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Obr. 4: PUíklady tvar] bakterií: (1) ty7ka bez spory, (2) ty7ka se sporou, (3) palisády ty7ek, (4) rozeta
ty7ek, (5) vlákno, (6) shluk ty7ek, (7) ty7ka se stopkou, (8) kok, (9) Uetízky kok], (10) shluk kok],
(11) diplokoky, (12) tetráda, (13) sarcina, (14) spirilum, (15) prostéka, tj. polotuhý výbEžek bakteriální buOky,
(16) spirocheta. Upraveno podle r]zných autor] [6, 10].

Bakterie (gramnegativní a grampozitivní) významné z organoleptického a dezinfek7ního
hlediska uvádí následující pUehled [2, 6, 9, 10] (vybrané druhy viz obr. 5):
Aerobní chemoorganotrofní nefermentující ty7ky a koky (G-): Pseudomonas aeruginosa
(vyvolává kojenecké pr]jmy), Pseudomonas mallei (vozhUivka u zvíUat), Legionella
pneumonie (tEžké pneumonie u 7lovEka), Neisseria gonorrhoae (p]vodce kapavky), Neisseria
meningitidis (zánEt mozkových blan).
FakultativnE anaerobní chemoorganotrofní ty7ky (G-): Skupina Enterobacteriaceae, jako
p]vodci chorob trávicího ústrojí 7lovEka, bUišního tyfu, paratyfu, alimentárních intoxikací
(rod Salmonella), dyzentérií (rod Shigella), moru (Yersinia pestis). Rod Escherichia a
Enterobacter jsou saprofyté tlustého stUeva 7lovEka. Skupina Vibrionaceae jsou p]vodci
stUevního onemocnEní 7lovEka (Vibrio cholerae, Vibrio parahaemolyticus).
Chemolitotrofní bakterie (G-): PUíkladem jsou nitrifika7ní bakterie rod] Nitrobacter,
Nitrococcus a Nitrosomonas. Bakterie oxidující síru a sirné slou7eniny druh] Thiobacillus
denitrificans a Thiobacillus thiooxidans. Bakterie ukládající oxidy železa a manganu rod]
Siderocapsa a Siderococcus, oxidující uhli7itan železnatý nebo manganatý na hydroxid
železitý a manganitý, zdrojem uhlíku je oxid uhli7itý.
Bakterie redukující síru a sirné slou7eniny (G-): StriktnE anaerobní, síru redukují na sulfan,
vyskytují se v brakických vodách. PUíkladem jsou rody Desulfovibrio a Desulfuromonas.
Fototrofní bakterie (G-): Fotosyntéza probíhá za anaerobních podmínek, vyskytují se v
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rozdílem ve stavbE bunE7né stEny [8]. Gramnegativní bakterie (G-) mají typ bunE7né stEny,
která se skládá z vnEjší membránové vrstvy a vnitUní tenké pevné peptidoglykanové vrstvy.
VnEjší tUívrstevná membrána obsahuje proteiny, lipopolysacharidy a lipoproteiny. Do této
skupiny patUí bakterie aerobní, fakultativnE anaerobní i anaerobní, fototrofní i nefototrofní
(chemolitotrofní, chemoorganotrofní). StEna grampozitivních bakterií (G+) obsahuje silnou
vrstvu peptidoglykanu, dávající buOce pevný a konstantní tvar, který je napU. kokální,
ty7inkovitý, šroubovitý 7i vláknitý (viz obr. 4).

