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▪ rozpustné v tucích a organických rozpouštědlech

Monomer: 

MASTNÉ KYSELINY (MK) - organické kyseliny (tzv. karboxylové) s 

dlouhým uhlíkatým řetězcem 

nasycené – jednoduché vazby

nenasycené – dvojné vazby 

ALKOHOL (nejčastěji glycerol)

Tuky (lipidy), 2% 1g = 38 kJ

triacylglycerol

Funkce: 

▪ stavební - buněčné membrány (fosfolipidy), micely

▪ energetický zdroj - kapénky molekul triacylglycerolu v 

cytoplazmě buněk, živočišné tuky a rostlinné oleje 

▪ regulační - hormony

▪ vstřebávání vitaminů (A,D,E,K) 



Složení:

LIPIDY

fosfolipidy (glycerol, MK a fosfátová skupina) 
fosfatidylcholin (lecitin), fosfatidylethanolamin (kefalin), 

fosfatidylinozitol, sfingofosfatidylcholin (sfingomyelin)

steroly - cholesterol (živočišné buňky mají nejvíce 

cholesterolu, u bakterií není)

PROTEINY

globulární proteiny, glykoproteiny

- receptory, enzymy (adenylátcykláza), přenašeče (Na/K-

ATPáza), spojníky (integriny)..

SACHARIDY

glykoproteiny, glykolipidy

lipidy a bílkoviny v poměru 1:1

BIOMEMBRÁNY



▪ fosfolipidy - dvojitá vrstva

▪ proteiny: periferní na povrchu, integrální (penetrující)

noří se do membrány, transmembránové prochází 

membránou

USPOŘÁDÁNÍ MOLEKUL V BIOMEMBRÁNĚ

Model tekuté mozaiky

▪ inzerce nových proteinů a distribuce proteinů na

různá místa membrány (protilátky..)

▪ splývání biomembrán
Tekutost ovlivňuje vazba na exoskelet, teplota, délka a stupeň

nasycení fosfolipidů.

Nakresli membránu

Animace fluidní mozaiky:

*https://www.youtube.com/watch?v=ipa1vmQ7H_4

https://www.youtube.com/watch?v=CNbZDcibegY

https://www.youtube.com/watch?v=Qqsf_UJcfBc

https://www.youtube.com/watch?v=ipa1vmQ7H_4
https://www.youtube.com/watch?v=CNbZDcibegY
https://www.youtube.com/watch?v=Qqsf_UJcfBc


FUNKCE 

BIOMEMBRÁN
 ohraničení buňky od okolí (plazmatická

membrána)

 kompartmentace - ohraničení
subsystémů v buňce (membránové
organely) a vymezení činnosti enzymů

 regulovaný tok látek (do buňky, z 
buňky a mezi kompartmenty)

 tok informace (v biomembránách jsou
receptory pro signály)

 rozsáhlé vnitřní meziprostory pro 
metabolické funkce

 biotransformace energie na
membránách (fotosyntéza a oxidační
fosforylace)



Funkce:

▪ ohraničení buňky od okolí

▪ regulovaný transport látek

▪ zpracování signálních informací

(CYTO)PLAZMATICKÁ MEMBRÁNA

GLYKOKALYX
Na vnější straně membrány

(glykoproteiny a glykolipidy).
▪ ochrana před mechanickým a chemickým 

poškozením

▪ vzájemné rozpoznání buněk (vajíčko a 

spermie)

Zesílení membrány:

BUNĚČNÝ KORTEX 
Síť proteinu (spektriny) pod 

plazmatickou membránou (např. u 

erytrocytů).



EXTRACELULÁRNÍ MATRIX (u živočichů)
▪ na vnější straně membrány (kolagen, elastin, glykoproteiny

fibronektin a laminin, proteoglykany)

▪ vazbu matrix na plazmat. membránu zajišťují integriny

BUNĚČNÁ STĚNA (u rostlin, hub a bakterií)
▪ na vnější straně membrány (bílkoviny a glykany) 

▪ rostliny – celulóza, houby – chitin, eubakterie –

peptidoglykan murein, archea – peptidoglykan

pseudomurein

EXOSKELET



ZPŮSOBY MEMBRÁNOVÉHO PŘENOSU

proteinová molekula

proteinový

kanál
lipidová

dvojvrstva

cukerný řetězec

protein



PROSTÁ DIFÚZE (přímá, volná)

▪ malé hydrofóbní molekuly (O2, CO2, N2), lipofilní

molekuly (MK, uhlovodíky, étery a steroly), malé 

polární molekuly (H2O, etanol)

PŘENOS POMOCI PROTEINU

USNADNĚNÁ DIFÚZE
▪ přenos iontů (Na+, K+, Ca2+, Cl-) přes iontový kanál

PŘENAŠEČOVÝ TRANSPORT
▪ přenos látek díky změně konformace přenašečových proteinů

(otevření či zavření kanálu) v membráně  

Léky: blokování vápenatých 

kanálů (léčba vysokého tlaku), 

blokování sodných kanálů 

(epilepsie), blokování draselných 

kanálů (diabetes)

Animace přenašečového transportu:

*https://www.youtube.com/watch?v=3OcznY

bsE_w

Animace iontových kanálů:

*https://www.youtube.com/watch?app=deskt

op&v=-aWL84eW7z8

https://www.youtube.com/watch?v=3OcznYbsE_w
https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=-aWL84eW7z8


transportované molekuly

koncentrační 

gradient

AKTIVNÍ TRANSPORTPASIVNÍ TRANSPORT

prostá

difuze

usnadněná

difuze

přenašečový

transport

Iontový 

kanál

přenašečový

protein

Pasivní transport - po koncentr. gradientu, bez energie (cukry, AK, ionty)

Aktivní transport - proti koncentr. gradientu s dodáním energie



AKTIVNÍ TRANSPORT 

▪ proti koncentračnímu gradientu

▪ potřeba energie

a) spřažený transport

b) pumpa poháněná hydrolýzou ATP

c) pumpa poháněná světlem



Typy transportu: uniport, symport, antiport

Nakresli sodnodraselnou pumpu



SODNODRASELNÁ PUMPA – spřažený (sekundární) transport

▪ hydrolýza ATP enzymem Na+/K+ATPáza, přenos 3 Na+ z buňky proti 

koncentračnímu gradientu a zároveň 2 K+ do buňky

▪ transport Na+ po gradientu spřažený s transportem jiných látek (př. 

glukóza)

Animace Na/K pumpy: 

*https://www.youtube.com/watch?v=GTHWig1vOnY

Kde se uplatňuje sodnodraselná pumpa?

Sekundární aktivní 

transport

Primární aktivní transport

glukóza

cytoplazma

extracelulární 

prostor

Animace symportu a antiportu: 

*https://www.youtube.com/watch?v=8goM176iP24

https://www.youtube.com/watch?v=GTHWig1vOnY
https://www.youtube.com/watch?v=8goM176iP24


VÁPENATÁ PUMPA  

spřažený transport

Kde se uplatňuje vápenatá a protonová pumpa?

primární 

aktivní transport

sekundární 

aktivní transport

PROTONOVÁ PUMPA  

spřažený transport

sekundární 

aktivní transport

primární 

aktivní transport



▪ aktivní činnost membrány, odštěpení váčku 

z biomembrány, splynutí váčku s primárním

lysozomem za vzniku sekundárních lysozomů

ENDOCYTÓZA a EXOCYTÓZA

ENDOCYTÓZA
PINOCYTÓZA - příjem rozpuštěných

látek vchlípením membrány za  

vzniku měchýřku (endosom) 

FAGOCYTÓZA - příjem pevných

částeček (makromolekuly, viry, pevné 

částečky) vychlípením membrány za 

vzniku měchýřku (fagosom)

Phagocytosis



EXOCYTÓZA
▪ sekreční měchýřky splývají

s plazmat. membránou, 

sekret (krevní bílkoviny, protilátky, 

hormony, enzymy, metabolity) se 

uvolní do okolí

cytoplasma

extracelulární 

prostředí

sekreční měchýřky

sekretované 

molekuly

PUČENÍ - zvláštní forma exocytózy, celý

měchýřek se uvolňuje do okolí (př. 

kvasinky, viriony z buňky)



Pohyb na buněčné úrovni: 

▪ vnitrobuněčný transport

▪ lokomoce buněk (řasinkový, bičíkový, améboidní pohyb)

▪ pohyb chromozomů při mitóze, cytokineze

Pohyby na úrovni mnohobuněčného organizmu:

▪ svalový pohyb 

Jaké typy pohybů znáte?

Pohyb:

Aktivní změna tvaru jakékoliv součásti buňky, nebo 

organismu (užší definice: lokomoce buňky nebo 

organizmu).



mikrotubuly (průměr 25 nm) 

intermediární filamenta (střední) (10 nm) 

mikrofilamenta (aktinová vlákna) (7 nm) 

Funkce:

▪ tvar buňky, rozmístění organel (intermed. filamenta)

▪ pohyb buňky (mikrotubuly, mikrofilamenta)

▪ vnitrobuněčný transport (mikrotubuly)

▪ mitóza - dělící vřeténko, kontraktilní prstenec (mikrotubuly, mikrofilamenta)

CYTOSKELETÁLNÍ PRINCIP (CYTOSKELET)

střední filamenta mikrotubuly mikrofilamenta



Základem jsou fibrilární bílkoviny, 

které se spojují do protofilament.

Třídy:

keratiny (epitelie)

vimentiny (pojiva, svaly, neuroglie)

neurofilamenta

laminy (v jádrech)   

Funkce:

▪ zpevnění buňky v místech desmosomů

▪ zpevnění jaderné membrány (laminy)

▪ determinace tvaru buněk

▪ rozmístění organel v buňce

INTERMEDIÁRNÍ FILAMENTA



MIKROTUBULY

Základem jsou globulární bílkoviny

(tubuliny) v podobě polárního dimeru 

(α tubulin- a β tubulin+). Mikrotubul je 

tvořen ze 13 řetězců (protofilament). 

dynamická nestabilita
(50 % v monomerech, 50 % v polymerech, 

růst a rozpad s využitím ATP)



Místa odkud mikrotubuly vyrůstají:

centrosom (vnitrobuněčný transport)

bazální tělísko (bičíkový, řasinkový pohyb)

póly dělícího vřeténka (mitóza)



MIKROFILAMENTA (AKTINOVÁ VLÁKNA)

Složené z globulárních bílkovin (aktinu).

dynamická nestabilita

- konec

aktin vázající ATPaktin vázajcí ADP

+ konec



ATPázy uvolňují energii hydrolýzou ATP po 

kontaktu motorů s mikrotubuly (či mikrofilamenty)

Mechanizmus pohybu: transformace energie 

chemické v mechanickou.

Motorový protein 

(molekulový motor)

Motorová doména - hlavička 

s ATPázovou aktivitou.

Koncová doména - vazebná 

místa pro molekuly či buněčné 

struktury.



Motory spolupracující s mikrotubuly:

kineziny – pohyb od – k + konci (antegrální transport)

dyneiny – pohyb od + k – konci (retrográdní transport)

Jak se nazývají motory spolupracující s mikrofilamenty?



Motory spolupracující s mikrofilamenty:

myoziny I - 1 motorová doména

myoziny II - 2 motorové domény

motorová 

doména

koncová

doména

myozin I

myozin II

myozin II (vlákno)



A) pohyb motoru po cytoskeletální 

struktuře, která je fixována

PRINCIP POHYBU MOTORŮ

B) pohyb mikrotubulu (mikrofilamentu) 

pomoci motoru, který je fixován.

C) vzájemné klouzání 

mikrotubulů



cytoskeletální 

vlákno
Mikrotubuly mikrofilamenta

molekulové 

motory
kineziny, dyneiny myozin I, II

pohyb

vnitrobuněčný 

bičíkový, řasinkový

mitóza - dělící 

vřeténko)

améboidní 

svalový 

mitóza - kontraktilní 

prstenec

SHRNUTÍ

Nakresli nervovou buňku



Motory se pohybují po mikrotubulech (v cytoplazmě), 

které vyrůstají z centrozomu a směřují k periferii buňky. 

Směr pohybu motorů je dán polaritou mikrotubulů.
➢ Transport váčků v sekreční dráze, v axonech nervových buněk, 

přemísťování pigmentu v melanoforech.

VNITROBUNĚČNÝ TRANSPORT

tělo nervové buňky

Jaký je rozdíl mezi pojmy: centrozom, centriola a centromera?



Centrioly 

Součást centrozomu v živočišných 

buňkách (po obvodu je 9 trojic

mikrotubulů), vzniká z nich bazální 

tělísko). 

CENTROSOM 

CENTRIOLY

MIKROTUBULY

centrozom



Kinocílie jsou pokryty plazmatickou membránou a zakotveny 

do bazálních tělísek. Pohybová struktura kinocilií je axonema

= svazek mikrotubulů. V ose axonemy jsou 2 centrální 

mikrotubuly a kolem nich 9 zdvojených mikrotubulů = dublet

(9+2 vzorec). Dublet má A a B podjednotku.

POHYB KINOCILIÍ (BIČÍKY A ŘASINKY)

bičík = jeden v buňce, 0,4 μm 

průměr, 100-200 μm délka

řasinky = mnoho v buňce, 0,4 μm 

průměr, 2-10 μm délka 

(A a B podjednotka)



Pohyb kinocilií je dán klouzáním mikrotubulů, 

poháněné motorem dyneinem (koncovou doménou 

je připojen k A podjednotce a motorovou doménou 

kontaktuje B podjednotku). Při aktivaci motorové 

domény dojde ke konformační změně (ATP z 

cytosolu), vzájemný posun mikrotubulů je 

omezen, proto dojde k jejich ohýbání, ne k 

posunu.



BAKTERIÁLNÍ BIČÍK

Polotuhé, šroubovité vlákno, tvořené jedním 

proteinem (flagelinem) v membráně buňky v 

ložisku, ve kterém jsou uváděna do točivého pohybu 

tokem H protonů zvenčí do buňky (podle signálů z 

prostředí bakterie mění směr otáčení bičíku). 

STAROR

(čepy a C prstenec)

ROTOR

(S a M  prstenec)

Pouzdro

(L a P  prstenec)

vláknokotva (universální spoj)



Princip:

1. vysílání výběžků (aktinová 

vlákna) ve směru pohybu 

buňky, vytlačení cytoplazmy, 

klouzání mikrofilament 

poháněné myoziny

2. přichycení výběžků na 

podložku pomoci integrinů

(transmembránové proteiny)

3. kontrakce zadní části buňky

(interakce aktinových vláken

s molek. motory - myozin I)

AMÉBOIDNÍ (měňavkovitý) POHYB

Améby (měňavky), hlenky, leukocyty a jiné krevní 

buňky, fibroblasty, princip fagocytózy.

Améboidní pohyb, video z mikroskopu, 

www.youtube.com/watch?v=7pR7TNzJ_pA

(Amoeba in motion, Dr. R. Wagner) 

http://www.youtube.com/watch?v=7pR7TNzJ_pA


Pohybové činnosti (běh, chůze, plavání, let), kosterní svaly.

Nevolní pohyby (srdeční stahy, střevní peristaltika), srdeční a 

hladké svaly.

SVALOVÝ POHYB

Nakresli sarkomeru

Kosterní sval - kosterní svalová buňka 

(mnohojaderná, jádra těsně pod plazmatickou 

membránou), cytoplazma vyplněna myofibrilami -

složené z kontraktilních jednotek = sarkomera



SARKOMERA

Myosinová vlákna (silná) - uprostřed sarkomery, vznikají
spojováním myozinu II (2 globulární domény - hlavička a 
konec)

Aktinová vlákna (tenká) - vycházejí z obou konců
sarkomery (ukotvena + konci k Z-diskům = Z linie), volnými
konci se překrývají s myozinem



Průběh svalové kontakce
1) Akční potenciál se šířící po nervových vláknech CNS, akční 

potenciál aktivuje vápenaté kanály v axonu nervového 

vlákna a vápnik proniká do axonu, vápník způsobí 

uvolnění neurotransmiteru (mediátoru) acetylcholinu z 

vezikulů do synaptické štěrbiny mezi nervovým vláknem a 

svalovým vláknem

2) Acetylcholin difunduje přes synapsi, aktivuje receptory svalové 

buňky, které způsobí otevření sodno-draselných kanálů (sodík 

proudí do buňky, draslík ven), Akční potenciál se šíří po 

svalovém vláknu – princip depolarizace membrány



3) Signál se šíří po svalovém vláknu k T tubulům

(vchlípenina membrány), způsobí změnu

potenciálu na membráně sarkoplazmatického 

retikula (specializované ER, obsahuje Ca2+), 

dojde k otevření iontových kanálů a uvolnění 

Ca2+ do cytosolu.

4) Ca2+ se váže na troponin (protein), který udržuje 

tropomyozin (protein) v poloze, kdy překrývá vazebná místa 

aktinu pro myozin. Troponin se posune a uvolní tato vazebná 

místa. 



8) vazba hlaviček myozinu II na aktinová vlákna, 

paralelní pohyb dvou opačně orientovaných sad 

aktinových vláken.

Zkrácení sarkemery 

během 0,1 sec

Animace:

*https://www.youtube.com/watch?v=CepeYFvqmk4 2:09

https://www.youtube.com/watch?v=zQocsLRm7_A

https://www.youtube.com/watch?v=CepeYFvqmk4
https://www.youtube.com/watch?v=zQocsLRm7_A


9) po ukončení nervového vzruchu je Ca2+ pumpován 

zpět do SR pomoci Ca2+ pump. Molekuly troponinu 

a tropomyozinu se vrátí do klidové polohy.

Jaké jsou fáze mitózy? 


