
 

4 (1) Prokaryota -  BAKTERIE A SINICE 
 

PROKARYOTA lze volně přeložit jako předjaderní. Není to ale termín vyjadřující 

přesnou skutečnost. Jádro, byť velmi jednoduché a neohraničené tyto organismy ma-
jí v podobě tzv. bakteriochromozomu, který nemá jadernou membránu.  
Do prokaryot patří tři významné starobylé skupiny organismů – archea, bakterie a 
sinice. Jedná se s největší pravděpodobností o prapůvodní obyvatele Země stojící 
podle evoluční teorie u vzniku všech ostatních organismů a některých organel. Pro-
karyota dle střízlivých organismů tvoří cca 10 x více biomasy než veškerá eukaryo-
ta.  
 
STAVBA TĚLA 

 Prokaryota jsou výhradně jedno-
buněčné organismy 
 Oproti eukaryotickým buňkám je pro-
kariotická buňka menší a jednodušší - 
0,1 – 700 běžně 2 - 5 μm (10-6m). 
 Prokaryota nemají některé organely: 
jádro, endoplazmatické retikulum, gol-
giho aparát, mitochondrie  

 
JÁDRO PROKARYOT 

Je tvořené DNA stočenou do řetízkovitého bakteriochro-
mozomu - nukleoid. Ten je chráněn pouze bílkovinovým 

obalem.  
Plazmidy - kromě toho se DNA nachází také volně 
v cytoplazmě ve formě drobných útvarů – plazmidů. Jsou to 
z chromozómu odštěpené částice (geny), které se do něho 
mohou opětovně začleňovat. Plazmidy si bakterie dokáží vy-
měňovat prostřednictvím fimbrií a předávají si tak často i 
velmi důležité geny. (Díky nim se některé kmeny staly rezis-
tentní vůči antibiotikům). Schopnosti bakterií přijímat nové 
geny se využívá v genovém inženýrství, kdy bakterie 
s dodaným genem syntetizují např. některé léky – inzulín. 
 
ROZMNOŽOVÁNÍ 
 Většina bakterií se velmi rychle množí příčným děle-
ním. 

Dělní bakterií běžně trvá okolo dvou hodin a má tyto fáze:  
1) Replikace (zkopírování) bakteriochromozomu, 2) Prota-
žení buňky, 3) Zaškrcení - amitóza   
 Dělení předchází replikace  bakteriochromozomu.  
 Konjugace – jednoduché pohlavní množení bakterií – 

není příliš časté 
 



TVORBA CYST 

 Sinice a bakterie takto dokáží vzdorovat nepříznivým 
životním podmínkám – např. vyschnutí. 
 Cysty označujeme jako „odpočívající buňky,“  
 Mají silnou buněčnou stěnu a pouzdro, zahuštěný 
protoplast a prokazují jen minimální metabolickou ak-
tivitu.  
 Za příznivých podmínek buňka příjme vodu, uvolní se z obalu a začne normálně 
vegetovat.  
 Tuto klidovou, nepříznivým podmínkám vzdorující buněčnou formu nazýváme 
endospora nebo cysta.  

 Jejich tvorbu může vyvolat dehydratace, změna pH, některé chemikálie apod. 
Spory jsou velmi odolné a vzdorují teplotám od -170°C do + 100°C. V klidové fázi 
dokáží některé bakterie přežívat desítky i stovky let! 
  
METABOLISMUS PROKARYOT 
Je velmi různorodý. Většina z nich využívá 
jako zdroj uhlíku organické sloučeniny a z eko-
logického hlediska zastávají funkci destruentů 
– rozkladačů - živí se odumřelými těly or-
ganismů. Bakterie jsou nejčastěji chemotrof-
ní organismy – energii získávají oxidací látek. 
Chemotrofní bakterie rozdělujeme do dvou 
základních skupin: 
A) Chemolitotrofní – bakterie získávají ener-

gii oxidací anorganických látek – patří sem 
především: 

 Sirné bakterie (rozkládají sulfan H2S na elementární síru S) 
 Železité bakterie (oxidují Fe2+ na Fe3+) 
 Nitrifikační bakterie (oxidují amoniak NH4 na dusičnany NO3

-) 
 Denitrifikační bakterie (opak nitrifikace nebo vzdušný N2) 
 Metanové bakterie: vznik CH4 - bioplyn 

B) Chemoorganotrofní – bakterie získávají energii oxidací organických látek. Ne 
všechny chemoorganotrofní bakterie potřebují k životu kyslík. Podle toho, jak je pro 
ně kyslík důležitý je dělíme do tří skupin:  
 Aerobní  - potřebují kyslík k životu 
 Anaerobní – žijí v bezkyslíkatém prostředí, 

kyslík je pro ně většinou toxický. Energii uvolňu-
jí především fermentací - kvašením. 
 Fakultativně aerobní - kyslík využívají, ale 
dokáží žít i bez něj – Escherichia coli. za pří-
tomnosti kyslíku dávají ve svém metabolismu 
přednost energeticky výhodnější aerobní cestě.  
C) Autotrofní bakterie – SINICE - obsahují 
bakteriochlorofyl, a dokáží díky fotosyntéze 
syntetizovat organické látky z CO2 (sinice). 
 

SYSTÉMATIKA PROKARIOT 
Je velmi složité jakkoliv smysluplně bakterie systematicky rozdělit do taxonomických 
skupin, tak jak to například známe u živočichů (plazi, ptáci, savci). Díky velké gene-
tické variabilitě se totiž dvě bakterie téhož označení – např. Escherichia coli od sebe 
liší více než například člověk a ptakopysk. A tak se bakterie rozdělují především pod-
le tvaru a více, než co jiného, u nich zjišťujeme jejich citlivost na antibiotika.  

endospora 



TVAR TĚLA BAKTERIÍ: 
a) koky – kulatý  
b) tyčinky – podlouhlý (bacily) 

Důležitým rozlišovacím znakem je po-
čet a uspořádání koků i počet a uspo-
řádání bičíků.  
 
VÝZNAM BAKTERIÍ 
 Bakterie jsou kosmopolitní všu-
dypřítomné organismy (bakterií v hrsti 
hlíny je více než všech lidí na Zemi) 
 Nejúspěšnější organismy.  
 Žijí především v půdě. 
 Lidské tělo  - má více bakterií, než 
vlastních buněk. 

 Pohyb - až 50 délek za vteřinu to 
odpovídá rychlosti člověka 300 km/h. 
 Popsáno cca 5000 druhů (odhad cca 1000 x více). 
 Mají nezastupitelný význam při mineralizaci - rozkladu organických látek na 

látky anorganické, které jsou přijímány kořeny rostlin. (Bakterie jsou součástí po-
travních řetězců).  
 Nitrifikační bakterie - přeměňují amoniak na dusičnany – zvyšují v půdě množ-
ství rostlinami využitelného dusíku. 
 Denitrifikační bakterie - naopak redukují dusičnany na plynný dusík nebo amo-
niak. (význam okopávání plodin apod.)  
 Hlízkovité bakterie - žijící v kořenových 
hlízkách bobovitých rostlin – dokáží vázat 
vzdušný dusík do organických forem.  
 Mnoho druhů bakterií žije symbioticky 

uvnitř i na povrchu těl rostlin a živočichů. 
(Střevní bakterie Escherichia coli produ-
kuje vitamín B12, laktobacily – střevo, po-
chva).  
 Bakterie mléčného kvašení - člověk ak-
tivně využívá při přípravě a konzervaci potra-
vin – (kysané zelí, jogurt) nebo píce – (silá-
žování).  
 Významné jsou bakterie také při zpracování čaje, tabáku a při výrobě vitamínů, 
inzulínu, somatotropinu - (Escherichia coli) i antibiotik. 
  
BAKTERIÁLNÍ NEMOCI - BAKTERIÓZY: 
Patogenní bakterie vyvolávají u organismů nemoci, tzv. bakteriózy. Napadají rostli-
ny zvířata i člověka. Přenáší se vzduchem, vodou, potravou, poraněním, po-

hlavní cestou i běžným kontaktem. Rostliny napadají především tyčinkovité bakte-
rie a způsobují hnilobu, žloutnutí, vadnutí, nekrózy apod.  
U živočichů jsou významné patologické organismy původci četných onemocnění a 
zánětů. Některé druhy produkují velmi toxické látky – Clostridium botulinum – bo-
tulotoxin (klobásový jed).  
LÉČBA: Většina bakteriálních nemocí se dá úspěšně léčit pomocí antibiotik, nebo 
se jim předchází očkováním – tetanus atd. Přesto na bakteriální infekce ročně umí-
rají miliony lidí. 
PREVENCE bakterióz: hygiena, kvalitní potraviny a voda, sterilizace, očkování, otu-
žování. 



PŘEHLED BAKTERIÁLNÍCH NEMOCÍ 
Bacilární úplavice (dyzentérie) 

Jejím původcem jsou tyčinkovité bakterie rodu Shigella. Jedná se stejně jako u cho-
lery o výlučně lidské onemocnění, zdrojem je tedy jiný člověk – nemocný nebo pře-
našeč. K přenosu dochází alimentární cestou přes potraviny nebo pitnou vodu. Mou-
chy mohu přenést infekční materiál na krátké vzdálenosti. Jde o extrémně nakažlivou 
chorobu, k onemocnění stačí dávka okolo 200 bakterií.  
Záškrt  

Zdrojem nákazy je nemocný člověk, rekonvalescent nebo bacilonosič toxického 
kmene. Nemoc se přenáší přímo vzdušnou cestou nebo nepřímo kontaminovanými 
předměty. Vstupní branou jsou nejčastěji sliznice. Inkubační doba trvá 2–5 dnů a 
podle místa, kde se zánětlivý proces rozvíjí. Teplota se zvýší na 39–40 °C, nemocný 
je těžce schvácený, dýchá otevřenými ústy. Krk zduřuje a má stejný obvod jako hla-
va. Očkování od roku 1946. 
Tetanus (strnutí šíje)  
Nebezpečné onemocnění způsobované bakterií Clostridium tetani. Projevuje se 
křečemi a ztrátou koordinace svalových pohybů (toxiny produkované bakteriemi blo-
kují uvolňování svalového stahu). Bez lékařské pomoci (antibiotika, sérum) končí 
zpravidla smrtí v důsledku zástavy srdce nebo kolapsu dýchacího systému (křeč me-
zižeberních a dalších svalů znemožní dýchání). Proti nemoci se v České republice 
aplikuje celoplošné očkování - Celoplošné očkování – 1x za 10 - 15 let 
Mor 

Dýmějový mor je jedna z forem moru, smrtelné nemoci 
způsobené bakterií Yersinia pestis. Mor je na člověka 
přenášen blechami, které se infikovaly na nakaženém 
hlodavci. Inkubační doba 2-6 dnů. Úmrtnost 25 – 60 %. 
Zvětšené lymfatické uzliny vyúsťují v  měchýřky hnisu - 
klasický znak dýmějového moru. V Evropě proběhlo 
několik morových epidemií. 
 Zápal plic (pneumonie)  
Je zánětlivé onemocnění plic. Obvykle je popisováno 
jako plicní zánět doprovázený abnormálním plněním 
plic alveolární tekutinou.  
Cholera  
Nebezpečné průjmové onemocnění, jehož původcem je bakterie Vibrio cholerae. 
Nemoc se přenáší nejčastěji pitnou vodou znečištěnou fekáliemi nebo potravinami. 
Účinnou prevenci představuje mytí rukou, převařování vody či její dezinfekce, a do-
držování základních hygienických pravidel. Očkování není spolehlivé a účinkuje jen 
na půl roku. Zdrojem nákazy je nemocný člověk, popřípadě člověk-přenašeč. Inku-
bační doba je několik hodin až dní. Úmrtnost bez lékařské péče cca 15% 
Tuberkulóza – TBC (dříve souchotiny, či úbytě) 

Bakteriální onemocnění způsobené bakteriemi 
Mycobacterium tuberculosis. Tuberkulóza je nejčas-
tější příčinou smrti bakteriálního původu na světě. V 
roce 2005 zemřelo ve světě na tuberkulózu 1,6 miliónu 
lidí. Nejčastěji napadá plíce a projevuje se obvykle ne-
specifickými příznaky, jako je malátnost, hubnutí, kašel, 
nadměrné pocení a podobně. Potvrzuje se na základě 
rentgenového vyšetření a laboratorní kultivace či mi-
kroskopická detekce původce tohoto onemocnění. Očkování je povinné. 
 

 
 



Angína  

Akutní zánět krčních mandlí. Jedná se o onemocnění 
bakteriálního, virového, nebo výjimečně mykotického 
původu. Šíří se formou kapénkové infekce. Angína je 
běžné onemocnění a je dobře léčitelná antibiotiky. Její 
inkubační doba je 1-3 dny. U bakteriální infekce je nej-
častější původce streptococcus pyogenes. 
Černý kašel  
Je infekční onemocnění, které způsobuje bakterie Bor-
detella pertussis. Nemoc se přenáší kapénkovou in-
fekcí. Nemoc se projevuje jako velmi silný, dráždivý 
kašel, který může být až dávivý. Tělesná teplota bývá značně vysoká, někdy až ko-
lem 40 °C. Při léčení tohoto onemocnění se používají širokospektrální antibiotika. V 
České republice je dnešní době povinné očkování proti této nemoci – proto je u 
nás jen omezený výskyt. 
Spála  
Představuje infekční onemocnění vyvolané některými streptokoky a je charakterizo-
vané horečkou, zánětem mandlí a vyrážkou. Nejčastěji postihuje děti předškolního 
věku. Nákaza se šíří kapénkovou infekcí vzduchem (při kýchání, kašli nebo prostém 
mluvení), méně často pak i přímým kontaktem s nemocným nebo kontaminovanými 
předměty. Léčba antibiotiky. 
Růže (erysipel)  
Je streptokokové onemocnění kůže. Postihuje převážně děti a 
starší lidi. Projevuje se velkými rudými skvrnami na končetinách a 
na obličeji. Propuknutí nemoci bývá provázeno horečkami, zimni-
cí, nechutenstvím, zvracením a bolestí hlavy apod. Choroba má 
sklon k recidivám, které většinou postihují stejné místo. Léčba 
probíhá na bázi penicilinových antibiotik. 
Salmonelóza  

Zahrnuje akutní průjmová bakteriální onemocnění způ-
sobovaná bakteriemi rodu Salmonella.  
Jedná se o velmi hojné onemocnění. V ČR je ročně 
hlášeno několik desítek tisíc případů (např. r. 2006 – 25 
tis. případů). Přenáší se nakaženou potravou nebo kon-
taminovanou vodou. Často onemocnění u lidí propuká 
po konzumaci nedostatečně opracovaného masa a va-
jec, případně výrobků obsahujících tyto suroviny. Inku-
bační doba je 6 - 48 hodin. Projevují se zejména průjmy 
s kolikovitými bolestmi, často též zvracením, horečkou 
a bolestmi hlavy. Hrozí dehydratace. Léčba – lehčí průběh endiaron, těžší – anti-
biotika. 
Antrax (sněť slezinná)  
Je onemocnění způsobované tyčinkovitou baktérií Bacillus anthracis. Primárně se 
jedná o onemocnění hospodářských zvířat, nicméně může způsobovat těžké one-
mocnění i u člověka. Bez léčení je vysoce smrtelná. Mikroby v nepříznivých podmín-
kách vytváří spóry, které jsou velmi odolné a mohou přečkat dlouhou dobu v nepříz-
nivých podmínkách (roky). 
Anthrax se tak stal první chorobou v dějinách, proti které bylo možno očkovat uměle 
oslabenou kulturou původce samého, a druhou chorobou, proti které bylo vynalezeno 
očkování (první byly pravé neštovice). Antrax je vysoce infekční a přenáší se ali-
mentární cestou, kůží přes oděrky nebo skrze dýchací soustavu.  
 
 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Bakterie
http://cs.wikipedia.org/wiki/Hospod%C3%A1%C5%99sk%C3%A1_zv%C3%AD%C5%99ata
http://cs.wikipedia.org/wiki/%C4%8Clov%C4%9Bk
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Aliment%C3%A1rn%C3%AD_cesta&action=edit&redlink=1
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Aliment%C3%A1rn%C3%AD_cesta&action=edit&redlink=1
http://cs.wikipedia.org/wiki/K%C5%AF%C5%BEe
http://cs.wikipedia.org/wiki/D%C3%BDchac%C3%AD_soustava


Syfilis (příjice, či lues) 

Je pohlavně přenosná infekce zapříčiněná baktérií Treponema pallidum, pocházejí-
cí z kmene spirochét. Nejčastěji se přenáší pohlavním stykem a z matky na plod bě-
hem těhotenství, či při kojení; přenos krví a dotykem je výjimečný. Syfilis je infekce 
rozvíjející se velmi pomalu a klinický obraz je tedy chronický. Má tři stádia, 
v posledním stádiu postihuje vícero orgánů a způsobuje vážné změny mentality. 
Dnes se léčí především antibiotiky. 
Kapavka  
Patří mezi nejrozšířenější sexuálně přenosné nemoci na světě. Způsobuje ji bakterie 
Neisseria gonorrhoeae. Onemocnění má obvykle charakter hnisavého zánětu sliz-
nic vylučovacích a pohlavních orgánů, někdy také může zasáhnout konečník, nebo 
spojivky v očích. Léčba antibiotiky. 
Limská borelióza  

Je infekční antropozoonóza (nemoc přenášená ze zvířat 
na člověka). Původcem je spirocheta Borrelia burgdor-
feri. V přírodě napadá hlavně hlodavce, vysokou zvěř a 
některé ptáky. V přenosu se uplatňují klíšťata, vzácně i 
jiný krev sající hmyz. Prvním příznakem onemocnění je 
šířící se červená skvrna s blednoucím středem v okolí 
kousnutí. Pokud onemocnění zůstává neléčeno, tak po-
stihuje nervovou soustavu, srdce a klouby. Léčí se anti-
biotiky. 
Lepra (též malomocenství)  

Je infekční onemocnění, způsobované bakterií Mycobac-
terium leprae, která má sklon napadat periferní nervy a 
jiné chladnější oblasti těla – kůži a sliznice. Dnes se vy-
skytuje především v Asii (Indie) a Africe. Často dochází 
k degeneraci koncových částí těla a obličeje. 
Meningitida (zánět mozkových blan) 

Je závažné infekční onemocnění, při kterém dochází k 
zánětu mozkových obalů. Původců nemoci je mnoho. 
Může být jak virového, tak i bakteriálního původu. Hrozí 
poškození mozku.  
Tularémie (zaječí nemoc)  

Je akutní nebo chronické bakteriální onemocnění zajíců a 
hlodavců, ale i dalších volně žijících zvířat. K onemocně-
ní je vnímavý i člověk. Na přenosu nemoci se významně 
podílí klíšťata, která jsou příčinou šíření nemoci mezi 
jednotlivými druhy. V Česku je ročně hlášeno okolo 100 
případů onemocnění lidí.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 



Trichodesmium sp. – Rudé moře 

SINICE 
 Archaické autotrofní organismy s 
primitivními chloroplasty (vznikají vchlí-

pením a zaškrcením CTM.)  
 Kromě chlorofylů a a b obsahují také 

další barviva – betakaroten (oranžový), 
fykoerytrin (červený), fykocyan (modrý), 
apod. Zbarvení sinic je tak velmi variabilní 
od zelené, přes modrou až k červeným a 
žlutým odstínům.  
 Zásobní látkou je škrob 

 Sinice mohou být jednobuněčné i 
vláknité (Sinice anabaena vytváří po-
chvu, která drží buňky u sebe).  
 Často vytváří kolonie se slizovitými 
obaly. 
akinety – velké klidové spory vznikající 

z několika buněk sinic 
Vodní květ – slabá nazelenalá vrstva na 

hladině. Vytváří ho sinice při přemnožení. 
Některé produkují toxiny a tak jsou na 
vodních plochách nežádoucí. U citlivých 
lidí a dětí vyvolávají při koupání kožní 
alergie. 
(např. Brněnská přehrada je sinicemi každoročně do-
slova zamořená) 
Heterocysty – tvarově odlišné buňky sinic schopné 

vázat vzdušný dusík. (Obohacují tak vodu (např. rý-
žoviště) o dusíkaté látky a zvyšují zemědělské výno-
sy. Heterocysty najdeme i u vláknité sinice anabaeny.) 
 Sinice se nejčastěji množí pomocí dělení.  

 Sinice najdeme i ve vlhku v půdě a na skalách. 
(Sinice jsou spolu s mechy, řasami a lišejníky tzv. pio-
nýrské organismy – osídlují holé skály, spáleniště 
apod.) 
 Některé druhy (nostoc) vytváří úspěšné symbiotické vztahy s houbami – lišejníky 
 Červené sinice (Trichodesmie) charakteristicky do červena zbarvují vodu Rudého 
moře.  
 Na Zemi jsou už přes 3 miliardy let – sytili prapůvodní atmosféru kyslíkem. 

 


