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Biochemie

• Obor zabývající se procesy uvnitř organismů a procesy související s 
organismy

• O co se biochemici snaží
• Pochopit, jak funguje život

• Pochopit, jak fungují nemoci

• Pochopit, jak funguje lidské tělo



Organismus

• Entita, která projevuje vlastnost „žít“

• Jednobuněčné
• Protisté (řasy, prvoci)
• Bakterie
• Archea

• Mnohobuněčné
• Živočichové
• Rostliny
• Houby



Protisté



Bakterie





Archae nalezeny v extrémních podmínkách



Z čeho se skládají živočichové

• Biogenní prvky (podílejí na složení živočichů z 99%)
• Vodík, kyslík, draslík, uhlík

• Minerální soli
• Kationty: Na+, K+, Ca2+, Mg2+, Cu2+, Fe2+, Fe3+,  

• Anionty: 𝐼−, 𝐶𝑙−, HCO3
−, NO3

−, H2PO4
−, SO4

2−

• Nedostatek těchto prvků může organismus vážně poškodit!



K čemu slouží biogenní prvky a minerály

• Vytváří důležité sloučeniny a biostruktury v těle
• Př: fosfát je součástí molekuly ATP, Ca2+ vytváří rostlinné membrány

• Vytváří důležité bílkoviny
• Fe je součástí hemoglobinu, Zn je součástí inzulinu

• Fungují jako metabolické regulátory
• Mg2+ aktivuje některé enzymy

• Udržují iontovou rovnováhu
• Na+, K+, Cl- se využívají při přenosu nervového vzruchu

• Udržují osmotický tlak buňky



Voda 

• Život vznikl ve vodě a proto je voda nutné pro všechny biochemické 
reakce. Pro reakce jsou podstatné tyto její vlastnosti:
• Je to dobré rozpouštědlo

• Má velkou tepelnou kapacitu (udržuje vhodnou teplotu)

• Má značné povrchové napěti

• Lidské tělo se skládá ze 60% z vody, lidská buňka z 80%







Metabolismus

• Metabolismus označuje chemické reakce probíhající v organismu 
katalyzované enzymy

• Katabolismus = látky jsou štěpeny na jednodušší složky
• Např: rozložení komplexních sacharidů na jednoduché

• Anabolismus = látky vznikají z jednodušších složek
• Např: buňky rostou nebo se množí





Typy organismů dle metabolismu

Rozdělení dle získávání energie

• Fototrofní – získávají energii pro metabolické reakce ze světla

• Chemotrofní – získávají energii oxidací makroživin

Rozdělení dle zdroje uhlíku

• Autotrofní – jediný zdroj uhlíku je oxid uhličitý

• Heterotrofní – uhlík získávají ve formě složitých sloučenin



Fotosyntéza



Vztah mezi fototrofy a chemotrofy



Vztah mezi fototrofy a chemotrofy



Vztah mezi fototrofy





Makroživiny

• Jsou to látky, které živočichové spotřebovávají ve velkém množství pro 
získání chemické energie

Sacharidy Bílkoviny Tuky



Bílkoviny



Bílkoviny

• Slouží pro
• Tvorbu a obnovu tkání

• Zajišťují transport látek v organismu

• Jsou zdrojem energie

• Jejich nejmenší stavební látka se nazývá aminokyseliny – ty se teprve 
v organismu užívají
• Esenciální (tělo není schopno si je samo vyrobit)

• Neesenciální (tělo si je schopno vyrobit z esenciálních)



Bílkoviny

• Plnohodnotné – mají všechny 8 typů esenciálních aminokyselin
• Mléčné výrobky
• Syrovátka
• Vejce (ideál z pohledu stravitelnosti)
• Maso

• Neplnohodnotné – nemají zastoupeny všechny typy aminokyselin
• Luštěniny
• Obiloviny
• Zelenina
• Brambory
• Ideálem je sója



Bílkoviny



Tuky



Tuky

• Podílí se na 
• stavbě buněk
• chrání před únikem tepla
• umožňují vstřebávání vitamínů
• tvoří hormony

• Hromadí se v tukové tkáni

• Dělíme na:
• Nasycené (živočišné tuky, palmový olej, kokosový olej)
• Nenasycené (olivový olej, řepkový olej, rybí tuk)



Pozor!!!

• Zvýšená konzumace nasycených mastných kyselin vede k srdečně-
cévním onemocněním!

• Také je nevhodné úplně vynechávat tuky – pro sportovce: podporují 
tvorbu adrenalinu

• Konzumujeme však nenasycené mastné kyseliny



Chemická struktura tuku



Tuková buňka



Sval vs. tuk



Hlavní oblasti lidského těla pro ukládání tuků



Sacharidy



Sacharidy (karbohydráty – uhlovodany)

• Dělíme na:
• Monosacharidy (glukóza, fruktóza) – jednoduché sacharidy

• Oligosacharidy (sacharóza, maltóza, laktóza, rafinóza)

• Polysacharidy (škrob, glykogen, celulóza, chitin, vláknina) – komplexní sach.

• Krátkodobá zásoba energie: glukóza, fruktóza

• Zásobní látky: škrob, glykogen, vláknina

• Stavební materiál: celulóza, chitin



Kde najdu jaké sacharidy



Stuktura molekuly









Bazální metabolismus

• Je to hodnota energie, kterou potřebuje lidské tělo pro všechny své 
funkce.

• Získaná energie – bazální metabolismus – energie spotřebovaná 
pohybem = přebytek/nedostatek energie
• Při přebytku energie si energii ukládáme ve formě tuků nebo budujeme svaly

• Při nedostatku pálíme tuky a svaly pro získání chybějící energie



Výpočet bazálního metabolismu



Tabulka hrubého odhadu bazálu





Kolik bych měl sníst tuku





Kolik bílkoviny sníst

• Sedavý způsob života
• Váha X 0.8

• Aktivní způsob života/těhotenství
• Váha X 1.3

• Trénující nebo vysoce aktivní lidé
• Váha X 1.8



Domácí úkol

• Spočtěte si, kolik bílkoviny, tuku a sacharidů máte za jeden den sníst

• Pomocí https://www.kaloricketabulky.cz/ si vyhledejte zhruba kolik 
bílkovin, sacharidů a tuků jste snědli

• Vytvořte si následující tabulky na papír a ty vyplňte

• Na konci spočtěte jaký máte nedostatek bílkovin, sacharidů a tuků po 
jednom týdnu a připravte si, co by jste měli ve svém jídelníčku zlepšit

• Př: vyjde mi hodně tuků, ale málo kalorií = budu jíst méně ořechů 
nebo smažených jídel a místo toho si dám tvaroh nebo Cottage sýr

• Odevzdání 15.12.2017, kdo bude chybět musí ten den na email v 
elektronické podobě

https://www.kaloricketabulky.cz/

