla zvýšena sazba spotřební daně směsné nafty 

z 6866 Kč za 1000 litrů na 9 950 Kč za 1000 litrů tedy na stejnou úroveň jako čistá 

fosilní motorová nafta. Z tohoto důvodu se stala směsná nafta prakticky neprodejná. 

Zákonem č. 37/2008 Sb. byla opět snížena sazba spotřební daně na směsnou naftu 

na 6866 Kč za 1000 litrů, což vede k oživení obchodu s tímto produktem. 

Využívání biomasy jako paliva je známo od pradávna. Její spalování bylo 

přirozeným základem získávání energie. Spalování biomasy jako prvotního zdroje světla 

a tepla si člověk osvojil jako jednu ze základních dovedností, která mu otevřela možnosti 

pokroku. Avšak objevem vlastností a využití ropy se význam biopaliv dostává do stínu 

zájmu. Jeho znovuobjevení přichází až s blížícím se vyčerpáním zdroje ropy a zemního 

plynu jako snadno získatelné suroviny. Možnost využívání biomasy jako zdroje energie a 

suroviny pro výrobu paliv je jednou z alternativ, která by mohla pomoci odvrátit, či 

alespoň zmírnit dopady blížící se energetické krize. Energetický potenciál skrytý 

v biomase je lákavou alternativou pro postupné nahrazování produktů z ropy. 

Zajímavostí je, že vynálezci motorů, které dnes spalují ropné produkty, prvotně 

své vynálezy konstruovali pro využití paliv z biomasy. Využití rostlinných olejů byl i 

prvotní záměr německého vynálezce Rudolfa Diesela, který představil roku 1900 

na Světové výstavě v Paříži svůj vznětový motor poháněný olejem lisovaným z burských 

oříšků. Termín biodiesel nebo také bionafta se užívá pro palivo vyrobené transesterifikací 

rostlinných olejů. Tohoto paliva bylo využito poprvé v jižní Africe před II. světovou 

válkou pro pohon těžkých terénních vozů. Ethanol jako palivo použil pro svůj čtyřdobý 

spalovací motor Nikolaus August Otto v šedesátých letech 19. století. Využití ethanolu se 

zdálo být velmi efektivní. Ethanol měl také příznivé účinky pro potlačení detonačního 

hoření. Jeho přídavek dovoloval užití vyšších tlaků ve válci pro lepší efektivnost 

spalování. Však s nízkými cenami ropy na Americké burze se od jeho přídavků upustilo a 

líh byl nahrazen tetraethylolovem. 

Nejvýznamnějším zástupcem zemí, které „vsadily“ na ethanol, je Brazílie, kde 

na líh vyrobený kvašením cukrové třtiny jezdí automobily již od 30. let 20. století a 

od ropné krize v 70. letech je produkce lihu podporována státem (program 

PROALCOOL). V roce 1994 brazilská vláda zdanila vývoz (cca 10 % z ceny) cukru, aby 

zvýhodnila jeho zpracování na kvasný líh uvnitř státu a dala tím impulz k rozšíření 

výroby paliv s kvasným lihem. Kupodivu právě kvůli této technologii je v posledních 

letech Brazílie kritizována pro pěstování příliš velkých ploch monokultur a mýcení 

pralesů pro získání pěstebních ploch pro cukrovou třtinu. 
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2.2 Dopad na životní prostředí 

 

Využívání fosilních paliv v současné míře má za následek kritickou situaci 

životního prostředí. Jejich spalování vytváří oxid uhličitý, methan a významné množství 

oxidů dusíku. Většina z těchto škodlivých plynů se tvoří díky neúplnému spalování. 

Struktura ethanolu, podobně jako benzinu, obsahuje atomy uhlíku a vodíku, ale ethanol 

má ve své molekule rovněž atom kyslíku. Přítomnost kyslíku dělá z ethanolu lépe 

spalitelné palivo než je benzin. 

Ethanol reprezentuje uzavřený cyklus oxidu uhličitého viz obr. 1. Oxid uhličitý 

uvolněný spálením ethanolu je recyklován zpátky do rostlinného materiálu, jelikož 

rostliny využívají CO2 při fotosyntéze. Proces výroby ethanolu využívá především 

energii z obnovitelných zdrojů, do atmosféry tak není uvolňováno přebytečné množství 

oxidu uhličitého, což dělá z ethanolu zdroj šetrnější k životnímu prostředí.4 Kromě toho 

jsou výfukové plyny z ethanolu méně toxické než při využití jiných ropných zdrojů. 

Ethanol získaný z biomasy je tak jediným tekutým dopravním palivem, který se nepodílí 

na skleníkovém efektu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 1.: Životní cyklus bioethanolu 
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2.2.1 Vlastnosti palivového ethanolu 

Ethanol je biopalivo alternativní k benzinu. Může být buď kombinován 

s benzinem v různých koncentracích, nebo použit čistý (E100). Bezvodý ethanol, tzn. 

ethanol s nejvíce 1 % vody, může být míchán s benzinem v odlišném množství s cílem 

redukovat spotřebu ropných paliv a snížit znečištění ovzduší. Ethanol je stále více 

využíván jako oxygenační přísada do standardních benzinů, jako náhrada methyl-terc-

butyl-etheru (MTBE). Více než 10 % směs ethanolu se používá v některých městech, kde 

je možnost výskytu nebezpečných limitů automobilových emisí, zvláště v zimních 

měsících. Přídavek ethanolu do motorového paliva současně zvyšuje jeho oktanové číslo, 

snižuje výhřevnost a kinematickou viskozitu a mění teplotu varu. Tyto faktory vedou 

k úplnému spálení ethanolu a produkci méně emisí. S jeho schopností redukovat 

prekurzory tvorby ozónu o 20-30 % může hrát bioethanol významnou roli ve snižování 

množství škodlivých plynů v metropolích po celém světě. Nafta smíchaná s ethanolem 

(E-15) snižuje emise NOx z 5 %. Jednou z nevýhod při používání ethanolu jako paliva 

jsou převážně vyšší aldehydické, převážně acetaldehydické, emise než při spalování 

benzinu. Nicméně acetaldehydy vytvářejí méně nepříznivé zdravotní efekty ve srovnání 

s formaldehydy uvolňovanými z benzinových motorů.5

 

2.2.2 Ekologický dopad paliv na bázi ethanolu 

Bioethanol je obnovitelný zdroj energie, který se nepodílí na skleníkovém efektu. 

Cyklus oxidu uhličitého je velmi krátký, protože CO2 produkovaný fermentací a 

spalováním je reabsorbován rostlinami skrze fotosyntézu. Směs s 5-7 % ethanolu může 

redukovat emise oxidu uhelnatého o 15-40 %. Ethanol snižuje emise těkavých 

organických sloučenin (VOC) z výfukových plynů. Současnou redukcí VOC a CO emisí 

může ethanol pomoci snížit množství městského ozónu více než ostatní paliva.6 Částice 

s průměrem menším než 10 µm (M10) nacházející se ve vzduchu a pronikající 

do respirační soustavy mohou poškodit plicní tkáně a způsobit rozličná onemocnění, 

využití ethanolu jako paliva v motorech s vnitřním spalováním redukuje výfukové emise 

M10 a tak snižuje znečištění vzduchu. Biopaliva neobsahují síru a nepřispívají k tvorbě 

kyselých dešťů. Spalování biopaliv může navyšovat obsah oxidů dusíku až na 10 %, 

avšak nižší teploty při spalování a správné nastavení motoru může vést k poklesu těchto 

emisí. Ethanol neobsahuje aromatické sloučeniny, na rozdíl od některých benzinů, které 

obsahují až 45 % aromátů. Emise aldehydů a ketonů se nepatrně zvýší, největším 
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podílem acetaldehyd, dopravní prostředky vybavené katalyzátorem přispívají ke snížení 

aldehydických emisí. 

 

2.3 Bioethanol 

 

Ethanol je chemická látka s výhodnými energetickými vlastnostmi. Existují dva 

základní způsoby výroby ethanolu – syntézou z uhlovodíků nebo z biomasy. Pokud se líh 

získává z biomasy, nese označení biolíh. Má vysokou výhřevnost a je možné ho s dobrou 

účinností spalovat v kotlích. Ethanol je používán především pro potravinářské účely, 

dnes však již začíná převažovat palivářské využití. Podle zkušeností z mnoha jiných zemí 

jej lze použít po přidání speciálních antikorozních aditiv do upravených spalovacích 

motorů. Další možností je přidávání libovolného množství bioethanolu do stávajících 

paliv, vždy s většími nebo menšími úpravami těchto motorů. Nejjednodušším se však 

jeví přímé přimíchávání do benzinu, které nevyžaduje motorové úpravy. Velmi častým 

využitím je také výroba ethyl-terc-butyl-etheru (ETBE), který výrazně zlepšuje vlastnosti 

minerálních paliv a snižuje emise.7 Spaliny lihu neobsahují popel a síru a mají oproti 

benzinu nižší podíl oxidů dusíku. Vlastnosti bioethanolu jsou uvedeny v tab. 1. 

 

Tab. 1.: Fyzikálně-chemické vlastnosti ethanolu 

Registrační číslo CAS 64-17-5 

Funkční vzorec C2H5OH 

Molární hmotnost 46,07 g/mol 

Teplota tání minus 114,4 °C 

Teplota varu 78,3 °C (1013 hPa) 

Hustota 0,789 g/cm3

13 °C (5 % vody) 
Teplota vzplanutí 

24 °C (50 % vody) 

Teplota hoření 30 °C 

Teplota vznícení 366 °C 

Meze výbušnosti 3,4–15 % objemových 

 

Fyzikálně – chemické požadavky na líh vyjadřují norma ČSN 65 6511 a připravovaná 

norma EN 15376 (viz tab. 2.). Pro zážehové motory je možné použít několik variant 



Literární část 

- 17 - 

směsí benzinu s ethanolem. Základní variantou, podle normy EN 228, je přídavek lihu 

do 5 % objemových anebo použití ETBE, který nahrazuje MTBE. Pro pohon zážehových 

motorů má ethanol některé velmi dobré vlastnosti, např. oktanové číslo. Pro pohon 

ve vznětových motorech se biolíh využívá zejména převedený na ethylester řepkového 

oleje (EEŘO), který by mohl nahradit MEŘO vyráběný z methanolu. 

 

Tab. 2.: Jakostní požadavky na ethanol 

Parametr ČSN 65 6511 EN 15376 

Vzhled čirý, bez zákalů a sedlin čirý, bez zákalů a sedlin

Obsah EtOH před denaturací min. 99,7 % obj. min. 98,7 % obj. 

Obsah vody max. 0,39 % obj. max. 0,3 % obj. 

Hustota/20 ºC min. 791 kg/m3 -- 

Obsah EtOH po denaturaci min. 95,6 % obj. -- 

Obsah volných kyselin max. 50 mg/l max. 0,007 % obj. 

Odparek max. 15 mg/l max. 10 mg/100 ml 

Obsah vyšších alkoholů -- max. 2,0 % hm. 

Obsah methanolu -- max. 1,0 % hm. 

Obsah anorg. chloridů -- max. 20 mg/dm3

Síra -- max. 10 mg/kg 

 

V porovnání s naftou i s benzinem má bioethanol nízkou výhřevnost, oproti naftě 

nízké cetanové číslo (CČ) a velmi malou mazací schopnost, v porovnání s benzinem 

vysoké oktanové číslo (OČVM - oktanové číslo výzkumnou metodou). Přidáním 

bioethanolu do benzinu se zvyšuje OČVM, ale i tenze par. Kvůli nízké výhřevnosti je 

měrná spotřeba bioethanolu vyšší než spotřeba benzinu nebo nafty. Skupenské výparné 

teplo bioethanolu je v porovnání s benzinem vyšší a působí výraznější ochlazení palivové 

směsi přiváděné do motoru, čímž se dosáhne většího naplnění válců palivovou směsí. 

Vyšší skupenské výparné teplo ale působí problémy při spouštění motoru za nízkých 

teplot. Používá se pomocné zařízení pro spouštění za nízkých teplot, případně se motor 

spouští na benzin. Velké problémy vyvolá i malé množství vody v palivu, které může být 

příčinou oddělení směsi bioethanolu s benzinem na dvě fáze, přičemž bioethanol 

přechází do vodní fáze. Bioethanol může způsobit korozi některých součástí, zejména 

palivového příslušenství motoru, i když tuto nepříznivou vlastnost lze zmírnit přidáním 

inhibitorů koroze. Agresivně působí na některé plasty a pryže. Náhrada benzinu palivem 
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s vysokým obsahem bioethanolu pro speciálně přizpůsobené zážehové motory. Např. 

palivo označované E85 obsahuje 85 % ethanolu a 15 % benzinu. Toto palivo vyžaduje 

vyšší kompresní poměr motoru (15), a úpravy palivového systému původního 

benzinového motoru. Motory pro "Flexible Fuel Vehicles" (FFV) mohou být 

provozovány jak na benzin, tak na bioethanolové palivo s různým podílem bioethanolu - 

až do 85 %. V Evropě je palivo E85 nejvíce používáno ve Švédsku, kde je v provozu více 

než 16 tisíc vozidel Ford Focus FFV a počet stanic s palivem E85 je vyšší než 250.8

Tab. 3.: Výhody a nevýhody bioethanolu jako komponenty automobilového benzinu 

Výhody Nevýhody 

Vysoké OČVM 
Odplavování půdy, vyplavování hnojiv a pesticidů 

do dešťových vod 

Vysoký obsah kyslíku (v reformulovaném benzinu 

požadováno 2 % kyslíku) 

Geneticky modifikované bakterie pro přeměnu 

celulosy mohou být nebezpečné pro životní prostředí

Vysoké výparné teplo (lepší plnění motoru) Vysoké výparné teplo (horší startovatelnost v zimě)

Efektivní využití odpadní celulosy 
Nízká oxidační stabilita, je nutné přidávat 

antioxidant, nízká výhřevnost 

Dobře biologicky rozložitelný Vyžaduje kosolventy, suché prostředí 

Obnovitelný a nezávislý zdroj 
Vysoká korozívnost, interakce s běžnými plastickými 

hmotami 

Může být produkován prakticky kdekoliv, kde je 

dostupná biomasa 

Dodatečné emise a spotřeba energií v lihovarech. 

Většina závodů v USA nesplňuje emisní limity 

Nižší celková tvorba skleníkových plynů 
Zvyšuje emise NOx, těkavých uhlovodíků, aldehydů 

a tvorbu ozónu 

Kulturní vzhled krajiny Negativní vliv na motorový olej 

Nižší emise a spotřeba energií v rafinériích Vyžaduje úpravy v konstrukci vozidel 

Umožňuje použít produkty horší kvality, nevhodné 

pro potravinářské účely 

Závislost produkce na klimatických podmínkách 

(neúroda, vliv na ceny) 

 Směsi nelze dlouhodobě skladovat 

 Zvyšuje prodejní cenu benzinu 

 
Nebezpečí náhlého vyplavení nečistot z motoru 

a jeho poškození při prvním použití 

. 
Nabízí jen 92-98 % energie spotřebované na vývoj 

a výrobu. Fakticky zvyšuje spotřebu energií. 

 
Pěstování plodin jako surovin. Jedná se o přeměnu 

potravin na motorové palivo, což je neetické 
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2.3.1 Bioethanol pro vznětové motory 

V porovnání s naftou má bioethanol malou výhřevnost, nízkou vznětlivost (nízké 

CČ) a velmi malou mazací schopnost. Vznětlivost i mazací schopnost lze pomocí 

vhodných přísad téměř dokonale přizpůsobit potřebám vznětových motorů. S ohledem 

na nižší výhřevnost bioethanolu je ale nutné provést úpravy (předimenzování) palivového 

příslušenství tak, aby umožnilo zvýšit dávky paliva. Bioethanol bez přísad zvyšujících 

vznětlivost lze použít u motorů, které pracují současně se dvěma palivy, tj. naftou a 

bioethanolem. Známá je řada způsobů použití bioethanolu u naftových motorů, např.: 

vstřikování směsi nafty s bioethanolem do spalovacího prostoru, vstřikování nafty a 

bioethanolu pomocí dvou vstřikovacích čerpadel - jedno čerpadlo vstřikuje naftu, druhé 

vstřikuje bioethanol, nebo nasávání směsi bioethanolu se vzduchem a vstřikování nafty 

do válce. Uvedené způsoby využití bioethanolu vyžadují značné úpravy motoru, jsou 

technicky náročné a nákladné a nenalezly širší praktické uplatnění. Již zmíněné 

nepříznivé vlastnosti bioethanolu, nízkou vznětlivost a malou mazací schopnost, ale i 

korozní agresivitu, lze úspěšně ovlivnit přísadami na bázi organických dusičnanů a 

dusitanů, které se do bioethanolu přidávají podle doporučení výrobce v množství 4 až 10 

%. Vznětový motor na bioethanolové palivo je jen málo odlišný od naftového motoru, 

poněvadž vlastnosti bioethanolu jsou, až na výhřevnost, upraveny pomocí přísad tak, aby 

byly blízké vlastnostem nafty. Původní naftový motor musí být přizpůsoben provozu 

na bioethanolové palivo předimenzováním palivové soustavy. Bioethanol vyžaduje jiný 

počátek vstřiku paliva než nafta. Měření výfukových škodlivin při testech podle předpisu 

EHK 49 provedená na Technické Universitě v Liberci u vznětových motorů 

přizpůsobených pro provoz na bioethanol ukázala, že v porovnání s emisemi při provozu 

na naftu dochází ke snížení obsahu částic, snížení obsahu oxidů dusíku, ale ke zvýšení 

obsahu oxidu uhelnatého a nespálených uhlovodíků. Bioethanol pro vznětové motory 

nemá dosud příliš široké uplatnění. V Evropě je používán hlavně ve Švédsku. Městské 

autobusy s motory na bioethanol vyrábí firma SCANIA, více než 200 městských 

autobusů je provozováno ve Stockholmu a přibližně 205 v jiných městech.9

 

2.3.2 Palivové směsi 

Palivové směsi s množstvím ethanolu mezi 5-30 % nevyžadují žádné změny 

na motorech. Ethanol se snadno míchá s benzinem, ale ne s naftou. Pokud nafta obsahuje 

přes 3 % ethanolu, je pro správný chod motoru nutné užití speciálních emulzí. V Brazílii 
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je vyžadováno, aby vozidla byla nastavená na 25 % směsi ethanolu, přičemž se procento 

ethanolu pohybuje mezi 22–25 %. Spojené státy povolují směsi do 10 % a některé státy 

povolují toto a menší množství ve všech typech prodávaného benzinu. Od roku 1999 se 

zvyšuje počet vyráběných dopravních prostředků, které jsou schopné provozu na jakékoli 

palivo od 0 % do 100 % ethanolu bez dalších modifikací. Mnoho automobilů a lehkých 

nákladních vozidel (třída zahrnující malé dodávky, SUVs a pickupy) je konstruováno 

jako tzv. „flexible-fuel“ (někdy také „dual-fuel“), neboli schopna pracovat na alternativní 

paliva, 100 % tradiční fosilní paliva i jejich směsi. Jejich motorový systém obsahuje 

senzory na alkohol nebo senzory na kyslík ve výfukových plynech, které poskytnou 

informace počítači kontrolujícímu motor. Ten přizpůsobí vstřikování paliva 

stechiometrický poměr nasátého vzduchu pro každou palivovou směs. Nedochází tak 

k výskytu zbytkového množství paliva nebo kyslíku ve výfukových plynech. 

E10 je směs 10 % ethanolu a 90 % benzinu, který může být využit ve všech 

běžných motorech s vnitřním spalováním. Stejně tak směsi E5 a E7 jsou bezpečné 

pro současně používané motory na čistý benzin. Některé regiony a státy zavádějí 

přidávání omezeného množství ethanolu do všech prodávaných paliv. E15 obsahuje 15 % 

ethanolu a 85 % benzinu. Avšak brazilská „flexible-fuel“ vozidla jsou navržena tak, aby 

pracovala na jakoukoli směs. E85 je směs s nejvyšším procentem ethanolu ve Spojených 

státech. Je běžná ve Švédsku. Toto palivo má oktanové číslo 105. Tzn. méně než čistý 

ethanol, ale mnohem více než normální benzin. Malé množství benzinu ve směsi 

napomáhá lepšímu startování motoru v podmínkách chladného počasí. Tradičně bývá 

cena E85 stejná jako benzinu, ale díky rostoucí ceně ropy se stává E85 levnějším až 

o 0,75 US $ za jeden galon (3,8 litru), což tuto směs dělá atraktivnější pro malý, ale 

rostoucí počet motoristů s vozidly schopnými E85 spálit. E85 obsahuje přibližně o 27 % 

méně energie na galon než obvyklý benzin, přestože ethanol hoří mnohem efektivněji.  

E100 je ethanol s maximálně 4 % vody, který je nejvíce rozšířen v Brazílii a Argentině. 

Provoz v teplotách pod 15 °C způsobuje problémy se startováním. Nejběžnějším řešením 

bývá přídavná nádržka na benzin, který je posléze využit pouze k nastartování motoru. 

Dále motor přejde na provoz na čistý ethanol.10
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2.3.2.1 Vlastnosti E85 

Ethanolové páry, stejně jako benzinové, jsou hustší než vzduch a mají tendenci 

usazovat se v nižších oblastech. Avšak ethanolové páry se rozptýlí mnohem rychleji. 

Ethanol jako palivo je možné mísit s vodou, při vyšších koncentracích vody dochází 

k oddělení fází. Ve stejném množství obsahuje ethanol méně energie než benzin. Jeden 

galon E85 odpovídá 0,72 galonu benzinu. Plamen ethanolu je méně jasný než benzinu, 

ale je snáze rozpoznatelný za denního světla. Čistý ethanol a ethanolové směsi jsou těžší 

než benzin. Ethanol a jeho směsi jsou vodivé. Benzin je oproti nim elektrický izolant. 

E85 spotřebuje více paliva na jednotkové množství vzduchu; tudíž E85 nelze použít 

v obvyklých dopravních prostředcích. Ethanol je méně toxický než benzin nebo 

methanol. V čistém ethanolu nejsou zastoupeny karcinogenní látky, ale díky využití 

benzinu ve směsi, je E85 uváděn jako potenciální karcinogen.11 Při nízkých teplotách 

jsou páry E85 více hořlavé než benzinové. Při normálních teplotách je ale E85 méně 

hořlavý, díky vyšší teplotě samovznícení. Protože ethanol přitahuje vodu, není 

doporučeno používat ethanol v těchto případech: ultralehká letadla a všeobecně v letecké 

dopravě, námořní doprava (včetně přívěsných lodních motorů), některé motocykly 

s laminátovou palivovou nádrží. Aby se předešlo zastavení motoru, je potřeba, aby palivo 

tvořilo pouze jednu fázi. Frakce vody, kterou může palivo směsi ethanol-benzin 

obsahovat, roste s rostoucím podílem ethanolu. To je zřetelné na diagramu pro 25 °C 

(Obr. 2).  Např. je patrné, že E30 může obsahovat až 2 % vody. Pokud je ve směsi více 

než 71 % ethanolu, zbývající část může být doplněna benzinem či vodou, ale k separaci 

fází nedochází. Poněkud menší množství vody je tolerováno při nízkých teplotách. 

Pro E10 se jedná kolem 0,5 % při 21 °C a klesá na 0,23 % za teploty -34 °C.12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 2: Ternární fázový diagram benzin-ethanol-voda při 25 ºC 
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Jednou z výhod užívání nejen E85 v dopravních prostředcích je snížení emise látek 

znečišťujících prostředí. Tyto škodlivé emise obsahují oxid uhelnatý, nestabilní 

organické sloučeniny, malé částice, oxidy dusíku a oxid uhličitý. Tyto emise mají 

významný vliv na zdraví, jelikož přispívají k množství smogu a oxidu uhelnatého 

ve vzduchu. Oxid uhelnatý hraje také roli v globálním oteplování. Všeobecně jsou typy 

výfukových plynů při spalování E85 stejné, ale je mnohem menší jejich množství. 

Kvantita látek uvolněných do prostředí záleží na tom, jak dobře pracuje katalyzátor a jak 

dobře je daný motor navržen a seřízen na využití ethanolu jako paliva. Ve srovnání 

s automobily pracujícími na benzin, většina vozidel poháněných ethanolem produkuje 

menší množství oxidu uhelnatého a oxidu uhličitého, stejné nebo menší množství 

uhlovodíků, žádný methan a přibližně stejné množství oxidů dusíku. Emise jako následek 

odpařování paliva jsou potenciálním problémem pro každý automobil, nezáleží na palivu. 

Více emisí může uniknout z vozu, který je v klidu, než který plně pracuje. Tvorba tepla 

v motorových součástech a někdy odražené teplo z chodníku na palivovou nádrž může 

způsobit var méně stálých částí paliva a jejich odpařování. E85 má méně nestálých 

součástí a tím je menší množství emisí vzniklých odpařováním. 

 

2.3.3 Bionafty 

Bionafty jsou methylestery nebo ethylestery mastných kyselin (FAME) a 

získávají se transesterifikací triglyceridů obsažených v olejích nebo tucích. Surovinami 

mohou být rostlinné oleje, např. řepkový, lněný, slunečnicový, sójový, nebo živočišné 

tuky, např. hovězí lůj, drůbeží nebo vepřové sádlo, rybí tuk. Jako suroviny lze použít i 

upotřebené fritovací oleje nebo živočišné tuky. V současné době se zhruba 80 % světové 

produkce bionafty vyrábí z řepkového oleje. Bionafta vyrobená z řepkového oleje 

s použitím methanolu je MEŘO, bionafta vyrobená s použitím ethanolu je EEŘO. 

Bionafta má dobrou vznětlivost, vhodnou mazací schopnost a dobrou biologickou 

odbouratelnost po úniku do země. Čisté rostlinné oleje lze teoreticky použít pouze 

pro upravené vznětové motory, ale vzhledem k nevhodným vlastnostem olejů, jako je 

vysoká viskozita (olej je nutné v palivovém systému ohřívat), nízká vznětlivost (cetanové 

číslo 33-43) a termická nestabilita způsobující úsady v palivovém systému, nenalezly 

dosud širšího uplatnění.13
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Tab. 4.: Vlastnosti nafty, benzinu, bioethanolu a MEŘO 

 Nafta Benzin Bioethanol MEŘO 

Hustota (při 15 °C) [kg. m-3] ~830 ~750 794 ~870 

Výhřevnost [kWh.k g-1] 11,8 12 7,44 37,5 

Hmot. podíl kyslíku [%] < 0,6 < 2,7 34,7 11 

Oktanové číslo VM - 91-100 108 - 

Cetanové číslo > 51 - 7 58 

 

Bionafta má řadu nevhodných vlastností, zejména nízkou termicko-oxidační 

stabilitu. Přítomnost glycerolu má za následek jeho usazování při skladování a tvorbu 

viskózních směsí, které mohou ucpávat palivové filtry. Voda v bionaftě podporuje růst 

mikroorganismů a tvorbu kyselých kalů. Za přítomnosti vody probíhá hydrolýza esterů a 

vzniklé produkty mohou za určitých podmínek polymerizovat. Při déletrvajícím 

odstavení vozidla může docházet k zalepení funkčních součástí palivového příslušenství, 

vyžadující i výměnu systému vstřikování paliva.14 Vzhledem k rychlejšímu 

znehodnocování motorového oleje je nutná jeho častější výměna. Bionafta působí 

nepříznivě na těsnicí materiály palivového příslušenství, na pryžové hadice a na některé 

barvy a laky. Po přechodu z používání nafty na MEŘO se rozpouštějí úsady v palivovém 

systému a nepříznivě ovlivňují funkci např. palivových filtrů a vstřikovacích trysek. 

Uvedené problémy jsou menší u směsných motorových naft, kdy se bionafta přidává 

v malém množství do motorové nafty. Aby nedocházelo k poruchám palivového 

příslušenství, je vhodné do nafty přidávat max. pouze 5 % bionafty. Z hlediska vzniku 

škodlivých výfukových emisí má velký význam kyslík obsažený v esterech, který 

zlepšuje průběh spalování v motoru, což vede ve srovnání s naftou k nižší tvorbě částic, 

oxidu uhelnatého a nespálených uhlovodíků.15

 

2.4 ČR a výroba palivového lihu dnes 

 

Odmítavé postoje státní správy k této otázce se začaly měnit zhruba v polovině 

devadesátých let 20. století, odkdy se datuje první zájem ministerstva zemědělství 

o znovuobnovení využití kvasného lihu do pohonných směsí. Důvodem je, kromě 
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nutnosti následovat EU, zejména záměr podpořit domácí zemědělskou produkci na úkor 

útlumových programů z předcházejících období. Tyto záměry jsou uvedeny v zákoně 

č. 61/1997 Sb. O lihu, účinném od 1.7.1997, kde se v § 13 odst. 3 praví: “Líh používaný 

jako zdroj obnovitelné energie v pohonných hmotách a jako palivo při výrobě energie 

nebo tepla může být vyroben pouze ze zemědělských plodin vypěstovaných na území 

České republiky”. Bioethanolový program by měl fungovat následujícím způsobem. 

Předem určené plochy zemědělské půdy, nepotřebné k produkci potravin (v ČR je jich 

zatím kolem 100 000 ha), se osejí “bioethanolovými” plodinami, které vykoupí lihovary 

a státem garantované množství ethanolu vyrobí. U cukrovky bude prvním 

zpracovatelským podnikem cukrovar, který řepu pro lihovar upraví. Následovat bude 

zapracování ethanolu do aditiva ETBE a konečně jeho míšení s benzinem. Realizace 

celého systému je ve fázi závěrečných jednání. Ze zemědělských plodin našich 

zeměpisných šířek byla jako surovina pro výrobu ethanolu vybrána cukrovka a obilí 

(škrobnaté odrůdy pšenice a triticale), které nejlépe splňují požadavky na dostatečný 

hektarový výnos lihu při přiměřených nákladech. Pro zachování rovnováhy zemědělské 

produkce jsou obě tyto plodiny velmi důležité. Cukrovka proto, že je důležitou součástí 

osevních postupů produkčních oblastí, kde mj. tvoří také součást krmivové základny. 

Při současné nadprodukci cukru, která tlačí osevní plochy cukrovky dolů, za ni není 

v řepařských oblastech náhrada. Obilí má zase výhodu pěstitelské nenáročnosti a nízkých 

hektarových nákladů. Lze ho díky tomu pěstovat v daleko větším rozsahu, a to i v horších 

klimatických a půdních podmínkách naší republiky. K těmto účelům se šlechtí speciální 

výnosové odrůdy, které umožní dobrou rentabilitu zemědělské výroby i ve vyšších 

oblastech. Další výhodou obilí je jeho dobrá skladovatelnost. Zatímco řepa se musí 

zpracovat do podoby koncentrovaného cukerného materiálu, obilí stačí uložit do sila a 

skladovat třeba i několik let. Podle "Směrnice Evropského parlamentu a Rady 

2003/30/EC z roku 2003 o podpoře používání biopaliv nebo jiných obnovitelných paliv 

v dopravě" má ke konci roku 2010 energetický podíl biopaliv pro dopravu v každém 

z členských států Evropské unie činit 5,75 % a podíl zemního plynu 2 % z energie 

dodané pro dopravu v benzinech a v naftách. Za biopaliva se považují kapalné nebo 

plynné pohonné hmoty vyráběné z biomasy: bioethanol, bionafta, bioplyn, biomethanol, 

biodimethyléter, bio-ETBE, bio-MTBE, biovodík, čisté rostlinné oleje a syntetická 

paliva, jejichž složky byly vyrobeny z biomasy. V krátkodobé perspektivě připadají 

v České republice v úvahu zejména bioethanol, bio-ETBE a bionafta. Dále jsou uvedeny 
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technické možnosti využití bioethanolu a bionafty k pohonu vozidlových motorů 

v podmínkách ČR. Příslušnou legislativou ani cenovou politikou se článek nezabývá.16

 

2.4.1 Stav bioethanolu v ČR 

České republika v posledních letech trvale dosahovala nadprodukce obilovin, 

kterou lze jen zcela omezeně řešit cestou exportu. Je nutné přistoupit k průmyslovému 

zpracování obilovin, jelikož cesta omezování produkce obilovin, zvláště v podhorských 

oblastech a v bramborářském výrobním typu, zatravňováním, zalesňováním a převážně 

ponecháním půdy v klidu, není řešení, jak ze strany sociální (vzestup nezaměstnanosti 

v těchto oblastech), tak také ekologické (prudký vzrůst zaplevelenosti a devastace půdy). 

O projektu bioethanol již bylo mnohé vysloveno a publikováno. Podařilo se docílit, že 

v řadách odborníků ubývá pochybností o účasti projektu v oblasti obnovitelných a 

alternativních zdrojů energie. Účelem této informace je seznámit s postavením tohoto 

projektu v projektech příbuzných a s náznakem cílů, které jsou v našich podmínkách 

dosažitelné. Na základě usnesení vlády ČR č. 125 ze 14.2.1996 byla vytvořena 

Mezirezortní pracovní komise, jejímž úkolem bylo vytvořit podmínky k výrobě 

bioethanolu formou nepotravinářského využití zemědělské půdy. Její práce byla zahájena 

v květnu téhož roku. Po níže uvedených dílčích krocích pak vláda ČR vydala usnesení č. 

420 ze dne 17.6.1998, kterým tento záměr schválila. 17

 

2.5 Suroviny 

 

Ethanol je vyráběn z mnoha různých surovin. Tyto materiály se dělí do skupin 

podle typu sacharidů, které obsahují – cukr, škrob, celulosu. Cukry pro produkci ethanolu 

(sacharosu, glukosu nebo fruktosu) je možné získat z různých rostlin. 

 

2.5.1 Řepka olejka (Brassica napus subsp. napus) 

První poznatky o pěstování řepky olejky na našem území jsou známy z 8.–10. 

století, kdy byla užívána jako zelenina. Ve středověku se již zpracovávala pro oleje 

pro svícení, mazání a výrobu mýdel. Řepka je brukvovitá rostlina příbuzná hořčici. 

Pěstuje se jako ozimá plodina (vyšší obsah oleje než jarní). Je jednoznačně 

nejrozšířenější olejninou v ČR (75 % ploch všech olejnin). Vhodné oblasti pěstování 
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s celkovými srážkami 500–700 mm/rok. Je velmi nenáročná na půdu, ale náročná 

na živiny. Je možné ji pěstovat na půdách lehkých, mělkých a dokonce i kamenitých 

(při dobré agrotechnice), lze ji tedy s úspěchem pěstovat na vysočinách. Sklizňová 

vlhkost dosahuje 8–14 % a základní olejnatost kolem 42 % (obsahuje asi 58 % kyseliny 

olejové, 20 % kyseliny linolové a 12 % kyseliny linoleové). Technologická vlhkost se 

vyžaduje max. 8 %. Proto se semena po vymlácení dosoušejí (velmi šetrně a následuje 

vychlazení semen na 25 °C nebo nejvýše o 5 °C výše než je teplota okolí).18 Hlavními 

tuzemskými spotřebiteli řepky jsou SETUZA Ústí nad Labem, výrobny bionafty a ostatní 

malé lisovny oleje. Pro výrobu esterů mastných kyselin se dají využít i oleje z jiných 

plodin, např. slunečnicový, sojový a jiné. Ale jelikož tyto nejsou pro ČR takto 

významnou plodinou z pohledu palivářského či výnosového, nejsou zde zmíněny. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 3.: Pole řepky olejné - Manušice u České Lípy 2008 

 

2.5.2 Cukrová řepa (Beta vulgaris var. altisima) 

Cukrovka je hospodářsky dvouletá rostlina u nás převážně využívaná 

pro produkci cukru a v malé míře jako krmivo. Prvním rokem vytváří bulvu a listovou 

růžici a v druhém roce kvete. Květy vytvářejí tzv. klubíčko (soubor nepravých plodů, 

kulových nažek, uzavřených ve ztvrdlém zaschlém okvětí). Mnohoklíčkovost klubíček 

byla řešena obrušováním pro redukci zárodků. Šlechtěním byly získány jednoklíčkové 

odrůdy. Vysévá se v březnu–dubnu a sklízí se v září–říjnu téhož roku. Obsah sacharosy 

v bulvě je asi 15–18 % (max. 20–22 %). Je velmi náročná na půdu. U nás této plodině 
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vyhovují pouze oblasti Polabské nížiny, okolí Prahy, Žatecko, Opavsko, jižní Morava a 

Haná a svažitost terénu do 3°. V dnešní době je u nás nejvíce využívanou surovinou 

pro výrobu lihu. 

 

2.5.3 Brambory (Solanum tuberosum) 

Brambory jsou hlízovité plodiny s vysokým výnosovým potenciálem (40 t/ha, 

u nás kolem 25 t/ha). Vyžaduje lehčí až středně těžké půdy s dobře propustnou spodinou. 

Hlíza obsahuje asi 76 % vody a 24 % sušiny, škrobnatost 15–19 % z celkové hmotnosti 

hlízy (nad 17 % škrob u průmyslových druhů).  Pro průmyslové zpracování jsou vhodné 

brambory varného typu D - silně moučnaté, rozvařivé. Pro lihovarskou produkci se hodí 

zejména brambory s mělkými očky na hlízách, kvůli snadnějšímu praní brambor. Jejich 

důležitost pro produkci lihu pro přimíchávání do paliv není významný. 

 

2.5.4 Obilniny 

Pro palivářské účely se příliš nepoužívají. Jejich hlavní využití je v potravinářství. 

Určitým zdrojem energie mohou být zrna napadená plísní či mikrobiálně znehodnocená, 

tedy potravinářsky nepoužitelná, či obilný odpad (obilné zlomky, prach, zbytky zrn a 

slámy…), které se mohou použít pro přímé spalování. Největším problémem spalování 

obilných zrn jsou hlavně etické otázky. „Proč spalovat obilí, když mnoho lidí v jiných 

zemích hladoví?“ Avšak tyto obilniny nejsou vhodné pro lidskou výživu pro svůj vysoký 

obsah antinutričních a toxických látek vzniklých činností mikroorganismů. 

Pro palivářské účely se používá pouze bezvodý kvasný líh vyráběný převážně pšenice 

obecné popř. triticale. 

 

2.5.4.1 Pšenice obecná (Triticum aktivum) 

Pšenice je u nás nejrozšířenější plodina. Zaujímá téměř čtvrtinu orné půdy v ČR a 

polovinu ploch obilnin. Zrno v období zralosti obsahuje 13,5 % vody, 68 % škrobu a 

18,5 % tvoří tuky, vláknina, popeloviny a dusíkaté látky. Pšenice je velmi náročná 

na půdu a pěstební podmínky. Nejvhodnější jsou teplé oblasti s nižším množstvím srážek 

a úrodnými půdami. 
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2.5.4.2 Kukuřice (Zea mays) 

Škrobnatost kukuřice je 60–70 % v sušině. Sklizňová vlhkost se pohybuje kolem 

30 %. Je to teplomilná rostlina náročná na vodu obzvláště v období intenzivního růstu 

(v době květu a mléčné zralosti) nenáročná na půdu. Nevhodné pro její pěstování jsou 

pouze chladné těžké půdy. Je naprosto nevhodnou plodinou pro erozně ohrožené svažité 

pozemky. Kukuřice je nejužívanější plodinou v palivářství. Hlavně pro produkci 

bioplynu a ethanolu. 

 

2.5.4.3 Triticale – žitovec (Triticosecale) 

Triticale je umělý mezidruhový kříženec pšenice obecné a žita setého. U nás se 

pěstují ozimé formy. Triticale je tolerantnější k horším pěstitelským podmínkám než 

pšenice, má vysoký výnosový potenciál a vyznačuje se dobrým zdravotním stavem. Má 

nápadně velkou obilku, která má při sklizňové zralosti složení 14,4 % vody a 62,7 % 

škrobu.18 

 

2.5.5 Cukrová třtina 

Ačkoli je cukrová třtina pěstována převážně pro produkci sacharosy a melasy, je 

velmi dobrou surovinou pro ethanolovou fermentaci. Fermentovatelné cukry se užívají 

ve formě třtinové šťávy nebo, ve spolupráci s cukrovary (přistavené lihovary), melasy. 

Šťáva je připravována drcením surové třtiny a po extrakci jsou anorganické složky 

vysráženy kyselinou sírovou a vápenným mlékem. Výsledný extrakt je zelený, lepivý a 

má nepatrně vyšší viskozitu než voda. Průměrný obsah sacharosy je 12-13 %. 

Odpařováním se zahustí na koncentraci potřebnou pro fermentaci. Hlavní nevýhodou 

třtinové šťávy je nedostatek stability během dlouhého skladování. Melasa je 

nekrystalický zbytek po krystalizaci sacharosy z cukrové šťávy. Vysoce viskózní 

materiál je složen ze sacharosy, glukosy a fruktosy s celkovou koncentrací cukrů 50-

60 %. Na rozdíl od šťávy je melasa snadno skladovatelná po dlouhou dobu.19

 

2.5.6 Celulosa 

Lignocelulosové materiály jsou atraktivní surovinou pro produkci ethanolu, 

jelikož jsou snadno dostupné ve velkém množství, a především levné. Ačkoli jsou 
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procesy jejich zpracování celkově efektivní, daní za tuto efektivnost je nutnost 

zpracovávat každou složku zvlášť. Např. je obtížné hydrolyzovat celulosu na glukosu, ale 

následná fermentace glukosy na ethanol probíhá snadno. Podobně lehce se rozštěpí 

hemicelulosy na monosacharidy, ale je složité fermentovat xylosu přímo na ethanol. 

Lignin separovaný z lignocelulosy musí být zpracováván za přítomnosti katalyzátorů 

pro zisk prospěšných produktů. Celulosa je lineární homopolymer složený z jednotek 

dehydroglukosy spojených β-(1,4) glukosidickými vazbami.20 Délka makromolekuly 

závisí do velké míry na surovině a stupni zpracování. Není to ale tato primární struktura, 

co dělá molekulu celulosy tak resistentní vůči hydrolýze. Zdá se, že se jedná o efekt 

sekundární a terciální konfigurace řetězce celulosy, stejně tak blízká asociace s dalšími 

ochrannými polymerními strukturami uvnitř rostlinných buněk, např. ligninem, škrobem, 

pektinem, hemicelulosami, proteiny a minerálními prvky.21

 

2.6 Způsoby zpracování surovin na bioethanol 

 

Základními kroky produkce ethanolu jsou: mikrobiální fermentace cukrů, destilace, 

dehydratace (potřebná pouze pokud není destilace provedena dobře a/nebo opakovaně) 

a denaturace (volitelná). Některé suroviny vyžadují před fermentací sacharizaci nebo 

hydrolýzu. Průmyslové procesy pro produkci ethanolu fermentací melasy, cukrové řepy a 

třtiny jsou již dobře zavedené. Jelikož cukry jsou k dispozici v degradované formě a 

kvasinky je mohou metabolizovat přímo, dostačuje pro tyto suroviny minimální příprava. 

Ačkoli je většina škrobových či celulosových materiálů levnějších než suroviny 

obsahující cukr, je potřeba jejich přeměny na fermentovatelné cukry nevýhodou.22

 

2.6.1 Fermentace 

Pro rostliny bohaté na glukosu, např. cukrovou třtinu, postačuje jednoduché 

rozdrcení a vymytí vodou pro extrakci cukru. Samotná fermentace probíhá při pH = 5 a 

teplotě 35 ºC podle reakce C6H12O6 → 2 C2H5OH + 2 CO2. Kvašení probíhá převážně 

bez přístupu vzduchu (anaerobně), i když nejde v případě kvasinek o striktně anaerobní 

podmínky. Mírné provzdušnění kvasného média, hlavně na začátku fermentace, je 

příznivé pro potřebný nárůst buněk a jejich aktivitu. 
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2.6.2 Suché mletí 

Po odstranění suti, stonků a listů jsou obiloviny postupně rozemlety na mouku. 

Dalším krokem je vaření (horký kal, primární zkapalnění, sekundární zkapalnění). 

Během procesu je škrob obsažený v mouce fyzicky i chemicky připravován 

na fermentaci. Rozemleté obiloviny jsou smíchány s vodou. Hodnota pH je upravena 

na 5,8 a je přidán enzym α-amylasa. Kal je zahříván na teplotu 82-88 °C po dobu 30-45 

minut, aby se snížila viskozita. Kal je čerpán skrz přetlakový vařák při 105 °C a zde je 

zdržen 5 minut. Směs je poté ochlazena za atmosférického tlaku nebo vakua 

v kondenzátoru. Po chlazení v kondenzátoru se nechá 1-2 hodiny (82-88 °C) v klidu. 

Může tak působit α-amylasa, která rozštěpí škrob na krátké dextrinové řetězce. Následuje 

úprava teploty a pH. Během čerpání směsi do fermentačních nádrží je přidáván druhý 

enzym – glukoamylasa. Glukoamylasa štěpí dextriny na jednoduché cukry. Jsou přidány 

kvasinky, aby přeměnily cukr na vodu a oxid uhličitý. Zápara se nechá fermentovat 50-

60 hodin. Výsledkem je směs obsahující kolem 15 % ethanolu, obilnou sušinu a 

kvasinky. Fermentovaná zápara je vháněna do rektifikační kolony, kde je doplňkově 

zahřívána. Na základě rozdílných teplot varu je tak oddělen ethanol od vody. Produkt 

ve chvíli opuštění kolony obsahuje 95 % objemových ethanolu. Výpalky se skládající 

z nefermentovatelných složek. Voda je dopravena ze dna kolony do odstředivek. 

Zbývajících 5 % vody je odstraněno za pomoci molekulárních sít. Proces tak produkuje 

100 % bezvodý ethanol. Před odesláním ethanolu do skladovacích nádrží je ještě přidáno 

malé množství denaturující složky, ethanol je tak nevhodný pro konzumaci. Většina 

rezervoárů dovoluje skladovat až desetidenní produkci ethanolu. 

 

2.6.3 Mokré mletí 

Obilovina je namočena do vody a zředěné kyseliny sírové na 24-48 hodin. Tento 

proces usnadní separaci na jednotlivé složky. Kukuřičná suspenze postupuje řadou 

brusek, aby se oddělily klíčky. Kukuřičný olej z klíčků je buď přímo extrahován, anebo 

prodán k extrakci do jiných závodů. Zbývající vláknina, gluten a škrob jsou později 

odděleny užitím odstředivek, třídičů a separátorů. Kapalná část je zkoncentrována 

odpařením, sušena spolu s vláknitými částmi a prodána jako kukuřičný lepek průmyslu 

s hospodářskými zvířaty. Těžká vyluhovací voda může být rovněž prodávána samotná 

jako potravinový doplněk. Také je součástí „Ice Ban“ – alternativy soli šetrnější k přírodě 
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pro odstranění náledí z vozovek. Glutenová část (protein) je zfiltrována a sušena. Tento 

produkt je velmi poptávaný jako přísada na grilovanou drůbež. Škrob a zbývající voda 

ze zápary pak může být zpracována třemi různými cestami: fermentována na ethanol, 

sušena a prodána jako sušený nebo modifikovaný škrob, nebo zpracována na kukuřičný 

sirup. Fermentační proces pro výrobu ethanolu je velmi podobný jako u suchého mletí 

popsaného v předchozím oddíle. 

 

2.6.4 Zpracování celulosy 

Většina rostlinného materiálu obsahuje tři základní polymery: celulosu (35-50 %), 

hemicelulosu (20-35 %) a lignin (10-25 %). Celulosové a hemicelulosové části jsou 

zpracovávány odděleně, jelikož mají odlišnou strukturu a obsah cukrů. Celulosa se skládá 

z dlouhého řetězce molekul glukosy, hemicelulosa je větvený polymer tvořený převážně 

xylosou. Lignin, pevný polymer s aromatickými strukturami, nemůže být přeměněn 

na ethanol. Nejčastěji užívaná kyselina pro hydrolýzu je kyselina sírová. Existují dva 

typy procesu: hydrolýza koncentrovanou nebo zředěnou kyselinou. Hydrolýza zředěnou 

kyselinou se provádí za vysokých teplot a tlaku. Efektivita získání cukrů je limitována 

přibližně 50 %, jelikož cukr za těchto podmínek dále reaguje na jiné produkty, např. 

furfural užívaný v průmyslu plastů. Aby se předešlo tomuto nežádoucímu efektu, užívá 

se dvoustupňová hydrolýza. Proces s koncentrovanou kyselinou má vysokou výtěžnost 

získaného cukru, více než 90 %. Jedná se však o pomalý proces a neutralizace kyseliny 

vede k velkému množství síranu vápenatého, který je potřeba odstranit.23

Nejdříve se odstraní nečistoty a suti z biomasy (např. traviny, sláma, nabalený 

materiál). Materiál je ošetřen teplem, zvýšeným tlakem nebo kyselinou, aby se uvolnila 

celulosa, hemicelulosa a lignin. Zároveň se celulosa stává snáze přístupnou pro působení 

enzymů. Hemicelulosa je hydrolyzována na rozpustnou směs pěti a šestiuhlíkatých 

cukrů. Pokud je použita kyselina, kyselé produkty se neutralizují přídavkem vápenného 

mléka. Jelikož biomasa obsahující celulosu může pocházet z mnoha různých zdrojů 

(traviny, sláma, papír, tvrdé i měkké dřevo), neexistuje jediný proces přípravy 

pro všechny formy biomasy.24

Kapalný sirup tvořený cukry z hemicelulosy je oddělen od pevné fáze obsahující 

krystalickou celulosu a lignin. Sérií metabolických reakcí bakterie přemění xylosu a další 

cukry na ethanol. Některé pevné části biomasy jsou užívány k produkci enzymů, které 

štěpí krystalickou celulosu. Enzymy jsou získávány kultivací mikroorganismů. Při koupi 

komerčních dodávek enzymů není tento krok potřebný. Vláknitý zůstatek obsahující 
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celulosu a lignin je převeden do fermentačních nádrží a celulasy jsou aplikovány. Směs 

různých celulas společně narušuje strukturu krystalické celulosy a štěpí řetězec 

na molekuly glukosy. Kvasinky nebo jiné mikroorganismy metabolizují glukosu 

na ethanol a oxid uhličitý. Ethanol vyprodukovaný fermentací mikroorganismů je 

destilován za účelem odstranění vody. Pevné výpalky obsahující lignin a mikrobiální 

buňky mohou být spáleny, a tak využity na teplo nebo k produkci elektřiny potřebné 

pro proces produkce ethanolu. Alternativou je převedení na prodejné vedlejší produkty, 

např. krmivo. 

 

2.6.5 Ethanol ze dřeva a slámy užitím kyselé hydrolýzy 

Na rozdíl od tradiční metody produkce ethanolu z cukrové třtiny, kde je zapotřebí 

štěpit pouze šestiuhlíkaté cukry, výroba ethanolu ze dřeva a slámy vyžaduje zpracování 

jak pěti, tak šestiuhlíkatých cukrů.25 Proces využívá v prvním kroku kyselé hydrolýzy, 

čímž vznikají vedlejší produkty, např. furfural. Ve druhém kroku se přidávají enzymy 

pro fermentaci a zbytkový lignin je využit pro produkci elektřiny. Celkově je tento 

proces komplikovaný a drahý a stále se vyvíjí k větší efektivnosti. Pouze několik zemí, 

včetně Švédska, využívá tohoto postupu k produkci ethanolu ve velkém množství. 

V případě Švédska se jedná o využití ethanolu jako paliva pro Stockholm Transportation 

Agency 4. Otázkou je cena kyseliny, ale možností ke zlevnění procesu může být cena 

vybavení a reagentů potřebných k odstranění kyseliny před zahájením fermentačního 

procesu a kultur metabolizujících pěti i šestiuhlíkaté cukry na ethanol.26

 

2.6.6 Ethanol z pšenice za užití sladu a fermentace 

Proces je podobný jiným metodám produkujícím ethanol fermentací, ale vyžaduje 

na počátku hydrolýzu. Pšenice je nejdříve rozdrcena nebo rozemleta. Následuje užití 

sladu, při kterém za kontrolovaných teplotních a vlhkostních podmínek enzymy přítomné 

v pšenici štěpí škrob na šestiuhlíkaté cukry. Proces je velmi pomalý, a tak se 

v komerčním procesu přidávají enzymy uměle. Cukry jsou vymyty z pšenice vodou, 

zatímco zbylý materiál může být použit jako krmivo. C6 cukry jsou poté fermentovány 

za pomoci kvasinek při teplotě mezi 32-35°C a pH 5,2.  Ethanol je produkován v 10-15 % 

koncentraci. Tento roztok je destilován pro získání vyšších koncentrací. Proces 

spotřebuje velké množství energie díky užití vysokých teplot a destilace. Možností 

ke zmírnění nákladů je využití energie ze spalování residuí. 
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2.6.7 Ethanol z kukuřice za užití fermentace 

Zpracování kukuřice je podobné výrobě ethanolu z pšenice s malými rozdíly 

na počátku procesu. Kukuřice musí být nejdříve rozemleta – suchým nebo mokrým 

způsobem. Hlavním producentem ethanolu z kukuřice jsou Spojené státy americké a 

rozdělení užití těchto dvou cest zpracování je rovnoměrné. Vedlejší produkty mletí lze 

prodat jako krmivo. Zpracováním mokrým mletím vznikají různé typy vedlejších 

produktů, suché mletí poskytuje pouze jeden. Enzymy štěpí škrob na šestiuhlíkaté cukry, 

které jsou poté zpracovávány stejně jako u pšenice.27

 

2.6.8 Ethanol z cukrové třtiny a řepy za užití fermentace 

Jedná se o nejjednodušší zpracování bioethanolu fermentací. Sklizená cukrová 

řepa nebo třtina je rozdrcena a rozpustné cukry jsou extrahovány vodou. Kvasinky tyto 

cukry fermentují za stejných podmínek jako u procesů výše zmíněných. Zbytky cukrové 

třtiny nebo bagasy lze spálit pro potřebu výroby elektřiny. 

 

2.6.9 Ethanol ze dřeva a slámy za užití enzymatické hydrolýzy 

Tento proces se stále vyvíjí do podoby, ve které půjde snáze uvést do praxe. 

Využívá se enzymů namísto kyseliny ke konverzi lignocelulosy na pětiuhlíkaté a 

šestiuhlíkaté cukry. Proces není příliš osvědčený a enzymy pro štěpení lignocelulosy jsou 

v současnosti velmi drahé. Intenzivní výzkumy ale předpokládají, že enzymatická 

hydrolýza nabízí dobré vyhlídky na cenově efektivní produkci bioethanolu v delším 

časovém měřítku.28

 

2.7 Mikrobiologie procesu 

 

2.7.1 Vlastnosti bakterie Zymomonas mobilis 

Tradičně je ethanol produkován pomocí kvasinek, které nejsou tolerantní 

k vysokým koncentracím ethanolu. Zymomonas mobilis, gramnegativní bakterie, je 

pokládána za alternativní organismus pro rozsáhlou produkci ethanolu. Oproti kvasinkám 
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má tyto výhody: vyšší výtěžnost ethanolu, nižší produkce biomasy, vyšší toleranci 

k ethanolu, nevyžaduje kontrolované přidávání kyslíku během fermentace.29 Je přístupná 

genetickým manipulacím. Nevýhodou tak zůstává omezené množství využitelných 

substrátů touto bakterií. Jedná se o tyto substráty: glukosa, fruktosa a sacharosa. Je 

jednou z fakultativně anaerobních bakterií, která metabolizuje glukosu a fruktosu Entner-

Deudoroff cestou - klíčovým meziproduktem je 2-keto-3-deoxy-6-fosfoglukonát - která 

je obvyklá pro aerobní mikroorganismy.30 Za anaerobních podmínek Zymomonas mobilis 

tvoří vedlejší produkty jako acetoin, glycerol, acetát a laktát, což způsobuje nižší 

produkci ethanolu z glukosy. Během růstu na fruktose je více tvořen acetoin, octová 

kyselina a acetaldehyd a při metabolizování sacharosy bakterie tvoří polymer levan (2,6 

fructosyl vazby). Nízká tolerance ke zvýšené koncentraci solí způsobuje problémy 

při fermentaci melasy, která obvykle obsahuje vysoké procento solí. Genetická 

manipulace se snaží vyřešit tyto problémy a rozšířit využití Zymomonas mobilis.31

Bakterie Zymomonas mobilis je v mnoha směrech výjimečný mikroorganismus. 

V tropických oblastech se po staletí využívá jejích kvasných schopností pro přípravu 

přirozeně kvašených alkoholických nápojů (např. pulque).32 V literatuře se informace 

o rodu Zymomonas objevují již od roku 1912, ovšem zájem o její průmyslové využití 

vzrostl až v posledních desetiletích, a to na základě zjištění, že produkuje ethanol 

v množství srovnatelném s kvašením kvasinek. Rod Zymomonas je representován 

gramnegativními tyčinkami (2-6 µm x 1–1,5 µm) často opatřenými 1 – 4 lofotrichálně 

umístěnými bičíky. Nevytváří spory, neukládá žádný rezervní materiál. Z fyziologického 

hlediska je chemoheterotrofní, fakultativně anaerobní nebo mikroaerotolerantní.33 Rod 

Zymomonas byl vytvořen reklasifikací některých zástupců jiných rodů na základě 

unikátní metabolické schopnosti – využívat pro kvašení Entner-Doudoroffovu dráhu i 

v anaerobním režimu. Rod Zymomonas je jediným dosud poznaným rodem, disponujícím 

touto vlastností. Na základě technik zavedených v molekulární biologii byl v 70. letech 

ze všech testovaných isolátů disponujících výše uvedenou vlastností vytvořen jediný 

representativní zástupce, jediný druh se dvěma subspeciemi, a to Zymomonas mobilis 

subsp. mobilis (používaný pro průmyslovou produkci ethanolu) a Zymomonas mobilis 

subsp. pomaceae (původce kažení moštů a piva, kontaminant).34
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Obr. 4 Zymomonas mobilis - kmen CCM 3881, zvětšeno 2000 krát 

 

Spektrum substrátů, které je tento druh schopen využívat, je omezeno na glukosu, 

fruktosu (konstitutivními enzymy) a sacharosu (pouze u některých kmenů, enzymy jsou 

induktivní povahy). Z 1 molu uvedeného monosacharidu je získáno 1,5–1,9 mol 

ethanolu, jak za aerobních, tak za anaerobních podmínek. Ostatní substráty přirozenými 

isoláty využívány nejsou. Dobrého nárůstu je dosaženo na chemicky definovaném mediu 

obsahujícím některé růstové faktory (pantothenát vápenatý, thiamin, pyridoxin, biotin).35 

Použití melasy jako substrátu se neosvědčilo vzhledem k přítomnosti některých 

inhibičních faktorů. Inhibiční efekt je vyvolán i vysokými koncentracemi iontů hořčíku a 

draslíku. Rozmezí tolerovaných hodnot pH je široké (pH 3,5–7) s optimem při neutrální 

hodnotě pH. Tvorba ethanolu při nízkých hodnotách pH je další výhoda využití této 

bakterie. Rod Zymomonas je značně rezistentní vůči běžně používaným antibiotikům 

(peniciliny, streptomycin, bacitracin), výjimku tvoří chloramfenikol a tetracykliny.36 Rod 

Zymomonas vykazuje výrazný antagonický efekt vůči řadě bakterií, což bylo zpočátku 

vysvětlováno vlastní produkcí antibiotik, která ovšem nebyla prokázána. Toto působení 

zřejmě souvisí s extracelulární produkcí proteinů kódovaných plasmidy.37

 

2.7.2 Z. mobilis subsp. mobilis x Z. mobilis subsp. pomaceae 

Účinným rozlišením obou zmíněných subspecií je maximální růstová teplota. 

Zatímco Z. mobilis subsp. pomaceae neroste při teplotě vyšší než 34 °C, Z. mobilis 
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subsp. mobilis většinou při této teplotě vykazuje jak dobrý nárůst, tak dobrou produkci 

ethanolu. Z. mobilis je halotolerantní, vykazuje dobrý nárůst při koncentraci NaCl 1–

2 %. Rod Zymomonas je vysoce osmotolerantní, tato vlastnost je rovněž odlišná 

pro zmíněné subspecie. Obecně platí, že Z. mobilis subsp. mobilis roste při vyšších 

koncentracích cukru (až do 40 %) než Z. mobilis subsp. pomaceae . Vysoká koncentrace 

cukru však výrazně snižuje růstovou rychlost. Pro optimální produkci ethanolu je 

uváděna optimální koncentrace glukosy nebo sacharosy do 20 %. Vzhledem k tomu, že 

bakterie Zymomonas byla isolována z kvasících moštů, je jeho tolerance vůči ethanolu 

vysoká (až do 16 % obj.). Vysoká koncentrace cukru nebo ethanolu způsobila adaptační 

změnu v poměru mastných kyselin v cytoplasmatické membráně. V membráně těchto 

bakterií byla dále zjištěna vyšší hladina kyseliny vascenové ve srovnání s ostatními 

gramnegativními bakteriemi. Vysoká koncentrace ethanolu pozměňuje také kvalitativní 

složení membránových fosfolipidů a poměr lipidů vůči proteinům. Enzymové vybavení 

této bakterie je v mnoha ohledech výjimečné. V prvé řadě je to již výše zmíněná 

schopnost využít pouze tři substráty, glukosu, fruktosu a sacharosu. Růst na sacharose je 

podmíněn přítomností invertasy a levansacharasy. Mnoho kmenů rostoucích na sacharose 

produkuje extracelulární polysacharid levan. K syntéze levanu dochází při růstu 

na sacharose, nikoliv na samotné fruktose. Biosyntéza levanu je kódována plasmidy. 

Bakteriální rod Zymomonas se do určité míry svými vlastnostmi podobá kvasinkám, 

k produkci ethanolu však nepoužívá enzymy glykolýzy, ale Entner-Doudoroffovy dráhy. 

Hlavními produkty v případě anaerobiózy jsou ethanol a oxid uhličitý, energetický zisk je 

pouze 1 mol ATP na 1 mol zkvašené glukosy.38 V případě aerobiózy je produkováno 

větší množství vedlejších produktů. Vysoká koncentrace ethanolu nevyvolává denaturaci 

enzymů, ale vyvolává nekompetitivní inhibici. K dobré produkci ethanolu dochází 

za situace, kdy je produkce oddělena od růstu. U průmyslově využívaných kmenů je jen 

malá část substrátu (2–2,6 %) využita pro růst. Většina substrátu je konvertována 

na ethanol a oxid uhličitý. Stupeň konverze je závislý na použitém kmenu a dosahuje 

hodnoty 1,5–1,9 molů ethanolu na 1 mol glukosy. Množství vedlejších produktů (laktát, 

glycerol, acetaldehyd, octová kyselina) je v anaerobióze malé.39 V současné době zájem 

o technologické využití této bakterie stoupá a metodami genových manipulací jsou 

připravovány nové kmeny s výhodnějšími technologickými vlastnostmi: rozšíření spektra 

využitelných substrátů (xylosa, arabinosa), zvýšení životaschopnosti kmenů, omezení 

schopnosti syntetizovat levan. I když několik mikroorganismů, včetně Clostridium sp., je 

považováno za mikroorganismy produkující ethanol, kvasinka Saccharomyces cerevisiae 
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a fakultativní bakterie Zymomonas mobilis jsou lepšími kandidáty pro průmyslovou 

produkci.40

 

2.7.3 Charakteristika kvasinek 

Kvasinky netvoří jednotnou taxonomickou skupinu. Řadí se mezi houby, jejich 

členění je založeno na způsobu rozmnožování. Teleomorfní kvasinky podle typu 

pohlavně vytvářených spor patří mezi askomycety nebo basidiomycety. Anamorfní 

kvasinky (u nichž pohlavní způsob rozmnožování není znám) patří mezi deuteromycety. 

Kvasinky lze charakterizovat tím, že jde většinou o jednobuněčné organismy 

rozmnožující se převážně pučením a metabolizující zdroje uhlíku převážně kvašením. 

Tato charakteristika však zdaleka obecně neplatí. Většina kvasinek se rozmnožuje 

pučením, výjimku tvoří rod Schizosaccharomyces, který se rozmnožuje přehrádečným 

dělením. Některé kvasinky mohou za určitých podmínek vytvářet pseudomycelium, 

případně i pravé mycelium (Rhodotorula), pak tedy mohou existovat i ve vícebuněčné 

formě.  Některé kvasinky nejsou schopné realizovat kvašení a zdroje uhlíku a energie 

metabolizují výhradně oxidativně. Taxonomie kvasinek uvádí přibližně 400 druhů, 

mnohé z nich je pro své vlastnosti využívány v biotechnologiích. Kvasinky se 

v některých případech vyskytují jako nežádoucí kontaminace v biotechnologických 

procesech nebo způsobují onemocnění.40 

 

2.7.3.1 Rod Saccharomyces 

Tento rod zavedl v r. 1838 Meyen. Od té doby byla popsána řada druhů tohoto 

rodu a také jejich variet. Rod Saccharomyces představuje nepochybně ekonomicky 

nejvýznamnější skupinu mikroorganismů používaných v průmyslu. Množství kvasinek 

produkovaných každoročně pivovarskými a lihovarskými technologickými postupy tvoří 

řádově miliony tun. Nejčastěji používanou kvasinkou je Saccharomyces cerevisiae, která 

je využívána v porovnání s ostatními kvasinkami s takovou převahou, že v řadě prací je 

pojem kvasinka považován za synonymum k S. cerevisiae.  Tento druh je dělen na dva 

poddruhy lišící se v některých morfologických a fyziologických charakteristikách (např. 

stupněm zkvašování rafinosy)- S. cerevisiae subsp. cereviscae a S. cerevisiae subsp. 

uvarum.40 
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2.7.3.2 Saccharomyce cerevisiae subsp. Cerevisiae 

Buňky jsou oválné nebo kulaté, někdy cylindrické až protáhlé, tvoří 

pseudomycelium. V asku vznikají jedna až čtyři kulaté, hladké spory. Patří sem řada 

původně samostatných druhů, např. S.ellipsoideus, S.oviformis, S.vini (vinařské 

kvasinky), S. pastorianus (kontaminanta piva), S. italicus, S.saké, S.diastaticus (jediný 

zástupce disponující glukoamylasou). Tyto kvasinky zkvašují rafinosu neúplně.41

2.7.3.3 S. cerevisiae subsp. Uvarum 

Oválné nebo kulaté buňky, někdy protáhlé, u diploidních buněk se tvoří 

pseudomycelium, u triploidních nebo aneuploidních bývá pseudomycelium rudimentární. 

Ve vřeckách vznikají jedna až čtyři hladké spory, u kvasinek s vyšší ploidií se spory 

zpravidla netvoří nebo je jejich počet nižší a jsou nevitální. Patří sem S. carlsbergensis, 

S.uvarum, S.monacensis jiné původně samostatné druhy. Tyto kvasinky zkvašují rafinosu 

úplně. Při lihové fermentaci za anaerobních podmínek je glukosa nejprve odbourávána 

v procesu glykolýzy na pyruvát, který je dekarboxylován a vzniklý acetaldehyd 

redukován na ethanol (tzv. Embden-Mayerhof-Parnasovo schéma). Kvasinky se většinou 

předem namnoží v propagační stanici. Kvasinky se v kultivačních médiích množí 

vegetativně tzv. pučením. Působením kvasinek jsou přímo zkvasitelné jen monosacharidy 

- hexosy (hlavně glukosa, fruktosa, manosa, méně již galaktosa) a disacharidy - 

C12H22O11 (sacharosa, maltosa, méně laktosa a melibiosa). Složitější sacharidy 

(oligosacharidy až polysacharidy (C6H10O5)n jako škrob, dextriny, celulosa, inulin) musí 

být před zkvašením hydrolyzovány na jednoduché cukry a to buď působením vlastních 

enzymů mikroorganismů (hydrolytické enzymy), nebo častěji za použití enzymových 

preparátů či kyselin, pak hovoříme o enzymové nebo kyselé hydrolýze.42

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 5: S. cerevisiae subsp. Cereviscae zvětšeno 500 krát43
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2.8 Výroba bioethanolu v ČR 

2.8.1 ČESKÁ RAFINÉRSKÁ, a.s. 

yla vybudována (k 30.11.2006) a odzkoušena 

zařízen

2.8.2 ČEPRO, a.s. 

jila zkušební provoz mísení biokomponent (bioethanolu a 

MEŘO

2.8.3 PARAMO, a.s. 

u 2004 k dispozici zařízení pro mísení MEŘO do motorové 

nafty v

2.8.4 BENZINA, s.r.o.  

které další distribuční společnosti prodávaly ve své síti 

čerpa

 

V rafinériích Litvínov a Kralupy b

í pro mísení ethanolu do automobilových benzinů v rozmezí od 0 do 10 % a 

pro mísení methylesterů mastných kyselin do motorové nafty v rozmezí od 0 do 5 %. 

 

Společnost zahá

) do motorových fosilních paliv na terminálu Včelná u Českých Budějovic 

v květnu 2006. Od ledna 2007 bylo mísení zahájeno na terminálu Střelnice a v únoru 

2007 na terminálu Loukov. V březnu bylo mísení zahájeno na dalších vybraných 

terminálech. ČEPRO a. s. je pověřena správou skladů státních hmotných rezerv a zároveň 

kontroluje 50 % trhu s palivy v ČR. Proto bylo zavedení technologie přídavků 

biokomponent do motorových paliv nutné. 

 

V rafinérii je od rok

 rozmezí 0 až 31 %. Výroba směsné motorové nafty byla zde v roce 2005 

přerušena pro nepříznivé ekonomické ukazatele. 

 

BENZINA s.r.o. a ně

cích stanic na vybraných místech směsnou motorovou naftu. BENZINA prodala 

od roku 2000 do konce roku 2006 cca 35 mil. litrů. V roce 2007 prodej postupně utlumila 

z ekonomických důvodů - směsná nafta se s ohledem na zvýšení spotřební daně 

na úroveň sazby spotřební daně na fosilní motorovou naftu stala neprodejnou. 
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2.9 Ekonomické aspekty výroby biopaliv 

Základním předpokladem konkurenceschopnosti bionafty proti motorové naftě 

z ropy

 

 bylo osvobození od spotřební daně. Cena nafty pro konečného spotřebitele (včetně 

DPH) musí být nižší než cena motorové nafty (minimálně o 5–10 %) s přihlédnutím 

k její vyšší spotřebě. Pro splnění požadavku 2 %-ní (e.o.) náhrady v období 2006–2007 

postačuje zajistit produkci 150 kt/r MEŘO, v období 2007–2010 pak 170 kt/r. Tato 

množství MEŘO lze zajistit z tuzemských zdrojů. Lze konstatovat, že výroba 

motorových naft s přídavkem MEŘO je méně problematická a v ČR schůdnější než 

výroba benzinů s přídavkem bioethanolu. Mnoho technologií na poli výroby biopaliv 

skrývá potenciál uplatnit se v průmyslovém měřítku. Česká republika je v tomto ohledu 

zatím pozadu. Pokud EU nebude revidovat indikativní cíl pro rok 2020, tj 8 %-ní náhradu 

klasických pohonných hmot biopalivy, bude muset být přikročeno v ČR pro dosažení 

tohoto cíle k významnému zvětšení využití bioethanolu. Jedinou cestou jak toho 

dosáhnout jsou speciální paliva E85 a E95, tj. paliva s vysokým obsahem bioethanolu. 

Dosažení tohoto cíle je podmíněno i zavedením postupů výroby syntetických pohonných 

hmot na bázi biomasy, které jsou v současné době ve fázi intenzivního výzkumu, vývoje 

a provozního ověřování. Po zavedení povinného přimíchávání biokomponent do paliv se 

objevily obavy o dopady využívání části zemědělské půdy pro palivářské účely. 

Předmětem těchto diskuzí je strach ze zvyšování cen potravin a jejich nedostatku. 

Vzhledem k tomu, že využitelné plochy pro pěstování energetických plodin představují 

jen malý podíl na celkové výměře zemědělské půdy u nás, snížení produkce 

potravinářských plodin by bylo tak nevýrazné, že by se na ceně potravin téměř 

neprojevilo. Byli jsme však svědky opaku, kdy i přes tuto skutečnost ceny základních 

potravin znatelně stouply. Tato skutečnost se nedá přisuzovat dopadům zvyšující se 

produkce biopaliv. Biopaliva vyrobená zpracováváním biomasy jsou zatím spíše jednou 

z alternativ, která pokryje pouze část našich potřeb. Avšak tato alternativa nám umožňuje 

postoupit dále v hledání využitelných zdrojů energie a částečně snížit naši závislost 

na ropě. Pro svou náročnost je však výroba kapalných biopaliv neefektivní a největší 

efektivitu vykazuje pouze přímé spalování biomasy. Vývoj však stále pokračuje a 

vzhledem k blížící se tísni z nedostatku ropy jsou do biomasy vkládány veliké naděje. 
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3 Experimentální část 

3.1 Mikroorganismy 

Během všech experimentů byly použity sbírkové kmeny Zymomonas mobilis 

subsp. mobilis a Zymomonas mobilis subsp. pomacae pocházející z České sbírky 

mikroorganismů (http://www.sci.muni.cz/ccm/indexCZ.html 15.4.2008). Kmeny byly 

dodány jako lyofilizované kultury. 

Kmen A: Zymomonas mobilis subsp. mobilis CCM 2770 (= ATCC29191 = kmen 

Z6) (Swings & De Ley 1977, Rebroš a kol. 2005, Silveira a kol. 2001) 

Kmen B: Zymomonas mobilis subsp. mobilis CCM 3881 (= NRRL B-14023 = 

G.G. Khachatourians GK-646) (Haffie a kol. 1985) 

 Kmen C: Zymomonas mobilis subsp. mobilis CCM 3883 (= G.G. Khachatourians 

GK-648) (Haffie a kol. 1985) 

 Kmen D: Zymomonas mobilis subsp. pomacae CCM 2771 (= ATCC29192) 

(Swings & De Ley 1977) 

3.2 Chemikálie 

Použité chemikálie jsou shrnuty v tab 5. 
 
Tab 5.: Použité chemikálie 

 
látka čistota výrobce 

sacharosa p.a. Penta Chrudim 

glukosa bezvodá p.a. Penta Chrudim 

kvasniční autolyzát p.a. IMUNA 

D-fruktosa p.a. Lachema s. p. Brno, o. z. Neratovice 

D-arabinosa p.a Lachema s. p. Brno, závod Neratovice 

D-galaktosa p.a Lachema s. p. Brno, závod Neratovice 

maltosa p.a Lachema s. p. Brno, o. z. Neratovice 

laktosa p.a Lachema s. p. Brno, o. z. Neratovice 

xylosa p.a Lachema s. p. Brno, o. z. Neratovice 

D-manosa p.a Lachema s. p. Brno, o. z. Neratovice 

dihydrogen fosforečnan draselný p. a. Penta Chrudim 

síran amonný p. a. Penta Chrudim 
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3.3 Voda 

Pro přípravu obilných zápar byla použita pitná voda z vodovodního řádu, 

pro přípravu cukerných medií a pro přípravu roztoků chemikálií byla použita destilovaná 

voda. Mobilní fáze a roztoky standardů pro stanovení koncentrace sacharidů a alkoholů 

vysokoúčinnou kapalinovou chromatografií byly připraveny z demineralizované vody. 

Při demineralizaci byla použita filtrační jednotka Milli-G Gradient A10 firmy Millipore 

Co. 

 

3.4 Použitá media 

Oživovací medium: Používá se pro oživení lyofilizovaných konzerv z České 

sbírky mikroorganismů. Složení: glukosa a 20 g/l, pepton 10 g/l, kvasničný extrakt 10 

g/l. 

 

Medium pro inokulum: Používá se pro vlastní růst populace. Složení: glukosa 80 

g/l, kvasničný extrakt 10 g/l, KH2PO4 1 g/l, (NH4)2SO4 1 g/l, MgSO4 . 7H2O 0,5 g/l 

 

Sacharidové medium: sacharid (80, 100, 150, 200 a 250 g/l), kvasničný extrakt 10 

g/l, KH2PO4 1 g/l, (NH4)2SO4 1 g/l, MgSO4 . 7H2O 0,5 g/l. 

 

3.5 Oživování lyofilizovaných kultur 

Při oživování lyofilizovaných kultur bylo postupováno dle doporučení České 

sbírky mikroorganismů (Obr. 6.). Nejprve byla provedena kontrola čísla kultury na štítku 

uvnitř ampule. Potom byla pilníkem na sklo ampule naříznuta proti středu zátky, povrch 

ampule byl vydesinfikován gázou smočenou v ethanolu. Po odtěkání ethanolu byla k řezu 

přiložena rozžhavená tyčinka tak, že sklo prasklo a do ampule pronikl vzduch. Vrchní 

konec ampule byl odlomen a vložen do kádinky s desinfekčním prostředkem. Dolní část 

ampule byla uzavřena původní molitanovou zátkou. K vysušené suspenzi bylo přidáno 

0,3 ml bujónu a obsah ampule byl promíchán sterilní Pasteurovou pipetou a ponechán 

několik minut stát. Suspenze byla přenesena do tekutého media B127 a inkubována 

několik dní při 30 °C na třepačce. Veškeré zbytky ampule byly vloženy do dezinfekčního 

roztoku a zautoklávovány. Doba kultivace jednotlivých kmenů se značně lišila. Kmeny 
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CCM 2770 a CCM 3881 narostly po 24 hodinách, kmen CCM 3883 narostl po 48 

hodinách a kmen CCM 2771 narostl po čtyřech až pěti dnech. 

 

Obr. 6.: Ampule s lyofilizovanou kulturou 

 

3.6 Uchovávání kultur 

Dlouhodobě byly kultury uchovávány jako hluboce zmražené kryokonzervy. 

Konzervy byly připraveny smícháním 0,7 ml media s narostlou kulturou a 0,3 ml 

glycerolu do 1,5 ml Eppendorfovy zkumavky. Zkumavky byly zmraženy na -70 °C 

v hluboko mrazicím boxu MDF-U3286S firmy Sanyo Electric Co., Ltd, Japonsko. 

Krátkodobě byly kultury uchovávány jako kapalná media s narostlou biomasou 

v Erlenmayerových baňkách uzavřených vatovými zátkami a umístěné v lednici. 

 

3.7 Mikroskopická kontrola medií 

Při mikroskopické kontrole medií nebyla zjištěna žádná kontaminace cizorodými 

mikroorganismy. V preparátech byly přítomny pouze tyčinkovité bakterie Zymomonas 

mobilis. Velikost tyčinek se se stářím pozorované kultury měnila. Mladé kultury se 

skládaly z krátkých tyčinek, starší kultury byly složeny z dlouhých tyčinek, často 

spojených do řetízků. Mezi jednotlivými kmeny nebyly pozorovány morfologické 

rozdíly. 
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3.8 Metoda zcukření 

Bylo naváženo 250 g mouky a přidáno 1000 ml vody ohřáté na 50 °C. Bylo 

přidáno 0,2 ml enzymu TERMAMYL (α-amylasa), a směs byla zahřívána na 80 °C. 

Za stálého míchání po dobu 30 minut byla udržována teplotu 80–85 °C. Jodovou 

zkouškou bylo ověřeno neštěpení škrobu. Směs byla ochlazena na 52 °C a pH upraveno 

na 5,0–5,2 při teplotě 52°C. Dále bylo přidáno 0,3 ml enzymu SAN (amyloglukosidasa). 

Směs byla ponechána zcukřovat asi 60 minut při teplotě 52 °C. Zcukřená zápara byla 

následně ochlazena na 30 °C. 

 

3.9 Příprava inokula 

Inokulum bylo připravováno v 250 ml Erlenmayerových baňkách třepaných 

na třepačce s frekvencí 100 min-1 při teplotě 30 °C. Baňky byly naplněny 100 ml 

inokulačního media, uzavřeny špuntem z buničiny a sterilovány v autoklávu. 

Po vychladnutí byly zaočkovány jednou kryokonzervou. Doba kultivace se lišila 

v závislosti na použitém kmenu, kmeny CCM 2770 a CCM 3881 narostly po 24 

hodinách, kmen CCM 3883 narostl asi po 48 hodinách a kmen CCM 2771 narostl až 

po 72 až 96 hodinách. 

 

3.10 Testování fermentační aktivity dostupných kmenů 

Studium fermentační aktivity bakterie Zymomonas mobilis bylo zahájeno sadou 

fermentačních testů na cukerných mediích obsahujících různé koncentrace daného cukru. 

Kultivace byly prováděny v 250 ml Erlenmayerových baňkách, naplněných 100 ml 

daného media zaočkovaného 10 ml inokula. Jako substráty byly použity glukosa, 

sacharosa a fruktosa o hmotnostních koncentracích 100, 150, 200 a 250 g/l. Baňky byly 

kultivovány při teplotě 30 °C buď ponechané volně, nebo na třepačce s frekvencí 100 

min-1. Doba fermentace byla 48, 72 a 96 hodin. 
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3.11 Testování fermentační aktivity dostupných kmenů na 
obilných záparách 

Fermentační testy kmenů Zymomonas mobilis byly zahájeny kultivacemi v 250 ml 

Erlenmayerových baňkách opatřených kvasným uzávěrem při teplotě 30 °C. Baňky byly 

naplněny 100 ml media, zaočkovány 10 ml inokula. Jako medium byla použita 

neodstředěná zápara. Na konci fermentace byl z každé baňky odebrán vzorek 

prokvašeného media. Doby kultivací se lišily podle použitého kmene. 

 

3.12 Podmínky fermentace 

V průběhu kultivace byla udržována stabilní teplota 30 °C. V průběhu měření byly 

zkoušeny dva typy fermentací. Fermentace za aerobních podmínek (třepané baňky) a 

fermentace za anaerobních podmínek (netřepané baňky). 

 

3.13 Analytické metody 

3.13.1 Stanovení sušiny v mouce 

Sušina v mouce byla stanovena přímým sušením při 105 °C. 5 g mouky bylo 

přesně odváženo do předem vysušeného a zváženého hliníkového kelímku a sušeno 

v sušárně dvě hodiny při teplotě 105 °C. Po ochlazení v exikátoru bylo zváženo 

na analytických vahách. Z rozdílu hmotnosti kelímku s obilím a hmotnosti prázdného 

kelímku byla získána váha suchého zbytku, která byla přepočtena na procenta sušiny 

v mouce ( viz tab 6.). K vážení byly použity analytické váhy ALJ 220 4NM firmy Kern 

& Sohn GmbH. 

 

Tab. 6: Stanovení sušiny 

Číslo 

váženky 

Hmotnost 

prázdné 

váženky [g] 

Hmotnost 

váženky s 5 g 

mouky [g] 

Hmotnost 

vysušené 

váženky 

s moukou [g] 

Hmotnost 

čerstvé 

mouky [g] 

Hmotnost 

sušené 

mouky [g] 

Vlhkost 

[%] 

Obsah 

škrobu 

[%] 

1 26,8302 31,8337 31,4104 5,0035 4,5802 8,46 61, 65 

2 26,8973 31,8993 31,4575 5,0020 4,5602 8,83 61, 87 

Průměrná vlhkost byla 8,65 % a průměrný obsah škrobu 61, 76 % 
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3.13.2 Stanovení obsahu škrobu v obilí 

Obsah škrobu byl stanoven polarimetricky podle Everse. 5 g jemně rozemleté 

pšenice bylo naváženo do 100 ml Kohlrauschovy odměrné baňky, do baňky bylo přidáno 

25 ml 1,124 % kyseliny chlorovodíkové, obsah byl promíchán a stěny baňky byly 

spláchnuty dalšími 25 ml HCl. Poté byla baňka vložena na 15 minut do vroucí vodní 

lázně. Po třech minutách byla baňka důkladně protřepána a po vyjmutí z vodní lázně 

ochlazena přídavkem 20 ml HCl. Vychlazený roztok byl vyčeřen přídavkem 3 ml 20 % 

molybdenanu sodného. Po vyčeření byla baňka doplněna destilovanou vodou po rysku, 

obsah byl důkladně promíchán a přefiltrován přes skládaný filtr. Filtrát byl 

polarimetricky změřen ve 200 mm polarizační trubici na digitálním polarimetru 

Sucromat VIS/NIR firmy Dr. Kernchen GmbH. Výsledky jsou uvedeny v tab. 6. 

3.13.3 Stanovení ethanolu, methanolu a glukosy 

Vždy na začátku byl odebrán vzorek nezaočkovaného média, odebrané vzorky 

byly uchovávány v mrazáku při teplotě -18 °C. Byla použita metoda vysokoúčinné 

kapalinové chromatografie (HPLC). Stanovované vzorky byly odstředěny 

v Eppendorfových zkumavkách při 14 000 min-1 po dobu 10 minut na centrifuze Sigma 1 

K15 firmy Sigma Laborzentrifugen GmbH. Odstředěný supernatant byl zfiltrován přes 

mikrofiltr s průměrem pórů 0,22 µm. Vzorky byly analyzovány na chromatografu 

Agilent 1100 Series s refraktometrickým detektorem firmy Agilent Technologies Inc. 

K separaci jednotlivých látek obsažených ve vzorku byla použita kovová kolona 

WATREX 250x8 mm se stacionární fází na bázi měniče iontů Polymer IEX/H+ form 

firmy WATREX spol. s.r.o. Praha. Kolona byla vyhřátá na teplotu 80 °C. Jako mobilní 

fáze byla použita kyselina sírová (5 mmo/l) v demineralizované vodě. Před použitím byla 

mobilní fáze odplyněna (30 minut v ultrazvukové lázni). Průtok mobilní fáze byl 0,5 ml 

za minutu. Nástřik vzorku byl 5 µl. Analýza jednoho vzorku trvala 30 minut. Signál 

z detektoru byl zpracován softwarem ChemStation B.01.03[204] firmy Agilent 

Technologies Inc. Koncentrace analyzovaných látek byly vypočteny z regresních 

závislostí získaných analýzou kalibrační řady každé analyzované látky. Nejprve byly 

proměřeny standardní roztoky glukosy, ethanolu a methanolu o koncentraci 10 g/l, byly 

určeny retenční časy jednotlivých složek a vytvořeny kalibrační křivky (5 bodů – 0,1; 

0,5; 1,0; 5,0; 10 g/l) pro všechny tři látky v rozsahu 0-10 g/l. Kalibrační křivka 

pro glukosu je znázorněna na obr 7., pro ethanol na obr 8 a pro methanol na obr 10. 
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Reálné vzorky byly rozmraženy těsně před analýzou a naředěny 1:10, aby koncentrace 

spadala do rozsahu kalibrační křivky. Všechny vzorky byly proměřeny dvakrát. 

 

 
Obr. 7: Kalibrační křivka pro glukosu 

 

 
Obr. 8: Kalibrační křivka pro ethanol 
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Obr. 9: Kalibrační křivka pro methanol 
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Obr. 10: Chromatogramy glukosy, methanolu a ethanolu, stacionární fáze Polymer 

IEX/H+ form, mobilní fáze kyselina sírová (5 mmo/l), průtoká rychlost 0,5 ml/min, 

RID detektor. 
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3.13.4 Stanovení růstové křivky bakterií 

 

Růstová křivka je grafické znázornění vzrůstu počtu živých buněk. V praxi se růst 

mikroorganismů sleduje buď měřením nárůstu buněčné hmoty turbidimetricky, nebo 

počítáním buněk (mikroskopicky v počítací komůrce). Průběh růstu je charakterizován 

několika fázemi. 

Lag–fáze: Počáteční fáze, která je charakteristická tím, že buněk zatím nepřibývá. 

Buňky se nerozmnožují, ale zvětšují svůj objem a aktivuje se jejich enzymový systém, 

např. se syntetizují indukovatelné enzymy nutné pro využití přítomných substrátů. Délka 

lag-fáze závisí na druhu mikroorganismu, fyziologickém stavu buněk a na složení 

růstového prostředí. 

Fáze zrychlujícího se růstu: Přechodná fáze, kde se buňky začínají množit zvyšující 

se rychlostí a zkracující se generační dobou. Buněčná populace v této fázi přechází 

do fáze exponenciální. 

Exponenciální fáze: Je fáze intenzivního a pravidelného růstu. Buňky zde mají 

nejkratší generační dobu, která je po celou dobu exponenciální fáze konstantní. Počet 

buněk roste exponenciálně s časem. Tato fáze se také označuje jako logaritmická, 

vzhledem k lineární závislosti mezi logaritmem počtu buněk a dobou růstu. 

Fáze zpomalujícího se růstu: Nastává po exponenciální fázi růstu. Rychlost 

rozmnožování postupně klesá až k rovnovážnému stavu s odumíráním buněk. 

Stacionární fáze: Při vyčerpání některé živiny nebo při vzrůstu koncentrace 

toxického metabolitu nad určitou hranici dojde k zastavení růstu buněčné populace. 

V této fázi buňky nepřibývají, ale ani neubývají. Počet odumírajících buněk je 

kompenzován jejich pomalým rozmnožováním. Maximální délka stacionární fáze 

různých mikroorganismů je různá v závislosti na jejich citlivosti k stresovým podmínkám 

(hladovění, přítomnost toxického metabolitu apod.). 

Fáze postupného odumírání: Buňky se již vůbec nerozmnožují, hynou a jejich 

koncentrace v čase klesá. U různých mikroorganismů může trvat dny, týdny nebo 

dokonce měsíce. 

Ke sledování růstu biomasy a určení její koncentrace je využito měření optické 

density kultivačního média proti destilované vodě. Měření probíhá na UV-VIS 

spektrofotometru CARY 50 BIO firmy Varian při vlnové délce 620 nm. Výsledná 

hodnota je označována jako OD620. 
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4 Výsledky a diskuse 
 

4.1 Kultivace na cukerných mediích 

 

4.1.1 Aerobní kultivace na glukose 

 

Byly provedeny experimenty v třepaných baňkách při frekvenci 100 min-1 a 

teplotě 30 °C. Každá kultivace byla provedena ve dvou paralelních řadách. Složení media 

odpovídalo glukosovému mediu (viz Exp. část). Baňky byly vysterilovány, zaočkovány 

kryokulturou a ponechány na třepačce 48, 72 nebo 96 hodin. Vždy byl odebrán počáteční 

vzorek a vzorek po skončení kultivace pro analýzu HPLC. Vzorky byly zamraženy a 

vyhodnoceny později. V tabulkách 7-10 jsou uvedeny konečné koncentrace ethanolu a 

methanolu a výtěžnost ethanolu v jednotlivých kultivacích. 

 

Tab. 7: Kultivace 1 – glukosa 100 g/l 

 

Kmen Kultivace Čas [hod] 
Konečná koncentrace 

glukosy [g/l] 

Konečná 

koncentrace 

methanolu [g/l]

Konečná 

koncentrace 

ethanolu [g/l] 

Výtěžnost 

ethanolu Y [% 

teoretické] 

1 48 0,13 0,20 45,3 80 CCM 

2770 2 48 0,11 0,15 44,8 79 

1 48 0,06 0,22 45,8 80 CCM 

3881 2 48 0,07 0,22 45,5 80 

1 72 0,06 0,17 38,1 67 CCM 

3883 2 72 0,08 0,20 37,6 66 

1 96 0,10 0,18 32,7 57 CCM 

2771 2 96 0,11 0,17 33,3 58 
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Tab. 8: Kultivace 2 - glukosa 150 g/l 

 

Kmen Kultivace Čas [hod] 
Konečná koncentrace 

glukosy [g/l] 

Konečná 

koncentrace 

methanolu [g/l]

Konečná 

koncentrace 

ethanolu [g/l] 

Výtěžnost 

ethanolu Y [% 

teoretické] 

1 48 0,02 0,54 58,3 89 CCM 

2770 2 48 0,02 0,53 62,3 96 

1 48 0,03 0,52 58,9 90 CCM 

3881 2 48 0,03 0,53 58,0 89 

1 72 0,03 0,52 50,2 77 CCM 

3883 2 72 0,03 0,52 52,0 80 

1 96 0,03 0,53 48,0 74 CCM 

2771 2 96 0,03 0,52 49,1 75 

 

 

Tab. 9: Kultivace 3 - glukosa 200 g/l 

 

Kmen Kultivace Čas [hod] 
Konečná koncentrace 

glukosy [g/l] 

Konečná 

koncentrace 

methanolu [g/l]

Konečná 

koncentrace 

ethanolu [g/l] 

Výtěžnost 

ethanolu Y [% 

teoretické] 

1 48 0,15 0,83 78,6 90 CCM 

2770 2 48 0,13 0,80 76,2 87 

1 48 0,13 0,82 86,8 99 CCM 

3881 2 48 0,14 0,79 82,3 94 

1 72 0,13 0,80 68,0 78 CCM 

3883 2 72 0,13 0,78 66,3 76 

1 96 153,48 0,81 0,0 0 CCM 

2771 2 96 156,05 0,82 0,0 0 
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Tab. 10: Kultivace 4 - glukosa 250 g/l 

 

Kmen Kultivace Čas [hod] 
Konečná koncentrace 

glukosy [g/l] 

Konečná 

koncentrace 

methanolu [g/l]

Konečná 

koncentrace 

ethanolu [g/l] 

Výtěžnost 

ethanolu Y [% 

teoretické] 

1 48 10,44 1,78 95,2 97 CCM 

2770 2 48 9,66 1,95 95,6 98 

1 48 10,39 1,69 94,5 96 CCM 

3881 2 48 10,60 1,82 96,8 99 

1 72 9,09 1,66 97,0 99 CCM 

3883 2 72 9,05 1,84 96,3 98 

1 96 195,78 1,67 3,3 3 CCM 

2771 2 96 194,89 1,84 3,6 4 

 

Z výsledků plyne, že nejvyšších výtěžností ethanolu bylo dosaženo na 

glukosovém mediu o koncentraci 250 g/l. Nejlepší výsledky vykazoval kmeny CCM 

3881, CCM 3883 a CCM 2770. Kmen CCM 2771 fermentoval glukosu při vyšší 

koncentraci velmi obtížně, při koncentraci glukosy 200 g/l fermentace vůbec neproběhla. 

Velké koncentrace glukosy zřejmě tomuto kmenu nevyhovují. Doba kultivace při nižších 

koncentracích byla až dvojnásobná oproti ostatním kmenům. 

 

4.1.2 Anaerobní kultivace na glukose 

 

Kultivace byla prováděna za stejných podmínek, které jsou uvedené v oddíle 

4.1.1., avšak liší se v provedení. Fermentace byla uskutečněna v netřepaných baňkách. 

Výsledky jsou uvedeny v tabulkách 11-14. 
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Tab. 11: Kultivace 1 - glukosa 100 g/l 

 

Kmen Kultivace Čas [hod] 
Konečná koncentrace 

glukosy [g/l] 

Konečná 

koncentrace 

methanolu [g/l]

Konečná 

koncentrace 

ethanolu [g/l] 

Výtěžnost 

ethanolu Y [% 

teoretické] 

1 48 0,12 0,20 45,9 80 CCM 

2770 2 48 0,10 0,21 45,0 79 

1 48 0,12 0,20 46,1 81 CCM 

3881 2 48 0,12 0,20 45,9 81 

1 72 0,11 0,20 44,3 78 CCM 

3883 2 72 0,11 0,20 46,2 81 

1 96 0,11 0,19 30,8 54 CCM 

2771 2 96 0,11 0,17 30,7 54 

 

 

Tab. 12: Kultivace 2 - glukosa 150 g/l 

 

Kmen Kultivace Čas [hod] 
Konečná koncentrace 

glukosy [g/l] 

Konečná 

koncentrace 

methanolu [g/l]

Konečná 

koncentrace 

ethanolu [g/l] 

Výtěžnost 

ethanolu Y [% 

teoretické] 

1 48 0,12 0,52 57,8 89 CCM 

2770 2 48 0,12 0,53 59,2 91 

1 48 0,13 0,51 57,5 88 CCM 

3881 2 48 0,12 0,52 55,9 86 

1 72 0,13 0,53 48,0 74 CCM 

3883 2 72 0,13 0,52 46,1 71 

1 96 0,11 0,52 41,4 63 CCM 

2771 2 96 0,13 0,53 43,2 66 
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Tab. 13: Kultivace 3 - glukosa 200 g/l 

 

Kmen Kultivace Čas [hod] 
Konečná koncentrace 

glukosy [g/l] 

Konečná 

koncentrace 

methanolu [g/l]

Konečná 

koncentrace 

ethanolu [g/l] 

Výtěžnost 

ethanolu Y [% 

teoretické] 

1 48 0,13 0,79 83,0 95 CCM 

2770 2 48 0,13 0,80 83,2 95 

1 48 0,13 0,80 84,2 96 CCM 

3881 2 48 0,13 0,79 84,2 96 

1 72 0,13 0,79 71,5 82 CCM 

3883 2 72 0,13 0,80 71,4 82 

1 96 155,04 0,81 4,0 5 CCM 

2771 2 96 153,90 0,81 3,6 4 

 

 

Tab. 14: Kultivace 4 - glukosa 250 g/l 

Kmen Kultivace Čas [hod] 
Konečná koncentrace 

glukosy [g/l] 

Konečná 

koncentrace 

methanolu [g/l]

Konečná 

koncentrace 

ethanolu [g/l] 

Výtěžnost 

ethanolu Y [%

teoretické] 

1 48 10,25 1,85 95,2 97 CCM 

2770 2 48 10,06 1,96 95,6 97 

1 48 10,64 1,91 94,5 97 CCM 

3881 2 48 10,42 1,86 96,8 98 

1 72 10,21 1,89 97,0 99 CCM 

3883 2 72 9,57 1,92 96,3 98 

1 96 195,92 1,98 3,3 3 CCM 

2771 2 96 189,87 1,88 3,6 3 

 

Průběh těchto testů je velmi podobný jako u třepaných kultivací, s tím, že jsou 

výtěžky o zanedbatelnou hodnotu nižší. První tři kmeny vykazovaly větší schopnost 

fermentovat glukosu než poslední kmen. Pokud zhodnotíme glukosu jako medium 
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pro fermentaci, tak bakterie Zymomonas mobilis fermentuje glukosu velmi dobře a 

dosahuje velkého výtěžku ethanolu. 

Níže je obr. 8, na němž jsou ukázkové chromatogramy. Chromatogram A ukazuje 

počáteční stav, chromatogram B je výsledek po 24 hodinách fermentace a chromatogram 

C po 48 hodinách fermentace. Je vidět, jak se v průběhu fermentace glukosa 

spotřebovává a vzniká ethanol. 

 

Obr. 11: Chromatogramy odebraných vzorků A, B, C 

 

 

4.1.3 Aerobní kultivace na fruktose 

 

Tato kultivace měla stejné podmínky, které jsou uvedené v oddíle 4.1.1. Složení 

media odpovídalo fruktosovému mediu (viz Exp. část). Výsledky jsou uvedeny 

v tabulkách 15- 18 
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Tab. 15: Kultivace 1 - fruktosa 100 g/l 

 

Kmen Kultivace Čas [hod] 
Konečná koncentrace 

fruktosy [g/l] 

Konečná 

koncentrace 

methanolu [g/l]

Konečná 

koncentrace 

ethanolu [g/l] 

Výtěžnost 

ethanolu Y [% 

teoretické] 

1 48 0,15 0,11 39,2 67 CCM 

2770 2 48 0,16 0,11 39,2 67 

1 48 0,16 0,12 37,1 64 CCM 

3881 2 48 0,15 0,12 37,2 64 

1 72 0,16 0,12 39,8 68 CCM 

3883 2 72 0,16 0,13 40,0 69 

1 96 0,15 0,13 31,8 55 CCM 

2771 2 96 0,15 0,11 30,8 53 

 

 

Tab. 16: Kultivace 2 - fruktosa 150 g/l 

 

Kmen Kultivace Čas [hod] 
Konečná koncentrace 

fruktosy [g/l] 

Konečná 

koncentrace 

methanolu [g/l]

Konečná 

koncentrace 

ethanolu [g/l] 

Výtěžnost 

ethanolu Y [% 

teoretické] 

1 48 0,17 0,28 51,1 75 CCM 

2770 2 48 0,19 0,29 50,5 75 

1 48 0,17 0,31 49,5 73 CCM 

3881 2 48 0,18 0,31 50,5 75 

1 72 0,18 0,30 49,2 73 CCM 

3883 2 72 0,19 0,31 49,1 72 

1 96 0,19 0,30 38,5 57 CCM 

2771 2 96 0,19 0,30 40,0 59 
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Tab. 17: Kultivace 3 - fruktosa 200 g/l 

 

Kmen Kultivace Čas [hod] 
Konečná koncentrace 

fruktosy [g/l] 

Konečná 

koncentrace 

methanolu [g/l]

Konečná 

koncentrace 

ethanolu [g/l] 

Výtěžnost 

ethanolu Y [% 

teoretické] 

1 48 0,21 0,28 70,7 79 CCM 

2770 2 48 0,19 0,28 72,3 80 

1 48 0,17 0,27 69,5 77 CCM 

3881 2 48 0,17 0,29 69,7 77 

1 72 0,22 0,28 66,2 74 CCM 

3883 2 72 0,22 0,28 67,1 75 

1 96 166,74 0,34 8,1 9 CCM 

2771 2 96 170,54 0,33 8,0 9 

 

 

Tab. 18: Kultivace 4 - fruktosa 250 g/l 

 

Kmen Kultivace Čas [hod] 
Konečná koncentrace 

fruktosy [g/l] 

Konečná 

koncentrace 

methanolu [g/l]

Konečná 

koncentrace 

ethanolu [g/l] 

Výtěžnost 

ethanolu Y [% 

teoretické] 

1 48 10,93 0,41 83,7 82 CCM 

2770 2 48 11,00 0,41 83,5 81 

1 48 11,84 0,41 81,3 79 CCM 

3881 2 48 11,86 0,40 79,7 78 

1 72 12,02 0,41 77,9 76 CCM 

3883 2 72 10,86 0,41 77,9 76 

1 96 209,31 0,44 3,9 4 CCM 

2771 2 96 208,42 0,45 4,0 4 

 

Z výsledků plyne, že nejvyšších výtěžností ethanolu bylo dosaženo 

na fruktosovém mediu o koncentraci 250 g/l. Nejlepší výsledky vykazoval kmen CCM 
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2770. Kmen CCM 2771 fermentoval fruktosu při vyšší koncentraci velmi obtížně. Doba 

kultivace byla až dvojnásobná oproti ostatním kmenům a výtěžky byly velmi malé. 

4.1.4 Anaerobní kultivace na fruktose 

Kultivace opět probíhá za stejných podmínek, které jsou uvedené v oddíle 4.1.1. 

Fermentace byla uskutečněna v netřepaných baňkách. Výsledky jsou uvedeny 

v tabulkách 19-22. 

Tab. 19: Kultivace 1 - fruktosa 100 g/l 

Kmen Kultivace Čas [hod] 
Konečná koncentrace 

fruktosy [g/l] 

Konečná 

koncentrace 

methanolu [g/l]

Konečná 

koncentrace 

ethanolu [g/l] 

Výtěžnost 

ethanolu Y [% 

teoretické] 

1 48 0,14 0,12 37,2 64 CCM 

2770 2 48 0,15 0,13 37,2 64 

1 48 0,15 0,12 34,5 59 CCM 

3881 2 48 0,14 0,12 34,0 58 

1 72 0,15 0,11 33,6 58 CCM 

3883 2 72 0,15 0,12 33,0 57 

1 96 0,16 0,11 28,7 49 CCM 

2771 2 96 0,15 0,13 28,4 49 

 

Tab. 20: Kultivace 2 - fruktosa 150 g/l 

Kmen Kultivace Čas [hod] 
Konečná koncentrace 

fruktosy [g/l] 

Konečná 

koncentrace 

methanolu [g/l]

Konečná 

koncentrace 

ethanolu [g/l] 

Výtěžnost 

ethanolu Y [% 

teoretické] 

1 48 0,21 0,31 48,8 72 CCM 

2770 2 48 0,22 0,29 49,4 73 

1 48 0,19 0,33 45,7 68 CCM 

3881 2 48 0,18 0,32 45,9 68 

1 72 0,19 0,30 43,3 64 CCM 

3883 2 72 0,23 0,29 43,3 64 

1 96 0,17 0,28 3,3 5 CCM 

2771 2 96 0,19 0,31 3,4 5 
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Tab. 21: Kultivace 3 - fruktosa 200 g/l 

 

Kmen Kultivace Čas [hod] 
Konečná koncentrace 

fruktosy [g/l] 

Konečná 

koncentrace 

methanolu [g/l]

Konečná 

koncentrace 

ethanolu [g/l] 

Výtěžnost 

ethanolu Y [% 

teoretické] 

1 48 0,34 0,35 66,2 74 CCM 

2770 2 48 0,31 0,38 66,5 74 

1 48 0,36 0,37 64,8 72 CCM 

3881 2 48 0,37 0,39 64,4 72 

1 72 0,38 0,34 63,7 71 CCM 

3883 2 72 0,34 0,37 62,7 70 

1 96 172,87 0,34 3,6 4 CCM 

2771 2 96 171,71 0,37 3,7 4 

 

 

Tab. 22: Kultivace 4 - fruktosa 250 g/l 

 

Kmen Kultivace Čas [hod] 
Konečná koncentrace 

fruktosy [g/l] 

Konečná 

koncentrace 

methanolu [g/l]

Konečná 

koncentrace 

ethanolu [g/l] 

Výtěžnost 

ethanolu Y [% 

teoretické] 

1 48 11,30 0,45 80,7 79 CCM 

2770 2 48 11,60 0,44 80,9 79 

1 48 12,15 0,47 76,9 75 CCM 

3881 2 48 12,20 0,48 77,9 76 

1 72 12,35 0,46 71,5 70 CCM 

3883 2 72 12,35 0,44 75,0 73 

1 96 222,85 0,50 3,0 3 CCM 

2771 2 96 221,96 0,45 2,8 3 
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Výtěžnosti při těchto anaerobních fermentacích se pohybují okolo 70 % a to 

pro koncentrace 150, 200 a 250 g/l. Kmen CCM 2771 fruktosu fermentuje jen 

při koncentraci 100 g/l, při vyšší koncentraci fermentace neprobíhá. Tvorba methanolu je 

zanedbatelná. Pokud zhodnotíme fruktosu jako substrát pro Zymomonas mobilis, tak 

výtěžnosti oproti glukose jsou menší. 

 

4.1.5 Aerobní kultivace na sacharose 

 

Tato kultivace měla stejné podmínky, které jsou uvedené v oddíle 4.1.1. Složení 

media odpovídalo sacharosovému mediu (viz Exp. část). Výsledky jsou uvedeny 

v tabulkách 23-226. 

 

Tab. 23: Kultivace 1 - sacharosa 100 g/l 

 

Kmen Kultivace Čas [hod] 
Konečná koncentrace 

sacharosy [g/l] 

Konečná 

koncentrace 

methanolu [g/l]

Konečná 

koncentrace 

ethanolu [g/l] 

Výtěžnost 

ethanolu Y [% 

teoretické] 

1 48 0,12 0,23 44,7 76 CCM 

2770 2 48 0,13 0,21 44,4 79 

1 48 0,14 0,20 46,1 78 CCM 

3881 2 48 0,17 0,20 45,9 75 

1 72 0,18 0,21 44,1 77 CCM 

3883 2 72 0,15 0,21 45,0 51 

1 96 0,15 0,22 29,8 52 CCM 

2771 2 96 0,17 0,25 30,4 76 
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Tab. 24: Kultivace 2 - sacharosa 150 g/l 

 

Kmen Kultivace Čas [hod] 
Konečná koncentrace 

sacharosy [g/l] 

Konečná 

koncentrace 

methanolu [g/l]

Konečná 

koncentrace 

ethanolu [g/l] 

Výtěžnost 

ethanolu Y [% 

teoretické] 

1 48 0,17 0,55 57,5 87 CCM 

2770 2 48 0,21 0,57 59,6 90 

1 48 0,18 0,57 54,5 83 CCM 

3881 2 48 0,20 0,59 57,5 87 

1 72 0,25 0,55 52,9 80 CCM 

3883 2 72 0,03 0,55 54,5 83 

1 96 0,26 0,60 42,4 64 CCM 

2771 2 96 0,27 0,61 41,8 63 

 

 

Tab. 25: Kultivace 3 - sacharosa 200 g/l 

 

Kmen Kultivace Čas [hod] 
Konečná koncentrace 

sacharosy [g/l] 

Konečná 

koncentrace 

methanolu [g/l]

Konečná 

koncentrace 

ethanolu [g/l] 

Výtěžnost 

ethanolu Y [% 

teoretické] 

1 48 0,16 0,90 87,4 98 CCM 

2770 2 48 0,19 0,88 87,3 98 

1 48 0,20 0,91 83,6 94 CCM 

3881 2 48 0,17 0,89 83,5 94 

1 72 0,24 0,93 65,3 73 CCM 

3883 2 72 0,21 0,92 66,2 74 

1 96 156,89 0,91 3,6 4 CCM 

2771 2 96 161,05 0,93 4,2 5 
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Tab. 26: Kultivace 4 - sacharosa 250 g/l 

 

Kmen Kultivace Čas [hod] 
Konečná koncentrace 

sacharosy [g/l] 

Konečná 

koncentrace 

methanolu [g/l]

Konečná 

koncentrace 

ethanolu [g/l] 

Výtěžnost 

ethanolu Y [% 

teoretické] 

1 48 10,89 2,12 87,4 93 CCM 

2770 2 48 9,06 2,25 87,3 98 

1 48 10,22 2,12 83,6 95 CCM 

3881 2 48 10,26 2,11 83,5 95 

1 72 10,87 1,95 65,3 93 CCM 

3883 2 72 10,81 2,12 66,2 90 

1 96 209,31 2,35 3,6 3 CCM 

2771 2 96 208,42 1,95 4,2 3 

 

Nejvyšších výtěžností ethanolu bylo dosaženo na sacharosovém mediu 

o koncentraci 200 a 250 g/l. Nejlepší výsledky vykazoval kmen CCM 2770, u kterého 

výtěžnost dosahovala 98 %. Kmen CCM 2771 fermentoval sacharosu při vyšší 

koncentraci velmi obtížně stejně jako v případě předchozích substrátů. 

 

4.1.6 Anaerobní kultivace na sacharose 

 

Kultivace probíhala za stejných podmínek, které jsou uvedené v oddíle 4.1.1. 

Fermentace byla uskutečněna v netřepaných baňkách. Výsledky jsou uvedeny 

v tabulkách 27-30. 
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Tab. 27: Kultivace 1 - sacharosa 100 g/l 

 

Kmen Kultivace Čas [hod] 
Konečná koncentrace 

sacharosy [g/l] 

Konečná 

koncentrace 

methanolu [g/l]

Konečná 

koncentrace 

ethanolu [g/l] 

Výtěžnost 

ethanolu Y [% 

teoretické] 

1 48 0,11 0,20 47,8 82 CCM 

2770 2 48 0,11 0,21 47,2 81 

1 48 0,12 0,23 46,5 79 CCM 

3881 2 48 0,13 0,22 45,8 78 

1 72 0,17 0,21 43,6 75 CCM 

3883 2 72 0,17 0,25 43,3 74 

1 96 0,21 0,23 32,7 56 CCM 

2771 2 96 0,21 0,24 34,5 59 

 

 

Tab. 28: Kultivace 2 - sacharosa 150 g/l 

 

Kmen Kultivace Čas [hod] 
Konečná koncentrace 

sacharosy [g/l] 

Konečná 

koncentrace 

methanolu [g/l]

Konečná 

koncentrace 

ethanolu [g/l] 

Výtěžnost 

ethanolu Y [% 

teoretické] 

1 48 0,15 0,57 63,9 97 CCM 

2770 2 48 0,17 0,58 62,1 94 

1 48 0,19 0,58 61,0 92 CCM 

3881 2 48 0,19 0,60 59,5 90 

1 72 0,21 0,59 57,8 88 CCM 

3883 2 72 0,23 0,61 56,9 86 

1 96 0,29 0,63 39,1 59 CCM 

2771 2 96 0,30 0,62 39,0 59 
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Tab. 29: Kultivace 3 - sacharosa 200 g/l 

 

Kmen Kultivace Čas [hod] 
Konečná koncentrace 

sacharosy [g/l] 

Konečná 

koncentrace 

methanolu [g/l]

Konečná 

koncentrace 

ethanolu [g/l] 

Výtěžnost 

ethanolu Y [% 

teoretické] 

1 48 0,13 0,73 87,9 99 CCM 

2770 2 48 0,13 0,76 88,1 99 

1 48 0,13 0,77 87,7 99 CCM 

3881 2 48 0,13 0,81 87,3 98 

1 72 0,25 0,78 74,7 84 CCM 

3883 2 72 0,27 0,76 74,7 84 

1 96 152,08 0,82 3,3 4 CCM 

2771 2 96 155,63 0,81 3,6 4 

 

 

Tab. 30: Kultivace 4 - sacharosa 250 g/l 

 

Kmen Kultivace Čas [hod] 
Konečná koncentrace 

sacharosy [g/l] 

Konečná 

koncentrace 

methanolu [g/l]

Konečná 

koncentrace 

ethanolu [g/l] 

Výtěžnost 

ethanolu Y [% 

teoretické] 

1 48 10,80 2,25 96,6 96 CCM 

2770 2 48 10,68 2,24 97,1 97 

1 48 10,62 2,19 94,4 94 CCM 

3881 2 48 10,68 2,27 95,9 95 

1 72 10,95 2,13 94,3 94 CCM 

3883 2 72 10,69 2,10 94,4 94 

1 96 207,96 2,10 2,6 3 CCM 

2771 2 96 209,78 2,13 2,7 3 

 

V této sérii kultivací bylo dosaženo nejlepších výsledků pro koncentraci 

sacharosy 200 g/l pro kmeny CCM 2770 a CCM 3881. Kmen CCM 2771 opět 
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koncentraci sacharosy 250 g/l nefermentoval. Sacharosu lze hodnotit jako výborný 

substrát pro Zymomonas mobilis. 

4.1.7 Kultivace na reálném mediu v baňkách 

Dalším krokem ve studiu fermentačních schopností bakterie Zymomonas mobilis 

byly kvasné testy na obilných záparách v baňkách opatřených kvasným uzávěrem. 

Všechny kultivace probíhaly za shodných podmínek, při teplotě 30 °C. Při této řadě 

kultivací byly testovány všechny čtyři kmeny Zymomonas mobilis. 

 

Tab. 31: Kultivace 1 – reálné medium 

 

Kmen Kultivace Čas [hod] 
Konečná koncentrace 

glukosy [g/l] 

Konečná 

koncentrace 

methanolu [g/l]

Konečná 

koncentrace 

ethanolu [g/l] 

Výtěžnost 

ethanolu Y [% 

teoretické] 

1 48 0,62 1,39 53,50 96 CCM 

2770 2 48 0,59 1,34 52,87 95 

1 48 0,63 0,42 51,99 93 CCM 

3881 2 48 0,57 0,34 51,82 93 

1 72 0,56 0,50 54,29 95 CCM 

3883 2 72 0,60 0,53 50,41 90 

1 96 0,61 0,55 49,44 89 CCM 

2771 2 96 0,60 0,61 50,26 90 

 

Počáteční koncentrace glukosy v mediu byla 55,73 g/l V průběhu kvasných 

zkoušek Zymomonas mobilis na obilných záparách dosáhl kmen CCM 2770 nejvyššího 

průměru výtěžnosti ethanolu. Tuto koncentraci fermentovaly velmi dobře všechny 

kmeny. Kmeny CCM 3883 a CCM 2771 se jeví jako nevhodné pro výrobu ethanolu, 

neboť i když se jejich teoretické výtěžnosti přibližují kmenům CCM 2770 a CCM 3881, 

potřebují k prokvašení zápary více času, což je z ekonomického hlediska nevýhodné. 

 

4.1.8 Další použité substráty 

Fermentační pokusy byly prováděny i na dalších médiích. Byly použity tyto 

cukry: maltosa, laktosa, xylosa, arabinosa, galaktosa, manosa. Za stejných podmínek jako 
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předchozí fermentace byly provedeny pokusy se všemi kmeny a pro různé koncentrace 

substrátů. Ukázalo se však, že žádný z těchto cukrů není fermentován Zymomonas 

mobilis. 

4.1.9 Stanovení optické density buněčné suspenze 

U některých kultivací byl sledován růst populace mikroorganismů na základě 

měření optické density. Byly vždy prováděny dva paralelní pokusy. V následujících 

grafech (obr 12-15) je uvedena závislost absorbance na době kultivace. Absorbance byla 

měřena při vlnové délce 620 nm. Nulovou absorbanci vykazovalo medium. Z grafů je 

patrné, kdy proběhla exponenciální fáze růstu (většinou do jedné hodiny od počátku 

kultivace, vzhledem k proložení bob po bodu je tento úsek závislosti nahrazen 

přímkou).Křivky v grafech by se u vzorků 1 a 2 měly teoreticky krýt, jelikož se jedná 

o stejné vzorky, což platí pouze pro obr. 13. Jedná se sice o stejné kultivace, nicméně 

mikroorganismy jsou závislé na mnoha životně nezbytných podmínkách. 
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Obr. 12: Graf závislosti optické density na čase pro kmen CCM 3881 v glukosovém mediu o 

hmotnostní koncentraci 200 g/l 
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Obr. 13: Graf závislosti optické density na čase pro kmen CCM 2771 v glukosovém mediu o 

hmotnostní koncentraci 200 g/l 

 

0

0,05

0,1

0,15

0,2

0,25

0 50 100 150 200 250 300 350

čas [hod]

A
bs

or
ba

nc
e

Vzorek 1
Vzorek 2

 

Obr. 14: Graf závislosti optické density na čase pro kmen CCM 3883 v glukosovém mediu o 

hmotnostní koncentraci 200 g/l 
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Obr. 15: Graf závislosti optické density na čase pro kmen CCM 2770 v glukosovém mediu o 

hmotnostní koncentraci 200 g/l 

 

Z předešlých grafů je vidět, že kmeny CCM 2770 a CCM 3883 rostou lépe než 

zbylé dva. Proto u nich dochází k tvorbě produktů rychleji. Kmen CCM 2771 roste velmi 

pomalu a má nižší výtěžnost, což potvrzuje předchozí výsledky z analýzy vzorků pomocí 

HPLC. Odlišný trend nárůstu byl pozorován u kmene CCM 2771. V tomto případě je 

možno zachytit všechny počáteční fáze růstu mikroorganismů (lag-fáze, fáze zrychleného 

růstu, exponenciální fáze). U lépe rostoucích kmenů CCM 2770 a CCM 3883 křivky 

ukazují již přímo část výrazného nárůstu biomasy. Počáteční fáze nejsou zaznamenány. 

 

4.1.10 Zhodnocení výsledků 

Výsledky měření z HPLC a z měření optické density se spolu shodují. Nejlepších 

výsledků výtěžnosti ethanolu dosahují kmeny CCM 2770 a CCM 8381, které narostly 

během 48 hodin a měly vysokou výtěžnost ethanolu. Kmeny CCM 3883 a CCM 2771 

rostly velmi pomalu, zejména kmenu CCM 2771, což je patrné z výsledků měření 

optické density. 
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Jako nejlepší substrát se jeví glukosa, u které bylo dosaženo největší výtěžnosti 

ethanolu Pořadí substrátů podle výtěžnosti je: glukosa > sacharosa > fruktosa. Jako 

optimální koncentrace se jeví 200-250 g/l sacharidu. 

Experimenty s reálným mediem dosahují skoro 95 % výtěžnosti. Všechny kmeny 

fermentuji reálné medium velmi dobře, kmen CCM 2770 dosáhl nejvyšší výtěžnosti 

ethanolu. 

Fermentační pokusy byly prováděny i na dalších sacharidech: maltosa, laktosa, 

xylosa, arabinosa, galaktosa, manosa. Ukázalo se však, že žádný z těchto cukrů není 

fermentován Zymomonas mobilis. 
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5 Závěr 
 

Bioethanol není sám o sobě vynikajícím motorovým palivem. Spojuje však v sobě 

výhodné vlastnosti týkající se surovin, technologie výroby, vlastností, dostupného 

množství a distribuce. 

V této diplomové práci byly sledovány možnosti výroby ethanolu pomocí 

Zymomonas mobilis, konkrétně kmeny z České sbírky mikroorganismů CCM 2770, 

CCM 2771, CCM 3881 a CCM 3883. 

Porovnávány byly kultivace na různých typech medií (sacharosovém, 

fruktosovém, glukosovém a obilné zápary) při různých koncentracích uhlíkatého zdroje a 

za různých podmínek (aerobní, anaerobní). Ke stanovení obsahu cukru a lihu byla 

použita HPLC. 

Ze získaných výsledků je patrné, že pro další studium jsou vhodné především 

kmeny CCM 3881 a CCM 2770, které narostly během 48 hodin. Kmeny CCM 3883 a 

CCM 2771 rostly velmi pomalu, produkce ethanolu u kmenu CCM 2771 byla 

zanedbatelná. 

Pořadí substrátů podle výtěžnosti je: glukosa > sacharosa > fruktosa. Jako 

optimální koncentrace se jeví 200-250 g/l sacharidu. Experimenty s reálným mediem 

dosahují skoro 95 % teoretické výtěžnosti. Do budoucna by bylo vhodné použít 

geneticky modifikované kmeny, které mají širší spektrum použitelných substrátů. 
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6 Seznam použitých symbolů 
 

ATP         adenosintrifosfát 

CAS        Chemical Abstracts Service 

CČ          cetanové číslo 

ČSN         Česká státní norma 

E85         palivo- ethanol 85 % 

E100         palivo- ethanol 100 % 

EN         evropská norma 

EEŘO        ethylester řepkového oleje 

ETBE         ethyl-terc-butyl-ether 

FAME        ethylestery mastných kyselin 

FFV         Flexible Fuel Vehicles 

HPLC      vysokotlaková kapalinová chromatografie 

LPG         zkapalněný ropný plyn 

MTBE         methyl-terc-butyl-ether 

MEŘO        methylester řepkového oleje 

NOx          oxidy dusíku 

OČV       oktanové číslo výzkumnou metodou 

pH   záporně vzatý dekadický logaritmus aktivity oxoniových kationtů 

Sb.          sbírka zákona 

VOC        těkavé organické sloučeniny 

VW          Volkswagen 
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