3. biosféra

Obr. 3.1 – V mořských hlubinách panují velmi nepříznivé podmínky pro život: vysoký tlak vody, úplná tma, nízké teploty a nedostatek
potravy. V takových podmínkách mohou přežít jen dobře přizpůsobené organismy. Mezi taková přizpůsobení patří schopnost produkovat vlastní světlo, jako v případě hlubokomořské medúzy na obrázku. → 3A

Biosféra je tvořena obrovským množstvím organismů. Jejich seznam je velmi dlouhý, tvoří ho přibližně
1 800 000 položek a nově popsané druhy přibývají
každoročně po tisících. Není to proto, že by tak rychle vznikaly, ale proto, že o životě na Zemi víme stále
ještě málo. Odhaduje se, že organismů může být asi
10 milionů. Nové druhy organismů jsou popisovány
jednak díky výpravám do málo prozkoumaných oblastí,
jednak díky dokonalejším vědeckým metodám. A kdo
patří mezi rekordmany rostlinné a živočišné říše?
Nejvyšší strom na světě, sekvoj vždyzelená, roste v kalifornském národním parku Redwood a měří 115,6 m.
Nejstarší známou rostlinou je zřejmě keř Lomatia tasmanica rostoucí pouze na jednom místě na ostrově Tasmánie. Dnes netvoří žádná semena a rozmnožuje se jen
vegetativně – větev, která se dotkne země, zakoření a po

čase se oddělí od mateřské rostliny. Předpokládá se, že
všechny keře tohoto druhu vznikly z jediné mateřské
rostliny, která vyklíčila před více jak 43 tisíci lety.
Největším zvířetem na světě je trubýš pochybný,
medúza měřící až 50 m. Nejtěžším suchozemským
zvířetem je slon africký, jeho hmotnost je až 7,5 t. Nejdelším savcem světa je plejtvák obrovský dosahující
délky až 34 m. Nejrychlejším suchozemským zvířetem
je gepard, dokáže běžet rychlostí až 120 km za hodinu.
Rekordmanem v dlouhověkosti je želva sloní. Dožívá
se až 120 let. K nejchytřejším živočichům patří kromě
člověka lidoopi. Dále pak delfíni, sépie, velcí papoušci,
šimpanzi, sloni a psovité šelmy. A největší zvíře všech
dob? Dinosaurus Amphicoelias fragillimus, býložravec, který žil před 150 miliony let, byl dlouhý 62 m,
vysoký 25 m a vážil 130 t.
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Život na Zemi
Co umožnilo vznik života na Zemi?
Země je dosud jediným známým vesmírným tělesem, na
kterém existuje život. Proto se předpokládá, že pro vznik života
jsou nezbytné určité základní podmínky, které byly splněny
právě jen na Zemi: přítomnost vody v kapalném skupenství,
přítomnost určitých organických látek (aminokyselin), příz
nivá poloha ve vesmíru (např. vzdálenost od hvězdy) a možná
překvapivě prostředí bez přítomnosti kyslíku.
Víme, že pro většinu organismů je dnes kyslík nezbytný. Pro
první organismy byl však jedovatý. Tyto organismy produkovaly
kyslík jako odpadní produkt svých životních pochodů, takže se
jeho podíl v atmosféře postupně zvyšoval. Kyslík začaly využívat
až složitější organismy, které se vyvinuly později [3.2].
Otázka, zda existuje život i jinde ve vesmíru, lidi vždy zají
mala a zajímá. Vzhledem k velikosti vesmíru lze předpokládat,
že se někde může vyskytovat planeta podobná Zemi. Existen
ce takové planety však neznamená, že je na ní život. V rámci
sluneční soustavy se uvažovalo o možnosti života na Marsu.
Vesmírné sondy pracující na Marsu však existenci žádných
forem života dosud jednoznačně neprokázaly (s. 34–35).
Do jakých základních skupin se organismy dělí?
Život na Zemi se vyvinul do mnoha různých podob [3.3].
Dnešní živé organismy jsou velmi rozmanité, ale přesto tvoří
navzájem příbuzné skupiny. Každá skupina má soubor svých
charakteristických znaků, kterými se liší od ostatních, napří
klad velikost, tvar a stavbu těla nebo způsob života.
Vědci třídí živé organismy do tří základních skupin (podrob
nosti o třídění organismů najdete v kapitole 4). Největší z nich
tvoří eukaryotické (jaderné) organismy, které jsou tvarově vel
mi rozmanité. Dobře je znáte, protože mezi ně patří například
rostliny, houby nebo živočichové. Dalšími dvěma skupinami
jsou bakterie a archea (z řeckého archaios = prastarý). Obě sku
piny zahrnují mikroskopické jednobuněčné organismy, které
se často označují společným názvem bakterie [3.4].
Čím je ovlivněna rozmanitost organismů?
Rozmanitost života není dána jen růzností organismů, ale
i rozmanitostí přírodního prostředí. Různé organismy jsou totiž
přizpůsobeny k životu v různých prostředích. Stejný typ prostředí
pak obvykle obývají různé organismy s podobnými přizpůso
beními danému typu prostředí (např. různé pouštní organismy
jsou přizpůsobeny nedostatku vody). Takovou skupinu potom
nazýváme přírodní společenstvo [3.5].

Obr. 3.2 – I dnes existují na Zemi organismy, pro
které je atmosférický kyslík jedovatý. Příkladem
může být bakterie Spirochaeta americana, která žije ve velmi slaných usazeninách na dně jezera
Mono v Kalifornii (USA). K životu potřebuje prostředí, které je pro naprostou většinu organismů
žijících na Zemi smrtelné.

Kvíz
Jeden listnatý strom průměrného vzrůs
tu vyprodukuje za jeden slunečný den
asi tisíc litrů kyslíku. Takové množství
spotřebuje/spotřebují:
a) čtyři lidé za tři dny,
b) jeden člověk za tři dny,
c) jeden člověk za tři hodiny.

organismy

eukaryota
rostliny
houby
živočichové
bakterie

archea

Obr. 3.4 – Základní skupiny organismů

...a teď vy!
3A) Čím se mohou živit hlubokomoř
ské organismy? → Obr. 3.1
3B) Pokuste se odhadnout, jaké skupiny
organismů jsou na obrázku zastoupeny.

→ Obr. 3.3

3C) Uveďte příklady organismů žijících
ve vyobrazených přírodních společen
stvech. → Obr. 3.5
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Obr. 3.3 – Zástupci různých skupin organismů žijící dnes na Zemi → 3B

a

b

c

d

e

f

Obr. 3.5 – Příklady přírodních společenstev: (a) poušť, (b) moře, (c) louka, (d) les, (e) mokřad, (f ) velehory → 3C
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hledání života
První americký program meziplanetárních sond
se jmenoval Pioneer (= průkopník) [3.6]. Byl
rozdělen na několik období. V každém obdo
bí se zkoumala určená část sluneční soustavy.
Z celkem deseti pokusů o vypuštění sond Pio
neer v letech 1958 až 1960 se zdařily pouze tři.
Další sondy, vypuštěné ve druhé polovině 60. let,
zkoumaly zemské a sluneční magnetické pole,
kosmické záření a tzv. sluneční vítr. Pro mezi
planetární výzkum byly ale z tohoto programu
nejpřínosnější až sondy Pioneer 10 a Pioneer 11,
které byly vyslány k Jupiteru a Saturnu.
Sonda Pioneer 10 odstartovala 3. března 1972
a v následujícím roce, poté co úspěšně prolétla
pásem planetek mezi drahami Marsu a Jupite
ru, podala první zprávy o této oblasti. Začátkem
prosince 1973 prolétla v malé vzdálenosti kolem
Jupiteru a pokračovala dál – pryč ze sluneční
soustavy [3.7].
Sonda Pioneer 11 (stejná jako Pioneer 10, říka
lo se jí proto dvojče) odstartovala 6. dubna 1973.
Původně měla být její dráha stejná jako dráha
Pioneeru 10, ale protože se ukázalo, že přístroje
vydržely účinky vysoké radiace, která je v blíz
kosti Jupiteru, byl Pioneer 11 nasměrován ještě
blíže k této planetě a jeho cesta k Saturnu byla
zrychlena. Odtud sonda vyslala k Zemi úžasné
záběry Saturnu, saturnových prstenců a měsíců.
Poslední dvě sondy z programu Pioneer byly
vyslány v roce 1978 k Venuši. Tím byl zakončen
dvacetiletý program prvního amerického mezi
planetárního výzkumu.
Výsledky misí ukázaly další možnosti ve výzku
mu vesmíru, který v současné době provádějí
sondy Voyager (= cestovatel) [3.8].
Meziplanetární výzkumy jsou velmi drahé
a vědecky náročné, proto se při nich mnohdy
kosmické agentury a státy spojují. Sonda Cassini,
společný projekt americké NASA, Evropské kos
mické agentury (ESA) a Italské kosmické agentu
ry (ASI), byla vyslána na oběžnou dráhu kolem
Saturnu v roce 1997, cíle dosáhla v roce 2004.
Odhalila, že na jednom ze saturnových měsíců,
Enceladu [3.9], existují tři základní podmínky
pro existenci života: voda v tekutém skupenství,
teplo a organické látky. Vědci tvrdí, že pokud
existuje na Enceladu život, pak ve formě mikro
bů nebo jiných jednoduchých organismů, které
přežijí v extrémních podmínkách. Zároveň však
varují před předčasnými závěry – přímé důkazy
přítomnosti života na tomto měsíci zatím chybí.

Obr. 3.6 – Od začátku příprav na vyslání sond Pioneer 10 a 11 vědci věděli, že
rychlost sond jim umožní opustit sluneční soustavu a vydat se do mezihvězdného prostoru. Proto byly sondy vybaveny poselstvím pro mimozemské civilizace.
Na jejich anténní konstrukci byla umístěna pozlacená hliníková plaketa.
Na destičce (o rozměrech 229 × 152 mm) je vyryta postava muže a ženy. Jejich
pozadí tvoří silueta sondy a ve spodní části je schéma sluneční soustavy a dráha
sondy. V levé části destičky je vyznačena poloha sluneční soustavy vzhledem
k centru Galaxie a 14 pulsarům (pulzujícím hvězdám pravidelně měnícím intenzitu záření). Pro vyjádření číselných hodnot musel být zvolen způsob, kterému by
mohl porozumět kdokoli bez znalosti našeho písma a řeči. Jestli se sondy setkají
na své cestě vesmírem s inteligentními mimozemskými bytostmi, které rozluští
informace na plaketě, to se my už bohužel nedozvíme.

...a teď vy!
3D) Proč meziplanetární lety nepilotují lidé? → Obr. 3.7
3E) Na co se vědci soustředí při pátrání po existenci života na jiných
tělesech sluneční soustavy? → Obr. 3.10
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Obr. 3.7 – Jupiter (vlevo) je pátou a zároveň největší planetou sluneční soustavy. Patří
mezi tzv. plynné obry. Obíhá kolem něj více než 60 měsíců, ale jen čtyři z nich dosahují
větší velikosti. Jedním z nich je Europa (vpravo dole). Europa je přibližně stejně velká
jako Měsíc Země. Povrch Europy je pokryt silnou vrstvou ledu, pod kterou se předpokládá
existence rozsáhlých oceánů udržovaných v tekutém stavu teplem vycházejícím z nitra
Europy. Kvůli přítomnosti obrovského množství tekuté vody vědci považují Europu za jedno z mála míst ve sluneční soustavě, kde by mohl existovat život. Od roku 1973 proletělo
kolem Jupiteru celkem sedm automatických sond, které ale nebyly uzpůsobeny k přistání
na jeho měsících. → 3D

Obr. 3.9 – Enceladus (nahoře) je jedním z 33 dosud objevených
měsíců Saturnu. Díky fotografiím pořízeným sondou Cassini se ukázalo, že nejde o klidné těleso, ale že se na něm odehrává bouřlivá
geologická činnost, a to hlavně kolem jeho teplého, jižního pólu.
Gejzíry ledové tříště zde tryskají do výše desítek kilometrů (dole).
Nově zjištěné informace o tomto měsíci dávají alespoň příslib, že
i zde může existovat obyvatelné prostředí.

Obr. 3.8 – Také sondy Voyager nesou na
své palubě poselství. Měděný pozlacený
disk je vlastně gramofonová deska obsahující záznam 115 obrázků, 55 pozdravů
v různých jazycích, 35 přírodních i umělých
zvuků a 27 záznamů hudby. Disk je uložen
v hliníkovém pouzdru, na jehož povrchu je
vyryto schéma znázorňující původ sondy
a návod k použití disku.

Obr. 3.10 – Robotické vozítko Mars Exploration Rover.
V letech 2003 a 2004 byla k Marsu vyslána dvě stejná vozítka
pojmenovaná Spirit a Opportunity. Jejich úkolem bylo zkoumat
povrch Marsu, zejména hledat stopy po působení vody. Údaje
získané pomocí těchto zařízení by měly vědcům také usnadnit
odpověď na otázku, zda je život na Marsu vůbec možný. I přes
úspěšnost mise však tuto odpověď stále neznáme. → 3E
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Co mají jednotlivé organismy společné?
Přestože se jednotlivé skupiny organismů navzájem naprosto
liší vnějším vzhledem, mají ve skutečnosti podobný základ,
jejich těla jsou složena a fungují podobným způsobem. Každý
živý organismus se nějak chová a projevuje, v jeho těle pro
bíhají určité pochody či procesy. Projevy, které jsou společ
né téměř všem živým organismům, označujeme jako proje
vy života. Projevů života je celá řada, ale jen několik z nich je
možné označit za společné pro všechny nebo téměř všechny
organismy. Mezi hlavní projevy života patří příjem potravy či
výživa, dýchání, vylučování, růst a vývin, pohyb, reakce na
vnější podněty, rozmnožování a dědičnost, buněčná stavba
a schopnost evoluce [3.12].

Stavba těl organismů
Co je základní stavební jednotkou organismů?
Přestože jsou živé organismy svým vzhledem navzájem tak
rozdílné (jako například rostliny a živočichové) mají jednu
důležitou společnou vlastnost. Jejich těla jsou složena z drob
ných komůrek vyplněných tekutinou. Tyto komůrky nazý
váme buňky. Buňka je základní stavební jednotkou každého
živého organismu.
Existují i nebuněčné formy života, např. viry (s. 53), ty však
právě vzhledem k této zvláštnosti nejsou obvykle považovány
za živé organismy.
Co mají všechny buňky společného?
Buňky jsou většinou mikroskopické velikosti, pouhým okem
neviditelné. Buňky všech živých organismů mají několik spo
lečných vlastností, i když dalšími vlastnostmi se mohou lišit
[3.11]. Nejdůležitější společnou vlastností je, že tekutina uza
vřená v buňce, cytoplazma, je na povrchu buňky obalena ten
kou blankou, která se nazývá cytoplazmatická membrána.
Cytoplazmu prostupuje síť vláken, která poskytují buňce oporu
a tvoří vlastně vnitřní kostru buňky. Tato síť se nazývá cyto
skelet (skelet = kostra) [3.13].
Cytoplazma je tvořena ze tří čtvrtin vodou, ale je to spíše
polotekutá až rosolovitá hmota. Je zásobárnou všech důležitých
látek nezbytných ke správnému fungování buňky, probíhá v ní
většina buněčných dějů. Cytoplazmatickou membránu utvářejí
dvě vrstvy molekul. Její nejdůležitější vlastností je, že umožňuje
průchod dovnitř i ven z buňky jen některým látkám. Posky
tuje tedy buňce ochranu a zároveň jí umožňuje kontakt s oko
lím. Vzhledem k této vlastnosti o cytoplazmatické membráně
říkáme, že je polopropustná.

Jan Evangelista Pur
kyně (1787–1869),
český lékař, biolog,
filosof a básník, je
prvním vědcem, kte
rý přisoudil buňkám
zásadní význam pro
život. Svou teorii
přednesl na sjezdu
německých přírodovědců a lékařů v Pra
ze v roce 1837. O rok později němečtí
vědci, botanik Matthias Jacob Schleiden
a fyziolog Theodor Schwann, objevili, že
rostlinné i živočišné buňky mají jádro.
Dospěli k závěru, že všechny živé sou
stavy se skládají z buněk. Na vzniku této
převratné teorie má velký podíl i badatel
ská práce J. E. Purkyně, který patří mezi
nejuznávanější světové vědce.

a

b

c

d

Obr. 3.11 – Buňky mohou nabývat různých velikostí, tvarů a funkcí. Na obrázcích jsou: (a) pylové
zrno lilie, (b) nervová buňka, (c) chlup na listu,
(d) červená krvinka. → 3F

...a teď vy!
3F) Jaké funkce mají jednotlivé buň
ky? Proč mají právě takový tvar? → Obr.

3.11

3G) Existují u každého zobrazeného
organismu všechny základní projevy
života? → Obr. 3.12
3H) Zapojte fantazii a pokuste se od
hadnout, co potřebuje buňka k životu
a které její součásti znázorňuje obrázek.

→ Obr. 3.13
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Obr. 3.12 – Pro většinu organismů jsou společné hlavní projevy života: (a) příjem potravy, (b) dýchání, (c) vylučování, (d) růst a vývin,
(e) pohyb, (f ) reakce na vnější podněty, (g) rozmnožování a dědičnost, (h) buněčná stavba, (ch) schopnost evoluce. → 3G
Obr. 3.13 – Mohlo
by se zdát, že na
obrázku je ztvárněn
tajuplný podmořský
svět či vesmírné
město budoucnosti.
Ve skutečnosti se
však jedná o ilustraci
vnitřního prostoru
buňky. Lidé dosud
všechny zákonitosti
fungování tohoto
složitého světa
neznají. → 3H
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Jaké základní typy buněk rozeznáváme a z čeho se skládají?
Buňky se podle vnitřního uspořádání (složitosti) dělí na dva
základní typy: buňky prokaryotické a eukaryotické.
Buňka prokaryotická [3.14] má velmi jednoduchou stav
bu. Je tvořena cytoplazmou a cytoplazmatickou membránou,
kterou z vnější strany ohraničuje pevná buněčná stěna. Ta
dává buňce stálý tvar. V cytoplazmě nejsou žádné další útvary
kromě shluků molekul vykonávajících různé funkce, z nichž
nejvýznamnější je uzavřená molekula DNA (s. 42). Prokary
otická buňka se vyskytuje pouze u bakterií a archeí. Vyvinula
se dříve než buňka eukaryotická.
Buňka eukaryotická [3.15, 3.19] má mnohem složitější stav
bu. Je zpravidla několikanásobně větší než buňka prokaryotic
ká [6.19]. Buněčná stěna je vytvořena jen u některých skupin
eukaryotických organismů (rostlin, hub), jiné ji postrádají (živo
čichové). V cytoplazmě eukaryotických buněk jsou přítomny
další útvary, které se nazývají buněčné organely. Od okolí je
odděluje membrána. Každá buněčná organela má svoji důleži
tou funkci a společně zajišťují fungování buňky. Eukaryotic
kými buňkami jsou tvořena těla eukaryotických organismů,
tedy například rostlin, hub a živočichů.
K nejdůležitějším organelám patří buněčné jádro, mito
chondrie, plastidy, vakuoly, endoplazmatické retikulum a Gol
giho aparát.
Buněčné jádro je nejdůležitější buněčnou organelou, pro
tože řídí chod buňky. Je ohraničeno jadernou membránou
a tvoří ho především nukleová kyselina (DNA), která je nosi
telkou dědičné informace [3.18]. V buněčném jádře je vlastně
uložen „úplný návod“, jak celé tělo určitého organismu sestavit
a jak má fungovat. Mitochondrie [3.16] jsou složité organe
ly, které zásobují buňku energií potřebnou k jejímu správné
mu fungování. Plastidy se vyskytují jen u některých skupin
organismů, hlavně u rostlin. Dají se rozdělit na několik typů,
k nejdůležitějším patří chloroplasty. V chloroplastech probíhá
fotosyntéza [3.17, 3.20]. Vakuoly se vyskytují jen u některých
skupin organismů, zejména u rostlin, a slouží jako zásobárny
různých látek.
Endoplazmatické retikulum pomáhá tvořit látky důležité
pro chod buňky, především tuky a bílkoviny. Ribozomy jsou
velmi malé organely (nejsou však obaleny membránou), kte
ré zajišťují tvorbu bílkovin. Vyskytují se i v prokaryotických
buňkách. Golgiho aparát přebírá produkty endoplazmatic
kého retikula, dále je zpracovává a přemísťuje je.
Buňky se dělí procesem zvaným buněčné dělení, při kterém
z jedné mateřské buňky vznikají obvykle dvě dceřinné buňky.
Současně se dělí také buněčné jádro a další organely.

vlákno

buněčná
stěna
DNA

pouzdro

cytoplazmatická
membrána

ribozom
cytoplazma
bičík

Obr. 3.14 – Prokaryotická buňka neobsahuje
složité buněčné organely ani jádro. U prokaryotických organismů schopných fotosyntézy, např.
sinic, jsou v cytoplazmě přítomna také tělíska
obsahující chlorofyl (tzv. tylakoidy). U některých
bakterií se mohou vyskytovat vakuoly. Na povrchu
buňky bývá kromě buněčné stěny často vytvořeno také pouzdro. Obvykle jsou přítomna vlákna
a jeden nebo více bičíků sloužících k pohybu.

Obr. 3.18 – Buněčné jádro (červeně) se vyskytuje téměř ve všech eukaryotických buňkách
(výjimkou jsou např. dospělé červené krvinky
savců). Vnitřní oporu poskytuje buňce síť vláken
cytoskeletu (žlutě).

Internet
http://multimedia.mcb.harvard.edu
animace vnitřního života buňky (The
Inner Life of the Cell)
...a teď vy!
3CH) Při fotosyntéze vzniká kyslík
a cukr. Jaké látky jsou k tomu potřeba?

→ Obr. 3.17

3I) Jaké jsou základní rozdíly mezi živo
čišnou, rostlinnou a bakteriální buňkou?

→ Obr. 3.19
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Golgiho aparát
jádro

mitochondrie

vnější
membrána

vlákno cytoskeletu
DNA

záhyby vnitřní
membrány

Obr. 3.16 – Mitochondrie je organela
přítomná ve všech eukaryotických buňkách.
Obsahuje složitě zvlněné membrány, na
kterých probíhá výroba energeticky bohatých
sloučenin – „buněčného paliva“. Mitochondrie
mají vlastní DNA (a ribozomy).
vnitřní
membrána

vnější
membrána

ribozom

cytoplazmatická
membrána
endoplazmatické retikulum

Obr. 3.15 – Eukaryotická živočišná buňka postrádá plastidy a často i vakuoly. Na
povrchu je kryta pouze cytoplazmatickou membránou, buněčná stěna chybí.

buněčná stěna
cytoplazmatická membrána

vakuola

DNA
váčky
s chlorofylem

Obr. 3.17 – Chloroplast je organela typická
pro rostlinné buňky. Obsahuje váčky s chlorofylem (nazývané tylakoidy), v nichž probíhá
fotosyntéza. Plastidy mají podobně jako mitochondrie vlastní DNA (a ribozomy). → 3CH

jádro

mitochondrie

cytoplazma

chloroplast

Obr. 3.19 – Eukaryotická
rostlinná buňka obsahuje
kromě dalších organel také
plastidy, například chloroplasty. Pro rostlinné buňky jsou
typické velké vakuoly, které
slouží jako zásobní organely.
Buňka je na povrchu vyztužena pevnou buněčnou stěnou.
Rostlinné buňky obsahují
i ostatní buněčné organely
(endoplazmatické retikulum,
Golgiho aparát, ribozomy)
a cytoskelet, které nejsou na
obrázku zobrazeny. → 3I

Obr. 3.20 – Rostlinné buňky obsahující
chloroplasty – drobná okrouhlá zeleně
zbarvená tělíska
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Jak se liší jednobuněčné a mnohobuněčné organismy?
Těla některých organismů jsou tvořena jen jedinou buňkou.
Takové organismy se označují jako jednobuněčné [3.2, 3.12h].
Mezi jednobuněčné organismy patří například bakterie (s. 57),
prvoci a některé řasy.
Složitější organismy, jejichž těla jsou tvořena mnoha buň
kami, se označují jako mnohobuněčné [3.12a–g, ch]. Mnoho
buněčná těla tvoří výhradně eukaryotické organismy, zejména
houby (s. 65), rostliny a živočichové.
Jsou všechny buňky tvořící těla organismů stejné?
Buňky tvořící těla mnohobuněčných organismů se větši
nou liší tvarem a také funkcí, kterou v organismu zajišťují
[3.11]. Buňky se stejnou funkcí se sdružují do skupin, které
u rostlin a hub nazýváme pletiva [3.20, 3.21] a u živočichů
tkáně [3.22].
Pletiva a tkáně pak tvoří části těl organismů s určitou funkcí,
které nazýváme orgány. Tělo členěné na orgány mají všech
ny složitější mnohobuněčné organismy. Orgány rostlin jsou
kořen, stonek, list, květ, plod a semeno [3.24].
Živočišných orgánů bývá obvykle větší počet. Tvoří soustavy
s určitou funkcí, které nazýváme orgánové soustavy. Orgány
lidského těla jsou například hltan, jícen, žaludek, dvanáctník,
střevo, játra či slinivka břišní a společně s dalšími orgány tvoří
trávicí soustavu [3.25].
Jakými látkami jsou tvořena těla organismů?
Jak už víme, všechny látky na Zemi jsou tvořeny chemický
mi prvky a jejich sloučeninami. Tyto chemické látky existují
v podobě atomů a molekul.
Také těla organismů jsou složena z chemických prvků a slou
čenin [3.23]. Obsahují desítky různých chemických prvků, ale
z největší části jsou tvořena jen kyslíkem, uhlíkem, vodíkem
a dusíkem. Složitější sloučeniny obsahující uhlík se nazývají
organické sloučeniny, ostatní sloučeniny se nazývají anor
ganické.
Těla organismů jsou tvořena organickými i anorganický
mi sloučeninami. Mezi nejvýznamnější anorganické slouče
niny tvořící těla živých organismů patří voda, která napří
klad u člověka tvoří téměř dvě třetiny hmotnosti jeho těla.
Mezi nejvýznamnější organické sloučeniny v tělech organis
mů patří cukry (zdroj energie), tuky (zásobní funkce), bílko
viny (stavební látky) a nukleové kyseliny (nositelé genetické
informace). K dalším významným organickým sloučeninám,
které ovlivňují složité pochody v tělech organismů, patří také
enzymy a hormony (s. 42).

Obr. 3.21 – Vodivé pletivo (obarveno tmavě
červeně) rozvádí rostlinou vodné roztoky. Zároveň
tvoří oporu rostlinného těla (zejména u suchozemských rostlin). → 3J

Obr. 3.22 – Buňky svalové tkáně jsou pružné
a mají schopnost stažení (kontrakce). → 3K

Kvíz
Tipněte si, které buňky (rostlinné či živo
čišné) jsou největší a jaké mají rozměry.
Poznámka
Biochemie = věda zabývající se chemic
kými pochody v živých organismech
...a teď vy!
3J) Jaké společné vlastnosti mají buňky
vodivého pletiva? → Obr. 3.21
3K) Svalová tkáň je součástí některých
orgánů a orgánových soustav. Kterých?

→ Obr. 3.22

3L) Jak asi vznikly pojmy „pletivo“
a „tkáň“? Co vyjadřují? → Obr. 3.23
3M) Které rostlinné orgány jsou, a kte
ré nejsou na obrázku znázorněny?

→ Obr. 3.24

3N) Znáte další orgánové soustavy lid
ského těla? → Obr. 3.25
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Obr. 3.23 – Lidský prst (a) je pokryt kůží (b), která je jedním z orgánů našeho těla. Svrchní vrstva kůže je tvořena pokožkou (c), tkání
složenou z buněk (d) podobného tvaru a funkce. Uvnitř buněk se pak nacházejí buněčné organely, například mitochondrie (e). Mitochondrie obsahují kromě jiných struktur například ribozomy (f ). Ribozomy jsou složeny ze dvou velkých a složitých molekul (g). Molekuly
se skládají z atomů (h, ch). → 3L
Obr. 3.24 – Rostlinné tělo je podobně
jako tělo živočichů
členěno na orgány.
Na obrázku jsou vidět
pouze některé z nich.
Řada druhů rostlin
určité typické orgány
dokonce vůbec nemá.
Existují například rostliny, které se obejdou
bez kořenů či listů.
→ 3M

Obr. 3.25 – Jednou
ze základních orgánových soustav
lidského těla (a těl
všech obratlovců) je
trávicí soustava. Tato
soustava slouží k příjmu potravy, jejímu
zpracování, vstřebání
živin a vyloučení
nestrávených zbytků.
Skládá se z mnoha
orgánů. → 3N
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Chemie života
nejdůležitější organické sloučeniny v organismech

Cukry

Cukry jsou nejrozšířenější organické látky. Tvoří největší podíl organické hmoty na
Zemi. Jednoduché cukry slouží jako „palivo“, jsou snadno stravitelné a jsou okamžitým
zdrojem energie pro organismy. Složitější cukry slouží v tělech organismů jako zásobní
látky (například škrob) nebo stavební materiál (například celulóza nebo chitin). Exis
tuje mnoho druhů cukrů, nejznámější je sacharóza neboli řepný cukr, která se u nás
používá jako běžné sladidlo. Ne všechny cukry mají sladkou chuť.

Tuky

Tuky slouží v buňkách jako zásoba energie, ale jsou i důležitou složkou ve stavbě
buňky, například buněčné membrány jsou složeny převážně z tuků. Tuky jsou látky
nerozpustné ve vodě.

Bílkoviny

Bílkoviny jsou základní stavební látkou živé hmoty. Skládají se z jednodušších organic
kých látek – aminokyselin. Bílkoviny se vyskytují v mnoha různých formách a podo
bách a kromě stavební funkce mají i řadu dalších důležitých funkcí. Tvoří významnou
a nenahraditelnou složku potravy složitějších živočichů včetně člověka.

Nukleové kyseliny

Nukleové kyseliny jsou nositeli genetické informace. U eukaryotických organismů
jsou obsaženy především v buněčném jádru a v některých buněčných organelách,
u bakterií a archeí plavou v cytoplazmě. Dva nejdůležitější typy jsou RNA a DNA.

Enzymy

Enzymy jsou druhem bílkovin. Umožňují většinu chemických reakcí v buňce, ale samy
se reakce neúčastní. Bez přítomnosti enzymů by některé základní pochody v buňce
vůbec nemohly probíhat.

Hormony

Hormony jsou látky vylučované buňkami. Tyto látky ovlivňují jiné buňky – hormony
tedy přenášejí informace a pokyny uvnitř organismu. Hormony jsou většinou spojo
vány s živočichy, ale vyskytují se i u jiných skupin organismů včetně rostlin.

DNA byla poprvé izolována už v 19. století, ale tehdy ještě
nebyl jasný její význam. Ve třicátých letech 20. století bylo
zjištěno, že DNA nese genetickou (dědičnou) informaci.
Zlomem v bádání byl výzkum několika týmů vědců, ze
kterého vzešel poznatek o struktuře molekuly DNA – vědci
zjistili, že tvoří dvojitou šroubovici. Za tento objev obdrželi
Francis Crick, James Watson a Maurice Wilkins v roce
1962 Nobelovu cenu za fyziologii a medicínu [3.26].
Dalším krokem bylo zjištění, jak vlastně funguje přenos
genetické informace, a od toho se odvíjela i možnost „pře
číst“ ji. Vědci usilovně pracovali na rozluštění dědičných
informací, zkoumali, jak jsou v organismech zakódovány
jejich vlastnosti. Nejprve se zabývali různými jednobuněč
nými organismy, poté rostlinami a živočichy. Na přelomu
tisíciletí bylo víceméně dokončeno „čtení“ lidské dědič
né informace, v různém stupni rozpracovanosti je i čtení Obr. 3.26 – J. Watson a F. Crick u modelu molekuly DNA sestaveného v roce 1953
dědičné informace jiných organismů.
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Objev struktury DNA a přečtení genetické informace člově
ka patří mezi největší vědecké události 20. století. Možnost
pracovat s genetickou informací ovlivnila rozvoj řady věd
ních oborů, které využívají vliv genů na podobu organismů
– úpravou konkrétních částí DNA se např. zvyšuje užitkovost
hospodářských zvířat nebo odolnost rostlin.
Analýzu DNA lze provést ze všech tkání lidského těla, včet
ně kostí, nehtů, vlasů, šupinek kůže a podobně [3.27]. Gene
tická analýza tak pomáhá v pátrání po zločincích, při určová
ní rodičovství nebo při diagnostikování některých chorob.

Enzymy jsou bílkoviny, které umožňují chemické přeměny
v živých organismech. Význam enzymů spočívá v ovlivňová
ní chemických reakcí. V lidském organismu je asi 3 000 růz
ných druhů enzymů, známé jsou například enzymy trávicí. Obr. 3.27 – Odběr lidské DNA je velice snadný, získává se stěrem
Do trávicího ústrojí je vylučují slinné žlázy, žaludeční stěna buněk ústní sliznice.
a slinivka břišní. Trávicí enzymy umožňují štěpení potravy
na menší vstřebatelné molekuly. Další enzymy, které jsou zde
přítomny, umožňují štěpení bílkovin a štěpení tuků.
V lidském těle zajišťují hormony, podobně jako u jiných živo
čichů, růst a správné fungování jednotlivých orgánů i celého
organismu. Jsou produkovány na různých místech v těle.
Mezi orgány, které hormony produkují, patří např. podvěsek
mozkový, štítná žláza, nadledvinky, vaječníky u žen a varla
ta u mužů. Hormony působí buď jen na jeden cílový orgán,
nebo na více tkání a orgánů. Regulují např. růst a obnovu
tkání, pohlavní vývoj nebo látkovou výměnu. Tak třeba
adrenalin, o kterém jste už jistě slyšeli (adrenalinové sporty,
adrenalinové dárky...), je základním hormonem tzv. stresové
reakce. Je vyměšován kůrou nadledvinek a společně s dal
ším hormonem, kortizolem, udržují organismus při životě
v zátěžové situaci a to tak, že působí proti sobě: adrenalin
nabudí tělo k co největším výkonům, kortizol naproti tomu
tělo chrání před poškozením účinky adrenalinu. Působením
adrenalinu se např. rozšiřují cévy, urychluje se srdeční čin
nost, zlepšuje se dýchání, zvyšuje se hladina cukru v krvi,
rozšiřují se zornice (do očí vstupuje více světla). Činnosti, při
kterých se uvolňuje do krve více adrenalinu, prospívají fyzic
kému i duševnímu zdraví.
Hormony hrají důležitou roli i v životě rostlin [3.28].

Obr. 3.28 – Žloutnutí a opad listů stromů i jiných rostlin v podzimních měsících nezpůsobují přímo nízké teploty nebo zkracující se
doba slunečního záření, ale rostlinné hormony. Hormonem, který
řídí opad listů, je kyselina abscisová.

Rosalind Elsie Franklinová (1920–1958) [3.29], britská věd
kyně v oborech biofyzika, chemie a biologie, se významně
podílela na odhalení stavby molekuly DNA. Jako žena-vědky
ně se ve své době setkávala s mnoha nesnázemi. Ženy neměly
přístup do univerzitní jídelny, nemohly se stýkat s vědci-muži
při tradičních večerních diskusích apod. Franklinová jako
první pořídila řadu unikátních fotografií DNA. Protože pod
cenila ochranu autorství svého výzkumu a s výsledky své prá
ce se netajila, využil její fotografie konkurenční vědecký tým.
Třebaže měla na objevu DNA největší zásluhy, Nobelovu cenu
obdrželi v roce 1962 pouze její kolegové. Zemřela předčasně
Obr. 3.29 – Rosalind Elsie Franklinová
v nedožitých 38 letech na rakovinu.
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Shrnutí a opakování

Pro vznik života na Zemi byla nezbytná voda
v kapalném skupenství, jednoduché organické
látky, příznivá poloha ve vesmíru a prostředí bez
přítomnosti kyslíku. Rozmanité organismy tvoří
navzájem příbuzné skupiny, které mají společné
znaky, např. velikost, stavbu a tvar těla či způsob
života. Organismy dělíme do tří základních skupin
na eukaryotické (jaderné) organismy, jež jsou tva
rově velmi rozmanité (např. rostliny, houby a živo
čichové), a mikroskopické jednobuněčné organismy
bakterie a archea. Různé organismy jsou přizpů
sobeny životu v různých prostředích, kde vytvářejí
přírodní společenstva. Téměř pro všechny orga
nismy jsou společné projevy života, např. příjem
potravy, dýchání, vylučování, růst a vývin, pohyb,
reakce na vnější podněty, rozmnožování a dědič
nost, buněčná stavba a schopnost evoluce.
Základní stavební jednotkou každého orga
nismu je buňka. Buňky dělíme podle vnitřního
uspořádání na prokaryotické a eukaryotické. Pro
karyotická buňka má jednoduchou stavbu, tvoří

ji zejména: buněčná stěna, cytoplazmatická mem
brána, cytoplazma a DNA. Eukaryotická buňka
je větší a má mnohem složitější stavbu. Tvoří ji
buněčná stěna (kromě živočišných buněk), cyto
plazmatická membrána, cytoplazma a buněčné
organely: buněčné jádro (s DNA), mitochondrie,
plastidy (zejména chloroplasty), vakuoly a další
(ribozomy, endoplazmatické retikulum, Golgiho
aparát). Organismy, které jsou tvořeny jen jednou
buňkou (např. bakterie či prvoci), nazýváme jed
nobuněčné. Složitější organismy tvořené mnoha
buňkami označujeme jako mnohobuněčné. Buň
ky se stejnou funkcí se sdružují do skupin, kte
ré u rostlin a hub nazýváme pletiva, u živočichů
tkáně. Pletiva a tkáně tvoří části těl organismů
– orgány. Orgány pak u živočichů tvoří soustavy
s určitou funkcí – orgánové soustavy. Těla orga
nismů jsou složena z chemických prvků a slouče
nin. Mezi nejvýznamnější organické sloučeniny
v tělech organismů patří cukry, tuky, bílkoviny,
nukleové kyseliny, enzymy a hormony.

Otázky a úkoly

1. Jaké podmínky musely nastat, aby mohl na Zemi vzniknout život? Potřebovaly první organismy
k životu kyslík?
2. Které znaky jsou typické pro příbuzné skupiny organismů?
3. Do jakých základních skupin třídíme organismy?
4. Co vyjadřuje termín „přírodní společenstvo“? Jmenujte některá přírodní společenstva, charakteri
zujte je a uveďte příklady organismů, které v nich žijí.
5. Vysvětlete, co jsou to projevy života, a některé uveďte.
6. Uveďte zásadní rozdíly mezi prokaryotickou a eukaryotickou buňkou.
7. Jaký význam má pro buňku cytoplazmatická membrána a buněčná stěna?
8. Kde můžete v buňce nalézt DNA?
9. Popište funkci mitochondrie, chloroplastu a vakuoly. Proč jim říkáme buněčné organely?
10. Které buňky tvoří těla mnohobuněčných organismů?
11. Co jsou to pletiva a tkáně? Co pletiva a tkáně tvoří?
12. Co jsou to orgánové soustavy a čím jsou tvořeny? Uveďte příklady orgánů a orgánových soustav
u člověka.
13. Z kterých chemických prvků jsou tvořena těla organismů? Které chemické sloučeniny jsou pro
organismy nejdůležitější?

•

Zamyslete se: Co vědcům z různých zemí světa umožňuje orientaci v obrovském množství popsa
ných organismů? Jak se organismy pojmenovávají? A kolik druhů organismů dnes asi žije na
Zemi?

