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DÝCHÁNÍ 
 

 Asimiláty vzniklé v rostlinných buňkách fotosyntézou 
mají různé funkce: stavební, zásobní, enzymatické aj. 

 Zásobní látky jsou v případě potřeby využívány (energie, 
uložená v nich fotosyntézou, je z nich uvolňována) 

 Rostliny tedy mohou po určitou dobu žít bez fotosyntézy 
(v noci, při klíčeni semen, kvetení neolistěných stromů, buňky v nezelených 
a neosvětlených částech rostlin - kořenech, oddencích, vnitřních částech 
stonků …) 

 Za těchto okolností získávají rostliny energii pro své 
životní funkce rozkladem zásobních látek na látky 
jednodušší 

 Tento proces se označuje jako disimilace. 
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DÝCHÁNÍ 

 Uskladnění energie v molekule glukózy je spojeno s redukcí oxidu 
uhličitého 

 Uvolnění této energie z glukózy je spojeno s opačným procesem - 
její oxidaci: 

  C2H1206 + 6O2  6CO2 + 6H2O + energie 
 

 Uvolněná energie je skladována v molekulách ATP, které slouží jako 
její přenašeči na místa spotřeby v buňce 

 Uvedená rovnice, podobně jako v případě fotosyntézy, vyjadřuje 
pouze počáteční a konečný stav 

 Disimilační proces je ve skutečnosti složitým sledem enzymatických 
reakcí, které souhrnně označujeme jako buněčné dýchání. 

 Dýchání probíhá po etapách.  
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První etapa dýchání - glykolýza 

 podstatou je odbourání glukózy na kyselinu 
pyrohroznovou 

 Probíhá za nepřístupu vzduchu (kyslíku) – anaerobně 

 Enzymy katalyzující reakce glykolýzy jsou 
rozpuštěny v základní cytoplazmě, což svědčí o 
starobylosti a původnosti tohoto děje (odbourání 

zásobních látek začíná u všech buněk anaerobní glykolýzou, ať jde o 
buňky rostlin, hub, živočichů, či bakterií. Tento anaerobní proces 
probíhá, i když se buňky nacházejí v prostředí obsahujícím kyslík). 
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Druhá etapa dýchání 
Krebsův cyklus (=cyklus kyseliny citrónové) 

 vzniklá kyselina pyrohroznová je řadou enzymatických 
reakcí odbourána na CO2 (=dekarboxylována) a jsou jí 
odňaty vodíky (=dehydrogenována) 

 Odebrané vodíky jsou oxidovány v dýchacím řetězci 
vzdušným kyslíkem na vodu. 

 Přitom se uvolní značné množství energie, která se 
ukládá do molekul ATP a může být využita k 
zabezpečení životních funkcí buňky. 

 Část energie se uvolňuje jako teplo. 

 Tyto reakce probíhají za přítomnosti kyslíku - aerobně.  

 Enzymy katalyzující reakce Krebsova cyklu a reakce 
dýchacího řetězce se nacházejí a vznikají ve vnitřní 
biomembráně mitochondrií. 



11.11.2010 Dýchání 2/38 6 



11.11.2010 Dýchání 2/38 7 

Energetická bilance dýchání 

 přenos 2H je spojen s vytvořením 3ATP 

 Celkově je tedy přenos 12H v dýchacím 
řetězci spojen s vytvořením 36 molekul ATP. 
 Při anaerobní přeměně glukózy na kyselinu 

pyrohroznovou se získají 2ATP 

 Při aerobní přeměně kyseliny pyrohroznové na 
vodu a oxid uhličitý se získá 36ATP 

 Aerobní odbourání zásobních látek je tedy 
energeticky mnohem výhodnější 

 



11.11.2010 Dýchání 2/38 8 



11.11.2010 Dýchání 2/38 9 

Faktory ovlivňující intenzitu 
buněčného dýchání 

 Z vnějších faktorů jsou to: 

 teplota prostředí, optimální teplota je mezi 25 až 
35 °C (vyšší a nižší teploty intenzitu dýchání snižují, 
resp. zastaví dýchání) 

 obsah kyslíku v prostředí 

 přítomnost některých látek, které působí jako 
jedy buněčného dýchání (kyanidy, oxid uhelnatý, 
oxid siřičitý aj.) 

 Z vnitřních faktorů je rozhodující fyziologický stav 
rostliny a její stáří, obsah vody v pletivech, množství 
zásobních látek (asimilátů) schopných oxidace. 
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KVAŠENÍ (FERMENTACE) 

Disimilační procesy mohou probíhat jinak než formou dýchání.  
 Probíhají za nepřístupu vzduchu (anaerobně) a označují se souhrnně 

jako kvašení (fermentace). 
 
Nejznámější jsou alkoholové a mléčné kvašení. 
 Zisk energie je malý (2ATP) na jednu přeměněnou molekulu 

glukózy. 
 Nižším organismům však stačí k zabezpečení životních funkcí. 

 
 
 Podobně pravděpodobně získávaly potřebnou energii i praorganismy v 

době, kdy praatmosťéra ještě neobsahovala kyslík před 3 až 4 mld let. 
 Ten vznikal a postupně se hromadil v atmosféře s tím, jak některé 

organismy získaly schopnost fotosyntézy a všeobecně se velmi rozšířily. 
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Shrnutí 
 Uskladnění světelné energie do chemických 

vazeb v procesu fotosyntetické asimilace je 
spojeno s redukcí vzdušného oxidu uhličitého za 
vzniku asimilátů. 

 Zpětné uvolnění energie ze složitých molekul 
asimilátů je spojeno s jejich oxidací. 

 Zatímco se při anaerobních (fermentačních) 
procesech získají přeměnou jedné molekuly 
glukózy dvě molekuly ATP, oxidativním 
odbouráním kyseliny pyrohroznove vznikne 36 
molekul ATP. 


