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BIOLOGIE – z řečtiny bios = život, logos = věda, nauka 
→ je věda o ŽIVOTĚ, neboli o živé přírodě 
 
 
ŽIVÁ PŘÍRODA = se skládá z jednotlivých živých bytostí, které označujeme termínem 
jedinec neboli organismus 
 
JEDINEC = prostorově ohraničená soustava, př. bakterie, rostlina, živočich 
→  jsou ohraničeni vůči neživému prostředí neboli neživé přírodě ( horniny, nerosty, 
minerály...) 
 

- všechny organismy jsou vysoce organizovanými a strukturálně složitými soustavami, 
které jsou hierarchicky (= stupňovitě) uspořádány 

- př. hierarchie: ATOM → MOLEKULA → MAKROMOLEKULA → ORGANELA 
- (od nejjednoduššího k nejsložitějšímu...) 

 
Buňka -  je soustava organel 
Tkáně – soubor buněk 
Orgán – soustava tkání 
Mnohobuněčný organismus – soustava orgánů 
 

- v každém organismu probíhají složité biochemické reakce – např. syntéza 
organických látek, dýchání, fotosyntéza, metabolismus (= přeměna látek a energií),... 

- organismus má schopnost vnímat podněty z prostředí a reagovat na ně – jsou 
sensitivní (dráždivé) – př. teplo, světlo, ... 

- z termodynamického hlediska se jedná o otevřené soustavy (probíhá zde výměna látek 
a energií) 

- pro organismus je typická schopnost reprodukce = rozmnožovat se a vyvíjet, měnit se 
→ vývoj (= evoluce) 

 
 
Taxonomie organismů 

 
Taxonomie – věda zabývající se tzv. taxony, teorií a praxí jejich třídění tzv. klasifikací 
taxon – pojmenovaná jednotka přijatá do taxonomické soustavy 

- základem taxonomie je tzv. systém, ve kterém jsou zařazeny do hierarchie kategorií 
 

- KATEGORIE DĚLÍME: 
1) základní – do ní je zařazen každý organismus, př. kmen, oddělení, třída, řád,... 
2) doplňkové – jsou odvozeny od základních kategorií, mají předložku nad- nebo pod-, 

př. nadtřída, podtřída, nadřád, podřád,... 
3) dodatečné – nejsou odvozeny od základních kategorií, nemají v systému pevné místo, 

př. kmen v rostlinné říši, oddělení v živočišně říši 
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Tabulka  základních kategorií + příklady v rostlinné a živočišné říši 
 

ŘÍŠE ROSTLINY ŽIVOČICHOVÉ 
KMEN dodatečná 

(botanika, mykologie) 
Členovci 

ODDĚLENÍ Krytosemenné dodatečná (zoologie) 
TŘÍDA Dvouděložné Hmyz 
ŘÁD růžokvěté Motýli 

ČELEĎ růžovité běláskovití 
ROD růže bělásek 

DRUH růže šípková bělásek zelný 
 
 
Vědecké názvosloví 
- vychází z latinské gramatiky 
- např. Růže šípková                   Rosa canina (čti „roza kanyna“) 
- v latině čteme c jako k, tedy ca jako ka, co jako ko 
- výjimka: ci a ce – čteme jako ci a ce (pomůcka: podle básníka Cicero) 
- každá kategorie má charakteristickou koncovku v latině, řád má např. koncovku  - ales 

(př. Taxales, Rosales), čeleď má koncovku  - ceae (čti „cé“), př. Asteraceae (čti 
„asteracé“), Rosaceae (čti „rosacé“) 

 
 
 
SYSTÉM: 
 
NADŘÍŠE: PRVOJADERNÍ (PROKARYOTA) 
 
 ŘÍŠE:NEBUNĚČNÍ (Subcellulata) 
 ŘÍŠE: PRVOBUNĚČNÍ (Protocellulata) 
 
NADŘÍŠE: JADERNÍ (EUKARYOTA) 
 
 ŘÍŠE: ROSTLINY (Plantae) 
 ŘÍŠE: HOUBY (Fungi) 
 ŘÍŠE: ŽIVOČICHOVÉ (Animalia) 
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NADŘÍŠE: PRVOJADERNÍ = PROKARYOTA 
 
ŘÍŠE: NEBUNĚČNÍ (Subcellulata) 

- má 2 oddělení: a) Protoorganismy 
 b) Viry 
 
 

a) Protoorganismy 
- primitivní živé organismy, na Zemi žily před 4 miliardami let 
- měli jednoduchý metabolismus 
- domněnka: musely obsahovat nukleovou kyselinu (dále NK) – nositelka genetické 

informace, buď DNA nebo RNA 
- obsahovaly bílkovinu – základní stavební jednotka (buňka), enzymatická složka 
- měly schopnost autoreprodukce (byly schopny se samy rozmnožovat) 
 

b) Viry 
- nebuněčné organismy → nemají typické jádro, pouze NK 
- je to tzv. holý genetický program 
- mají schopnost rozmnožovat se jen v hostitelských buňkách, jsou to tzv. nitrobuněční 

parazité 
- nemají vlastní aparát pro syntézu bílkovin (ribozomy, transférovou RNA), ani vlastní 

metabolický aparát 
- mají určitou životnost, pokud včas nenajdou hostitele, zahynou 
- mají schopnost přeměnit hostitelskou NK na vlastní 
- viry byly poprvé objeveny r. 1892 ruským vědcem, který se jmenoval Ivanovskij, na 

tabáku, virus označil jako tzv. tabákovou mozaiku (listy tabáku byly kropenaté  a 
vytvářely mozaiku) 

 
Základní stavební jednotkou viru je tzv. VIRION (je schopen infikovat buňku a množit 
se v ní) 

- velikost 20-300 nm 
- na povrchu virionu je obal, tvořený vrstvou lipidů (tuků), uvnitř se nachází NK (buď 

RNA nebo DNA), která je kryta bílkovinným obalem, který označujeme termínem 
KAPSID 

- jedna molekula kapsidu (bílkoviny) se označuje jako tzv. KAPSOMERA 
- NK + BÍLKOVINNÝ OBAL OZN. JAKO NUKLEOKAPSID 
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Obr. Základní stavební jednotka viru - virion 
 
 
 
Dělení viru podle přítomné NK: 
a) DNA – viry (živočichové) 
b) RNA – viry (většinou rostliny) 
 
Rozmnožování virů: 

1) klidová forma – probíhá mimo hostitelskou buňku v neživém prostředí, ve 
formě virionu, neškodí 

2) infikuje hostitelskou buňku a rozmnožuje se – způsobuje tzv. LYZI BUŇKY 
(= rozpad) 

3) opět jako virion je uvolňován do prostředí 
 

- místo napadení viru ozn, jako NEKROTICKÉ LOŽISKO, musí obsahovat speciální 
receptory pro přilnutí viru 

- do buňky proniká buď celý virus a nebo jen NK – př. bakteriofág 
- bakteriofág = virus bakterií, napadá bakterie, při léčbě některých nemocí, jediný 

užitečný virus 
 
 
 
Stavba těla BAKTERIOFÁGA 
- má šestibokou hlavičku, uvnitř šestiboké hlavičky se nachází NK 
- na hlavičku nasedá krček a příchytná vlákna, kterými se přilne k povrchu bakterie 
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Obr. Stavba těla bakteriofága 
 
 
- při napadení bakterie se nejprve přilne k bakterii, pak zmačkne krček a do bakterie 

vstříkne svou NK, tím je bakterie zneškodněna 
 
 
Onemocnění způsobené viry: 

1) u člověka -  žloutenka, chřipka, neštovice, obrna, pásový opar, 
příušnice, zarděnky, spalničky, virus HIV, encefalitida, 
mononukleóza,... 

2) u živočichů  - kulhavka, slintavka, ptačí chřipka 
3) u rostlin – tabáková mozaika, okurková mozaika, bramborová 

mozaika 
  
 
Ochrana proti virům: 

1) aktivní – očkováním( do těla jsou vpraveny oslabené nebo téměř mrtvé viry a 
organismus sám si vytváří protilátky svým imunitním systémem) 

2) pasivní – formou léků (pevná forma) 
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Zajímavost na závěr: 

Co je infekce HIV a onemocnění AIDS ? 
V roce 1981 bylo v USA poprvé rozpoznáno nové onemocnění, které později dostalo 
jméno AIDS. Název onemocnění je zkratkou anglického pojmenování Acquired Immune 
Deficiency Syndrome, které vyjadřuje podstatu onemocnění. Jedná se o Syndrom 
získaného imunodeficitu, česky - soubor příznaků, které vedou ke ztrátě 
imunity, tj. obranyschopnosti organismu. Lidský organismus se tak stává náchylným 
k řadě dalších infekčních a nádorových onemocnění. V roce 1983 objevili nezávisle na 
sobě vědecké týmy dr. Gallo v USA a dr. Montagniera ve Francii původce 
onemocnění AIDS. Je jím virus, který byl nazván HIV - Human Immunodeficiency 
Virus, což znamená virus způsobující ztrátu obranyschopnosti u člověka. Tento virus 
napadá v organismu zejména určitou skupinu bílých krvinek, T lymfocytů, v nichž se 
množí, později je i zabíjí a snižuje tak jejich počet v těle nakaženého člověka. Výrazný 
pokles počtu bílých krvinek, které hrají důležitou úlohu v obranyschopnosti lidského 
organismu, vede k selhávání imunity a rozvíjí se v onemocnění AIDS. Člověk nakažený 
virem HIV nemusí mít dlouhou dobu, třeba několik let, vůbec žádné zdravotní potíže. 
Tomuto období se říká bezpříznakové nosičství viru HIV. I v bezpříznakovém období 
může nakažený člověk přenést infekci na další osoby. Přitom sám vypadá a cítí se zcela 
zdráv a ani jeho partner na něm nic nepozná. Pouze při laboratorním vyšetření na 
přítomnost HIV je u testovaného zjištěn pozitivní nález, člověk je „HIV pozitivní“. Podle 
současných znalostí nelze s určitostí říci, zda se u všech HIV nakažených osob 
onemocnění projeví. U velké většiny z nich dojde k rozvoji příznaků průměrně za 10-15 
let po nákaze. Jak brzy nebo pozdě dojde k rozvoji onemocnění AIDS ovlivňuje celá řada 
faktorů, jako je původní úroveň obranyschopnosti, životní styl - vyrovnávání se se 
stresovými situacemi a výživové návyky. Zásadní úlohu v rozvoji infekce HIV však hraje 
včasná a účinná léčba.  

Každé, i lehké onemocnění, představuje pro organismus určitou zátěž. K rozvoji 
onemocnění AIDS ze stadia pouhé HIV pozitivity může přispět tzv. reinfekce, tedy příjem 
další dávky viru HIV do organismu. Proto i HIV pozitivní člověk při sexuálním styku s HIV 
pozitivním partnerem musí dodržovat zásady bezpečnějšího sexu a používat ochranné 
prostředky, aby chránil nejen druhé, ale i sám sebe.  

V ČR je průměrně ročně nově registrováno 50-60 osob nakažených virem HIV.  
Předpokládáme však, že skutečný počet nakažených je asi pět až desetkrát větší.  
 

 
Jak se virus HIV přenáší ?  
Virus HIV je velmi citlivý k zevním vlivům, ničí ho běžné fyzikální a chemické prostředky, 
např. teplota nad 60o C, běžné dezinfekční prostředky, např. chlorové preparáty. Po 
zaschnutí virus HIV záhy hyne.  
Virus HIV se vyskytuje v tělesných tekutinách, zejména v krvi, spermatu, poševním 
sekretu a v mateřském mléku. Aby došlo k infekci musí do organismu člověka proniknout 
určité množství viru HIV, hovoříme o tzv. infekční dávce. Jsou známy pouze tři způsoby 
přenosu infekce HIV: 

1. Nechráněným pohlavním stykem. 
Jde o nejčastější cestu přenosu. Vysoce riziková je kondomem nechráněná soulož do 
pochvy a konečníku s partnerem, u něhož si nejsme naprosto jisti, že je HIV negativní. 
Bez rizika není ani nechráněná soulož do úst (orální sex). Riziko je nejvyšší při 
nechráněném styku do konečníku, jak pro pasivního partnera při styku dvou mužů, tak i 
pro ženu u heterosexuálních párů. Riziko přenosu infekce HIV z muže na ženu je výrazně 
vyšší než z infikované ženy na muže, což souvisí s vyšším množstvím viru HIV ve 
spermatu než v poševním sekretu.  
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Dostatečnou ochranu, i když ne stoprocentní, poskytuje pouze kondom (prezervativ). 
Přerušovaná soulož ani hormonální antikoncepce nepředstavuje vůbec žádnou ochranu 
před infekcí HIV a jinými sexuálně přenosnými infekcemi. Poševní pesar snižuje riziko 
HIV jen nepatrně.  

Riziko nákazy virem HIV dále zvyšuje přítomnost jiných sexuálně přenosných infekcí, 
oděrek a poranění v oblasti pohlavních orgánů. Vhodné je tedy používat při chráněném 
sexuálním styku zvlhčující prostředky, tzv. lubrikační gely. Je nezbytné používat 
lubrikační prostředky na bázi vodních roztoků. Lubrikační prostředky na tukové bázi totiž 
ochranné vlastnosti latexového kondomu narušují.  
Také při orálním sexu, tedy při dráždění pohlavních orgánů partnera ústy, nelze možnost 
nákazy vyloučit. Riziko se zvyšuje při kontaktu úst s ejakulátem (spermatem a 
preejakulační tekutinou), poševním sekretem a zejména při styku s menstruační krví. 
Obdobně je tomu při výskytu jiných sexuálně přenosných infekcí u některého z partnerů. 
Ochranou je buď použití kondomu u muže nebo alespoň zamezení styku s pohlavními 
sekrety jak u muže, tak u ženy. 

2. Krevní cestou  
a) podáním infikované krve nebo krevních přípravků. V současné době je tento způsob 
přenosu v rozvinutých zemích, mezi které naše země patří, téměř vyloučen.V České 
republice jsou od roku 1987 všichni dárci krve kontrolováni, zda jejich krev není 
infikována virem HIV. Při drobných poraněních je nebezpečí nákazy virem HIV od 
infikovaného člověka nepravděpodobné, protože k infekci je třeba určité množství viru. Je 
však třeba se vyvarovat společnému užívání hygienických potřeb, jako kartáčku na zuby 
a žiletkám, stejně tak jako nedostatečně sterilizovaným nástrojům při provádění 
některých kosmetických úkonů (tetování, propichování ušních boltců, piercing apod.).  
b) při injekčním užívání drog Sdílení injekčních jehel, stříkaček i roztoku drogy může vést 
k infekci HIV u injekčních uživatelů drog, pokud je některý z nich nakažen virem HIV. V 
dnešní době představuje přenos infekce HIV u injekčních uživatelů drog nejčastější 
způsob přenosu v některých zemích jižní a východní Evropy. 
 
3. Z matky na dítě  
Těhotná žena infikovaná virem HIV může nákazu přenést i na své dítě jak během 
těhotenství, porodu tak i kojením. Dnešní medicína je schopna omezit riziko přenosu 
infekce HIV z matky na dítě asi o dvě třetiny a snížit nebezpečí zdravotní zátěže pro 
matku. Pokud se žena rozhodne těhotenství ukončit, je HIV pozitivita zdravotním 
důvodem k interrupci.  

Těhotné ženy se rutinně testují na přítomnost viru HIV, aby v případě pozitivního nálezu 
mohla být u nich nasazena profylaxe či léčba a snížilo se tak riziko přenosu infekce HIV 
na novorozence. Z téhož důvodu se HIV pozitivním matkám nedoporučuje kojení. Toto 
vyšetření se může provést i bez souhlasu těhotné ženy.  
 
Jak se virus HIV nepřenáší ?  
Virus HIV se nepřenáší: Při běžném společenském styku Například podáním ruky, 
používáním telefonního sluchátka, během společného pobytu v místnosti. Společným 
užíváním nádobí. Nikdy nebyla prokázaná HIV infekce u členů domácnosti, kteří s HIV 
pozitivním bydleli, ale neměli s ním sexuální styk a nesdíleli s ním injekčně drogy. 
Polibkem Sliny HIV pozitivního sice mohou obsahovat HIV virus, ale ve velmi malém 
množství. Navíc jsou ve slinách obsaženy látky, které virus ničí. Přenos HIV viru touto 
cestou nebyl nikdy prokázán. 
Za ne zcela bezpečné lze ovšem považovat tzv „ hluboké“ neboli „francouzské“ líbání, kdy 
může dojít k drobným poraněním v ústech. Objímáním Existují sexuální praktiky (např. 
tzv. „petting“), které lze označit z hlediska možností přenosu HIV jako nerizikové. Sem 
patří objímání, mazlení, dráždění pohlavních orgánů rukou partnera či partnerky bez 
kontaktu s jeho spermatem či s poševním sekretem. V sauně, v bazénu Pokud ovšem 
někdo, jako staří Římané, nepoužívá těchto zařízení k sexuálním radovánkám. Hmyzem 
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Nejpřesvědčivějším důkazem je, že i přes vysoký výskyt bodavého hmyzu v Africe se 
dosud nepodařilo prokázat přenos viru HIV po bodnutí hmyzem. Navíc bylo prokázáno, že 
se virus HIV nemnoží v zažívacím ústrojí hmyzu.  
Co říká tzv. „test na AIDS“ ? “Test na AIDS“ Informuje zda člověk byl nebo nebyl 
infikován virem HIV. Detekují se HIV protilátky nebo antigen viru HIV. Tento test je 
pozitivní nejen u všech osob s klinickými příznaky AIDS, ale i u všech bezpříznakových 
nosičů viru HIV. Přibližně po 2-3 měsících od nákazy virem HIV lze již laboratorním 
vyšetřením prokázat HIV protilátky nebo antigen viru HIV. Do té doby nemusí být HIV 
infekce laboratorním vyšetřením prokazatelná – hovoříme o tzv. „imunologickém 
okénku“. V tomto období ovšem infikovaná osoba je nositelem velkého množství viru 
HIV. Při nechráněném sexuálním styku, při sdílení injekčních pomůcek a při darování krve 
v tomto období představuje vysoké riziko pro své okolí.  

Pozitivní výsledek HIV testu neprokazuje onemocnění AIDS, ale pouze přítomnost viru v 
organismu. Diagnózu AIDS může stanovit jen lékař na základě klinického vyšetření HIV 
pozitivního člověka.  

Rozvoji HIV infekce se lze účinněji bránit, pokud budete vědět, že jste HIV pozitivní a 
budete se včas léčit. HIV infekci dosud vyléčit neumíme, ale léčbou lze život HIV 
infikovaných osob významně prodloužit a zkvalitnit. 
Negativní výsledek HIV testu znamená, že jste se nenakazili virem HIV, ovšem pokud byl 
test proveden až po 3 měsících po posledním rizikovém chování. Negativní výsledek také 
neznamená, že se nemůžete nakazit v budoucnu. Sdělení negativního výsledku by mělo 
být doprovázeno změnou chování.  
Negativní výsledek neznamená, že musí být negativní i váš sexuální partner. Infekcí HIV 
se lze nakazit i při jediném nechráněném sexuálním styku. Jindy spolu žijí páry rizikově 
několik let a k přenosu nákazy z HIV pozitivního partnera na druhého nedojde. Jestliže 
vás někdo chce přesvědčit o svém zdraví písemným výsledkem svého HIV testu, 
uvědomte si, že takový výsledek má jen omezenou časovou platnost. Člověk, který střídá 
sexuální partnery a nedodržuje zásady bezpečnějšího sexu, se během doby od provedení 
HIV testu mohl nakazit již několikrát !  

Kde lze si nechat provést test na HIV?  
Test na HIV se provádí ve většině zdravotních ústavů (kde si klient vyšetření zpravidla 
hradí), v sedmi AIDS centrech bývalých krajských měst a u každého praktického lékaře, 
kde vyšetření hradí zdravotní pojišťovny. Žadatel za vyšetření na HIV v některých 
zdravotních ústavech platí určitý poplatek. Ve výjimečných případech může lékař 
zdravotního ústavu provést test i bezplatně. 

 

 
Kdy byste měli jít na HIV test ?  
Mezi nejčastější důvody, které člověka vedou k provedení testu na HIV protilátky patří:  
1. Trvale rizikové chování. V rámci poradenství lze alespoň doporučit, jak riziko snížit.  
2. Nahodilé rizikové chování. Vhodné je provedení HIV testu za 2-3 měsíce po rizikovém 
chování. Po tu dobu je potřeba se chovat bezpečně (sexuální styk pouze s kondomem 
nebo abstinence).  
3. Před vytvořením nového partnerského vztahu. Partneři by měli podstoupit vyšetření 
společně (pokud ten druhý není bez sexuálních zkušeností) a musí si být jisti, že se 
alespoň 2 měsíce před testem chovali bezpečně.  

Kam byste měli jít na HIV test? 
Viz seznam vybraných poraden pro HIV testování uvedený na konci brožurky. 
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Kam byste neměli jít na HIV test ? 
V případě rizikového chování, nikdy nehledejte odpověď na případnou obavu z infekce 
HIV na transfúzním oddělení. 
Testy na HIV se provádějí u všech krevních dárců ze vzorku krve spolu s dalšími testy 
ověřujícími zda je dárce zdravý a bez jakéhokoliv rizika .  
Dárce krve svým podpisem předodběrového dotazníku potvrzuje, že odpověděl pravdivě 
na všechny otázky týkající se zdravotních rizik – např. úzkého kontaktu s osobou 
infikovanou virem HIV, sexuální promiskuity, sexuálního styku mezi muži, prostituce, 
injekčního užívání drog v posledním roce nebo i v letech minulých atd. V případě 
poskytnutí nepravdivých údajů se dárce vystavuje odpovídajícím právním důsledkům.  
Je-li u dárce krve s rizikovým chováním zjištěn pozitivní test na HIV, závažnou pohlavní 
infekci nebo nosičství protilátek viru hepatitidy B a C, je dotyčný dárce okamžitě z 
dárcovství vyřazen a evidován v Národním registru dárců krve, který je přístupný všem 
transfúzním oddělením v ČR.  
Dárcovství krve je vyhrazeno lidem zdravým bez jakéhokoliv rizikového chování a v 
žádném případě nesmí být prostředkem k rozptylování případných obav z důsledků 
rizikového chování. V takové situaci vyhledejte jiná odběrová místa v ČR, např. zdravotní 
ústav – Poradnu pro AIDS (viz seznam vybraných poraden pro HIV testování uvedených 
na konci brožurky). Zde Vám test na HIV mohou provést i anonymně, případně i 
bezplatně. Můžete se také obrátit na kteréhokoliv praktického či jiného lékaře (mimo 
lékařů transfúzních oddělení), který vám provede test na HIV, a je-li pod jménem, hradí 
jej zdravotní pojišťovny.  

 
Prevence HIV/AIDS Protože se sexuálním životem bývají obvykle spojena určitá rizika je 
prevence HIV/AIDS spojena se změnami sexuálního chování. Kromě sexuální abstinence 
existují další dvě strategie účinné prevence HIV/AIDS:  
• Vzájemná věrnost dvou sexuálních partnerů. Pokud dojde k porušení věrnosti, pak je 
třeba nejméně dva měsíce zůstat bez sexuálních styků nebo přejít k praktikám 
bezpečnějšího sexu, než HIV test vyloučí případnou HIV infekci. 

• Bezpečnější sex. Riziko infekce virem HIV nemusí vést k velkým úzkostem a omezením 
ani u lidí, kteří dosud nemají stálého partnera, pokud dodržují zásady bezpečnějšího 
sexu. Mezi ně patří důsledné použití kondomu a vhodného lubrikačního gelu při každé 
souloži do pochvy i konečníku. Bezpečnějším sexem rozumíme také provádění tzv. 
„nekoitálních praktik“, (mazlení, tělesné dotyky a sexuální dráždění bez soulože) při nichž 
může rovněž dojít až k plnému sexuálnímu uspokojení bez přímého pohlavního styku.  

Drogám je pochopitelně lepší se zcela vyhnout, zejména jejich injekčnímu užití.  
Pokud k nim ovšem člověk sáhne, měl by mít vždy jen svou jehlu, stříkačku a roztok 
drogy. 
Předcházet nákaze virem HIV je zdánlivě jednoduché. Lidské sexuální chování se ale 
neřídí jen rozumem. Proto je tak složité. Důležité je nejen abychom lépe kontrolovali své 
chování, ale abychom si uměli o citlivých a intimních otázkách života promluvit se svým 
partnerem či partnerkou.  
Některé poradny, odběrová místa a telefonní linky pomoci: 

 
Národní linka pomoci AIDS „HELP LINE AIDS“ 
bezplatné volání z kteréhokoliv místa ČR pondělí - pátek 13-18 hod. tel.: 800 1 44444  

„Bezplatná nonstop linka pomoci AIDS ČSAP“ 
tel.: 800 800 980  
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Obr. Virus HIV 
 
 
 
 
 
 

Říše: Prvobuněční (Protocellulata) 
2 oddělení: Bakterie (Bacteria) 
                   Sinice (Cyanophyta) 

 
Bakterie (Bakteria) 
- jedná se o heterotrofní organismy ( jako zdroj uhlíku přijímají organické látky) i 

autotrofní organismy (dovedou si sami syntetizovat organické látky z oxidu uhličitého, 
př. Některé druhy mají schopnost fotosyntézy – pak je označujeme jako 
fotosyntetizující bakterie) 

 
Stavba těla bakteriální buňky: 
- na povrchu bakterie se nachází POUZDRO, jehož hlavní funkce je ODOLNOST), pod 

pouzdrem se nachází buněčná stěna a pod je cytoplazmatická membrána 
- uvnitř bakterie najdeme cytoplazmu  a v ní do kruhu stočené molekuly DNA 

(deoxyribonukleová kyselina) = plazmidy (plazmidy mají schopnost pronikat z buňky 
do buňky, v buňce mohou existovat ve více kopiích) 

- v cytoplazmě navíc najdeme zásobní látky – GLYKOGEN,  
-                                                                         KYSELINU β-HYDROXYMÁSELNÁ 
- Základní složkou v buněčné stěně je PEPTIDOGLYKAN = MUREIN 
- V cytoplazmě najdeme jádro – uvnitř jádra je chromozom – na něm je lokalizována 

nukleová kyselina – nositelka genetické informace (dědičnosti) 
 
- organely pohybu: fimbrie (nepohyblivé, kratší) a bičíky (pohyblivé, delší) 

 
- za nepříznivých podmínek vytvářejí SPORY – tak, že zahustí si svou cytoplazmu 

ztrátou vody, odolnost těchto spor je velmi vysoká, od – 190 do + 100 °C 
 

- za příznivých podmínek spora praskne a bakterie opět obnoví plně svou funkci, je plně 
životaschopná 
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Dělení bakterií podle tvaru: (viz učebnice Biologie, str. 20) 
1) kulovitý 
Kok 
Diplokok 
Streptokok 
Stafylokok 
Sarcina 
 
2)   tyčinkovitý 
bacily 
vibria 
spirily 
spirocheta 
mykobakterie 
 
 
Dělení bakterií podle počtu bičíku:  
Monotricha 
Peritricha 
Lofotricha 
Amfitricha 
 
 
 
Rozmnožování bakterií: 
1) Nepohlavně  
- dělením – nejjednodušší způsob nepohlavního rozmnožování 
- nejprve se musí replikovat (zdvojnásobit) chromozom (DNA), poté roste do délky, pak 

se vytvoří přehrádka (přepážka) a buňka se rozdělí, vzniknou dvě buňky totožné jako 
buňka původní  

- za příznivých podmínek trvá toto rozmnožování 20 min. 
 
2) Pohlavně 
- dva jedinci se k sobě přiblíží a vymění si část svého genetického materiálu 

(chromozomu) 
 
 
Význam bakterií: 
a) Pozitivní 
b) Negativní 
 
Pozitivní – bakterie mají velký význam v půdě, rozkládají odumřelé zbytky těl rostlin a 
odpadní látky živočichů na neústrojné, ve vodě rozpustné, které jsou přijímány jako živiny 
kořeny rostlin – tento proces ozn. jako mineralizace  
- nitrifikační bakterie – aerobní bakterie, přeměňují amoniak na dusičnany (oxidace) 
- denitrifikační bakterie – anaerobní, přeměňují dusičnany na dusík a nebo až na 

amoniak (redukce) → význam: při provzdušňování půdy 
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- hlízkovité bakterie – žijí na kořenech bobovitých rostlin (čeleď: Fabaceae), dokážou 
vázat vzdušný dusík a měnit ho na organickou formu, tzv. vázači dusíku 

- hnilobné a kvasné bakterie – nacházejí se v tlustém střevě např. u člověka, rozkládají 
nestrávené zbytky potravy, které se nestihly rozložit, dále pak vytvářejí některé 
důležité vitamíny – např. vitamín K (má význam při srážlivosti krve) 

- bakterie mléčného a octového kvašení – využití při přípravě potravin, např. octa, 
mléčné výrobky (Kiška, Zákys, Podmáslí,…) 

 
Negativní – bakterie způsobující onemocnění, ozn. jako patogenní 
- diplokoky - kapavka 
- pneumokoky – zápal plic 
- streptokoky – angína, spála 
- stafylokoky – nežity (Nežit se vytvoří, když se zanítí a infikuje bakteriemi chlupový 

váček. Shluk nežitů se nazývá karbunkl. Trvale se vyskytující nežity znamenají 
oslabenou odolnost vůči nemocem v důsledku stresů, vyčerpání nebo skryté, hlouběji 
uložené infekce, jako je zubní váček. Může pomoci zlepšení výživy a životního 
stylu.)  

- salmonely – salmoneloza, tyfus 
- vibria – cholera 
- mykobacteria – TBC (tuberkulosa) 
- Clostridium tetani – tetanus 

 
 

 
Obr. Clostridium tetani způsobující onemocnění tetanus 
 
 
- Clostridium botulli – produkují jed botulotoxin – je 100 000 x jedovatější než hadí 

jed, v konzervách, citlivé na převaření  
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- Spirochaeta pallida – syfilis 
 

 
Obr. Spirochaeta pallida způsobující pohlavní nemoc syfilis 
 
 

 
Ochrana proti bakteriím: 
a) aktivní – očkování – tělo si samo vytváří protilátky 
b) pasivní – léky – tělo si protilátky nevytváří, protilátky jsou obsaženy přímo v lécích, 

př. Antibiotika, sulfonamidy 
 
 
Sinice (Cyanophyta) 
- jsou prokaryotní, autotrofní organismy 
- stavba těla: na povrchu je slizový obal, pod ním se nachází buněčná stěna a 

cytoplazmatická membrána, v cytoplazmě se nacházejí tylakoidy (ty vznikly 
doškrcením cytoplazmatické membrány) 

- na tylakoidech je lokalizován chlorofyl a (důležitý pro průběh fotosyntézy) 
- kromě chlorofylu obsahují sínice asimilační barviva: β-karoten a proteinová barviva: 

modrý fykocyan, červený fykoerytrin 
- množství barviv se u jednotlivých druhů liší a jejich kombinací vzniká široká škála 

barev 
- jejich zbarvení tak může být od žlutozelené → zelené → modré → hnědočervené → 

červené 
- zásobní látkou je sítnicový škrob 
 
Dva typy sinic: 
a) jednobuněčné 
b) vláknité 
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Jednobuněčné – vývojově starší, zůstávají po dělení často pohromadě, spojené vrstvami 
slizovitých obalů, př. Jednořadky – Nostoc 
 

 
Obr. Sinice rodu Nostoc sp. 
 
Vláknité – vývojově mladší, je u nich vyvinuta pochva, v níž jsou uloženy buňky za 
sebou 
- některé druhy, např. Anabaena, mají vmezeřené heterocysty (=tvarově odlišné buňky 

schopné vázat vzdušný dusík), v rýžovitých oblastech obohacují substrát o dusíkaté 
látky 

 
Obr. Vláknitá sinice r. Anabaena sp. (het – heterocysta) 
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Rozmnožování sinic: 
a) dělení – jednobuněční sínice 
b) hormogonie – vláknité, hormogonie jsou několikabuněčná vlákna, která se oddělují 

od mateřského vlákna a dorůstají v nová  
 
- kromě toho vytvářejí sinice akinety – klidové spory, které vzniknou spojením 

několika vegetativních buněk a vytvořením tlusté buněčné stěny, akinety mají 
schopnost klíčení, tak že se jejich obsah přemění v hormogonii, která protrhne stěnu 

 
 
Výskyt sinic: rostou ve vodě, vlhké půdě, na skalách, na kůře stromů 
- v rybnících a jezerech se někdy za parného léta vytváří na hladině tzv. vodní květ, 

neboť se pomnoží a zbarví hladinu do modrozelena, negativní význam: ubírají kyslík 
rybám, hrozí jejich úhyn 

 
- barva Rudého moře je podmíněna sinicí Trichodesmium erythraeum 
 
Význam sinic: žily zde už před 3 miliardami let, podílely se na  sycení praatmosféry 
kyslíkem, sínice jsou první vegetací osídlující holé skály a připravují tak podmínky pro 
pozdější uchycení jiných organismů 
 
 
Prochlorofyty (Prochlorophyta) 
- prokaryotické, autotrofní organismy,  
- jsou součástí nanoplanktonu oceánů a moří 
- sestavbou buněk se podobají sinicím 
- v tylakoidech však obsahují chlorofyl a , chlorofyl b, karotenoidy 
- nález chlorofylu b potvrzuje vývojovou spojitost tohoto oddělení s eukaryotickými 

nižšími organismy 
 
  
JADERNÍ (EUKARYOTA) 
Říše: Rostliny (Plantae) 
Podříše: Nižší rostliny (Protobionta) 
Podříše: Vyšší rostliny (Cornobionta) 
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Stavba a struktura rostlinné buňky   
Buňka - základní stavební jednotka každého organismu. 
 
Dělení buněk: 

1. Prokaryotická  - bakterie, sinice 
2. Eukaryotická – rostliny, houby, živočichové 

 
- rostlinná buňka je eukaryotická 
 
- ve srovnání s prokaryotickou je větší 
- liší se od ní strukturou jádra a jaderných chromozomů, navíc obsahují celou řadu 

biomembránových organel 
 
- ve srovnání s buňkou živočišnou 
- má rostlinná buňka buněčnou stěnu, jejichž hlavní složkou je CELULÓZA (u hub – 
CHITIN) 
- rostlinná buňka má PLASTIDY (chloroplasty, chromoplasty, leukoplasty) 
- liší se biochemickou aktivitou – způsobem výživy  
- tvarovou rozmanitostí, specializací 
 
 
Jádro (nucleus, karyon) 
- je zřetelně ohraničeno od cytoplazmy (na rozdíl od buňky prokaryotické) 
- Funkce: řídící centrum buňky, je zde uložena genetická informace (nositelka 

dědičnosti) 
 
- Stavba:  
- karyoteka = jaderná blána, s póry 
- karyoplazma = polotekutá hmota uvnitř jádra, 
- chromozomy – vláknité útvary, lokalizována DNA 
- jadérko – může jich být více  
 
Chromozom 

     - Počet chromozomů je různý podle druhu 
- Tělesné buňky obsahují dvojnásobný počet ch. (diploidní) 2n počet chromozomů 
- Pohlavní buňky obsahují jednoduchou sadu (haploidní) n chromozomů 
- Stavba: centromera, chromatidy, satelit 
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Počet chromozomů u různých organismů 
 

počet chromozomů  
organismus jádro  

tělesné buňky (2n) 
jádro  

pohlavní buňky (n) 
člověk 46 23 

kukuřice 20 10 
hrách setý 14 7 

 
 
Mitochondrie 
- Tyčinkovité až kulovité útvary 
- Počet v 1 buňce: až 100 ks 
- Má 2 biomembrány:  

 Vnější – hladká, na povrchu 
 Vnitřní  - vybíhá do nitra organely v řadu vychlípenin – kristy 

- Funkce: aerobní dýchání, tvorba E (nutná pro životní děje v buňce!!!) 

 

vnější membrána 

vnitřní membrána 
vybíhající v „kristy“ 
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Endoplazmatické retikulum (ER) 
 
- membránový systém kanálků, vychlípenin, váčků 
- 2 typy ER:  
1. Hladké – bez ribozómů 
2. Hrubé (drsné) – s ribozómy 
- RIBOZOMY – syntéza bílkovin (proteosyntéza) 
- HLADKÉ ER - syntéza glykolipidů 
 
 
 

        
Obr. Endoplazmatické retikulum, vlevo – drsné ER s ribozómy, vpravo – hladké ER 
bez ribozómů 
 
 
 
Golgiho aparát 
 - název podle italského vědce Camilla Golgiho 
- soustava plochých měchýřků 
- probíhají zde biochemické reakce, upravují se zde látky přicházející z ER (bílkoviny, 
sacharidy – celulosa,…) 
- úzce komunikuje s jádrem 
 
 
Lysozom 
- měchýřky s trávicími enzymy např. hydroláza 
Fce: trávicí 
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Vakuola 
- více se vyskytují u rostlin 
- na povrchu je biomembrána = tonoplast, oddělující vakuolu od cytoplazmy 
- obsah vakuoly = buněčná šťáva (obsahuje nejrůznější látky, ale i enzymy – zúčasňující 
se metabolických přeměn) 
- mladá buňka – obsahuje hodně vakuol 
- stará buňka – obsahuje jen jednu vakuolu 
 
 
 
Plastidy 
3 typy: 
 
1. CHLOROPLASTY - zelené 
2. CHROMOPLASTY - barevné 
3. LEUKOPLASTY – bezbarvé 
 
Chloroplasty 
- ohraničeny biomemránou 
- uvnitř je bílkovinná plazma = stroma 
- ve stromě jsou tylakoidy (=síť uzavřených biomembrán) 
- stupňovitě na sebe nasedající tylakoidy vytvářejí grana 
- grana obsahují: zelený chlorofyl, asimilační barvivo  
- probíhá v nich fotosyntéza 
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Chromoplasty 
- obsahují barviva: 
 
1. Červená – karotenoidy 
2. Žlutá – xantofyly 
 
- zbarvují květy a plody 
- asimilační barviva nejsou rozpustná ve vodě 
 
 

 
Obr. Chromoplasty přítomné v rajčatech 
 
 
 
Leukoplasty 
- bezbarvé 
- nacházejí se v neosvětlených částecnh rostlin – kořenech, oddéncích, ve vnitřních 
částech stonků,… 
- hromadí se v nich zásobní látky (škrob, bílkoviny, lipidy) 
 
 
 
Cytoskelet buňky (kostra) 
Tvořen 2 útvary: 
 
1. Mikrofilamenta = vláknité 
2. Mikrotubuly  = trubicovité 
 
Mohou se zkracovat a natahovat, umožňují pohyb cytoplazmy. 
Podílejí se na vzniku dělícího vřeténka – při mitóze. 
 
 
Povrch buňky kryjí: 
 Buněčná stěna – hlavní složka u rostlin: celulosa (buničina), u hub – chitin, u dřevin 

– lignin (dřevovina) 
                    propustná pro všechny látky,  
                            fce: ochranná, kycí              
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 Cytoplazmatická membrána – polopropustná (semipermeabilní), tvořena 
dvojvrstvou fosfolipidů a prostoupena bílkovinou, na bílkovinu je napojen 
polysacharidový řetězec 

 

 
 

 
 
 
Uvnitř buňky: 

 je základní cytopalzma (=cytosol) – bezbarvá viskózní hmota, která je 
prostředím pro existenci vnitrobuněčných složek (organel), cytoplazma obsahuje 
různé anorganické látky (vodu, ionty) i organické látky (sacharidy, lipidy, 
proteiny), cytosol je v neustálém pohybu (dynamická), probíhají zde biochemické 
reakce 

 v cytoplazmě se ukládají mnohé látky a produkty jejich metabolismu: 
 Škrobová zrna 
 Mikrokapénky tuků 
 Krystalické inkluze – krystalky šťavelanu vápenatého 
 U některých rostlin  - silice (miříkovité, hluchavkovité,…) 
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Obr. Rostlinná buňka – cy-cytoplazma, cm-cytoplazmatická membrána, ch – 
chloroplast, g – Golgiho aparát, dr – ER drsné, br – ER hladké, bs – buněčná stěna, p – 
póry, ja – jadérko, j – jádro, m – mitochondrie, v – vakuola. 
 
 
 
 
 

Rozmnožování buněk 
 
Rozmnožování buněk (buněčné dělení) je podmínkou zvětšování objemu živé hmoty 
– růstu organismu. 
 
3. typy rozmnožování: 
1) amitóza – přímé dělení (jen u prokaryotních buněk) 
2) mitóza – nepřímé dělení (u eukaryotických buněk) 
3) meióza – pohlavní dělení (u eukaryotických buněk) 
 
MITÓZA – nepřímé dělení se skládá z: 

a) karyokineze – rozdělení jádra 
b) cytokineze – rozdělení cytoplazmy, „zbytku“ buňky 
 
Mitóza má 4. fáze: 
1) profáze 
2) metafáze 
3) anafáze 
4) telofáze 
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Profáze 
- chromozomy se začnou zkracovat, ztlušťovat a stávají se viditelnými 
- blána jaderná (karyoteka) se rozpadne a z části cytoskeletu, konkrétně z mikrotubulů 

se vytvoří dělící vřeténko 
 

Metafáze 
- chromozomy se seřadí svými centromerami do centrální roviny (ekvatoriální) 
- vytvoří se monaster (útvar podobný hvězdě) 

 
Anafáze 

- chromozomy se v místě centromery rozdělí podélně a chromatidy (sesterské 
chromozomy) jsou zkracováním mikrotubulů dělícího vřeténka přitahovány 
k opačným koncům buňky (dochází ke cytokinezi) 

- vytvoří se diaster (dvě hvězdy na opačných pólech) 
 

Telofáze 
- dělící vřeténko zaniká 
- chromozomy se protahují a přestávají být viditelné 
- okolo chromozomů se začne vytvářet jaderná blána, objevují se jadérka 
- uprostřed buňky se vytváří cytoplazmatická přepážka, která posléze rozdělí 

mateřskou buňku na dvě buňky ozn. dceřiné 
 

Dceřiné buňky rostou, sesterské chromozomy (chromatidy) se zdvojnásobí – dochází 
k replikaci DNA (děj se označuje jako duplikace chromozomů). 
Dceřiné buňky se postupně mění na nové buňky mateřské. 
Doba mezi dvěma děleními se nazývá INTERFÁZE. 
 
 
      DCEŘINÁ BUŇKA (2n) 
 
MATEŘSKÁ BUŇKA (2n) 
 

     DCEŘINÁ BUŇKA (2n) 
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Obr. Mitóza 
I-II – Profáze, III-IV – Metafáze, V-VI – Anafáze, VII-VIII - Telofáze  
 
 
MEIÓZA (pohlavní dělení) 

=  je zvláštní způsob dělení, při kterém vznikají haploidní pohlavní buňky (gamety) nebo 
haploidní výtrusy (spory) 
 
Chromozomy jsou v buněčných jádrech tělových (somatických) buněk vždy v párech. 
Jeden chromozom pochází od samčího organismu, druhý od samičího. Párové 
chromozomy  se označují jako homologické chromozomy. Párová přítomnost 
chromozomů v jádře se označuje jako diploidie. 
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Meiotické dělení se uskutečňuje v zárodečných tkáních a probíhá ve dvou po sobě 
následujících dělení, označovaných jako první zrací dělení (reprodukční) a druhé zrací 
dělení (ekvační). 
Obě dělení probíhají ve čtyřech fázích.  
První zrací dělení (reprodukční) 
 
Profáze I 
- se rozpouští blána jaderná (karyoteka) a jadérko, chromozomy se stávají viditelnými 
- homologické chromozomy se přikládají svými centromerami  k sobě a vytvářejí 

chromatidové tetrády 
- přitom dochází někdy k výměně úseků jejich chromatid (rekombinační proces   

crossing – over) 
 
Metafáze I 
- tetrády se svými centromerami uspořádají v centrální rovině buňky (monaster) 
 
Anafáze I 
- nastává oddělení tetrád 
- zkracují se mikrotubuly dělícího vřeténka táhnou chromozomy (celé) k opačným 

koncům buňky 
- každý chromozom sestává ze dvou chromatid 
 
Telofáze I 
- mateřská buňka se rozdělí na dvě dceřiné buňky (jsou haploidní!!!!) 
 
Druhé zrací dělení (ekvační) 
 = je mitózou obou dceřiných haploidních buněk 
- zahrnuje pět 4 mitotické fáze: 
 
Profáze II 
- v každé dceřiné buňce se vytvoří dělící vřeténko 
 
Metafáze II 
- chromozomy se uspořádají v centrální (ekvatoriální) rovině – vytvoří se monaster 
 
Anafáze II 
- centromery chromozomů rozdělí a chromatidy (sesterské chromozomy, tedy půlky 

chromozomů) jsou zkracujícími se mikrotubuly dělícího vřeténka taženy k opačným 
koncům buněk 

 
Telofáze II 
- obě dceřiné buňky se rozdělí 
- vzniknou tedy 4 buňky s haploidním počtem chromatid ve svých jádrech 
- chromozomy se prodlužují, přestávají být viditelnými 
- dochází k replikaci DNA a duplikaci chromatid 
 
- buňky se postupně diferencují v pohlavní buňky (nebo spóry) 
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Obr. Meióza 
 
 
 
Osmotické jevy v buňce 
 
Osmóza – je jednostranná difúze molekul rozpouštědla  přes polopropustnou 
(semipermeabilní) membránu roztoku 
 
Vložíme-li do vody nádobu s polopropustným dnem, naplněnou roztokem rozpuštěné 
látky, pronikají malé molekuly vody přes polopropustné (semipermeabilní) dno. 
- voda nařeďuje roztok  a jeho objem se zvětšuje 
 
- zatímco buněčná stěna má vlastnosti propustné (permeabilní) pro částice určité 

velikosti, cytoplazmatická membrána a tonoplast mají vlastnosti polopropustné 
 

- nachází-li se rostlinná buňka ve vodě nebo v roztoku s nízkou koncentrací 
rozpuštěných látek, pronikají molekuly vody přes cytoplazmatickou membránu a 
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tonoplast do vakuoly, která zvětšuje objem a cytoplazma vyvíjí tlak na buněčnou 
stěnu, tzv. turgor 

 
- naopak nachází-li se buňka v roztoku s větší koncentrací rozpuštěných látek, než má 

buněčná šťáva, pohybují se molekuly vody přes tonoplast a cytoplazmatickou 
membránu z buňky ven 

 
- vakuola zmenšuje svůj objem, cytoplazma se odtrhává od buněčné stěny – nastává 

plazmolýza 
 

- prostředí, které má větší osmotickou hodnotu, než je osmotická hodnota buněčné 
šťávy ve vakuole, se označuje jako hypertonické 

 
- prostředí, které má nižší osmotickou hodnotu, než je osmotická hodnota buněčné 

šťávy ve vakuole, se označuje jako hypotonické 
 

- stejné osmotické hodnoty prostředí i buněčné šťávy ve vakuole se označují jako 
izotonické 
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