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ABSTRAKT 

Práce se zabývá využitím odpadních proudů vznikajících v závodě pro zpracování žlutého 

fosforu. V teoretické části jsou shrnuty fyzikální a chemické vlastnosti fosforu, jeho transport 

v biosféře a role v živých organismech. Dále je charakterizován výrobní proces v závodě na 

zpracování fosforu. Odpadní vody z technologie jsou posouzeny z hlediska jejich možného 

využití jako zdroje živin pro kultivaci mikroskopických řas v průmyslovém měřítku. 

V praktické části je provedena optimalizace kultivačních podmínek mikroskopické řasy 

Chlorella pyrenoidosa Chick (IPPAS C-2) v médiu založeném na odpadní vodě ze skladu 

žlutého fosforu. 

 

ABSTRACT 

This master thesis focuses on reuse of waste water from industrial plant processing yellow 

phosphorus. Theoretical part summarizes physical and chemical properties of phosphorus, its 

transport in biosphere and its role in living organisms. Also the production process of the 

industrial plant is described. Waste water that contains waste byproducts is considered to be 

useful source of essential nutrients for economical large scale microalgae cultivation and 

development of biotechnological processes. 

In practical part, optimization of growth conditions for microalgae Chlorella pyrenoidosa 

Chick (IPPAS C-2) cultivation in medium based on wastewater from yellow phosphorus 

warehouse is presented. 
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1 ÚVOD 

V dnešní době již nikdo nepochybuje o tom, že recyklace odpadů a předcházení jejich vzniku 

je nezbytnou podmínkou udržitelnosti života na planetě Zemi. Pro celou řadu běžných odpadů 

jsou vyvinuty technologické postupy jejich recyklace a opětovného využití. Přesto existuje 

řada odpadů specifických pro určitá průmyslová odvětví, které jsou zatím bez užitku 

zneškodňovány. 

V této práci jsem se zaměřil na odpady vznikající při zpracování fosforu, přičemž mým cílem 

bylo nejen nalézt postup, který bude technicky realizovatelný, ale rovněž předložit 

ekonomickou bilanci celého procesu. 

První část práce je zaměřena na charakteristiku fosforu jako základního stavebního prvku 

živých organismů vyskytujících se na planetě Zemi a jeho roli v ekosystémech. Zmíněny jsou 

rovněž jeho biologické role a mechanismy transportu fosforu do buňky.  

Druhá část práce popisuje proces zpracování fosforu na kyselinu trihydrogenfosforečnou a 

dále popisuje odpadní produkty, které při této činnosti vznikají, včetně jejich kvalitativní 

analýzy. Z odpadních produktů je zvolen ten, u kterého se předpokládá nejvyšší potenciál pro 

možné využití v biotechnologických aplikacích. 

V třetí – praktické – části je provedena optimalizace kultivačních podmínek jednobuněčné 

řasy Chlorella pyrenoidosa Chick (IPPAS C-2) v prostředí navrženého kultivačního média z 

odpadní vody produkované při zpracování žlutého fosforu. 

Poslední – čtvrtá – část se věnuje interpretaci získaných dat z hlediska ekonomiky provozu a 

diskusi realizovatelnosti nasazení vyvíjené řasové biotechnologie v prostředí reálného 

provozu. 
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2 FOSFOR A JEHO SLOUČENINY 

2.1 Chemie fosforu 

Fosfor a jeho sloučeniny nachází uplatnění v řadě průmyslových odvětví od strojírenství přes 

potravinářský průmysl až po farmacii. Následující odstavce shrnují základní vlastnosti tohoto 

prvku nezbytného pro život na zemi. 

2.1.1 Základní fyzikálně-chemické vlastnosti 

Fosfor, latinsky Phosphorus, značka P je umístěn v 15. skupině a 3. periodě periodické 

soustavy prvků. Je zařazen mezi nekovové p-prvky. Elementární fosfor v alotropické 

modifikaci stabilní za normálních podmínek (bílý fosfor) je vysoce reaktivní a proto se tento 

prvek v přírodě běžně vyskytuje pouze ve formě sloučenin. Celkově je známo nejméně 12 

alotropických modifikací [1]. 

Bílý fosfor je bezbarvá voskovitá hmota. Nečistotami z výrobního procesu bývá zbarven 

dožluta, proto se někdy označuje jako žlutý fosfor. Bod tání je 44,1 °C, bod varu 280,5 °C, 

hustota 1,828 kg.dm
-3

. Bílý fosfor je málo rozpustný ve vodě a alkoholu, lépe v tucích, 

výborně v sirouhlíku [2]. Již za normální teploty reaguje se vzdušným kyslíkem za vzniku 

bílých dýmů oxidu fosforečného, je samozápalný. 

2.1.2 Výskyt 

Fosfor obecně je s koncentrací asi 1 000 – 1 100 ppm [3], [4] jedenáctým nejrozšířenějším 

prvkem v zemské kůře. S výjimkou meteoritů se vyskytuje vázaný ve formě 

orthofosforečnanů. Přestože bylo popsáno kolem 200 druhů minerálů s obsahem 

fosforečnanů, pro průmyslové zpracování má až na výjimky hlavní význam skupina apatitů 

s obecným vzorcem Ca10(PO4)6X2, kde X může být F, Cl, OH.  

Ložiska apatitu jsou rozmístěna po celém světě. Mezi nejvýznamnější naleziště našeho 

regionu patří Maroko, Tunisko, Egypt, Rusko, Kazachstán, Izrael. Další významné zdroje se 

nachází na území USA, Vietnamu a Číny. Naleziště jsou nejčastěji biologického původu [5]. 

V hydrosféře je výskyt fosforu výrazně nižší. Příčinou je nízká rozpustnost fosforečnanů 

vápenatých, které se ve vodách sráží kvůli přirozenému obsahu vápníku. Při hladině oceánů se 

koncentrace fosforu pohybuje kolem 1,5 ppb [4]. S rostoucí hloubkou stoupá vlivem 

sedimentace pevných částice i koncentrace fosforu. V hloubce 1000 m dosahuje maxima, 

které je až čtyřicetinásobně vyšší oproti koncentraci při hladině [4]. Místa oceánu, kde se 

díky vertikálnímu promíchávání vody dostává vyšší koncentrace fosforečnanů k hladině na 

dosah slunečních paprsků, se vyznačují vysokou koncentrací mořské fauny. Uvádí se, že na 

0,1 % plochy oceánu žije 50 % všech rybích populací [3]. 

2.1.3 Toxicita 

Bílý fosfor je klasifikován jako vysoce toxický. Akutní toxická dávka pro člověka je 0,05 – 

0,06 g. Příznaky akutní otravy jsou závratě, zvracení, bolesti břicha, průjmy, oslabení srdeční 

činnosti. Jestliže pacient přežije první období po intoxikaci, dostaví se po několika dnech 

bolesti břicha, žloutenka, pokles teploty, křeče, halucinace, krvácení ze střev, bílkovina 

v moči. Při pitvě pacientů je patrná tuková degenerace orgánů [6]. 
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Chronická otrava se může vyskytovat při dlouhodobé práci v prostředí s koncentrací fosforu 

ve vzduchu již od 0,1 ppm. Nejčastějšími projevy jsou změny v kostní tkáni, ztráta zubů, 

nekróza čelisti, záněty dásní, snížení množství hemoglobinu v krvi, proužky na předních 

zubech. Někdy se příznaky mohou projevit i několik let po zanechání práce s fosforem [6]. 

2.1.4 Oxid fosforečný a jeho deriváty 

Oxid fosforečný P2O5 (za běžných podmínek se vyskytuje jako dimer P4O10) je bílá pevná 

látka. Vzniká hořením fosforu za dostatečného přístupu vzduchu. Vyskytuje se v několika 

alotropických modifikacích, z nichž nejběžnější je dimerní H-forma. Je silně hygroskopický, 

hydrolyzuje za vzniku kyseliny trihydrogenfosforečné (nazývané též orthofosforečná nebo 

pouze fosforečná). Při vyšší koncentraci se tvoří rovnovážná směs kyseliny fosforečné a 

kyselin polyfosforečných [3], [5]. 

Kyselina orthofosforečná je středně silná trojsytná kyselina. V závislosti na pH prostředí 

vytváří 3 různé druhy aniontů. Při dostatečném zředění, které eliminuje žíravé účinky, je 

kyselina fosforečná netoxická. Používá se při povrchových úpravách kovů, jako potravinářské 

aditivum nebo při výrobě farmaceutik. Více než 90 % světové produkce kyseliny fosforečné 

je zpracováno na její soli. Ty nacházejí uplatnění jako hnojiva, detergenty, prostředky pro 

úpravu vody nebo jako potravinářská aditiva [3]. 

2.1.5 Další anorganické sloučeniny fosforu 

Fosfan PH3 je bezbarvý prudce jedovatý plyn. Vzniká jako vedlejší produkt při výrobě a 

zpracování fosforu a při práci se znečištěným karbidem vápníku. Čistý plyn je bez zápachu, 

ale běžně bývá díky přítomným nečistotám čichem detekovatelný již při koncentraci kolem 

2 – 4 ppm. Smrtelná může být několikahodinová expozice koncentraci přes 10 ppm. 

Kovové fosfidy (zinečnatý, hlinitý, vápenatý, hořečnatý) jsou pevné látky, které při styku 

s vodou uvolňují fosfan. Používají se jako rodenticidy, fosfid hlinitý také jako aditivum při 

výrobě polovodičů. 

Kyselina fosforná (H3PO2) a fosfornany jsou silná redukční činidla. Fosfornany se připravují 

působením horkých hydroxidů alkalických kovů nebo kovů alkalických zemin na bílý fosfor 

za vzniku příslušného fosfornanu a fosfanu. Kyselina fosforná se získává působením silných 

minerálních kyselin na fosfornan. Použití nacházejí uvedené sloučeniny především v oblasti 

bezproudého pokovování. 

Kyselina fosforitá (H3PO3) se vyskytuje ve dvou tautomerních formách. Za normálních 

podmínek hojněji se vyskytující dihydroxy- forma se dle doporučení IUPAC nazývá kyselina 

fosfonová, méně rozšířená trihydroxy- forma je pak nazvána kyselina fosforitá. Připravuje se 

hydrolýzou oxidu fosforitého nebo chloridu fosforitého. 

Chlorid fosforitý, chlorid fosforečný a oxychlorid fosforečný se získávají slučováním prvků. 

Přes svoji toxicitu jsou široce využívány při organické syntéze jako chlorační činidla, 

dehydratační činidla nebo při výrobě triarylfosfátů [5]. 

2.2 Ekologie fosforu 

Fosfor je důležitou součástí životního prostředí. Jako makrobiogenní prvek je nezbytný pro 

život všech organismů. Zároveň je v běžných prostředích limitující živinou a to z toho 
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důvodu, že na rozdíl od dusíku jej nelze získávat ze žádného široce dostupného a 

neomezeného zdroje [7]. 

2.2.1 Biogeochemické cykly fosforu 

Biogeochemický cyklus fosforu je znázorněn na Obrázku 1. Od biogeochemických cyklů 

vody, uhlíku, kyslíku, dusíku a síry se liší tím, že fosfor nemá žádnou biochemicky široce 

dostupnou těkavou formu. Jedinou výjimku tvoří fosfan, který jakožto součást bahenních 

plynů představuje zanedbatelné množství ve srovnání s ostatními toky cyklem [7]. 

Základem biogeochemického cyklu fosforu jsou dva rychlé biologické cykly (suchozemský a 

vodní), které jsou znázorněny na obrázku. Geochemický cyklus zajišťuje v řádech milionů let 

přirozený transport fosfátových sedimentů zpět do biochemických cyklů. Účastní se ho 

procesy zvětrávání a posuny litosférických desek, které vedou k vyzvedávání mořských 

sedimentů.  

 

 
Obrázek 1 – Biogeochemické cykly fosforu [7] 

2.2.1.1 Vliv člověka na biogeochemické cykly fosforu 

Jak je zřejmé z předchozího obrázku, člověk svojí činností – těžbou – významně zasahuje do 

toků fosforu v biosféře. V dávné minulosti člověk využíval jako hnojivo místní organické 

zbytky. V souvislosti s růstem populace a stěhováním obyvatelstva do měst narůstala potřeba 

přidávat do půdy živiny zvenčí.  

Historický vývoj využití jednotlivých zdrojů fosforu je znázorněn v grafu na Obrázku 2. 

Nejranější kroky vedoucí k využití cizích zdrojů fosforu můžeme vystopovat na počátku 
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19. století, kdy se ve větší míře rozvíjí obchod s organickými zbytky. První úspěchy 

vědeckého bádání v oblasti výživy rostlin sahají do poloviny 19. století, kam se datuje 

počátek průmyslové výroby superfosfátu. Spolu s ní nastává rozmach spotřeby fosilních 

zdrojů fosforu. 

 

 
Obrázek 2 – Historický vývoj využití různých zdrojů fosforu [8] 

Pro dnešní společnost je v mnoha ohledech příznačné plýtvání přírodními zdroji. Nejinak je 

tomu i v oblasti těžby a zpracování fosforu. Přestože téměř 90 % fosforu z vytěžených 

fosfátových rud je zpracováno na hnojiva, jejichž primárním účelem je nasycení obyvatelstva, 

ke konečnému konzumentovi se dostane méně než 20 % roční těžby fosforu. Zbytek se ztrácí 

v průběhu zpracovatelského řetězce v důsledku eroze, skládkování kompostovatelného 

materiálu, v odpadních vodách a podobně [8]. 

Z výše uvedeného vyplývá, že ložiska fosforových rud jsou prakticky zdroj neobnovitelný
I
. 

Současné modely založené na aktuálním stavu poznání předpokládají dosažení tzv. „peak 

phosphorus“ tedy historicky nejvyšší těžby kolem roku 2034 [8]. Odborná veřejnost je tak 

dnes stavěna před otázku, jak vyřešit problém spočívající v zajištění výživy pro stále rostoucí 

světovou populaci. V odezvě na tuto otázku dochází ke zvyšování účinnosti průmyslových i 

zemědělských technologií. Začínají se objevovat zcela nové technologie získávání fosforu 

z obnovitelných zdrojů.  

                                                 
I
 Zákon č. 17/1992 Sb., o životním prostředí definuje obnovitelné zdroje takto: „Obnovitelné přírodní zdroje mají 

schopnost se při postupném spotřebovávání částečně nebo úplně obnovovat, a to samy nebo za přispění člověka. 

Neobnovitelné přírodní zdroje spotřebováváním zanikají.“ 
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Byly vypracovány metody pro zpětné získávání fosforu z odpadních vod. Mezi významné 

metody patří precipitace za pomoci kovových iontů, krystalizace ve formě struvitu 

(NH4MgPO4 ∙ 6H2O), fosforečnanu vápenatého nebo hydroxyapatitu. Dále pak separace za 

pomoci magnetických částic, adsorpce na vhodný sorbent, čištění vody za pomoci bakterií, 

kořenových čistíren a také společenství mikroskopických řas a bakterií ať již v suspenzní 

nebo imobilizované formě [10], [11]. 

2.3 Biochemie fosforu 

Fosfor je makrobiogenní prvek, v pořadí šestý nejrozšířenější v živých organismech 

(průměrně 0,2 % v sušině) [12]. Je stavebním prvkem fosfolipidů v buněčných membránách, 

molekul DNA a RNA, přenašečů energie (ATP, ADP), u vyšších organismů se podílí na 

stavbě kostní tkáně a zubů. V regulaci metabolických drah má řadu rolí a je součástí 

vnitrobuněčných signálních molekul (cAMP, IP3). Fosforylace a defosforylace je běžná 

metabolická strategie pro allosterickou regulaci aktivity enzymů. Fosforylace substrátu je 

rovněž počátečním krokem základní energetické metabolické dráhy – glykolýzy. Při všech 

reakcích si fosfor zachovává stále stejný oxidační stav P
V
. 

2.3.1 Dostupnost fosforečnanu v živých systémech 

Orthofosforečnanový ion je odvozen od trojsytné kyseliny fosforečné. V závislosti na pH 

prostředí proto podléhá trojstupňové protonaci/deprotonaci vyjádřené rovnicemi: 

 

PO4
3-

 + H
+
 ↔ HPO4

2- 
(1) 

HPO4
2-

 + H+ ↔ (H2PO4)
- 

(2) 

(H2PO4)
-
 + H+ ↔ H3PO4 (3) 

 

Pro další odstavce této kapitoly bude použito výrazu „fosforečnan“ pro označení všech tří 

možných forem orthofosforečnanového iontu. Výraz „fosfor“ bude dále používán v obecném 

smyslu prvku (tj. celkový fosfor), nikoliv pro označení elementárního fosforu. 

V přírodním prostředí je dostupného fosforu nedostatek. V mořské vodě se koncentrace 

fosforu pohybuje kolem 1,5 ppb [4]. V půdě bývá obvykle koncentrace fosforu dostatečná, 

nicméně 20 – 80 % z tohoto množství je vázáno v organické formě, pro fotosyntetické 

organismy nedostupné. Další významná část je sorbována na půdní částice případně vázána ve 

formě nerozpustných minerálů. Těch bylo popsáno kolem 170 různých druhů. Koncentrace 

dostupného fosforečnanu v půdním roztoku zpravidla nebývá vyšší než 10 μmol∙dm
-3

 

(0,3 ppm P). Navíc, vzhledem k nízké rychlosti difúze fosforečnanů (10
-12

 – 10
-15

 m
2
∙s

-1
), 

dochází k rychlému snížení koncentrace dostupného fosforu v okolí kořenů. Koncentrace 

fosforečnanů v buňce je při tom 1 000 – 10 000 × vyšší [12]. 

Z výše uvedeného vyplývá, že transport fosforečnanu do buňky probíhá nejen proti směru 

koncentračního spádu, ale rovněž i proti membránovému potenciálu [13], [14]. Musí se proto 

jednat o endergonický proces zajišťovaný pomocí specifických přenašečů. Tato skutečnost 

byla dokázána experimentálně, kdy působením metabolických inhibitorů došlo k výraznému 

snížení rychlosti transportu fosforu do buňky [12]. 
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Fylogenetický vývoj přinesl řadu adaptivních strategií pro zajištění dostatečného přísunu 

fosforu do buňky. Při nedostatku fosforu dochází k rozvoji kořenového vlášení. U některých 

rostlinných druhů byly popsány tzv. proteoidní kořeny, které jsou schopny aktivně chemicky 

zpřístupňovat imobilizované formy fosforu. Principem jejich funkce je vylučování 

organických chelatačních činidel (citrát, malát) a enzymů (kyselá fosfatáza) do půdy v okolí 

kořene. Jsou popsány rovněž symbiotické vztahy s mykorhizními bakteriem vedoucí ke 

zvýšení příjmu fosforu [13]. 

2.3.2 Transport fosforečnanů přes buněčnou membránu 

Jak již bylo výše uvedeno, fosforečnany se vyskytují v závislosti na pH v různém stupni 

protonace/deprotonace. Nejvyšší rychlost transportu je dosahována při pH 5 (4,5) – 6, kdy 

převažuje dihydrogenfosforečnanový ion [12], [14]. 

Literatura není jednotná v interpretaci experimentálních výsledků testování závislosti 

rychlosti příjmu fosforu na jeho koncentraci v prostředí. Počet navržených transportních 

systémů se pohybuje od jednoho při experimentech na kořeni ječmene až po sedm u kořene 

kukuřice [12], [13]. 

Nejrozšířenější je model založený na dvou transportních systémech vykazujících kinetiku 

Michaelis-Mentonové [14]. Transportní systémy běžně označované jako vysokoafinitní a 

nízkoafinitní se uplatňují rozdílně v závislosti na koncentraci fosforečnanů v prostředí. Pro 

přenos fosfátu pomocí nízkoafinitních systémů se odhaduje Michaelisova konstanta (Km) 

v rozmezí 50 – 330 μmol∙dm
-3

. Tyto systémy jsou obvykle konstitutivní [12], ale jsou 

popsány i případy, kdy při nedostatku fosforu v prostředí dochází ke zvýšení Vmax přenosu 

fosfátu vysokoafinitními i nízkoafinitními systémy (např. při pokusech na okřehku hrbatém 

[14]). Aktivita vysokoafinitních systémů s Km = 3 – 7 μmol∙dm
-3

 bývá indukována 

nedostatkem fosforu v prostředí. Existence dvou typů fosfátových transportních systémů byla 

za použití molekulárních metod prokázána kromě rostlin i u bakterií, kvasinek a savců [12], 

[13]. 

Současný model popisuje mechanismus transportu fosfátu jako ATP závislý H
+
/(H2PO4)

-
 

symport. Model je podpořen experimenty, které dokazují dočasnou depolarizaci membrány 

při přenosu fosfátu. V případě, že by se přenášel pouze záporně nabitý fosfát, docházelo by 

transportem ke zvětšování polarizace membrány. Rovněž změny pH (okyselování cytoplasmy 

a alkalizace okolního prostředí) při přenosu fosfátu ukazují na transport protonu současně 

s fosfátem. Dalším experimentem potvrzujícím uvedený model je pozorované přerušení 

transportu fosforu do buňky po přídavku inhibitoru způsobujícího vyrovnání membránového 

potenciálu. V některých organismech (živočichové, některé řasy a houby) byl prokázán 

rovněž Na
+
/(H2PO4)

-
 symport. Ten umožňuje příjem fosforu z alkalických prostředí (pH 

optimum 8 – 10). Stechiometrie procesu dosud nebyla zcela prokázána, předpoklad počítá 

s transportem dvou až čtyř protonů na jednu molekulu fosfátu [12], [14], [15]. 

2.3.2.1 Molekulární struktura fosfátových přenašečů 

Za pomoci genových technik byly v 90. letech 20. století izolovány sekvence genů kvasinek 

Saccharomyces cerevisiae kódující fosfátové přenašeče. Homologické sekvence byly 

nalezeny rovněž v rostlinách, z nichž první byl huseníček (Arabidopsis) [15], [16]. 
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Přenašečové proteiny skupiny Pht1 jsou si strukturně podobné. Skládají se z 520 – 550 

aminokyselin, molekulová hmotnost je přibližně 58 kDa. Naměřené velikosti jsou nižší, než 

se předpokládalo, a ačkoliv to není zcela potvrzeno, existují studie poukazující na fakt, že 

přenašeče tvoří oligomery. Každý řetězec se skládá z 12 hydrofobních šroubovicových 

transmembránových domén, které jsou uspořádány do dvou skupin po šesti. Délka jedné 

hydrofobní domény je 17 – 25 aminokyselin. Domény jsou propojeny jedenácti hydrofilními 

řetězci, z nichž prostřední je delší. Předpokládá se, že tento delší konec, stejně jako konce 

celého řetězce směřují do cytoplasmy. Obdobnou strukturu přenašečů nacházíme kromě 

rostlin také u hub, kvasinek a savců [13], [15], [16]. 

2.4 Kinetika růstu mikrobiální populace 

Růstem mikrobiální populace rozumíme zvyšování koncentrace biomasy v médiu, které je 

doprovázeno syntézou buněčných makromolekul [9]. Charakter růstu a jeho rychlost jsou 

jedním z klíčových parametrů řady biotechnologických procesů. Základním kamenem úvah 

nad rychlostí růstu jsou metody pro stanovení koncentrace organismů v médiu. Těch byla 

vyvinuta celá řada [32]. 

2.4.1 Metody stanovení počtu mikroorganismů 

Přímé metody jsou založeny na zobrazování anebo automatické detekci jedinců zkoumané 

kultury. Mezi tradiční pomůcky na přímé počítání buněk patří tzv. Bürkerova komůrka. Jedná 

se o speciálně upravené podložní sklíčko pro mikroskopii, které po přiložení krycího skla 

vytvoří prostor pro vzorek suspenze organismů o definovaném objemu. Poněkud modernější 

metoda – průtoková cytometrie – je založena na vytvoření tak tenkého proudu analyzované 

suspenze, že v jeho průřezu může být vždy pouze jediná buňka. Tento proud je prosvěcován 

světlem laseru. Detekuje se rozptyl světla anebo fluorescence. Moderní cytometry mohou být 

vybaveny zařízením pro vychylování proudu buněk a umožňují tak rozdělovat buněčnou 

populaci na skupiny podle optických vlastností jednotlivých jedinců. To přináší možnosti 

snadného cíleného šlechtění mikroorganismů. Výhodou přímých metod oproti ostatním je 

možnost detekovat samostatně živé i mrtvé buňky (např. pomocí barvení), v případě 

průtokové cytometrie zkoumat i další parametry fyziologického stavu jedinců (např. obsah 

barviv, tuků a podobně) [32], [33]. 

Kultivační metody spočívají v nanesení vhodně naředěné suspenze mikroorganismů na plotnu 

s živnou půdou. Životaschopné organismy se začnou množit a vytvoří na povrchu média 

okem viditelné kolonie. Výhodou této metody je velmi vysoká citlivost (např. při analýzách 

pitné vody se běžně detekují koncentrace v řádu jednotek KTJ/100ml) a také možnost na 

základě makroskopických znaků a odezvy na specifické způsoby barvení (nebo na specifické 

inhibitory) přibližně určit taxonomické zařazení jednotlivých kolonií. Nevýhodou je poměrně 

velká zdlouhavost metody a fakt, že jsou stanoveny pouze buňky schopné za daných 

podmínek dělení [32], [34]. 

Gravimetrická metoda je relativně rychlá a málo pracná. Její podstatou je oddělení pevné 

hmoty ze suspenze například odstředěním nebo ultrafiltrací, její vysušení a zvážení. Při 

nižších koncentracích biomasy stoupá potřebné množství vzorku pro analýzu. Metoda 

nedokáže odlišit živé a mrtvé buňky, stejně tak jako neodliší různé druhy organismů [32]. 
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Optické metody jsou rychlé a málo pracné. U turbidimetrie je měřen úbytek světla při 

průchodu vzorkem, u nefelometrie se měří rozptyl světla na suspendovaných částicích ve 

vzorku, takže detektor je umístěn kolmo ke zdroji světla. Turbidimetrie je vhodná pro měření 

vyšších hodnot zákalu, nefelometrie naopak pro hodnoty nižší. Volbou vhodné vlnové délky 

je možno dosáhnout jisté selektivity stanovení, například fukoxanthin rozsivek má absorpční 

maximum při 443 nm, chlorofyl b zelených řas absorbuje nejlépe při 646 nm. V praktické 

části je použito měření absorbance při 680 nm. Do optických metod lze zařadit i měření 

fluorescence. Nejběžněji používané je měření fluorescence fotosystému II při vlnových 

délkách 685 – 740 nm. Toto měření neslouží k účelu stanovení počtu buněk, ale k hodnocení 

fyziologického stavu populace. Vyšší hodnoty kvantového výtěžku fluorescence indikují 

nedostatečnou funkci některých částí fotosyntetického řetězce, které navazují na 

fotosystém II. Optické metody při stanovení počtu buněk v suspenzi mají nevýhody stejné 

jako metody gravimetrické, k výčtu nevýhod je nutno přidat fakt, že odezva měření není 

v celém rozsahu lineární a že je závislá na řadě parametrů buněk. Pro možnost srovnání 

různých buněčných kultur je nutné zhotovit kalibrační křivku za použití některé z výše 

uvedených metod. Nelinearita měření je přijatelná při nízkých absorbancích (do hodnot 

absorbance cca 1,5 pro vlnovou délku 680 nm a cca 1,0 pro vlnovou délku 720 nm). Pro 

přesná měření vyšších hodnot je nutné provést naředění suspenze. V praktické části bylo 

použito automatizované měření absorbance bez ředění suspenze, to je přijatelné, neboť byly 

vyhodnocovány parametry exponenciální fáze růstu, která probíhá při nižších optických 

hustotách. Pokud by i přes to ke konci exponenciální fáze již byla odezva metody nelineární, 

projeví se to v datech tak, že se bude exponenciální fáze jevit kratší, než ve skutečnosti je, na 

zjištěnou rychlost růstu a další růstové charakteristiky to nebude mít vliv [32], [35], [36], [37]. 

Nepřímé metody měření růstu mikroorganismů jsou založeny na řadě různých principů a 

obvykle jsou specificky voleny pro danou aplikaci. Lze mezi ně zařadit například měření 

intenzity dýchání, stanovení úbytku dusíku nebo uhlíku, měření viskozity nebo konduktivity 

média [32]. 

2.4.2 Růstová křivka mikrobiální populace 

Růstová křivka znázorňuje vývoj počtu mikroorganismů v čase. Typický průběh růstové 

křivky u vsádkové kultivace je znázorněn na grafu na Obrázku 3. Graf je zobrazen 

v semilogaritmickém měřítku (hodnoty na ose y jsou zlogaritmovány). Jednotlivé fáze růstu 

jsou označeny římskými číslicemi. 
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Obrázek 3 – Příklad růstové křivky [32] 

2.4.2.1 Adaptační fáze (I) 

Bývá označována též lag-fáze. Vyskytuje se téměř vždy při inokulaci substrátu mikrobiální 

kulturou, rovněž se může vyskytovat v průběhu kultivace (například pokud v průběhu dojde 

k vyčerpání jednoho zdroje uhlíku a přechodu na jiný v důsledku diauxie). V průběhu 

adaptační fáze se organismy nemnoží, dochází k adaptaci buněk na nové podmínky, 

syntetizují se potřebné enzymy, může docházet k odumírání starých a oslabených buněk [31], 

[32]. 

Adaptační fáze je z technologického hlediska nežádoucí, protože se jedná o neproduktivní 

čas. Navíc může dlouhá lag-fáze (především u nesterilních kultivací, například v pivovarství) 

vést k rozvoji kontaminující mikroflóry. Proto je cílem tuto fázi co nejvíce zkrátit. Tomu 

napomáhá optimální množství a fyziologický stav inokula (nejlepší je inokulum 

v exponenciální fázi růstu), dále příprava inokula ve stejném médiu, které je použito ke 

kultivaci. Rovněž může být v některých případech výhodné odstředit buňky inokula z média a 

resuspendovat je v substrátu, čímž se odstraní zplodiny buněčného metabolismu. [32] 

2.4.2.2 Fáze zrychlení růstu (II) 

Tato fáze je přechodem mezi lag-fází a exponenciální fází. Rychlost dělení v ní ještě 

nedosahuje maxima, buňky jsou ale největší a intenzita fyziologických projevů (dýchání, 

vývin tepla) vztažená na jednotku hmotnosti biomasy je obdobná jako v exponenciální fázi. 

Kultura ve fázi zrychlení růstu reaguje citlivěji na změny složení média [32]. 

2.4.2.3 Fáze exponenciálního růstu (III) 

Bývá označována též log-fáze. Rychlost růstu je v jejím průběhu nejvyšší, kultura není 

limitována nedostatkem žádné komponenty jejího životního prostředí. Rychlost je tak závislá 

pouze na aktuálním množství buněk a proces dělení tak vykazuje kinetiku reakce 1. řádu 

podle rovnice: 
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X
t

X
 

d

d
, (4) 

 

kde X je počet jedinců a µ [h
-1

] je rychlostní konstanta této rovnice, která bývá označována 

jako měrná nebo specifická rychlost růstu. Význam této veličiny odpovídá na otázku: „kolik 

buněk vznikne z jedné buňky za hodinu?“ Integrací rovnice (4) získáme tvar: 

 
tXX  e0 , (5) 

 

kde X0 je počet buněk na počátku exponenciální fáze [32], [38].  

Vedle specifické rychlosti růstu existují další odvozené veličiny charakterizující 

exponenciální průběh chemických, fyzikálních a biologických procesů. Je to generační doba 

τ [h], která vyjadřuje dobu potřebnou ke zdvojnásobení počtu generací. Lze ji vypočítat ze 

specifické rychlosti růstu podle rovnice: 




1
 . (6) 

Druhým ukazatelem je doba zdvojení T [h], která vyjadřuje čas, za který se množství biomasy 

zdvojnásobí. Vypočteme jej ze vztahu: 

 


2ln
T . (7) 

Fáze exponenciálního růstu konči limitací růstu v důsledku úbytku nebo nedostatečné 

rychlosti transportu některé složky mikrobiálního životního prostředí (např. některé z živin, 

plynů nebo v případě fotosyntetizujících organismů kvůli nedostatku světla) [32], [38], [39]. 

2.4.2.4 Fáze zpomalení růstu (IV) 

Fáze zpomalení růstu tvoří přechod mezi log-fází a stacionární fází. V jejím průběhu se může 

vyskytnout tzv. fáze lineárního růstu, ve které je rychlost růstu konstantní. Může se jednat 

například o důsledek vyčerpání některého vitaminu s katalytickou funkcí nebo o důsledek 

limitace růstu nedostatečnou aerací [9]. 

2.4.2.5 Stacionární fáze (V) 

Ve stacionární fázi již nedochází ke zvyšování počtu buněk, pro řadu biotechnologií je však 

právě tato fáze růstu klíčová. Dochází v ní ke tvorbě sekundárních metabolitů. Sporulující 

organismy v této fázi vytvářejí spory. Mikroskopické řasy rodu Chlorella produkují právě 

v této fázi nejvyšší množství žádaných nenasycených mastných kyselin [9], [40]. 

Charakteristikou, která popisuje celkový průběh kultivace je tzv. výtěžnostní koeficient, který 

je definován jako: 

S

X
Y

s
x




 ,  (8) 

kde ΔX je přírůstek hmotnosti sušiny biomasy [g∙dm
-3

] a ΔS je úbytek koncentrace substrátu 

[mol∙dm
-3

]. V případě fototrofních organismů je jako substrát obvykle uvažován oxid uhličitý 

nebo dusík [32], [41]. 
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2.4.2.6 Fáze odumírání buněk (VI, VII) 

Odumírání buněk probíhá po celou dobu kultivace již od jejího počátku. V této fázi však 

rychlost odumírání převažuje nad rychlostí množení. Pro odumírání se předpokládá – 

obdobně jako pro exponenciální růst – kinetika reakce prvního řádu. Odumírání může, ale 

nemusí, být doprovázeno lýzou buňky [9], [32]. 

2.5 Charakteristika výrobního procesu zkoumaného závodu 

Pro účely této práce byly prozkoumány výrobní a podpůrné procesy jednotky na výrobu 

kyseliny fosforečné termickým způsobem. Podstatou procesu je spalování žlutého fosforu v 

nadbytku vzduchu na oxid fosforečný a následná hydratace vzniklého oxidu. Jednotlivé 

technologické kroky jsou popsány v následujících kapitolách [5]. 

2.5.1 Doprava fosforu 

S ohledem na geografickou polohu nalezišť je často třeba dopravovat fosfor na velké 

vzdálenosti. Vzhledem k jeho nebezpečným vlastnostem se přepravuje převážně po železnici, 

případně po vodních cestách. Obalové jednotky tvoří buďto plechové sudy anebo cisternové 

ISO kontejnery. V minulosti se používaly speciálně upravené železniční cisterny, od jejich 

použití se ale již kvůli novým přepravním předpisům RID upouští. 

Fosfor je v přepravních jednotkách uložen v tuhém stavu a převrstven vodou. Pro další 

manipulaci při zpracování je třeba mít fosfor v tekutém stavu. Proto jsou cisterny vybaveny 

zařízením pro parní ohřev před vykládkou. 

Přes všechna bezpečnostní opatření může dojít k mimořádné události. Velká havárie v našem 

regionu se stala v červenci 2007 na západě Ukrajiny. Vlak převážející žlutý fosfor 

z Kazachstánu vykolejil v důsledku závady na trati a převážený obsah se vznítil. Více než 

180 osob muselo být hospitalizováno, zplodinami uvolněnými při požáru bylo zasaženo 

území o rozloze 90 km
2
. Požár fosforu na Ukrajině ilustruje Obrázek 4 [30]. 

 
Obrázek 4 – Nehoda vlaku s fosforem na Ukrajině [30] 
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2.5.2 Skladování fosforu 

Vzhledem ke své samozápalnosti na vzduchu je fosfor po celou dobu skladování a manipulace 

udržován pod vrstvou tzv. krycí vody. Při odebírání fosforu je voda doplňována tak, aby byl 

zásobník neustále zcela zaplněn. Při příjmu fosforu dochází k vytlačování přebytku krycí 

vody ze zásobníku. Nadbytečná krycí voda je zneškodňována na dekontaminační stanici 

prostřednictvím vápenného srážení. 

2.5.3 Spalování fosforu 

Technologické zařízení pro spalování je podřízeno specifikům tohoto procesu, mezi která 

patří vysoká teplota plamene a korozivní prostředí, což vyžaduje zajištění odpovídajícího 

chlazení a ochrany technologie. Naproti tomu stojí nutnost dosáhnout úplné oxidace fosforu 

do oxidačního stavu P
V
. 

Bylo navrženo několik postupů pro zvládnutí tohoto procesu. 

2.5.3.1 Spalovací věž se smáčenými stěnami 

Stěny spalovací věže tvoří komolý kužel postavený na menší z podstav. V horní části je 

umístěn hořák pro spalování fosforu a také zařízení, které zajišťuje rovnoměrnou distribuci 

kyseliny fosforečné po celém obvodu. Vrstva stékající kyseliny zajišťuje ochranu a chlazení 

pláště. Současně zde dochází k první části hydratace oxidu fosforečného. Kyselina, která steče 

až na dno, je chlazena na výměnících tepla a cirkulována zpět na chlazení pláště. Část jejího 

objemu je odebírána jako hotový produkt a nahrazována čistou vodou. 

Slabinou této konstrukce je nejkratší doba pobytu fosforu v plameni a s tím spojené riziko 

nedostatečné oxidace [5]. 

2.5.3.2 Vzduchem chlazená spalovací věž 

Vzduchem chlazená spalovací věž je charakteristická velkým vnitřním objemem a 

žáruvzdorným materiálem, který tvoří vnitřní opláštění. Tím může být grafit nebo 

žáruvzdorná vyzdívka. Charakteristický je také vysoký nadbytek spalovacího vzduchu (až 

200 %), který vede ke snížení teploty plamene na 1000 – 1700 °C [5]. 

2.5.3.3 Vodou chlazená spalovací věž 

Dvojitý plášť spalovací věže je zhotoven z nerezové oceli a v meziprostoru je chlazen vodou. 

Materiál z vnitřní strany věže chrání vrstva zkondenzovaných spalných produktů fosforu 

(vzhledem k přítomnosti vody ve spalovacím vzduchu se nejedná o oxid fosforečný, ale o 

směs kyselin polyfosforečných s různou délkou řetězce). Výhodou tohoto typu jednotky je 

možnost zpětného získávání odpadního tepla o vyšším potenciálu než v případě předchozích 

konstrukcí a také možnost výroby kyseliny polyfosforečné až do koncentrace 92 % P2O5 [5]. 

2.5.4 Hydratace spalin 

Spaliny fosforu (v závislosti na obsahu vlhkosti a teplotě jde z chemického hlediska o aerosol 

oxidu fosforečného, kyseliny fosforečné a kyselin polyfosforečných) vstupují do hydratační 

věže, kde dochází k jejich rozpuštění v mlze zředěné kyseliny fosforečné. Při tom se uvolňuje 



20 

 

hydratační teplo. Pro zlepšení účinnosti hydratace může být věž vybavena různými druhy 

sypaných náplní (např. Raschigovy nebo Pallovy kroužky) [5]. 

2.5.5 Dearzenizace 

Fosfor je ve svých přirozených ložiscích doprovázen arzenem, který je svými fyzikálně-

chemickými vlastnostmi fosforu blízký. Z toho důvodu přechází z fosforových rud při výrobě 

fosforu do hotového produktu a následně i do produkované kyseliny. V závislosti na 

geografické poloze naleziště apatitu obsahuje surová kyselina fosforečná 20 – 100 ppm 

arzenu. 

Pro použití kyseliny fosforečné v potravinách je stanoven limit 1 ppm [17], proto je třeba 

arzen ze surové kyseliny odstranit. Typickým postupem dearzenizace je přídavek S
2-

 iontů, 

zpravidla ve formě sulfanu, hydrogensulfidu nebo sulfidu sodného. Arzen se vysráží jako 

As2S3, který se oddělí filtrací například na vakuovém bubnovém filtru nebo na rámovém 

filtru. Kaly s obsahem arzenu se ukládají na skládku nebo předávají externí firmě k likvidaci. 

Zbytky sulfanu se z kyseliny odstraňují stripováním vzduchem [5]. 

2.5.6 Chlazení 

Proces výroby je silně exotermní. Hlavním zdrojem tepla je spalování fosforu, v menší míře 

pak hydratace oxidu fosforečného. Celkově proces uvolní 3,1 MJ/mol P4 [5]. V případě 

závodu, který je předmětem této práce, je téměř veškeré teplo z okruhu kyseliny předáváno na 

deskových výměnících chladící vodě. Ta je chlazena dvojicí otevřených ventilátorových 

chladicích věží. Malá část tepla je využívána pro vytápění administrativních a provozních 

budov. 

Otevřené chladicí věže jsou zdrojem odpadních vod. V důsledku odparu vody z vestavby 

chladicí věže dochází v okruhu k zahušťování minerálních látek. Aby se zabránilo nadměrné 

inkrustaci v potrubí, na teplosměnných plochách výměníků a na vestavbách chladicích věží, 

část vody je z okruhu odebírána na dekontaminační stanici a nahrazována čerstvou 

dekarbonizovanou vodou. 

2.5.7 Sanace starých ekologických zátěží 

Vzhledem k tomu, že na místě závodu dochází k výrobě sloučenin fosforu již od roku 1884, 

došlo v minulosti ke značné kontaminaci podloží a podzemních vod. Proto byl v roce 1995 

zahájen program sanačních opatření, který má za cíl zabránit dalšímu šíření znečištění do 

okolí.  

Principem sanačních prací je výstavba podzemní těsnící stěny, která uzavírá největší 

znečištění v prostoru odkališť, a zbudování sítě monitorovacích a sanačních vrtů, pomocí 

kterých se odčerpává podzemní voda kontaminovaná fosforečnany na dekontaminační stanici 

[18]. 

2.6 Posouzení odpadních proudů z hlediska využití v biotechnologii 

Na základě analytických dat z let 2008 – 2015, které jsou shrnuty v Tabulce 1, byly 

posouzeny následující možné zdroje vody pro využití v uvažované biotechnologické aplikaci. 

 Nadbytečná krycí voda ze skladu fosforu 

 Odpadní vody z odluhování chladicího okruhu 
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 Vody ze sanačního čerpání 

 
Tabulka 1 – Porovnání chemických parametrů odpadních vod [19], [20] 

 
Jednotka 

Krycí 

voda 

Chladící 

voda 

Sanační 

voda 
Metoda 

pH – 2,6 8,4 5,3 Potenciometrie 

Konduktivita µS∙cm
-1

 1417 5996 2912 Konduktometrie 

Pcelk. mg∙dm
-3

 339 11 268 UV-VIS 

Cl
-
 mg∙dm

-3
 5 544 18 IC 

NO3
-
 mg∙dm

-3
 14 72 – IC 

SO4
2-

 mg∙dm
-3

 – 4480 – Gravimetrie 

Tvrdost mmol∙dm
-3

 4,7 15,9 3,9 Chelatometrie 

Ca mg∙dm
-3

 21 275 45 AAS 

Mg mg∙dm
-3

 18 96 12 AAS 

Mn mg∙dm
-3

 0,1 0,1 – AAS 

Fe mg∙dm
-3

 29 1 – UV-VIS 

Na mg∙dm
-3

 253 – 569 AAS 

K mg∙dm
-3

 100 13 32 AAS 

Si mg∙dm
-3

 10 – 34 AAS 

As mg∙dm
-3

 0,1 – 0,7 AAS 

Cena Kč∙m
-3

 0 0 3
II
 – 

 

Zpracovatelský podnik – z principu vlastní anorganické výroby – neprodukuje odpady 

s biotechnologicky využitelnými zdroji energie (sacharidy, tuky, bílkoviny), naproti tomu jsou 

některé zkoumané odpadní vody bohaté na minerální živiny vhodné pro autotrofní organismy. 

Výjimku tvoří odpadní vody z chladicího okruhu, které jsou bohaté na chloridy a sírany, ale 

chudé na fosforečnany a draslík. 

Odpadní vody ze sanačního čerpání jsou v případě technologického využití zpoplatněny 

částkou 3 Kč/m
3
. Naproti tomu krycí a chladicí vody jsou vody odpadní a svou roli v procesu 

již sehrály. Jejich případné další využití tak neznamená dodatečné náklady. 

Kromě toho je v historických analytických výsledcích sanačních vod patrná vyšší koncentrace 

arzenu oproti krycí vodě. V roce 2013 proběhly ve spolupráci s AV ČR v Třeboni pokusy 

s kultivací mikroskopických řas Chlorella sp. v odpadní vodě ze sanačních vrtů [21]. 

V provedené studii bylo prokázáno, že testovaný druh mikroskopické řasy má schopnost 

akumulovat arzen z živného média. 

Při kultivaci řasy v médiu složeného z vody z vrtů doplněné o minerální živiny s výjimkou 

PO4
3-

 (obsah arzenu v médiu 1,6 ppm) byla po ukončení kultivace naměřena koncentrace 

                                                 
II
 Dle zákona č. 254/2001 Sb. (Vodní zákon) [20] §88 odst. 2 se poplatek za odběr podzemních vod neplatí 

v případě, že účelem odběru je hydraulická ochrana spodních vod před znečištěním (což je případ 

zpracovatelského podniku). Využitím čerpaných vod v technologii vznikne povinnost platit za toto množství 

poplatek dle zákona. 
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arzenu v sušině řas 130 ppm. Tak vysoký obsah těžkých kovů činí vyprodukovanou biomasu 

nevhodnou nejen k humánní spotřebě
III

, ale takový výsledný produkt nesplňuje ani limity pro 

uložení jako odpad na povrch terénu [23]. 

Z uvedených důvodů se praktická část práce zaměřuje na kultivaci mikroskopických řas 

v podmínkách použité krycí vody, ve které je obsah arzenu minimální, cena za její použití je 

nulová a při tom je obsah minerálních živin dostatečný k intenzivní kultivaci. 

2.7 Volba produkčního mikroorganismu pro biotechnologické aplikace 

Zjištěné parametry vody byly konzultovány s odborníky ze sbírky organismů IPPAS [24]. 

Požadována byla robustní kultura schopná odolávat kontaminaci i v nesterilních provozních 

podmínkách, aby byl usnadněn scale-up procesu. Na základě našeho požadavku byla 

doporučena kultura IPPAS C-2 Chlorella pyrenoidosa Chick, jejíž sbírková charakteristika je 

v Tabulce 2. 
Tabulka 2 - Charakteristika doporučené kultury 

Sbírkové označení IPPAS C-2 Chlorella pyrenoidosa Chick 

Kmen Pringsheim 

Další názvy Chlorella vulgaris Beijer. var. vulgaris 

Zdroj kultury Czech Republic, Prague, Collection S. Prata (by H. Zavarzina, INMI, 

A-82), 1957 = CALU 4 = DMMSU 82 = CCALA 265 

Charakteristika Neutrofilní, mezofilní, stínomilná 

Obor použití Základní výzkum; první kultura, která byla vyslána do vesmíru 

 
Kultura byla v průběhu provádění experimentů popsaných v praktické části uchovávána submerzně v doporučeném 

médiu. Uložena byla na třepačce (rychlost třepání 120 min-1) v kuželové baňce v prostředí o teplotě 25 °C. Osvětlení 

bylo zajištěno prostřednictvím LED diod (chladná bílá). Po odběru suspenze byl obsah baňky doplněn sterilním 

modifikovaným Tamiya médiem (složení viz  

Tabulka 3 a Tabulka 4). 
 

Tabulka 3 – Doporučené složení média (modifikované Tamiya médium) [24] 

Komponenta Množství 

KNO3 5 g 

MgSO4 ∙ 7 H2O 2,5 g 

KH2PO4 1,25 g 

EDTA 0,037 g 

FeSO4 ∙ 7 H2O 0,009 g 

Roztok stopových prvků 1 ml 

Převařená voda 1 000 ml 

 

                                                 
III

 Vyhláška ministerstva zdravotnictví č. 53/2002 Sb. [22] uvádí v příloze 2 nejvyšší přípustné koncentrace 

arzenu v potravinách dle druhu v rozmezí od 0,1 ppm (maso, mouka) do 8 ppm (korýši, měkkýši, hlavonožci) 
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Tabulka 4 – Roztok stopových prvků pro Tamiya médium [24] 

Komponenta Množství 

H3BO3 2,86 g 

MnCl2 ∙ 4 H2O 1,81 g 

ZnSO4 ∙ 7 H2O 0,222 g 

MoO3 0,019 g 

NH4VO3 0,023 g 

Převařená voda 1 000 ml 
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3 PRAKTICKÁ ČÁST 

V rámci praktické části byla provedena optimalizace kultivačních podmínek zelené řasy 

Chlorella pyrenoidosa Chick (IPPAS C-2) [24] pro růst v prostředí krycí vody. 

3.1 Použité přístroje a pomůcky 

3.1.1 Multikultivátor MC 1000 

Výrobce: Photon System Instruments, spol. s r. o. 

Multikultivátor (zobrazen na Obrázku 5) umožňuje rychlé provádění screeningu různých 

růstových podmínek pro mikroskopické řasy a sinice. Každá z osmi testovacích kyvet o 

objemu 85 cm
3
 má samostatně programovatelný režim osvětlení (délka tmavé a světlé fáze, 

intenzita osvětlení) a samostatně nastavitelnou intenzitu aerace. Osvětlení zajišťují panely 

LED diod v barvě chladná bílá, maximální intenzita osvětlení je 900 µmol∙m
-2

∙s
-1

. Kyvety 

jsou umístěny ve vodní lázni s regulovatelnou teplotou. 

Přístroj zaznamenává dle nastaveného protokolu aktuální teplotu termostatu a absorbanci 

v každé testovací kyvetě při vlnové délce 680 nm a 720 nm [25]. 

 

 
Obrázek 5 – Multikultivátor MC 1000 [25] 

3.1.2 Fotobioreaktor FMT 150 

Výrobce: Photon System Instruments, spol. s r. o. 

Fotobioreaktor FMT 150 (zobrazen na Obrázku 6) je univerzální modulární systém pro 

sofistikované kultivační testy. Jádro tvoří kultivační nádoba, která u používané verze měla 

objem 400 ml. Nádoba je vybavena porty pro připojení měřících elektrod. V použité 

konfiguraci bylo prováděno měření pH a koncentrace O2 a CO2 v médiu. Kyveta je vybavena 

magnetickým míchadlem a aeračním systémem. Samozřejmostí je měření absorbance při 

vlnové délce 680 nm a 720 nm. K systému je možno připojit až 7 peristaltických čerpadel a 

řiditelný generátor aeračního plynu. 

Pomocí dodávaného softwaru je možné programovat všechny složky kultivačního prostředí 

buďto dle předem nastaveného protokolu nebo dle aktuálního signálu z měřících čidel. 

Reaktor tak může pracovat v chemostatickém nebo turbidistatickém režimu [25]. 
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Obrázek 6 – Fotobioreaktor FMT 150 [25] 

3.1.3 Laboratorní odstředivka Rotina 420 R 

Výrobce: Andreas Hettich GmbH & Co. KG 

Laboratorní odstředivka (zobrazena na Obrázku 7) je vybavená termostatem s rozsahem teplot 

-20 – +40 °C. Maximální rychlost 15 000 min
-1

, což odpovídá RCF 24 400 [26]. 

 
Obrázek 7 – Odstředivka Rotina 420 R [26] 
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3.1.4 Použité chemikálie 

3.1.4.1 Komponenty živných médií 

Tabulka 5 – Charakteristika použitých živin 

Název Vzorec Dodavatel Mol. hmotnost Čistota 

Dusičnan draselný KNO3 Ml chemica 101,10 Pro analýzu 

Síran hořečnatý MgSO4 ∙ 7 H2O Lach-Ner 246,47 Čistý 

Hydroxid sodný NaOH Spolana 40,00 
50% roztok 

technický 

Hydroxid draselný KOH Spolchemie 56,11 
50% roztok 

technický 

Čpavková voda NH3 VIA – REK 17,03 
24% roztok 

technický 

3.1.4.2 Pufry 

Tabulka 6 – Charakteristika použitých pufrů [27] 

Označení Vzorec Dodavatel Mol. hmotnost Rozsah pH 

HEPES C8H18N2O4S Carl Roth 238,30 6,8 – 8,2 

MES-Na C6H12NNaO4S Carl Roth 217,22 5,5 – 6,7 

TAPS C7H17NO6S Sigma Aldrich 243,28 7,7 – 9,1 

3.2 Použité analytické metody 

Analytické metody zevrubně popsané v této kapitole byly provedeny jako analytické služby 

pracovníky uvedených institucí.  

3.2.1 Stanovení celkového fosforu 

Stanovení celkového fosforu ve vodách bylo prováděno v podnikové laboratoři metodikou, 

která je založena na ČSN EN 1189. V prvním kroku se veškeré sloučeniny fosforu ve vodě 

převedou na anorganické fosforečnany působením peroxodisíranu draselného a kyseliny 

dusičné. Uvedená směs se vaří 30 minut. 

Po ochlazení roztoku se upraví pH přídavkem 20% NaOH na hodnotu v rozmezí 6 – 7. 

K rozloženému vzorku se přidá kyselina askorbová a činidlo složené z molybdenanu 

amonného a vinanu amonylodraselného okyselené kyselinou sírovou. Směs vzorku a činidel 

se doplní na předepsaný objem destilovanou vodou a po 10 – 30 minutách se měří absorbance 

při vlnové délce 820 nm proti slepému vzorku, kde je zkoušená voda nahrazena vodou 

destilovanou. 

Naměřená absorbance se přepočte za pomoci kalibrační křivky na obsah celkového fosforu ve 

vzorku [28]. 

3.2.2 Stanovení železa 

Fotometrické stanovení železa kyselinou sulfosalicylovou bylo prováděno v podnikové 

laboratoři metodikou, která je založena na ČSN 72 0110. 
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Ke vzorku se přidá 25% roztok kyseliny chlorovodíkové, 10% roztok kyseliny sulfosalicylové 

a 25% roztok amoniaku. Směs se v baňce doplní na definovaný objem a po 10 minutách se 

měří absorbance proti slepému vzorku. 

Naměřená absorbance se přepočte za pomoci kalibrační křivky na obsah železa ve vzorku 

[28]. 

3.2.3 Stanovení draslíku a hořčíku 

Stanovení obsahu draslíku a hořčíku bylo prováděno v podnikové laboratoři metodou 

atomové absorpční spektrometrie na přístroji SOLAAR M firmy Thermo Scientific. Metody 

jsou založeny na normách ČSN ISO 9964-3 a ČSN ISO 7980. Principem stanovení je 

atomizace okyseleného vzorku v plameni acetylenu ve vzduchu (stanovení draslíku) nebo v 

oxidu dusném (stanovení hořčíku). Plamenem prochází záření emitované lampou s dutou 

katodou s obsahem analyzovaného prvku. Čárové spektrum vyzařované lampou má stejnou 

vlnovou délku linií, jako analyzovaný prvek. Průchodem záření přes plamen s atomizovaným 

analytem dochází k absorpci záření, která je úměrná koncentraci analytu ve vzorku.  

Pro stanovení draslíku se měří absorbance plamene při 766,5 nm, pro stanovení hořčíku při 

285,2 nm nebo při 202,6 nm. Absorbance se převádí na koncentraci analytu prostřednictvím 

kalibrační křivky [28].  

3.2.4 Stanovení celkového dusíku 

Stanovení celkového dusíku bylo prováděno v laboratoři AV ČR, v. v. i. na TOC/TN 

analyzátoru TOC-VCSH & TNM-1 výrobce Shimadzu Scientific Instruments, Inc., Columbia, 

MD, USA. Principem činnosti je katalytické spalování vzorku v pyrolýzní kyvetě při teplotě 

720 °C. Tím dojde k přeměně vázaného dusíku na oxid dusnatý, který je následně detekován 

v chemiluminescenčním detektoru [29].  

3.2.5 Stanovení počtu buněk 

Stanovení počtu buněk bylo prováděno v laboratoři AV ČR, v.v.i. na počítačce buněk 

Cellometer AutoM10 výrobce NexcelomBioscience, Lawrence, MA, USA. Jedná se o 

zařízení složené ze zobrazovací jednotky, do které se vkládají jednorázové počítací komůrky 

naplněné buněčnou suspenzí, a počítače s vyhodnocovacím software. Ten umožňuje 

zobrazení aktuálního zvětšeného snímku buněčné kultury a automatické vyhodnocení počtu 

buněk i jejich průměru [42]. 

3.3 Použité pracovní postupy při optimalizaci kultivačních podmínek 

Níže popsané postupy byly provedeny za účelem optimalizace kultivačních podmínek 

zkoumané řasy. 

3.3.1 Optimalizace intenzity osvětlení a teploty 

Kultivační médium bylo navrženo na základě složení doporučeného média. Postup přípravy 

média: 

- Vzorek krycí vody byl přefiltrován přes skládaný papírový filtr. 

- Do vzorku byly rozmíchány živiny: 

o KNO3 5 g∙dm
-3

, 
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o MgSO4 ∙ 7 H2O 2,5 g∙dm
-3

. 

- pH vzorku bylo upraveno přídavkem 50% roztoku KOH na hodnotu 7,0. 

Připravené médium nebylo sterilizováno. Inokulace byla prováděna za sterilních podmínek, 

aby se zabránilo kontaminaci mateřské kultury. Buňky inokula byly před očkováním do média 

odstředěny při 4 500 min
-1

 po dobu 5 min a posléze resuspendovány v testovaném živném 

médiu. 

Intenzita osvětlení byla nastavena na hodnoty: 

- 50 µmol∙m
-2

∙s
-1

, 

- 100 µmol∙m
-2

∙s
-1

, 

- 200 µmol∙m
-2

∙s
-1

, 

- 400 µmol∙m
-2

∙s
-1

. 

Teplota vodní lázně byla nastavena na hodnoty: 

- 21 °C, 

- 26 °C, 

- 31 °C. 

Intenzita aerace byla nastavena na 100 cm
3
∙min

-1
, jako aerační plyn byl použit vzduch. 

Experimentální podmínky byly nastaveny vždy shodně pro dvojici kyvet. 

3.3.1.1 Vyhodnocení dat z multikultivátoru 

K vyhodnocení bylo použito makro programu MS Excel. Data stažená z multikultivátoru jsou 

v prvním kroku vyhlazena metodou klouzavého průměru ze čtyř posledních prvků podle 

vzorce: 

4
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Na základě grafického zobrazení vyhlazených dat byl ručně zvolen čas počátku a konce 

exponenciální fáze růstu pro každou kyvetu. Pro popis exponenciální fáze růstu byl použit 

model ve tvaru: 
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Kde A680 je naměřená absorbance vzorku v čase t; t0 je čas počátku exponenciální fáze a A680_0 

je absorbance v čase t0. Symbol τ potom označuje generační dobu, ze které lze vypočítat 

střední dobu dělení buněčné kultury podle. 

 

)2ln(T  (11) 

Parametry modelu t0, A680_0 a τ byly určovány pomocí MS Excel Řešitele, tak aby bylo 

dosaženo minimum sumy čtverců odchylek naměřených hodnot absorbance (A680_i) a hodnot 

A680 předpovězených z modelu pro vzorky v rozmezí časů zvolených ručně jako časy počátku 

exponenciální fáze (m) a konce exponenciální fáze (n). 
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Z nalezené generační doby τ byla pro každou kyvetu samostatně vypočtena doba zdvojení 

buněčné kultury.  
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3.3.2 Optimalizace pH kultivačního média 

Složení kultivačních médií bylo obdobné jako v předešlých pokusech. Navíc byly přidány 

pufry pro stabilizaci zvolených hodnot pH. Postup přípravy média: 

- Vzorek krycí vody byl přefiltrován přes skládaný papírový filtr. 

- Do vzorku byly rozmíchány živiny: 

o KNO3 5 g∙dm
-3

, 

o MgSO4 ∙ 7 H2O 2,5 g∙dm
-3

. 

- Médium bylo rozděleno na 5 dílů, do každého byl přidán pufr dle tabulky a pH 

roztoku bylo upraveno přídavkem KOH na hodnotu uvedenou v Tabulce 8. 

 
Tabulka 7 – Adjustace pH v kultivačním médiu 

Číslo vzorku Pufr pH 

1 MES-Na 2,1 g∙dm
-3

 5,0 

2 MES-Na 2,1 g∙dm
-3

 5,5 

3 MES-Na 2,1 g∙dm
-3

 6,2 

4 HEPES 2,4 g∙dm
-3

 7,0 

5 TAPS 2,4 g∙dm
-3

 7,7 

 

Připravené médium nebylo sterilizováno. Inokulace byla prováděna za sterilních podmínek, 

aby se zabránilo kontaminaci mateřské kultury.  

Intenzita osvětlení byla nastavena na hodnotu 200 µmol∙m
-2

∙s
-1

, teplota vodní lázně byla 

nastavena na hodnotu 26 °C, intenzita aerace byla nastavena na 100 cm
3
∙min

-1
, jako aerační 

plyn byl použit vzduch. 

Analýza výsledků byla provedena shodně jako při optimalizaci intenzity osvětlení a teploty a 

je popsána v kapitole 3.3.1.1 Vyhodnocení dat z multikultivátoru na str. 28. 

3.3.3 Optimalizace složení kultivačního média 

Kultivace za účelem optimalizace přídavku živin do média probíhala ve fotobioreaktoru 

FMT 150 s kyvetou o objemu 400 ml, aby bylo možné v průběhu kultivace odebírat vzorky na 

prvkovou analýzu média.  

Složení kultivačních médií bylo založeno na výsledcích předešlých pokusů. Byl snížen obsah 

dusičnanu draselného, pH bylo nastaveno na hodnotu 6,2, což je horní oblast optimálního 

pásma pH. Důvodem této volby je záměr v dalším kroku používat pro aeraci vzduch 

obohaceným o oxid uhličitý, který pH média posouvá směrem k nižším hodnotám. Postup 

přípravy média: 

- Vzorek krycí vody byl přefiltrován přes skládaný papírový filtr. 

- Do vzorku byly rozmíchány živiny a pufr: 

o KNO3 1 g∙dm
-3

, 

o MgSO4 ∙ 7 H2O 2,5 g∙dm
-3

, 

o MES-Na 2,0 g∙dm
-3

. 

- pH roztoku bylo upraveno přídavkem KOH na hodnotu 6,2. 

Připravené médium nebylo sterilizováno. Inokulace byla prováděna za sterilních podmínek, 

aby se zabránilo kontaminaci mateřské kultury.  
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Intenzita osvětlení byla nastavena na hodnotu 200 µmol∙m
-2

∙s
-1 

chladná bílá + 15 µmol∙m
-2

∙s
-1 

červená, teplota termostatu byla nastavena na hodnotu 26 °C, intenzita aerace byla nastavena 

na 300 cm
3
∙min

-1
, aerační plyn vzduch, míchání magnetickým míchadlem při 180 min

-1
. 

V průběhu kultivace byly odebrány vzorky. Každý vzorek byl po odběru odstředěn při 

4 500 min
-1

 po dobu 5 min. Supernatant byl odebrán do čisté zkumavky a zmražen. Po 

ukončení experimentu byly vzorky analyzovány na obsah celkového fosforu, celkového 

dusíku, draslíku, hořčíku, železa a počtu buněk. Analytické metody jsou popsány na straně 26. 

3.3.3.1 Úprava dat z fotobioreaktoru 

Data o průběhu experimentů ve fotobioreaktoru vykazovala řadu odlehlých hodnot, které byly 

po konzultaci s vedoucím práce vyhodnoceny jako technické artefakty. Pro jejich odstranění 

byl aplikován filtr založený na Grubbsově testu odlehlých hodnot [31]. Vzhledem k značnému 

množství dat (vzorek byl zaznamenán každou minutu), byla každá n-tá hodnota v datové řadě 

posuzována jako odlehlá ze souboru hodnot od n-2 do n+2. Za tímto účelem bylo vypočteno 

kritérium Tn podle rovnice (13) a (14). 
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Hodnota kritéria Tn pro jednotlivé položky datového souboru nebyla porovnávána 

s tabelovanými kritickými hodnotami, protože tento postup nevedl k dostatečnému odstranění 

artefaktů. Limitní hodnota pro vyloučení vzorku ze zpracovávaných dat byla nalezena 

empiricky pro každou měřenou veličinu samostatně, tak aby data znázorněná v grafu byla bez 

artefaktů. 

Následně byla provedena analýza výsledků obdobně jako při optimalizaci pH a je popsána 

v kapitole 3.3.1.1 Vyhodnocení dat z multikultivátoru na str. 28. 

3.3.4 Testování modifikovaného kultivačního média 

Pro další kultivační experiment bylo změněno složení aeračního plynu na vzduch obohacený 

o 1,5 % CO2. Důvodů pro otestování této varianty bylo několik: 

1. Zvýšením koncentrace rozpuštěného CO2 dochází k posunu uhličitanové rovnováhy 

v roztoku a tím ke snížení pH. 

2. Měření koncentrace rozpuštěného CO2 v průběhu kultivace ukázalo na její výrazný 

pokles. Nedostatek CO2 může pravděpodobně být faktorem, který brzdí růst kultury. 

3. V závodě, který je předmětem této práce, existuje dostatek zdrojů plynného CO2, a to 

jednak v podobě spalin zemního plynu (kde jsou přítomny další látky, jako především 

oxidu dusíku a oxid uhelnatý), ale také v podobě odplynu z jednotek, kde probíhá 

neutralizace kyseliny fosforečné uhličitanem sodným. Tento oxid uhličitý je prakticky 

bez kontaminujících látek a při zařazení mokré vypírky úletu sody může být využit. 

Náklady na sycení média oxidem uhličitým tak budou nízké. Přínosem bude využití 

dalšího odpadního proudu v uvažované technologii. 
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Kultivace probíhala ve fotobioreaktoru FMT 150 s kyvetou o objemu 400 ml, aby bylo možné 

v průběhu kultivace odebírat vzorky na prvkovou analýzu média.  

Složení kultivačních médií bylo založeno na výsledcích předešlých pokusů. Obsah dusičnanu 

draselného zůstal na stejné úrovni jako v předešlém experimentu, pH bylo zvyšováno na 6,2 

(což je horní oblast optimálního pásma pH) za použití roztoku amoniaku ve vodě namísto 

dříve používaného hydroxidu draselného. Aerační plyn byl obohacen o 1,5 % CO2. Postup 

přípravy média: 

- Vzorek krycí vody byl přefiltrován přes skládaný papírový filtr. 

- Do vzorku byly rozmíchány živiny a pufr: 

o KNO3 1 g∙dm
-3

, 

o MgSO4 ∙ 7 H2O 2,5 g∙dm
-3

, 

o MES-Na 2,0 g∙dm
-3

. 

- pH roztoku bylo upraveno přídavkem čpavkové vody na hodnotu 6,2. 

Připravené médium nebylo sterilizováno. Inokulace byla prováděna za sterilních podmínek, 

aby se zabránilo kontaminaci mateřské kultury.  

Intenzita osvětlení byla nastavena na hodnotu 200 µmol∙m
-2

∙s
-1 

chladná bílá + 15 µmol∙m
-2

∙s
-1 

červená. V 81. hodině experimentu byla intenzita osvětlení zvýšena na hodnotu 

400 µmol∙m
-2

∙s
-1 

chladná bílá + 25 µmol∙m
-2

∙s
-1 

červená. Teplota termostatu byla nastavena na 

hodnotu 26 °C, intenzita aerace byla nastavena na 300 cm
3
∙min

-1
, aerační plyn vzduch 

obohacený o 1,5 % CO2, míchání magnetickým míchadlem při 180 min
-1

. 

V průběhu kultivace byly odebrány vzorky. Každý vzorek byl po odběru odstředěn při 

4 500 min
-1

 po dobu 5 min. Supernatant byl odebrán do čisté zkumavky a zmražen. Po 

ukončení experimentu byly vzorky analyzovány na obsah celkového fosforu, celkového 

dusíku, draslíku, hořčíku a železa. Analytické metody jsou popsány na straně 26. 

Získaná data byla filtrována a zpracována obdobně jako v předešlých experimentech. 

3.3.5 Ověření navrženého média 

Na základě výsledků předchozích experimentů bylo navrženo optimalizované médium. 

Změna spočívala v odstranění MES-Na pufru, který byl dosud nejdražší komponentou média. 

Pro úpravu pH byl zvolen hydroxid sodný a to z několika důvodů: 

1. Při použití hydroxidu draselného byl v médiu nadbytek draslíku, který 

mikroorganismy nedokázaly využít. Nadbytek draslíku v odpadním médiu je 

nepříznivý z hlediska životního prostředí (je jedním z činitelů způsobující eutrofizaci 

vod). 

2. Hydroxid sodný je levnější než hydroxid draselný. 

3. Použití amoniaku pro úpravu pH vedlo k velké hodnotě zbytkového dusíku v médiu. 

Ten působí ve velkých koncentracích obdobně jako draslík nepříznivě v životním 

prostředí. 

4. Při kultivaci v médiu, kde byla úprava pH provedena amoniakem, docházelo 

v průběhu kultivace k poklesu pH mimo fyziologické hodnoty. 

Kultivace probíhala ve fotobioreaktoru FMT 150 s kyvetou o objemu 400 ml, aby bylo možné 

v průběhu kultivace odebírat vzorky na prvkovou analýzu média.  
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Postup přípravy média: 

- Vzorek krycí vody byl přefiltrován přes skládaný papírový filtr. 

- Do vzorku byly rozmíchány živiny: 

o KNO3 1 g∙dm
-3

, 

o MgSO4 ∙ 7 H2O 2,5 g∙dm
-3

, 

- pH roztoku bylo upraveno přídavkem hydroxidu sodného na hodnotu 6,2. 

Připravené médium nebylo sterilizováno. Inokulace byla prováděna za sterilních podmínek, 

aby se zabránilo kontaminaci mateřské kultury.  

Intenzita osvětlení byla nastavena na hodnotu 150 µmol∙m
-2

∙s
-1 

chladná bílá + 10 µmol∙m
-2

∙s
-1 

červená a v průběhu experimentu zvyšována. Průběh celkové intenzity osvětlení je zobrazen 

v grafu na Obrázku 15. Teplota termostatu byla nastavena na hodnotu 25 °C, intenzita aerace 

byla nastavena a 300 cm
3
∙min

-1
, aerační plyn vzduch obohacený o 0,5 % CO2, v 70. Hodině 

byla zvýšena koncentrace CO2 na 1,5 %. Míchání bylo prováděno magnetickým míchadlem 

při 180 min
-1

. 

Získaná data byla filtrována a zpracována obdobně jako v předešlých experimentech. 
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4 VÝSLEDKY A DISKUZE 

4.1 Výsledky optimalizačních experimentů 

V následujících odstavcích jsou shrnuta a diskutována data získaná při provádění optimalizace 

kultivačních podmínek 

4.1.1 Výsledky optimalizace intenzity osvětlení a teploty 

Vypočtené hodnoty střední doby dělení kultury v exponenciální fázi růstu jsou shrnuty 

v Tabulce 7 a znázorněny v grafu na Obrázku 8. 

 
Tabulka 8 – Střední doba dělení buněčné kultury v závislosti na teplotě a osvětlení 

  Intenzita osvětlení [µmol∙m
-2

∙s
-1

] 

  50 100 200 400 

  Střední doba dělení kultury [hod] 

T
ep

lo
ta

 

[°
C

] 

21 28,27 13,45 16,82 36,77 

26 25,56 12,49 10,78 25,35 

31 35,97 21,79 26,87 18,06 

 

Závislost doby dělení na teplotě a intenzitě osvětlení 

 
Obrázek 8 – Graf optimalizace teploty a intenzity osvětlení 
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Nejkratší dobu dělení buněčné kultury v exponenciální fázi – a tudíž nejrychlejší růst – 

vykazovala buněčná kultura kultivovaná při teplotě 26 °C a intenzitě osvětlení 

200 µmol∙m
-2

∙s
-1

. Při dalších experimentech byly jako základ použity tyto kultivační 

podmínky. 

Z hodnot vynesených do konturového grafu je patrné, že dobrých rychlostí růstu lze 

dosáhnout i při vyšším osvětlení. Lze očekávat, že se vzrůstající optickou hustotou bude růst i 

optimální intenzita osvětlení. Tento experiment, tak jak byl navržený, nedokáže tuto hypotézu 

potvrdit ani vyvrátit. 

4.1.2 Výsledky optimalizace pH 

Výsledky jsou shrnuty v Tabulce 9 a znázorněny v grafu na Obrázku 9. 

 
Tabulka 9 – Střední doba dělení v závislosti pH kultivačního média 

Č. vzorku 1 2 3 4 5 

pH vsádky 5,0 5,5 6,2 7,0 7,7 

pH po kultivaci 6,6 7,3 7,4 7,3 8,2 

Rozdíl pH 1,6 1,8 1,2 0,3 0,5 

Doba dělení [h] 13,91 11,23 14,05 14,82 17,18 

 

 
Obrázek 9 – Optimalizace pH kultivačního média 

Dále bylo změřeno pH kultivačního média ve stacionární fázi na konci pokusu. Naměřené 

hodnoty jsou znázorněny v grafu na Obrázku 10. 
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Obrázek 10 – Graf závislosti pH média po kultivaci na pH vsádky 

Z předložených dat v Tabulce 9 je patrné, že optimální pH vsádky z hlediska rychlosti růstu 

při diskontinuální kultivaci testovaného kmene rodu Chlorella leží v oblasti hodnot 5,0 – 6,2, 

přičemž je blízké středu tohoto intervalu. Zjištěná data souhlasí s údaji nalezenými v literatuře 

a popsanými v kapitole 2.3.2 Transport fosforečnanů přes buněčnou membránu. Literatura 

uvádí optimální pH pro průběh transportu 5,0 (4,5) – 6,0 [12], [14].  

Pozorovaný nárůst pH média, který koreluje s intenzitou růstu v exponenciální fázi 

(R
2
 = 0,633), lze rovněž vysvětlit v této práci dříve popsanou teorií, která předpokládá 

transport fosforu do buňky prostřednictvím H
+
/(H2PO4)

-
 symportu. 

Hodnoty výsledného pH rovněž poukazují na významnou roli fosfátu v kultivačním médiu 

jakožto pufrující složky. Funkční rozsahy pH pufrů použitých v jednotlivých vsádkách jsou 

barevně znázorněny v grafu na Obrázku 10 prostřednictvím výšky obdélníků na ose y. Pozice 

na ose x znázorňuje, ve které vsádce byl ten který pufr použit. Je patrné, že pH média na konci 

kultivace č. 2 a 3 leží zcela mimo pracovní oblast použitého pufru, a tak jsou za udržení 

biologicky přijatelného pH zodpovědné jiné komponenty kultivačního média. 

V souladu s výše uvedeným je rozdíl v koncentracích obou pufrujících činidel. Organické 

pufry byly přidávány v cílové koncentraci 10 mmol∙dm
-3

, zatímco fosforečnanový ion 

v různém stupni protonace je v médiu na počátku kultivace přítomen v koncentraci přibližně 

20 mmol∙dm
-3

. 

4.1.3 Výsledky optimalizace kultivačního média 

Naměřená data z fotobioreaktoru jsou zobrazena v grafu na Obrázku 11. Údaje z čidel 

rozpuštěných plynů (oxid uhličitý a kyslík) nejsou zobrazeny v žádné konkrétní fyzikální 
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jednotce. Jejich velikosti zobrazené v grafu je tak možno posuzovat pouze relativně vůči sobě, 

přičemž hodnoty na počátku grafu odpovídají rovnovážné koncentraci rozpuštěného vzduchu.  

Časy odběru vzorku pro prvkovou analýzu jsou v grafu znázorněny kroužkem, poslední 

vzorek byl odebrán 15. den pokusu. 

Výsledky prvkové analýzy jsou zaznamenány v Tabulce 10 a znázorněny v grafu na Obrázku 

12. Vypočtená doba zdvojení byla 11,5 h. 

 

 
Obrázek 11 – Průběh kultivace při optimalizaci složení média 

 
Tabulka 10 – Složení kultivačního média v průběhu kultivace 

Čas 

[h] 

Ncelk 

[ppm] 

Pcelk 

[ppm] 

Fe 

[ppm] 

K 

[ppm] 

Mg 

[ppm] 

Počet buněk 

[ml
-1

] 

Průměr buňky 

[µm] 

0 296 683 3,7 1235 276 2,0 ∙ 10
6
 4,9 

72 283 641 3,0 1231 270 16,1 ∙ 10
6
 3,8 

168 225 519 2,3 1204 270 192 ∙ 10
6
 3,5 

360 137 175 - - - 175 ∙ 10
6
 3,7 
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Obrázek 12 – Průběh koncentrace dusíku a fosforu v médiu v průběhu kultivace 

Prvková analýza ukazuje, že v průběhu stacionární fáze došlo k vyčerpání prakticky 

veškerého biologicky dostupného dusíku z média. Tečkovaná čára v grafu na Obrázku 12, 

která leží na úrovni 129 ppm, vyznačuje vypočtený obsah dusíku v médiu, který pochází 

z přídavku 2 g∙dm
-3

 pufru MES-Na, tento dusík není biologicky využitelný, takže v médiu 

zůstává.  

To samozřejmě není dobře z hlediska uvažované aplikace, protože se tím ztěžuje nakládání 

s odpadními kultivačními médii z uvažované aplikace. Cílem by mělo být nalézt takový 

systém udržování optimálního pH v médiu, který nevyžaduje dávkování pufru. 

Obsah hořčíku a draslíku v průběhu kultivace klesal jen minimálně. Vzhledem k výraznému 

nadbytku draslíku v médiu oproti jeho spotřebě při kultivaci byl pro další kultivační 

experiment upraven postup přípravy média tak, aby byl obsah draslíku snížen a obsah 

využitelného dusíku zvýšen. 

V průběhu kultivace byl pozorován nárůst pH v médiu. Toto pozorování je v souladu s již 

dříve pozorovaným nárůstem pH při pokusech v multikultivátoru a rovněž v souladu s teorií 

transportu fosfátu do buňky uvedenou dříve. Tento posun pH je ve směru od zjištěného 

optima k vyšším hodnotám. 

4.1.4 Výsledky kultivace v modifikovaném médiu 

Naměřená data z fotobioreaktoru jsou zobrazena v grafu na Obrázku 13. Údaje z čidel 

rozpuštěných plynů (oxid uhličitý a kyslík) nejsou zobrazeny v žádné konkrétní fyzikální 

jednotce. Jejich velikosti zobrazené v grafu je tak možno posuzovat pouze relativně vůči sobě.  

Časy odběru vzorku pro prvkovou analýzu jsou v grafu znázorněny kroužkem, poslední 

vzorek byl odebrán 6. den pokusu. 

Naměřené hodnoty jsou zaznamenány v Tabulce 11 a znázorněny v grafu na Obrázku 14. 

Vypočtená doba zdvojení byla 9,3 h. 
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Obrázek 13 – Průběh kultivace v modifikovaném médiu 

 
Tabulka 11 – Analýzy živného média v průběhu kultivace 

Čas 

[h] 

Ncelk 

[ppm] 

Pcelk 

[ppm] 

Fe 

[ppm] 

K 

[ppm] 

Mg 

[ppm] 

0 433 476 3,3 420 267 

72 442 - - - - 

96 364 442 2,8 420 265 

114 291 400 1,5 418 229 

 

 
Obrázek 14 – Průběh koncentrace dusíku a fosforu v médiu v průběhu kultivace 
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Vzorek kultivovaný v modifikovaném médiu byl kontaminován plísní. Na datech je ale i přes 

to patrné, že kultura v průběhu růstu není limitována koncentrací CO2. Rovněž je zřejmé, že 

takto vysoká koncentrace oxidu uhličitého (1,5 %) nevede k inhibici růstu. 

Ve srovnání s předešlým pokusem rostly řasy rychleji (doba zdvojení 9,3 h oproti 11,5 h 

v případě prvního pokusu), stejně tak dosažená optická hustota ve stacionární fázi je vyšší 

(absorbance při 680 nm je 3,9 oproti 3,6 v prvním pokusu).  

Zajímavý je pozorovaný pokles pH v průběhu kultivace. To je v rozporu s dosavadním 

pozorováním. Změřená křivka pH obsahuje jeden inflexní bod na hodnotě pH 4,2. Tato 

hodnota odpovídá pH dihydrogenfosforečnanu amonného. Protože pH krycí vody používané 

pro experimenty je přibližně 2,6 a v tomto případě, na rozdíl od předchozích pokusů, byl 

k jeho zvýšení na vhodnou hodnotu použit amoniak namísto hydroxidu draselného, lze 

vyslovit hypotézu, že právě to je příčina odlišného chování kultury. 

Jak bylo dokázáno prvkovou analýzou při první kultivaci (viz Tabulku 10), příjem fosfátu z 

média byl po týdnu kultivace 1,727 mmol∙dm
-3

, zatímco příjem draslíku méně než poloviční 

(0,795 mmol∙dm
-3

). Po nahrazení draslíku amoniakem v roli zásady, může zvýšený příjem 

bazického kationtu (při první kultivaci byla spotřeba dusíku z média po týdnu kultivace 

5,071 mmol∙dm
-3,

 při druhé dokonce 10,136 mmol∙dm
-3

 po 6 dnech) vysvětlit pozorovaný jev 

snížení pH roztoku. 

Za pozornost rovněž stojí situace, která nastala v 81. hodině kultivace. Po ukončení 

exponenciální fáze jsme zvýšili intenzitu osvětlení na hodnotu 400 µmol∙m
-2

∙s
-1 

chladná bílá + 

25 µmol∙m
-2

∙s
-1 

červená. Je zřejmé, že v tuto chvíli byl již růst kultury zpomalen 

nedostatečnou intenzitou osvětlení, protože její zvýšení kultuře celkově prospělo. Došlo ke 

zvýšení rychlosti růstu a skokovému zrychlení fotosyntetické aktivity. Je patrný nárůst 

koncentrace kyslíku v médiu a rovněž postupný úbytek CO2. Tato situace trvala přibližně 

12 hodin. Následně došlo (pravděpodobně vlivem příliš nízkého pH, které dosáhlo hodnoty 

3,7) k poklesu produkce kyslíku na původní úroveň před zvýšením intenzity osvětlení, 

zastavení růstu kultury a postupnému návratu koncentrace CO2 na původní hodnotu. 

Na konci experimentu byla stanovena sušina biomasy s výsledkem 1,8 g∙dm
-3

. 

Dále byl stanoven obsah arzenu v sušině 4 ppm. Přestože pro řasy není v naší legislativě 

stanoven limitní obsah arzenu, lze pro porovnání použít hodnotu 5 ppm, která platí pro 

mořské ryby, rybí výrobky a koření. Z tohoto pohledu je obsah arzenu příznivý. Obzvláště 

pak, srovnáme-li tuto hodnotu s hodnotou dosaženou v Třeboni při kultivaci ve vodě ze 

sanačních vrtů (130 ppm) [21]. 

4.1.5 Výsledky ověření navrženého média 

Naměřená data z fotobioreaktoru jsou zobrazena v grafu na Obrázku 15. Údaje z čidel 

rozpuštěných plynů (oxid uhličitý a kyslík) nejsou zobrazeny v žádné konkrétní fyzikální 

jednotce. Jejich velikosti zobrazené v grafu je tak možno posuzovat pouze relativně vůči sobě.  

Čas zvýšení koncentrace CO2 v aeračním plynu je v grafu znázorněny kroužkem. 

Vypočtená doba zdvojení byla 11,25 h. V průběhu kultivace vzrostlo pH média za 120 hodin 

o 1,05 (z 6,28 na 7,33); při prvním pokusu za použití KOH  a MES-Na pufru byl nárůst pH po 

120. hodině na úrovni 0,36, nicméně v tom případě ještě nebylo dosaženo stacionární fáze. 
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Vyšší nárůst pH oproti předešlým pokusům je pravděpodobně způsoben vynecháním pufru ze 

složení média. 

 
Obrázek 15 – Průběh ověření navrženého média 

Z dat je dále patrné, že zvýšení intenzity osvětlení v 64. hodině na 325 µmol∙m
-2

∙s
-1

 již 

nedokázalo zrychlit růst kultury. Zároveň je ale zřetelně vidět, že každé zvýšení intenzity 

osvětlení okamžitě zrychlí průběh fotosyntézy, což se projeví na množství produkovaného 

kyslíku. V pozdějších fázích růstu je ale toto povzbuzení fotosyntetické aktivity pouze 

krátkodobého charakteru a produkce kyslíku se velice rychle vrací na původní hodnoty. To je 

názorně vidět v 92. a 104. hodině. 

Přínos zvýšení koncentrace CO2 v 70. Hodině není na datech zřetelný, ale je pravděpodobné, 

že díky vyšší koncentraci CO2 se podařilo dosáhnout stacionární fáze přibližně o 3 dny dříve 

než při první optimalizační kultivaci. 

4.1.6 Shrnutí optimalizačních experimentů 

Na základě série experimentů bylo navrženo a otestováno kultivační médium a podmínky pro 

kultivaci mikroskopických řas Chlorella Pyrenoidosa Chick v prostředí krycí vody. Navržené 

médium sice nedosáhlo nejvyšší růstové rychlosti (doba zdvojení byla o 21 % nižší než u 

nejlepšího média), nicméně jeho přednosti dokáží vyvážit tento nedostatek.  

Mezi tyto přednosti patří především nejnižší cena za úpravu krycí vody a také nejnižší 

zbytkový obsah dusíku a draslíku ve vyčerpaném médiu. Toho bylo dosaženo odstraněním 

pufru v médiu a náhradou hydroxidu draselného hydroxidem sodným. 

Další optimalizace složení je možná. Využít se dá poznatků získaným při pokusu s úpravou 

pH pomocí amoniaku. Kombinací hydroxidu sodného a amoniaku by pravděpodobně bylo 
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možné dosáhnout vyváženějšího vývoje pH v médiu při současném zvýšení intenzity růstu a 

dosažené koncentrace biomasy. Navržený postup pro úpravu pH má dva kroky. V prvním se 

přidává hydroxid sodný do dosažení hodnoty pH přibližně 5,0; dále se přidává amoniak až do 

pH 6,2. Tím bude zaručeno, že ani při vyčerpání veškerého amoniaku pH neklesne pod 

ověřené rozmezí, ve kterém je růst nejrychlejší. 

4.2 Vyčíslení provozních nákladů 

Pro vyčíslení nákladů při provozu uvažujeme bioreaktor o objemu 25 dm
3 

při zachování 

proporcí používaného laboratorního zařízení. Pro výpočty je uvažována cena elektřiny 

2 Kč/kWh, směnný kurz 1 € za 27 Kč, provozní režim zařízení nepřetržitý v šestidenních 

cyklech. 

4.2.1 Osvětlení 

Experimentálně bylo ověřeno osvětlení v intenzitě 200 µmol∙m
-2

∙s
-1 

chladná bílá + 

15 µmol∙m
-2

∙s
-1 

červená, po exponenciální fázi zvýšit na 400 µmol∙m
-2

∙s
-1 

chladná bílá + 

25 µmol∙m
-2

∙s
-1 

červená. Zdrojem světla byly LED diody. 

Při výše uvedených rozměrech a kapacitě reaktoru je osvětlovaná plocha 0,676 m
2
. 

Pro zajištění dostatečného osvětlení vyhoví 3 ks LED fyto-panelů verze A výrobce PSI spol. 

s r.o. [25]. Specifikace panelů je shrnuta v tabulce. 

 
Tabulka 12 – Specifikace LED panelů [25] 

Rozměry 81 × 27 cm 

Počet LED diod 54 ks chladná bílá + 8 ks vzdálená červená 

Maximální intenzita osvětlení 430 µmol∙m
-2

∙s
-1

 (ve vzdálenosti 50 cm) 

Maximální příkon 210 W 

Životnost 60 000 – 70 000 hodin 

Cena 2990 € 

 

Pro výpočet nákladů na osvětlení byla použita data z druhého pokusu: 

 doba při osvětlení 215 µmol∙m
-2

∙s
-1

: 81 hodin, 

 doba při osvětlení 425 µmol∙m
-2

∙s
-1

: 39 hodin, 

 

Za těchto podmínek je cena elektrické energie na jednu vsádku 100 Kč, náklady na pořízení 

rozpočítané na základě deklarované životnosti jsou 321 Kč. Celkové náklady na osvětlení 

kultivace 421 Kč (tj. 9,4 Kč/g sušiny). Předpokladem výpočtu je lineární prodloužení 

životnosti panelu při snižování výkonu.  

V případě osvětlení lineárními zářivkovými trubicemi by byla situace příznivější. Uvádí se, že 

lineární zářivky mají oproti LED diodám přibližně 2x nižší účinnost a 10x nižší životnost 

[43]. Uvažujeme-li instalovaný příkon lineárních trubic 1 200 W, pak náklady na celou dobu 

životnosti (svítidla + 10 × sada trubic) nepřesáhnout 40 000 Kč [44]. Náklady na energii 

budou sice dvojnásobné, ale v součtu se náklady na osvětlení jedné vsádky sníží na 253 Kč 

(5,6 Kč/g sušiny). Kultivace ovšem byla testována pouze pod osvětlením LED diodami, proto 
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by použití lineárních trubic vyžadovalo nejprve experimentální ověření jejich vlivu na výtěžek 

kultivace. 

Existují i další možnosti snížení nákladů na osvětlení. Jedním z nich je nákup LED panelů od 

východních producentů, kde lze dosáhnout i desetinové ceny oproti evropskému výrobci. 

Daní za nižší cenu jsou ale minimální záruky a mizivá zákaznická podpora. 

Další variantou je využívání přirozeného osvětlení, případně kombinace přirozeného a 

umělého osvětlení. Tím se náklady na zajištění světla samozřejmě sníží nebo úplně odstraní. 

Nepříjemným důsledkem je nižší míra standardizace celého kultivačního procesu. Řešení 

s využitím přirozeného osvětlení není předmětem této práce. 

4.2.2 Aerace 

Experimentálně ověřené množství aeračního plynu při kultivaci ve 400ml reaktoru bylo 

300 m
3
∙min

-1
. 

Při zachování proporcí by na vzdušnění objemu 25 dm
3
 média byla spotřeba plynu 

18,8 dm
3
∙min

-1
 (1,125 m

3
∙hod

-1
). Hydrostatický tlak, který musí uvažované dmychadlo 

překonávat je nejvýše 10 kPa při výšce hladiny 1 m. 

Pro referenci uvažujme membránové dmychadlo JDK 20 značky SECOH [45]. Uváděné 

parametry jsou 23 dm
3
∙min

-1
; přetlak 11,8 kPa; příkon 16 W. Technologii je dále nutné 

doplnit o modul měření a regulace koncentrace CO2. Příkon modulu měření a regulace 

uvažujme průměrně 10 W včetně akčního členu. 

Odpadní oxid uhličitý je k dispozici zdarma z technologie. V případě stavby navržené 

jednotky je nutno ověřit, který ze zdrojů poskytuje plyn ve vyhovující čistotě. Odhad nákladů 

na aerační zařízení je 20 000 Kč, životnost 5 let. 

Za výše uvedených podmínek činí náklady na energii za jednu kultivaci 0,3 Kč; celkové 

náklady včetně zařízení pak 66 Kč (1,5 Kč/g sušiny). 

4.2.3 Míchání 

Experimentálně ověřené bylo promíchávání fotobioreaktoru magnetickým míchadlem při 

otáčkách 180 min
-1

. 

Intenzitu míchání je třeba přizpůsobit geometrii nádoby. V průměru je příkon magnetických 

míchaček na trhu v řádu jednotek wattů, ceny se pohybují u modelů bez ohřevu mezi 10 000 – 

20 000 Kč [46]. Proto uvažujme náklady na jednu vsádku v obdobné výši jako u aerace, tedy 

66 Kč (1,5 Kč/g sušiny). 

4.2.4 Chlazení 

Experimentálně ověřená optimální teplota je 26 °C. 

Veškerá energie dodaná systému v podobě elektrického proudu, která není využita pro 

fotosyntézu, se přemění na teplo. Pro udržení optimální teploty 26 °C je nutno počítat 

s chlazením. Výkon chlazení by měl být navržen nejméně na 2 kW tepla, aby dokázalo 

dovádět nejen teplo produkované technologií, ale také tepelné zisky z vnějšího prostředí 

v horkém období roku. Tento výkon odpovídá běžně nabízeným klimatizačním jednotkám. 

Pro referenci byla zvolena klimatizační jednotka DAITSU ASD 12Ui [47], která poskytuje 

chladící výkon 3 500 W při spotřebě 1 170 W. Cena jednotky je 20 000 Kč, předpokládaná 
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životnost 5 let. Průměrné využití výkonu v průběhu roku odhaduji na 30 %, průměrný příkon 

tedy bude 350 W. 

Za těchto podmínek jsou náklady na energii 84 Kč na kultivaci a náklady na opotřebení 

zařízení 66 Kč na kultivaci. Celkové náklady na jeden kultivační cyklus jsou 150 Kč 

(3,3 Kč/g sušiny). 

Ke snížení těchto nákladů by bylo možné nalézt jiný organismus, který snáší lépe vysoké 

teploty při zachování dobré odolnosti vůči velkým koncentracím fosforečnanů a biologické 

kontaminaci. 

4.2.5 Výživa 

Navržené optimální médium je možno dále vylepšovat, především s ohledem na stabilitu pH 

v průběhu kultivace. Přesto dosahuje otestované médium dobrých výsledků jak z hlediska 

rychlosti růstu zkoumaného organismu, tak z hlediska environmentálních aspektů. 

Složení média je shrnuto v Tabulce 13. Hydroxid sodný v médiu slouží k úpravě pH na 6,2, 

takže jeho množství se může podle aktuálních parametrů krycí vody měnit. 

 
Tabulka 13 – Náklady na přípravu média [48] 

Komponenta Množství Cena 

Krycí voda 25 kg 0 Kč 

KNO3 25 g 1,461 Kč 

MgSO4 ∙ 7 H2O 50 g 0,414 Kč 

NaOH 15 g 0,111 Kč 

Celkem - 1,986 Kč 

 

Náklady je možno ještě snížit při použití kyseliny dusičné a hydroxidu draselného místo 

dusičnanu draselného. V tom případě je cena in situ připraveného dusičnanu 0,331 Kč a 

celkové náklady na médium 0,856 Kč na kultivaci. 

4.2.6 Další náklady 

Další náklady jednorázového charakteru představuje stavba samotného fotobioreaktoru a 

podpůrných technologií (úprava prostor pro jeho umístění, systémy měření a regulace). 

Náklady na tuto část projektu jsou silně závislé na celé koncepci a stupni automatizace. 

Uvažujeme-li zařízení jako výzkumné (poloprovozní), umístěné v existující budově, lze 

odhadovat další náklady ve výši 350 000 Kč [25]. Při životnosti zařízení 5 let jsou náklady na 

jednu kultivaci 658 Kč (21,3 Kč/g sušiny). Tyto náklady lze rovněž výrazně snížit, slevíme-li 

z nároků na uvažovanou technologii. Kultivační nádobu o objemu 25 dm
3
 lze pořídit i za ceny 

v řádu jednotek tisíc korun. 

Náklady trvalého charakteru tvoří především mzdy pracovníků. Uvažujeme-li týdenní fond 

pracovní doby potřebný pro obsluhu zařízení ve výši 8 hodin a cenu práce 220 Kč/h, pak 

náklady na jednu kultivaci jsou 1 510 Kč (33,5 Kč/g sušiny). 
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5 ZÁVĚR 

Celkové náklady na produkci 1 g sušiny byly vypočteny na 66,7 Kč (při použití levnějších 

lineárních zářivek) při roční kapacitě produkce 2,7 kg. Největší část nákladů tvoří mzdy 

obsluhy zařízení (50 %) a náklady na stavbu zařízení (32 %). Náklady na energie a živiny 

tvoří zanedbatelnou část (6,3 Kč/g tj. 9,5 %) Doplňky stravy z řasy Chlorella jsou prodávané 

na našem trhu za cenu v rozmezí od 1,5 Kč/g do 3 Kč/g sušiny [49], sušená mikrobiální hmota 

je od východních výrobců dostupná za ceny, které jsou ještě výrazně nižší (15 – 30 $/kg) [50]. 

Z tohoto hlediska není produkovaná biomasa na trhu konkurenceschopná. Je v každém 

případě možné provést další optimalizace podmínek za účelem zvýšení výtěžku, ale ani tak 

není reálné se s výše uvedeným typem zařízení přiblížit tržním cenám. Pro snížení celkových 

nákladů lze učinit řadu kompromisů a zjednodušení.  

Produkce biomasy pro výrobu doplňků stravy by tak musela probíhat v zařízení s výrazně 

vyšší kapacitou a vysokým stupněm automatizace, aby se snížila cena práce a investiční 

náklady na jednotku produkce. Konstrukce kultivačních nádob by musela být levná, nabízí se 

ke zvážení možnost rekonstrukce a využití nepoužívané infrastruktury v podobě bývalých 

záchytných van pod asanovanými zásobníky nebezpečných látek. Použití umělého osvětlení je 

při cenách energie v Evropě prakticky vyloučeno. Otevřené kultivační systémy a závislost na 

přirozeném osvětlení ale v našem podnebí neumožňuje využití zařízení po celý rok, tím klesá 

produktivita a zvyšují se náklady na odpisy zařízení. 

Na popsaný projekt stavby poloprovozního fotobioreaktoru je tak nutno pohlížet jako na 

výzkumné zařízení, kde se neposuzuje na prvním místě cena produkovaného výrobku, ale 

přihlíží se k hodnotě poznatků získaných při práci na zařízení. Ta může být výrazně vyšší než 

cena masově produkované komodity. V každém případě jsou poloprovozní kultivace 

užitečným, ne-li nutným, mezistupněm mezi laboratorní prací a masovým nasazením 

biotechnologie – například v již zmíněných otevřených reaktorech. 
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7 SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK A SYMBOLŮ 

AAS atomic absorption spectroscopy (atomová absorpční spektroskopie) 

ADP adenosine diphosphate (adenosindifosfát) 

ADR/RID Agreement on Dangerous Goods by Road/Regulations Concerning the 

International Transport of Dangerous Goods by Rail (mezinárodní normy 

upravující pravidla přepravy nebezpečných nákladů na silnici a na železnici) 

A680 absorbance při plnové délce 680 nm 

A680_0 absorbance při plnové délce 680 nm na počátku exponenciální fáze 

An n-tá hodnota absorbance 

A´n n-tá hodnota absorbance po vyhlazení 

ATP adenosine triphosphate (adenosintrifosfát) 

AV ČR Akademie věd České republiky 

cAMP cyclic adenosine monophosphate (cyklický adenosinmonofosfát) 

ČSN česká technická norma 

DNA deoxyribonucleic acid (deoxyribonukleová kyselina) 

EDTA ethylenediaminetetraacetic acid (ethylendiamintetraoctová kyselina) 

e Eulerovo číslo 

EN evropská norma 

HEPES 4-(2-hydroxyethyl)-1-piperazineethanesulfonic acid (kyselina 4-(2-

hydroxyethyl)-1-piperazin-1-ethansulfonová) 

IC ion chromatography (iontová chromatografie) 

IP3 inositol trisphosphate (inositoltrisfosfát) 

IPPAS Institute of plant physiology, Russian Academy of Sciences (Institu fyziologie 

rostlin Ruské akademie věd) 

ISO International Organization for Standardization (Mezinárodní organizace pro 

normalizaci) 

IUPAC The International Union of Pure and Applied Chemistry (Mezinárodní unie pro 

čistou a užitou chemii) 

Km Michaelisova konstanta 

KTJ kolonie tvořící jednotku 

LED light emmiting diode (polovodičové svítivé diody) 

MA Massachusetts 

MD Maryland 

MES-Na 2-(N-Morpholino)ethanesulfonic acid sodium salt (sodná sůl 2-(N-

morfolino)ethansulfonové kyseliny) 

ppb parts per bilion 

ppm parts per milon 

RCF relative centrifugal force (relativní odstředivá síla) 

RNA ribonucleic acid (ribonukleová kyselina) 

S  koncentrace substrátu 

t čas 

t0 čas počátku exponenciální fáze 
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T doba zdvojení 

Tn kritická hodnota Grubbsova testu 

TAPS N-[Tris(hydroxymethyl)methyl]-3-aminopropanesulfonic acid (kyselina N-

[Tris(hydroxymethyl)methyl]-3-aminopropansulfonová) 

TOC/TN total organic carbon/total nitrogen (celkový organický uhlík/celkový dusík) 

USA United States of America (Spojené státy americké) 

UV-VIS ultraviolet–visible spectroscopy (ultrafialovo-viditelná spektroskopie) 

Vmax nejvyšší rychlost enzymové reakce 

xn n-tá hodnota proměnné x 

x  průměrná hodnota x 

X počet buněk 

X0 počet buněk na počátku exponenciální fáze 

SXY  výtěžnostní koeficient 

µ specifická rychlost růstu 

τ generační doba 

€ Euro 

$ Americký dolar 


