
Chemie pro žáky 9. ročníku období 18. 5. – 29. 5. 2020 

Seznámíte se s tématy: 

 sacharidy  (cukry) 

 fotosyntéza 

 kvašení  

 

 

Úkol č. 13   - pročtěte si texty v učebnici 

      - přepište si text prezentace do ŠS; text zapsaný kurzívou nepřepisujte 

Úkol č. 14   - doplňte a odešlete křížovku vyučujícímu ke kontrole 

        (elektronickou verzi křížovky vám pošleme na váš email) 

1 



Sacharidy uč. 14 - 19 

(jednoduché sacharidy - cukry) 

sladké i nesladké 

jednoduché i složité 

stravitelné i nestravitelné 

Jsou přírodní látky přítomné ve všech rostlinných a živočišných buňkách. 

Pro vznik sacharidů má rozhodující význam nejdůležitější biochemický proces 

na Zemi − fotosyntéza.  

Živočichové je musí přijímat v potravě (při jejich nedostatku jsou schopni si je  

krátkodobě vytvořit). 

- obsahují atomy C, H, O 

- stavební jednotkou je monosacharid 

- obsahují vždy více hydroxylových skupin a jednu karbonylovou skupinu 

 

Nesprávná označení: karbohydráty, uhlohydráty, uhlovodany 

Složení: 
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Monosacharidy 

• jednoduché (mono … jeden) 

• významné monosacharidy - glukóza, fruktóza, galaktóza 

• molekulový vzorec C6H12O6  

Oligosacharidy 

• složené z 2 – 10 monosacharidů (oligo … ne mnoho) 

• disacharidy (di … dva) 

• významné disacharidy - sacharóza, maltóza, laktóza  

• molekulový vzorec disacharidu C12H22O11 

Polysacharidy 

• složené z > než 10 monosacharidů (poly … mnoho) 

• významné polysacharidy - škrob, celulóza, glykogen 

• molekulový vzorec (C6H10O5)n 

Třídění cukrů podle struktury molekul: 

 látky ze skupiny cukrů mají stejné molekulové vzorce 

 liší se ve struktuře molekuly (mají odlišné strukturní vzorce), proto mají 

odlišné vlastnosti 
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Glukóza  
Vlastnosti: 

 bílá krystalická látka sladké chuti  

 rozpustná ve vodě 

 lehce stravitelná  

Výskyt: 

 v ovoci (nejvíce v hroznech), medu, rostlinných šťávách a krvi (0,1 %)  

Význam: 

 významný zdroj energie pro organismy 

 podílí se na stavbě většiny významných složitějších cukrů 

Použití: 

 lékařství (umělá výživa) 

 k výrobě mnoha organických sloučenin (ethanol, vitamín C, D-sorbit)  

 při přípravě cukrovinek 

Diabetes mellitus (cukrovka) - nemoc 

 normál je 3,3−5,6 mmol/l glukózy v krvi  

 řídí hormon inzulín a glukagon (slinivka břišní) 

 

 

 

(hroznový cukr) 
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Fruktóza  
Vlastnosti: 

 bezbarvé krystalky 

 dobře rozpustná ve vodě  

 nejsladší cukr 

 lehce stravitelná   

Výskyt: 

 ovoce, med (38%) 

 vázaná v sacharóze 

 

ovocný cukr 

Složité strukturní vzorce fruktózy: 

Fischerův 

vzorec 

Haworthův 

vzorec 

Galaktóza 
Vlastnosti: 

 nesladký cukr 

Výskyt: 

 v mléce savců (je vázaný v laktóze) 

5 



Disacharidy 
 oligosacharidy vznikají spojením 2 až 10 monosacharidových jednotek 

(mohou se spojovat pomocí glykosidické vazby)  

  disacharidy vznikají spojením 2 monosacharidů:                                   

C6H12O6 + C6H12O6 → C12H22O11 + H2O  
 

 složení disacharidů 

 sacharóza = glukóza + fruktóza 

 laktóza = glukóza + galaktóza 

 maltóza = glukóza + glukóza 

 

glykosidická vazba 
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Sacharóza   
Vlastnosti: 

 bezbarvé krystalky dobře rozpustné ve vodě 

 sladká 

 zahříváním karamelizuje 

Výskyt: 

 až 20 % v kořenech cukrové řepy, ve stéblech cukrové třtiny (22 %) 

 ve sladkém ovoci a v dalších rostlinných šťávách  

Použití: 

 nejběžnější sladidlo v domácnosti a potravinářství, konzervační prostředek 

 karamel jako potravinářské barvivo, např. při výrobě černého piva 

Trávení: 

 ve střevě enzymem sacharasou nebo v kyselém prostředí se štěpí na 
monosacharidy 

 

 

řepný, třtinový cukr 
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Výroba sacharózy 

Postup: 

 opraná cukrová řepa se krájí na drobné řízky 

 cukr se z nich vylouhuje horkou vodou 

 příměsi se vysráží přidáním Ca(OH)2 

 přebytek se vysráží CO2 

 vysrážené nečistoty se přefiltrují na kalolisech 

 čirá cukerné šťáva se krystalizuje 

 vyloučené krystalky se oddělí v odstředivkách 

 odpad melasa  

 krmivo pro dobytek 

 výroba ethanolu 
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Maltóza    
Vznik:  

 rozkladem škrobu účinkem kyselin nebo enzymů 

Výskyt:  

 je obsažena ve sladu, naklíčeném ječmenu (surovina pro výrobu piva)  

 podle množství maltosy v mladém pivě se určuje stupňovitost piva 

Použití: 

 vyrábí se z ní pivo a některé cukrovinky (candys) 

 

 

 

sladový cukr 
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Laktóza  
Výskyt: 

  je obsažena v množství 3 až 7 % v mléce savců (kravské 5 %, lidské až 7%) 

Použití: 

 výroba dětské výživy 

Trávení: 

 ve střevě se rozkládá na glukózu a galaktózu, galaktóza pak v játrech na 
glukózu 

 

mléčný cukr 
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Škrob 
Vlastnosti 

 bílá pevná látka 

 ve vodě málo rozpustná  

 nesladká 

Výskyt 

 semena, hlízy (brambory, rýže, obilná zrna, …) 

Použití 

 výroba glukózy 

 potravinářský průmysl (pudinky, omáčky), výroba alkoholu 

 výroba lepidel  

 škrobení prádla 

 ekologické obaly 

zásobní látka rostlin 
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Glykogen 
Výskyt: 

 v játrech a svalech 

Vznik: 

  z jednoduchých cukrů v játrech 

 ukládá se v játrech a svalech (zásobní látka) 

Trávení: 

 v případě potřeby se štěpí na glukózu a krví se odvádí do míst potřeby 

 svaly pracují díky přeměně glykogenu na glukózu nebo přívodu glukózy krví 

 při hladovění nebo tělesné námaze se glykogen z tkání odčerpává a jeho 

obsah klesá 

 

 

zásobní látka živočichů 
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Celulóza 
Vlastnosti: 

 bílá pevná látka, nestravitelná, nesladká 

Výskyt: 

 tvoří stěny rostlinných buněk 

 bavlník (oplodí), len (stonky), jutovník, konopí, dřevo (50%) 

Použití: 

 výroba papíru, vaty (buničina), umělého hedvábí (viskóza), celofánu, 

juty, výbušnin 

 výroba ekologických obalů 

Význam: 

 nestravitelná, vláknina - důležitá pro trávení (podporuje peristaltiku střev) 

 

stavební látka 

bavlník len jutovník juta 
juta 
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Fotosyntéza Uč. 20 - 23 

Nejdůležitější složitý biochemický proces na Zemi. 

Rostliny vytváří kyslík a  glukózu, glukózu mění na složitější cukry.  

 

 Zápis endotermické reakce ve formě zjednodušené chemické rovnice: 

6 CO2 + 6 H2O → C6H12O6 + 6 O2 

Podmínky reakce:  

 teplo, dostatečná intenzita světla, chlorofyl 

Fáze fotosyntézy:   

světelná (přes den) 

 rostlina vytváří zásoby energie a potřebných enzymů  

 uvolňuje kyslík 

temnostní (v noci) 

 dochází k pohlcování CO2  

 vznikají monosacharidy 

chlorofyl: 
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Význam pro organismus 
 stavební materiál těl organismů (celulóza) 

 zásobní látka (u živočichů – glykogen, u rostlin škrob) 

 zdroj energie  

pokryjí 50–75 % veškeré energetické potřeby člověka 

 pro člověka jsou důležitým chuťovým faktorem 

 příznivě působí na peristaltiku střev 

 mají vliv na vhodné složení střevní mikroflóry 

 

Nadbytek cukrů 

 způsobuje kazivost zubů 

 zvyšuje nároky na spotřebu vitamínu B1 

 zvyšuje glykémii a hladinu inzulinu 

 mění se na tuk a způsobuje obezitu 

 je rizikovým faktorem kardiovaskulárních chorob 

 kvašení nadbytečných sacharidů způsobuje v tlustém střevě nadýmání 

 

Potřeba sacharidů záleží na věku, pohlaví a fyzické zátěži (u dospělých se 

pohybuje v rozmezí 265–550 g/den). 
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Kvašení Uč. 26 - 27 

přeměny látek působením enzymů využívaných v potravinářství 

přítomnost kyslíku ovlivňuje průběh chemické přeměny 

 

za přítomnosti O2 

 octové kvašení 

 

bez přístupu O2 

 alkoholové  

 mléčné 

 máselné 

 

Kvašení za přístupu kyslíku: 

 
 

 

Octové 

z ethanolu působením bakterií (Acetobacter) vzniká kys. octová 

využití: 

 výroba octa (jablečný, vinný, lihový, …) 
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Kvašení bez přístupu kyslíku: 

Alkoholové (lihové) 

působením enzymů kvasinek (Saccharomyces cerevisiae) z cukru vzniká ethanol 

a oxid uhličitý  

 reakce: C6H12O6 -> 2 C2H5OH + 2 CO2 

využití: 

 výroba ovocného destilátu ethanolu (video), vína (z ovocných moštů), piva (ze 

sladu) 

Mléčné 

působením bakterií mléčného kvašení (Lactobacillus, Bifidobacterium) z cukrů 

vzniká CO2 a kyselina mléčná 

využití:  

 kysané zelí, kysané mléko, podmáslí, acidofilní mléko, jogurty, tvaroh, sýry 

Máselné 

z cukrů nebo kys. mléčné působením bakteríí (Clostridum butyricum) vzniká kys. 

máselná (= karboxylová kyselina butanová … CH3CH2CH2COOH, páchnoucí) 

využití:  

 výroba zrajících sýrů (př. Olomoucké syrečky) 
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https://www.youtube.com/watch?v=HJjhFkdRdBs


Úkol č. 14 křížovka SACHARIDY 
Vyplňte křížovku, pošlete vyučujícímu ke kontrole  
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