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  Ontogeneze a fylogeneze člověka 
 

Ontogenezí rozumíme soubor všech změn jedince, které probíhají nepřetržitě od 
oplození vajíčka do smrti člověka. 

Fylogenezí rozumíme změny druhu v průběhu generací od vzniku druhu do 
současnosti. (nebo do vymření druhu) 

 
 
 
Rozdělení ontogeneze: 
 

- ontogenezi člověka dělíme na několik fází:  
 

Prenatální období: 
• 1. – 3. týden - preembrionální období  
• 3. – 8. týden – embryonální období 
• 8. týden – porod  - fetální období   

 
Postnatální období (po narození): 

• novorozenec 1.den  - 28 dní  
(perinatální období - doba porodu až 24 hodin po porodu) 

• kojenec 28 dní - 1 rok  
• batolecí období 1 rok - 3 roky  
• předškolní období  3 - 6 (7) let  
• školní období 6 (7) - 15 let  

o mladší školní období 6 - 11 let  
o starší školní období 11 - 15 let (puberta) 

• dospívání - adolescence 15 - 18 let  
• dospělost 20 - 65 let  

o plná dospělost 18 - 30 let  
o zralost 30 - 45 let  
o střední věk 45 - 60 let 
o stáří 60 - 75 let  
o vysoké stáří 75 - 90 let  
o kmetský věk85 let 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



Průběh ontogeneze: 
 
Lunární měsíc = 28 dní 
 
Prenatální období:  
 
1. – 3. týden (preembryonální období) 
 
Oplození vajíčka: 
Vývoj začíná oplozením vajíčka (oocytu). Při ejakulaci vnikají do pochvy spermie, postupují 
hlenovitou zátkou čípku a dále prostorem dělohy až do vejcovodu. Jakmile proběhne 
proniknutí první spermie do vajíčka, proběhne kortikální reakce, která zabrání proniknutí 
dalších spermií. Vzniká diploidní zygota. Oplodnění (fertilizace) a další vývoj prvních 
několik dní probíhá ve vejcovodu. 
 
Rýhování vajíčka: 
První miotické dělení (rýhování) zygoty vede ke vzniku blastomer, které dohromady vytvářejí 
3 dny po oplození morulu (16 blastomer). Morula sestupuje do dělohy a mění se v 
blastocystu,u níž lze rozlišit povrchovou vrstvu buněk, která dává vznik trofoblastu, od 
shluku buněk uvnitř,z nichž vznikne embryoblast (na jednom pólu přiléhá k trofoblastu). 
Celý tento proces probíhá v prostoru ohraničeném zonou pellucidou. Dovnitř blastocysty 
proniká tekutina z okolí, výrazně se odděluje trofoblast od embryoblastu, později zona 
pellucida praská a blastocysta se uvolňuje do děložního prostoru. Po asi dvou dalších dnech (6 
dní po ovulaci) dochází k nidaci, neboli implantaci v děložní sliznici.  
 
 
 



 
 
 
Vývoj blastocysty (blastogeneze): 
 
Nidace (vývoj trofoblastu):  
 
Buňky trofoblastu  se rychle množí, 
takže celý obal tloustne. Začínají se v 
něm objevovat dutinky. Buňky 
trofoblastu poté pronikají až k 
mateřským cévám děložní sliznice. 
Nahlodávají jejich stěnu. Po nahlodání 
stěny cév se mateřská krev vylije do 
dutinek v obalu. Dutinky spolu postupně 
splývají v rozsáhlejší prostory vyplněné 
mateřskou krví. Z obalu nakonec 
zůstanou nepravidelné výběžky, tzv. 
primitivní choriové klky, které se dále 
vyvíjejí. Tak vzniká chorion (blána 
klkatá). Mateřská krev choriové klky omývá a látky v ní obsažené zajišťují od této doby 
výživu zárodku a přísun kyslíku. Okysličenou krev přivádějí děložní tepny, odkysličenou 
odvádějí žíly. Na konci 2. týdne je celá blastocysta zanořena do děložní sliznice. Nad ní se 
obnoví tenká vrstvička sliznice, která ji zcela oddělí od dutiny děložní.  
 
Vývoj embryoblastu: 

Na zárodečném terčíku (epiblast + hypoblast) , který z vnitřku blastocysty naléhá na 
trofoblast(s trofoblastem spojen zárodečným stvolem), se od sebe odliší 2 vrstvy: blíže ke 
stěně blastocysty ektoderm, pod ním entoderm. Mezi ektodermem a entodermem se vytvoří 
další zárodečný list – mezoderm.  

Primární  ektoderm (Hypoblast) se zvrství 
a mezi vrstvami buněk se vytvoří 
štěrbinovitá dutina – amniová dutina 
vyplněná amniovou tekutinou. Tato dutina 
se stále zvětšuje, zprvu mezi embryonálním 
terčíkem a plodovými obaly a poté i pod 
embryonální terčík.  

Primární entoderm (Epiblast) se rozrůstá 
od okrajů směrem dolů pod terčík, kde se 
jeho okraje spojí, a tak se pod 
embryonálním terčíkem vytvoří vakovitý 
útvar – žloutkový váček.  

 
 
 
 
 



 
3. - 8. týden (Embryonální období) 
 
3. týden 
Dvouvrstevný zárodečný terčík je na počátku týdne plochý a oválný. Později se začíná 
prodlužovat. Horní část (budoucí hlavová část) zárodku se rozšiřuje. Přibližně uprostřed se na 
ní objeví malé ztluštělé políčko, je to místo budoucích primitivních úst. Na užší dolní části 
zárodku se uprostřed objeví podélná brázda (primitivní proužek) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Primitivní proužek se tvoří se v ektodermu (budoucí zadní strana zárodku). V rozsahu 
primitivního proužku se buňky ektodermu čile množí a vycestovávají mezi ektoderm a 
entoderm. Tyto buňky jsou základem středního zárodečného listu. Buňky se postupně šíří 
dopředu i do stran až po okraje zárodečného terčíku až vytvoří souvislý list buněk – střední 
zárodečný list (mezoderm). Takže asi 17. dne vývoje jsou založeny všechny tři zárodečné 
listy (trojvrstevný zárodek). Ze zárodečných listů vznikají později všechny tělní tkáně a 
orgány.  
Z mezodermu se oddělí hřbetní struna (chorda) jako rychle se prodlužující výběžek. Je to 
mechanická opora zárodku. Sahá od předního konce primitivního proužku až po již zmíněný 
základ primitivních úst. 

 

Diferenciace zárodečných listů: 

Ektoderm (vnější zárodečný list): nervový systém, hypofýza, dřeň nadledvin,  kůže a její 
součásti, oči a uši 

Entoderm (vnitřní zárodečný list): trávící soustava, játra, slinivka břišní, dolní část dolních 
cest dýchacích 

Mezoderm : svaly, kostra, cévní soustava, slezina, vylučovací soustava, pohlavní soustava 

  

Zárodečný terčík 



 

4. týden 

Zásadně se přeměňuje zevní vzhled 
zárodku. Přetváří se  v ohnuté, miniaturní, 
válcovité tělíčko. V horní části zárodku se 
zvětšuje základ mozku. Současně se 
zvětšuje amniový váček, ve kterém 
přibývá plodové vody. Zárodek se dostává  
do dutiny amniového váčku, kde ho ze 
všech stran obklopí plodová voda. Vně 
amniového váčku zůstane jenom 
zárodečný stvol s pupečními cévami a 
žloutkový váček se svou stopkou. Stanou 
se základem pupečního provazce. 
Pupečník spojuje zárodek s primitivní 
placentou. 

5. týden  

Zárodek se volně vznáší v plodové vodě v amniovém váčku. Tento váček obklopuje choriová 
dutina ohraničená choriovou membránou. 
Část choriové membrány opatřená klky se 
stane součástí placenty. Zárodek s obaly 
pokrývá děložní sliznice 

• zvětšuje se hlavová část  
• začínají růst končetiny 

 

6. týden 
 

• základy očí a uší 
 
7. týden 
 

• formuje se nos  
• ušní boltec 

 

8. týden – porod (Fetální období) 

Koncem 1. lunárního měsíce je embryo 8 mm dlouhé s převažujícím hlavovým koncem, na 
němž jsou základy pro oči, uši a nos. Na končetinových výběžcích jsou zřetelné základy pro 
prsty.  

Koncem 2. lunárního měsíce je embryo 3 cm dlouhé, má již tvar lidského těla s velkou 
hlavovou částí, hmotnost 5 g. Zřetelně jsou vytvořeny končetiny a na nich vyznačené prsty.  

5. týden 



Koncem 3. lunárního měsíce je plod 9 cm dlouhý, o hmotnosti 20 g. Na končetinách jsou 
dobře patrné prstíky. Je vytvořen chrupavčitý základ kostry. Ze společného základu pro 
rodidla se začínají diferencovaně vyvíjet mužské nebo ženské pohlavní orgány. Je dokončen 
vývoj placenty.  

Koncem 4. lunárního měsíce je plod 16 cm dlouhý, hmotnosti 120 g. Tělo je pokryto 
jemnou, svraštělou a červenou kůží, neboťnení dosud vytvořen podkožní tukový polštář. Na 
celém povrchu těla je chmýří – lanugo, velmi jemné chloupky.  

Koncem 5. lunárního měsíce je plod 25 cm dlouhý, o hmotnosti 250 g. Na hlavičce začínají 
růst vlasy, na prstech nehty. Podkožní tukový polštář je velmi tenký. Srdeční akci lze zjistit 
poslechem, aktivní pohyby plodu jsou již těhotnou vnímány.  

Koncem 6. lunárního měsíce je plod 30 cm dlouhý, o hmotnosti 600 g. Oční víčka jsou 
rozdělena.  

Koncem 7. lunárního měsíce je plod 35 cm dlouhý, o hmotnosti 1200 g. V plicní tkáni se 
vytváří látka, která umožní rozvinutí plic – tzv. antiatelektatický faktor.  

Koncem 8. lunárního měsíce je plod 40 cm dlouhý, o hmotnosti 1800 g. V dolní epifýze 
stehenní kosti má osifikační jádro, okolo něhož se do chrupavčitého základu kosti začnou 
ukládat vápenné soli.  

Koncem 9. lunárního měsíce je délka plodu 45 cm, o hmotnosti 2700 g. Podkožní tukový 
polštář je již vytvořen, na kůži mizí vrásky, kůže je napjatá. Začíná mizet lanugo z břicha a 
obličeje.  

Koncem 10. lunárního měsíce má plod všechny známky zralosti: délku 48 až 50 cm, 
hmotnost 3300 až 3500 g. Kůže je napjatá, růžová, pokrytá bělavou mazlavou hmotou, 
mázkem, vytvořeným kožními mazovými žlázkami, lanugo je jen na zádech mezi lopatkami. 
Úpon pupečníku je uprostřed vzdálenosti mezi horním okrajem stydké spony a hrotem 
mečovitého výběžku hrudní kosti. Švy mezi lebečními kostmi jsou úzké, fontanely malé. Jsou 
vytvořeny chrupavky nosní, ušní, nehty na rukou přesahují špičky prstů, na nohou dosahují 
špiček prstů. Varlata jsou u chlapců sestouplá v šourku, u děvčat překrývají velké stydké 
pysky malé stydké pysky a štěrbinovitě uzavírají poševní vchod. 

Porod 

Porod je soubor fyziologických procesů, při nichž jsou plod a jeho obaly spolu s placentou 
vypuzeny z mateřského organizmu. První impulz k vyvolání porodu dává pravděpodobně sám 
plod. Porod provázejí porodní bolesti, které jsou způsobeny stahy děložního svalstva. 
Vlastní porod má čtyři fáze, které se označují jako doby porodní. 
 
V prvé době porodní (otevírací) se zkracuje děložní čípek a otevírá se děložní hrdlo. První 
doba porodní začíná, když se porodní bolesti opakují častěji než jednou za 10 minut. Je 
nejdelší, u prvorodiček trvá 8 - 12 hodin, u vícerodiček 3 - 7 hodin. Intervaly mezi stahy se v 
průběhu doby postupně zkracují a stahům přibývá na intenzitě. Otevírací doba končí zpravidla 
maximálním rozšířením hrdla, protržením plodových obalů a odtokem plodové vody. 
 
V druhé době porodní (vypuzovací) sestupuje plod děložním hrdlem a pochvou. V 



okamžiku, kdy opustí mateřské tělo, se plod stává novorozeným miminkem. Druhá doba 
porodní trvá průměrně u prvorodiček 50 minut, u vícerodiček asi 20 minut. 
 
Třetí doba porodní začíná narozením dítěte a končí vypuzením placenty s plodovými obaly. 
Trvá asi 15 minut. Můžeme ji podpořit stlačením břicha rodičky. V dutině děložní se tvoří při 
odloučení placenty krevní sraženina (hematom). Poté se děloha stahuje. 
 
Čtvrtá doba porodní (zotavení) začíná hned po odloučení a vypuzení placenty. Trvá asi 2 
hodiny. Děloha se stahuje, stažení děložního svalstva zaškrtí děložní cévy a staví tak postupně 
krvácení. 

Zárodečné obaly: 

Amnion – vnitřní zárodečný obal – vzniká z embryoblastu 
Chorion – vnější zárodečný obal – vzniká z trofoblastu 
 
Srůstem plodu se amnion přitlačí na chorion – vzniká amniochorion. Amniochorion + děložní 
sliznice = placenta 

Placenta 

• tvar kruhovitého nebo oválného disku 
• specializovaná a pravděpodobně nejkomplikovanější živočišná tkáň 
• vytváří dlouhou řadu biologicky velmi aktivních látek, většinou bílkovinné povahy 
• po celou dobu nitroděložního vývoje plodu plní placenta funkci: 

o ochrannou 
o nutritivní (vyživovací) 
o sekreční (tvorbu hormonů) 

 
Fce ochranná 
 
Bariéra proti škodlivinám, které by mohly přejít z mateřského organismu nebo z vnějšího 
prostředí přes mateřský oběh k plodu. Zabraňuje průniku většiny mikroorganismů a toxinů. 
Chrání plod před imunologickou reakcí matčina organismu: plodové vejce lze totiž považovat 
za transplantát s odlišnými antigenními vlastnostmi, než má matka. 
 
Fce nutritivní 

Placenta zprostředkuje látkovou výměnu mezi mateřským a plodovým organismem. V období 
embryogeneze a raného fetálního období je téměř výhradně orgánem plodového metabolismu. 

Přenos:  
• aktivní 
• pasivní 

 
Aktivní: 
Mezi fetoplacentárním a uteroplacentárním oběhem se děje proti koncentračnímu spádu. Tak 
přecházejí látky s vysokou molekulovou hmotností. 

• enzymatickým procesem se děje přenos iontů, aminokyselin, vitaminů, hormonů 
• pinocytózou – pohlcováním malých kapének tekutiny buňkou placentární bariéry z 

jedné strany a následným jejím uvolněním na stranu druhou (proteiny, lipidy atd.) 



 
 
Pasivní: 
Jednoduchou difuzí na základě koncentračního spádu prostupují placentární bariéru kyslík 
(O2), oxid uhličitý (CO2), sodík (Na), draslík (K), iont HCO3, voda, močovina a další, ve 
vodě rozpustné látky s molekulovou hmotností pod 700 
 
 
Fce sekreční 
Produkuje: 

• choriový gonadotropin – tvořen trofoblastem, stimuluje žluté tělísko 
• placentární laktogen – ovlivňuje mléčnou žlázu 
• estrogeny 
• progesteron 

 
Interrupce 
 

• umělé přerušení těhotenství, umělý potrat nebo abortus arteficialis (lat.) je záměrné 
ukončení těhotenství prostřednictvím chemické látky nebo chirurgického zákroku 

 
Způsoby provedení interrupce: 
 

• Chemická interrupce 
 
Prováděna do devátého týdne těhotenství. Procedura sestává z podání buď methotrexatu nebo 
mifepristonu  následovaným podáním misoprostolu. Asi 8 % z těchto interrupcí vyžaduje 
následný chirurgický zákrok, obvykle podtlakové odsání. 
 

• Chirurgická interrupce 
 

V prvních patnácti týdnech je interrupce podtlakovým odsáním jednou z nejběžnějších metod 
chirurgické interrupce. Ruční odsátí odstraní embryo pomocí ruční stříkačky, zatímco pro 
elektrické odsátí se využívá sání elektrické pumpy. Od patnáctého až asi do osmnáctého týdne 
se roztažení děložního hrdla provádí chirurgicky a chirurgie asistuje i při následném odsávání. 
 
Postnatální období: 
 
Novorozenec - od přestřižení pupeční šňůry do 28. dne. Kritické období, klesá počet 
červených krvinek (poporodní žloutenka), klesá a pak stoupá hmotnost těla.Velká hlava a 
krátké končetiny. Lebeční kosti jsou nespojeny, lebka se deformuje. 
 
Kojenec - do 12 měsíců, v polovině tohoto období se prořezávají první zuby. Doba kojení je 
různá, po 3 měsících se přechází na další doplňkovou stravu. Dítě rychle roste, posiluje svaly, 
učí se po počátečním převalování různým pohybovým stylům v lezení, sedění i stání. Rozumí 
řeči, učí se mluvit. První počátky socializace. 
 
Batole - od 1 do 3 let, roste mléčný chrup. Výuka chůze. Dítě leze po čtyřech, později po 
dvou. Nohy jsou krátké - dítě se batolí. Velký lupínek mezi čelními a temenními kostmi se 
uzavírá, objevuje se první dentice (mléčný chrup) 
 



Předškolní věk - od 4 do 6(7) let - mění se postava. První vytáhlost. Rozvoj nervstva, 
kosterního svalstva, mění se tělesné proporce. Rozvoj řeči, citů, psychiky.V 7 letech končí 
první dětství - prořezáním první trvalé stoličky 
 
Mladší školní věk - od (6)7 do 11 let - roste trvalý chrup, objevují se sekundární pohlavní 
znaky. Kostnatí lebka, zpevňuje se kostra, rostou svaly a tělesná síla. Prořezávají se zuby 
trvalého chrupu. Připravují se sexuální orgány - mění se tvar pánve, lebky, obličeje. Ukládá se 
tuk. 
 
Starší školní věk - od 11 do 15 let, prořezává se 2 trvalá stolička. Dozrávají pohlavní orgány 
vlivem produkovaných pohlavních hormonů. Velmi se urychluje vzrůst. Zpočátku jsou vyšší 
dívky, pak chlapci = pubertální zrychlení. Hoši dospívají později. Vývoj je však 
nerovnoměrný. U dívek probíhají první menstruace (menarche), hoši mají první poluce.  
 
Dospělost 
 

• Od 15 do 18 let - dospívání (adolescence), věk dorostenecký, doznívá puberta. 
Dončuje se rozvoj tělesných i duševních sil člověka, organismus se už jen zdokonaluje 

• Do 30 let - plná dospělost. Prořezává se třetí stolička (zub moudrosti), zvyšuje se 
výkonnost těla, zvyšuje se jeho hmotnost. Lidé zakládají své rodiny. 

• Do 45 let - zralost. Lebeční švy počínají zarůstat, kosti lebeční srůstají. Svaly začínají 
slábnout, objevují se první šedivé vlasy. Zvyšuje se sklon k ukládání podkožního tuku 
(u mužů na břiše, u žen na bocích a hyždích - hmotnost přibývá. Duchovní vyzrálost 
člověka roste. 

• Do 60 let - střední věk. Podkožního tuku poněkud ubývá, ubývá i zdravých zubů, 
klesá schopnost reprodukce. U žen končí pravidelné menstruace (menopauza), nastává 
přechod (Období klimakteria prožívají mnohem později i muži, ale podstatně 
snadněji). Duchovní bohatství člověka je v té době nejvyšší.  

• Do 75 let - stáří. Podle toho, jak se člověk na stáří připravoval (aktivním stářím), více 
nebo méně si prodluží život. 

• Do 90 let - vysoké stáří. Látková výměna je již silně zpomalená. Klesá i míra nervové 
činnosti. Od 70. let se postupně ztrácí paměť, vybavují se hlavně staré zážitky, kdežto 
nové se snadno zapomínají. Staří lidé potřebují velmi často odpočívat a též přes den 
pospávají. Poruchami v činnosti nadledvinek dochází k posunutí spánkových 
mechanismů - přes den starci spí, v noci nemohou usnout a jejich spánek je velmi 
lehký.  

• Nad 90 let – kmetský věk 
 
 
 
Fylogeneze: 
 
Původ a vývoj člověka 
 
 

• koncem třetihor se primáti vyvíjí z hmyzožravců 
 
Driopithecus (= Prokonsul) 
 

• konec třetihor, před 19 mil. Lety 



• první znaky člověka, chůze po čtyřech, neměl nadočnicové valy  
• úzké, dopředu protáhlé čelisti  

 
Ramapithecus 
 

• před 12-14 mil. Lety 
• chůze po čtyřech, výška 100-110 cm 

 
 

Australopithecus africanus  
 

• před 5 mil. Lety 
• postava téměř vzpřímená, výška 120-125 cm, 35-45 kg 
• používal neopracované nástroje 
 

Homo habilis ( člověk obratný) 
 

• před 1,8 mil. Lety 
• ostatky nalezeny ve stř. Africe ( Etiopie ) 
• výška 120-125 cm, 40 kg 
• kapacita mozkovny 590-610 cm3 
• používal i vyráběl nástroje 

 
Homo erectus (člověk vzpřímený) 
 

• před 1- 0,5 mil. Lety  
• robusní postava, 160-165 cm vysoký, 50-60 kg,  
• kapacita mozkovny až 1000 cm3 
• nadočnicové valy dobře vyvinuty, chrup podobný dnešnímu 
• nález. : JV Asie (Haeckel a Dubois), Af., Evr. (Heidelberg v Německu, Maďarsko) 

 
Homo sapiens steinheimensis ( pračlověk) 
 

• před 250-300 tis. lety,  
• předek neandrtálců 
• obličejová část strmější, kapacita mozkovny 1150-1250 cm3 
• naleziště v Německu (Steinheim) 

 
Homo sapiens neandertalensis ( člověk předvěký)  
 

• před 150 tis. Lety 
• mozkovna dlouhá a nízká, kapacita 1350-1725 cm3 
• ploché čelo, nadočnicové oblouky dobře vyvinuty, nepatrná brada 
• široký hrudník, mohutné svalové úpony 
• dorozumívání posunkovou řečí, projevování lidských citů 
• naleziště :  

o J Francie 
o “Dračí skála” v Alpách (kult uctívání medvěda) 
o Uzbekistán - svatyně Tešik-Taš (kult uctívání kozoroha) 



o u nás - jeskyně Šipka u Štramberka - úlomek čelisti dítěte 
- vývoj - klasický neandrtálec - slepá větev 
- časný - vývoj Homo sapiens sapiens 
 
 

 
 
Homo sapiens sapiens  
 

• před 35-45 tis. Lety 
• vznikl z něj současný člověk 
• jemnější a vyšší postavy než neandrtálec 
• kapacita mozkovny 1300-1700 cm3, vyšší čelo, vyvinutá brada 
• delší stehenní kost 
• magické kulty, umělecká čin., rytiny zvířat 
• nalez. : Fr. - jeskyně Lascaux - kostěný kahanec starý 13,5 tisíc let  

Špan. - jeskyně Altamira 
ČR - Morava - předměstí Přerova a Mladeč u Litovle  
- Dolní Věstonice - “Věstonická Venuše” (znázor. sekund. pohl. znaků) - Koněpruské 
jeskyně, Podbaba 
Slovensko - Gánovce u Popradu 

 
 
Anatomické znaky odlišující člověka 
 
a) hominizační znaky 
- vzpřímená postava - zajišťována svislou 2 krát esovitě prohnutou páteří  
- noha - chůze po dvou 
- prodloužení a narovnání stehení kosti  
- chodidlo - klenba v podélném i příčném směru - přizpůsobeno váze těla 
- pánev - miskovitě uzpůsobena, drží vnitřnosti 
- ruka - oslabena a zkrácena - nemusí nést tělo 
- hrudník - předozadní oploštění 
- lebka - převažuje mozková část 
- masité rty, vytvoření bradového výběžku, zkrácení nosních dutin 
- chrup - špičák nepřečnívá přes rty 
- změna tvaru čelistního oblouku 
- ucho - zavinul se ušní boltec, vytvořil se ušní lalůček 
- oči - ve předu, umožňují prostorové vidění  
- čelní výběžky - souvisejí s rozvojem řeči 
- týlní otvor směřuje dolů 
 
 
b) sapientační znaky 
- ruka - uvolnila se k jemným koordinovaným pohybům 
- řeč  
- 1. a 2. signální soustava 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
Lidská plemena  
 

• všechna prošla vývojem přes H. s. neandertalensis - odlišení v holocénu (před 10-20 
tis. lety) 

• jsou výsledkem odlišnosti vývoje v různých klimatických podmínkách 
• v rámci plemen rozlišujeme rasy 
• evrop. rasy - slovanská, nordická, germánská, židovská, romská (z Indie) 

 
1) europoidní (bílé) plemeno 
- Evropa, Amerika, Austrálie, J Afrika 
- jemné mírně zvlněné vlasy (oválný průřez), hustší ochlupení  
- výrazný nos, širší pánev, 
- převažuje krevní skupina A 
 
2) mongoloidní (žluté) 
- Asie, Grónsko, Amerika (Indiáni) 
- hrubší rovné tmavé vlasy (kulatý průřez), řídké ochlupení 
- ploché čelo, vystouplé lícní kosti, menší postava, záhyb ve vnitřním koutku oka  
- převažuje krevní skupina B 
 
3) negroidní (černé)  
- Afrika, Amerika 
- tmavé kudrnaté vlasy (ledvinovitý průřez), řídké ochlupení 
- tmavá pleť i oči, širší obličej a nos, velké masité rty 
- úzká pánev, dlouhé končetiny 
- převažuje krevní skupina 0 

 
 

Romové  

- etnikum, jehož kořeny sahají do středověké Indie. 
- Romská diaspora je nejpočetnější v Evropě a to zejména ve střední a východní Evropě  

Historie: 

Podle legendy se jim dostalo pozvání od perského panovníka, který potřeboval hudebníky k 
obveselení svých poddaných. Postupně se dostali do Evropy, kde byli označováni jako cikáni 
podle řeckého Athiganoi (maloasijská sekta, zabývající se věštěním) Vydávali se za poutníky, 
kteří za své hříchy musí putovat po světě, a požívali tedy pohostinnosti a ochrany (na základě 
glejtů nejrůznějších panovníků, mezi jinými i papeže, přičemž mnohdy docházelo k jejich 
padělání).Životní styl Romů však záhy začal vzbuzovat averzi a z toho důvodu byli 
pronásledováni (popravy, věznění a vyhnanství jen kvůli původu).  



20. století : 

• rasistické zákony (cikánské legitimace za první republiky v  Československu), 
• holocaust 
• komunismus - snahy o asimilaci (zákaz kočování v roce 1959, snaha o rovnoměrný 

rozptyl po území Československa), sterilizace žen v nemocnicích bez jejich vědomí, 
potlačování romského jazyka (tresty za používání romštiny na základních školách) a 
kultury 

• dnes se problém rasismu zlepšuje  

Rasismus  

• teorie i ideologie hierarchizující sociální skupiny na základě etnického klíče 
• moderní forma vznikla v době romantické reakce na osvícenské teorie o občanské 

rovnosti. 
• jedná se o teorii, jež tvrdí, že odlišný vývoj různých lidských ras a etnik, podmíněný 

geografickou diverzitou, determinuje schopnosti a vlastnosti jejich jednotlivých 
příslušníků. V praxi pak tato teorie v řadě případů vedla (vedla či vede) k rasové 
diskriminaci či ve výjimečných případech i pokusům o vyhlazení nepřátelských 
skupin 



Histologie 
- nauka o tkáních (tkáň=histon) 
Tkáně – soubory stejnorodých buněk, mající společný původ a společnou jednu 
hlavní funkci 
          - diferencují se ze tří zárodečných listů   
z ektodermu: pokožka, epitely dutiny nosní, zubní sklovina, oční čočka, svalstvo 
duhovky, NS, hypofýza, dřeň nadledvin 
z entodermu: dýchací ústrojí, epitel trávicí trubice (střevní), močové trubice, 
močového měchýře, žlázy trávicí, štítná žláza, brzlík 
z mezodermu: příčně pruhované svalstvo, ledviny, močovody, kůra nadledvin, 
pohlavní žlázy, děloha, výstelka tělních dutin, mezenchym – z něhož vznikají 
pojiva 
  
Z tkání se skládají orgány a soustava orgánů tvoří celé tělo organismu. 
 
Tkáně jsou tvořeny : a) tkáňovými buňkami 
                                  b) mezibuněčnou hmotou 
Tkáňové buňky: - fixní (pevné) 
                           - volné (pohyblivé) 
Fixní buňky: - zaujímají stálou polohu  a vytvářejí síť 
plasmodesmy  - spojení pomocí dlouhých cytoplazmatických výběžků 
interdigitace – prstencové výběžky pronikající od povrchu jedné buňky do 
prohlubně buňky druhé 
desmosomy – drobné plazmatické jehlice vystupující z okrsků cytoplazmy 
sousedících buněk a sbíhají se do zrna uloženého mezi stěnami buněk 
terminální uzávěry – čočkovité ztluštěniny mezi membránami sousedících buněk 
syncytie – nejtěsnější spojení, vzniknuvší rozrušením přepážek mezi buňkami 

- vícejaderný útvar 
Mezibuněčná hmota: 
- napomáhá tkáním při plnění jejich funkce 
a) interfibrilárně amorfní – jsou kompaktní, mají tekutou, polotekutou nebo 

pevnou povahu 
b) fibrilární – vláknité, pevné 
Rozdělení tkání: 
a) tkáně epitelové (výstelkové) 
b) tkáně pojivové a podpůrné 
c) tkáně svalové 
d) tkáně nervové 

 
 
 
 



Tkáně epitelové 
 
 
Epitel – výstelka ( tela epithelialis ) 

- jednoduchá tkáň, tvořená buňkami ležícími těsně u sebe 
- nemá mezibuněčnou hmotu 
- kryje povrch orgánů, nebo vystýlá dutiny 
- je bezcévný 
- tvořen ze tří zárodečných listů 

 
Rozdělení : a) tvaru buněk 
          b) vrstev 
          c) funkce 
 
Tvar buněk : a) dlaždicový ( plochý ) 

   - vystýlá cévy, dutiny pohrudnicové, pobřišnicové 
     b) kubický ( krychlový ) 

   - oční čočka, folikuli štítné žlázy 
    c) cylindrický ( válcový ) 

                   - mikroklky, stereocilie 
 
Vrstev :  a) jednovrstevný ( vhodný, kde buňka jedním pólem přijímá látky a 
druhým pólem vydává ) vstřebávání, vyměšování 
       b) vícevrstevný ( vhodný, kde je vystaven opakovaným mechanickým, 
chemickým vlivům ) kryje povrch 
 
Funkce:  
1) krycí (výstelkový) – ochranná funkce 

- kryje povrch, vystýlá dutiny 
- pokožka 

2) řasinkový – kinocílie – posun hlenu, částic 
- dýchací cesty, vejcovod 

 
3) žlázový – vytváří žlázy 

- produkuje, vyměšuje specifické látky 
- rozdělení: a) exokrinní 

   b) endokrinní 
exokrinní – exkrety (odpadní látky) 

- sekrety (látky mající v organismu ještě nějakou funkci) 
mezokrinní (ekrinní) sekrece: řídký sekret opouští buňku procházeje stěnu 
buněčnou, aniž ji porušuje – potní žlázy 
apokrinní sekrece: sekret se hromadí pod buněčnou membránou, opouští buňku 
formou kapky s částí buněčné membrány – mléčná žláza 



holokrinní sekrece: buňka plnící se sekretem odumírá – tuk 
endokrinní – žlázy bez vývodu 

       -  inkrety (hormony) 
       -  odváděny přímo do krve 

4) rezorpční – schopen vstřebávání látek 
- tenké střevo 

5) respirační – výměna látek 
- plicní sklípky 

6) svalový – u bezobratlých 
- u člověka oční duhovka 

7) smyslový – schopen přijímat fyzikální, chemické podněty z vnějšího 
prostředí, předat nervovým buňkám 

- čichový, sluchový epitel 
- tyčinky, čípky sítnice 

 
Tkáně pojivové 

- tvořená buňkami i mezibuněčnou hmotou 
- buňky jsou ve vzájemném kontaktu, ale i nespojené 
- mezibuněčná hmota je pevná i tekutá 

- rozdělení pojiv – pevná – vazivo 
                                         - chrupavka 
                                         - kost 
                           - tekutá (trojická) - krev 
                                                        - míza 
                                                        - tkáňový mok 
Vazivo – první pojivo, které se vytváří během vývoje 
            - buňky fixní, bloudivé 
Fixní buňky : - fibroplasty (vylučují určité látky) 
                      - fibrocyty  (ustaly ve vylučování) 
                      - retikulární buňky (vytváří síť) 
                      - pigmentové (melanofory, chromatofory) – obsahují melanin 
                      - tukové buňky 
Bloudivé buňky : - makrofágy (hisliocyty) - fagocytóza  
                            - živné buňky – produkují heparin (brání srážlivosti krve), 
histamin (zvyšuje propustnost cév) 
                            - plazmatické buňky (imunoglobuliny) 
                            - leukocyty 
                            - převažuje mezibuněčná hmota - amorfní  

                                                                     - fibrilární 
Fibrily (vlákna) – kolagenní (pevná, ohebná) 
                          - elastická (pružná) 
                          - retikulární (tuhá) 
Rozdělení vaziva :  



1) mezenchym – nejprimitivnější forma vaziva, během vývoje rychle zaniká 
2) rosolovité – embryonální tkáň (pupeční provazec) 
3) kolagenní – nejrozšířenější typ vaziva 

a) řídké (fibrilární) – vyplňuje mezery mezi tkáněmi a orgány 
b) tuhé (fibrózní) – vlákna neuspořádaná (škára) 

                                                  - uspořádaná (fascie, šlachy) 
4) elastické (žluté) – elastická vlákna (páteř) 
5) retikulární (síťovité) – prostorová síť, buňky schopnost fagocytózy 
                                       - slezina, kostní dřeň, lymfatické uzliny 
6) tukové – funkce zásobní, tepelně izolační 

a) bílá tuková tkáň (podkožní polštář, pouzdro okolo ledvin, pružné 
vložky – ploska, dlaň) 

b) hnědá tuková tkáň známá u hibernantů (ohřívací funkce po 
probuzení, u člověka mezi lopatkami, v hloubi krku, 
termoregulační funkce u novorozenců 

Chrupavka: (cartilago) 
- tuhá, pružná a pevná tkáň 
- tvořena buňkami (chondrocyty) a mezibuněčnou hmotou 

(chondromukoid) 
- na povrchu ochrustavice (perichondrium) 
- regenerační schopnost velmi malá 

Rozdělení chrupavek: 
1) buněčná (parenchymová) – minimum mezibuněčné hmoty 
                                              - u člověka jen embryonální – mění se na ostatní 
druhy 
                                              -  trvale se vyskytuje u drobných savců (hlodavci, 
netopýři – ušní boltce) 
2) hyalinní (sklovitá) – bílá, v embryonálním stádiu základ všech kostí, 
v dospělosti kloubní chrupavky, konce žeber, hrtanové, průdušnice 
3) kolagenní (vazivová) – matně bílá, v řezech neprůhledná  
                                       - odolná vůči tahu, tlaku 
                                       - meziobratlové ploténky, symfýza, menisk 
4) elastická – nažloutlá, neprůhledná 
                   - velmi pružná 
                   - ušní boltec, epiglotis, zevní zvukovod 
 
Kost (os): - nejtvrdší  z pojiv 
                 - podpůrná, ochranná funkce 
                 - tvořena buňkami (osteocyty) – zralá kostní buňka, osteoblast – 
nezralá kostní buňka, osteoklast – mnohojaderní útvar, důležitý pro přestavbu 
kosti 
                - + mezibuněčnou hmotou – ta je tvořena: - organická část - ossein 



                                                                                    - anorganická část – 
Ca3(PO4)2, CaCO3, CaCl2, CaF2,  
                                                                                    - H2O 
                - na povrchu je okostice 
Rozlišení kostí podle vláken: 
1) vláknitá (fibrilární) – nepravidelně uspořádané pletivo 
                                     -  u člověka švy (lebka) 
2) vrstevnatá (lamelózní) - lamely 

a) sponginózní (houbovitá) – lamely rovnoběžné 
s povrchem, vnitřní část krátkých kostí, epifýz 
dlouhých kostí 

b) kompaktní (hutná) – Haversovy systémy 
                                                                              - povrchová vrstva kostí 
Osifikace: kostnatění 
1) Desmogenní: přeměna mezenchymových buněk v osteoblasty (lebeční kosti, 

obličejové části, klíční kost) 
2) Chondrogenní:přeměna buněk chrupavky 

a) perichondrální osifikace – uprostřed diafýz 
b) enchondrální osifikace – z nitra chrupavky, z okolí cév 

 
Trofická pojiva 
Tělesné tekutiny: voda a) nitrobuněčná (intracelulární) 
                                     b) mimobuněčná (extracelulární) 
                            tekutiny cévní (krev, míza) 
                            tekutiny mimocévní tkáňový mok 
Krev (sanquis) – tvořena z buněk a mezibuněčné hmoty 

- slouží k udržování homeostázy 
- vzniká z ní tkáňový mok a z něj míza 

Krevní plazma (mezibuněčná hmota) – 90% H2O 
                                                            - 7% organické sl. 
                                               - 3% minerální sl. 
Krevní buňky – erytrocyty – obsahují hemoglobin 
                                           - bezjaderné  
                                           - přenos O2 a CO2  
                      - leukocyty – zvyšují imunitu organismu       
                                         - granulocyty 
                                         - agranulocyty – monocyty – schopné fagocytózy 
                                                                 - lymfocyty – T lymfocyty (pocházejíz 
Thymu), protilátky na povrchu, buněčná imunita 
                                                                                      - B lymfocyty (v kostní 
dřeni), protilátky produkují do mezibuněčného prostoru, humorální imunita 
                      - trombocyty – krevní destičky – srážlivost krve 
Tkáňový mok: - stejná stavba jako krevní plazma, bezbarvá 



- vzniká z krevní plazmy 
- výměna plynů, živin a metabolitů mezi krví a buňkami tkání 

Míza (lymfa): - nažloutlá tekutina, obsahují lymfocyty, bohatší na bílkoviny 
- vzniká z tkáňového moku 
- udržuje stálost vnitřního prostředí 
- zvyšuje obranyschopnost organismu 

 

Tkáň svalová 
- má schopnost kontrakce 
- vznik z mezodermu 
- svalová buňka (myoblast), uvnitř myoplazma (sarkoplazma), na 

povrchu sarkolemna 
- ve svalových elementech – kontraktivní vlákna (myofibrily) – aktin, 

myozin (bílkoviny) 
- myoglobin – barvivo přenášející O2 a CO2 (20krát účinnější než 

hemoglobin) 
Rozdělení svalové tkáně: 
1) hladká: - tvořena jednojadernými buňkami 

- stále ve stavu určitého tonu 
- ovládáno autonomním nervstvem 
- pracuje pomalu, nepodléhá únavě 
- trávicí trubice, močovody, děloha, vejcovody 

2) příčně pruhovaná: - vlákna mnohojaderná 
a) bílá – fázická vlákna 

                  - málo sarkoplazmy, myofibrili stejně rozmístěny 
                             - smršťuje se rychle, rychlá únava 
                             - na povrchu svalů 
                b) červená – tonická vlákna, v hloubi svalů 
                                  - více sarkoplazmy, myoglobinu, mitochondrií 
                                  - smršťuje se pomaleji 
                                  - odolnější proti únavě 
                c) červená přechodného typu – méně mitochondrií 
                                                               - smršťuje se nejpomaleji 
                                                               - regenerační schopnost 
                                                               - tvoří svalstvo kosterní, jazyk, stěna 
                                                               hrtanu 
                                                               - ovládáno vůlí 
                                                               - řízeno mozkomíšními nervy  
3) srdeční (myokard) – pouze v srdci 
                                   - vykazuje směs znaků podobných hladké i příčně    
                                   pruhované svalovině 
                                   - svalová vlákna izolovaná 
                                   - jádro uprostřed 



                                   - řízeno automacií 
                                   - žádná regenerační schopnost 
4) elektrická – zvláštní modifikace žíhané tkáně 

- výskyt u některých živočichů (úhoř, parejnok) 
 

Tkáň nervová 
- je vysoce specializovaná, dráždivá, vzrušivá 
- je schopna vzruchy přenášet, vzájemná koordinace 
- ektodermální původ 
- tvoří ji nervové buňky neurony a podpůrné buňky neurolie (glie) 

Neuron – základní morfologickou a funkční jednotkou nervové tkáně  
             - tvořen tělem neurocyt, výběžky dendrity – více, bohatě rozvětvené,     
             neurit – nerozvětvený, dlouhý (axon)  
             - rozmnožuje se pouze v období nitroděložního vývoje, po narození 
             počet stabilizován 
Neuroglie – vytvářejí vhodné prostředí pro neurony 
                - zajišťují výživu, odstraňují metabolity 
                - jsou schopny se množit 
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Opěrná soustava 

 
 
Pro efektivní  a rozmanitý pohyb je nezbytná pevná opora, na kterou se upínají svaly. 
Kost je vždy účastníkem pohybu – byť pasivním. 
 
 
funkce skeletu: 
 opěrná fce –  členění těla, připojení končetin k osovému skeletu 
 
 ochranná (protektivní) fce – uzavření některých orgánů (mozek, pánevní org.,páteřní 

kanál) v kostěných schránkách 
 
 fce pák – kosti spojené pohyblivými klouby, končetiny, dlouhé kosti představují 

ramena pák, osa kloubu opěrný bod 
 
 fce depozita minerálů – v mezibuněčné hmotě kosti vázán fosforečnan vápenatý, 

uhličitan vápenatý aj., intenzivní látková výměna, udržování homeostázy 
 
 krvetvorný orgán – červená kostní dřeň, produkce všech typů krev. elementů, zákl. 

kostních buněk 
 
 energetický zdroj – žlutá kostní dřeň, tukové buňky 

 
 
chemické složení kostí: 
 Ca3(PO4)2 
 CaCO3 
 CaCl2 
 CaF2 
 kolagen 

 
 skladba kostní tkáně: 60% minerálů, 24%organických látek, 12% vody, 4% lipidy 

 
 

stavba 
 

stavba kostní tkáně : 
 osteoblasty – buňky kubického tvaru s dlouhými výběžky sloužícími ke komunikaci 

s ostatními osteoblasty, postupně se redukují-vznik osteocytů, velká schopnost tvorby 
bílkovin(kolagenní vlákna, amorfní mezibuněčná hmota,...), produkce 
enzymů(mineralizace kostí) 

 
 
 osteocyty – součást regulačních mechanizmů hladiny vápníku v tělních tekutinách 

(uvolňování minerálů z kostní tkáně), po rozpadu zůstává místo po osteocytu prázdné 
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 osteoklasty – velké buňky s mnoha jádry, uvolňují kostní minerály, rozrušují strukturu 
základní hmoty, uvolňují místo pro novotvořenou kost (remodelace, růstové pochody) 

 
 mezibuněčná hmota – svazky kolagenních vláken, proteoglykanová hmota 

 (je mineralizována-fosforečnan vápenatý) 
 
Lidská kostra je z 80% složena z kompaktní kosti, která je nositelkou především 
mechanických vlastností skeletu, z 20% pak kostí spongiózní, která reprezentuje obrovskou 
plochu pro realizaci látkové výměny kostí a jejich remodelaci. 
 
kompakta (substantia compacta) 
 koncentricky uspořádané lamely, destičkové lamely rovnoběžně orientované s osou 

dlouhé kosti ( tvořeny kolagenními vlákny, amorfní mezib.hmotou, osteoblasty/-cyty) 
 
 základní stavební jednotka - osteón- až  20 soustředných lamel s centrálním 

Haversovým kanálkem (průchod krevních kapilár, nervová vlákna), centrální kanálky 
propojeny Volkmannovými kanálky 

 
 osteoblasty/-cyty – uloženy ve stěnách lamel – mělké jamky (lakuny) – tvorba 

komunikačního systému – kontakt buď přímo výběžky buněk, nebo cirkulující 
tkáňovou tekutinou 

 
spongióza 
 složena z trámců (trabekul), plotének 

 
 uspořádání v trajektoriích – linie spojující místa s největším zatížením kosti 

 
kostní dřeň 
 červená kostní dřeň – síť retikulárních vláken s širokými vlásečnicemi, uložení buněk 

pro tvorbu krev.elementů v různých fázích vývoje 
 
 žlutá kostní dřeň – nahrazuje červenou k.dřeň, infiltrace tukových buněk – změna  

červené k.dřeně na tukové vazivo 
 
 šedá kostní dřeň – vazivo zůstávající ve dřeňových dutinách po ztrátě tukových buněk 

 
dělení podle tvaru 
 dlouhé kosti : 

• střední úsek kosti(diafýza) – dutý, válcovitý, plášť tvořen kompaktou, dřeňová 
dutina vyplněna kostní dření 

• kloubní konce kostí (epifýzy) –vyplněny spongiózou, tenká slupka kompakty 
• v průběhu růstu epifýza oddělena od diafýzy růstovou chrupavkou(fýza) 
• periost – povrch kosti kryt okosticí – až 2mm silná tuhá vazivová blána, tři 

vrstvy ( povrch – řídké vazivo, fibrocyty, tuk. buňky; střední – snopce 
kolagenních a elastických vláken; vnitřní – osteoblasty, fibroblasty cévní 
pleteně, růst kosti do šířky), upevnění ke kosti pomocí Sharpeyových vláken 

• endosteum – vnitřní okostice 
 krátké kosti : 

• stavba podobná epifýzám dlouhých kostí 
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 ploché kosti : 
• na zevní a vnitřní ploše – kompakta 
• uvnitř – spongióza, velké prostory mezi trámci, krvetvorná dřeň 

 pneumatizované kosti : 
• vznik vchlípením sliznice  

 
 
kostní cévy a nervy 
 periostální cévy – drobnější cévní kmeny, hlavní krevní zdroj kosti 
 epifyzární cévy – zásobují kloubní hlavice a oblast růstových chrupavek 
 nutritivní cévy – zásobují krvetvornou kostní dřeň, endosteum, kompaktu,... 
 mízní cévy – neprokázány v kostní tkáni, výskyt v periostu 
 inervace – bohatá inervace periostu 

 
osifikace kostí 

 
dezmogenní osifikace 
 vznik z vaziva 
 ploché a miskovité kosti tvořící lebeční klenbu, klíční kost 
 osifikační proces začíná uprostřed 
 středy silnější než okraje( u novorozenců dokonce chrupavčité – fontanely) 

 
enchondrální osifikace 
 vznik z chrupavky 
 kost je vytvořena nejdříve chrupavkou zhruba tvarově odpovídající budoucí kosti 

 
 

spojení kostí 
 
dělení podle pohyblivosti 
 pevné: 

• vazivové spoje (syndesmózy) – kolagenní, elastická vlákna, okraje nepokryté 
chrupavkou, švy lebečních kostí(suturae), některé spoje páteře, závěsný zubní 
aparát 

• chrupavčité spoje (synchondrózy) – hyalinní nebo vazivová chrupavka 
o hyalinní – úseky hrudní kosti, kosti lebeční báze 
o vazivová chrupavka – spoj stydkých kostí, meziobratlové destičky 

• kostěné spoje (synostózy) – tvoří se druhotně z vazivového nebo chrupavčitého 
spojení, křížová kost 

 pohyblivé (kloubní) spojení: 
• dotykové spojení dvou nebo více kostí, jejichž kontaktní plochy jsou 

povlečeny chrupavkou,mezi nimi je kloubní štěrbina a konce kostí spojuje 
kloubní pouzdro 

• na vnitřní straně kloubního pouzdra je synoviální vrstva produkující kloubní 
maz – synovii, má několik funkcí : 
o zmenšuje tření na styčných plochách 
o obsahuje živné látky pro chrupavky styčných ploch 
o zajišťuje vzájemné pevné přilnutí kloubních ploch 
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• kloub kulovitý – kloubní hlavice jsou části kulové plochy, možnost otočení ve 
všech směrech (resp. podle tří navzájem kolmých os ), např. kloub ramenní 

• kloub válcový – hlavice a jamky jsou úseky válce, pohyb možná jen ve směru 
natažení a ohnutí, klouzání ke stranám zabraňují postranní vazy kloub. pouzdra 
např. články prstů 

• kladkový kloub – odvozeny od válcových, na vypouklé styčné ploše vytvořena 
rýha, do níž je vložena vodící hrana vyčnívající z protější kloubní plochy, 
pohyb možný pouze podél jedné osy, např. spojení pažní a loketní kosti 

• elipsoidní kloub – styčné plochy podobné rotačnímu elipsoidu, pohyb podle 
dvou os, např. spojení týlní kosti a atlasu 

• sedlovitý kloub – kloubní jamka má podobu sedla, hlavice – jezdec, např. 
připojení záprstní kosti palce k zápěstní kosti 

• plochý kloub – obě kloubní plochy téměř rovné, silné vazy, klouzavý pohyb,  
např. připojení klíční kosti k lopatce 

 
 

popisná anatomie 
 kostra lebky 
 kostra trupu 
 kostra končetin 
 
 kostra lebky 

• dělí se na dvě části  
a) část mozková (neurocranium) 
b) část obličejová (splanchocranium) 
 

ad a) tvořena spodinou lební a klenbou lební 
  
spodina lební – base 

o kost týlní( os occipitale ) – v její blízkost se nachází otvor kosti týlní 
 ( foramen magnum ) pro výstup míchy z mozku, vedle otvoru se nacházejí dva 
hrbolky – kondily sloužící ke spojení s atlasem, kost týlní a temenní jsou 
spojeny lambdovým švem 

o kost klínová (os sphenoidale) – tvar netopýra = tělo + 2 křídla 
o dvojice kostí spánkových ( ossa temporalia ) – lícní výběžek kosti spánkové 

+ spánkový výběžek kosti lícní tvoří jařmový oblouk, má dva významné 
výběžky (zadní, bradavkový výběžek – upíná se na něj zdvihač hlavy; 
bodcovitý výběžek – na něj je vazem zavěšena jazylka = kost tvaru U – 
zavěšení hrtanu ) 

o kost skalní (os petrosum) – nejtvrdší kost těla, nemá spongiozu, uložení 
vnitřního ucha 

o kost bubínková ( os tympanicum) – kostěný podklad pro zevní zvukovod, ve 
středním uchu 3 párové středoušní kůstky ( kladívko – malleus, kovadlinka – 
incus, třmínek – stapes) 

o kost čichová (os ethmoidale) – dírkovaná ploténka – průchod čichových 
nervů 
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klenba lební – calva 
o kost čelní ( os forntale ) – vznik ze dvou srůstajících postupně osifikujících 

kostí, u miminek ještě neosifikované fontanely – lupínky 
o dvojice kostí temenních ( ossa parietalia) – navzájem odděleny šípovým 

švem, mezi kostí temenní a čelní je šev korunní 
 
ad b) 

o kosti nosní (ossa nasalia) – uvnitř nosního otvoru se nachází nosní přepážka – 
rozdělení na dvě části, na každé straně tři skořepy nosní 

o kosti slzní (ossa lacrimalia) – lamela na vnitřní straně orbit 
o horní čelist (maxila)  
o kosti lícní (ossa zygomatica)  
o kosti patrové (ossa palatina) 
o kost radličná (vomer) – dolní část nosní přepážky 
o dolní čelist (mandibula) – její ramena vybíhají ve dva výběžky, přední 

výběžek pro úpon spánkového svalu, zadní výběžek – hlavička pro zasazení do 
jamky čelistního kloubu na spánkové kosti 

o bradový výběžek (protaberancia mentalis) –význam při mluvení, lid.znak 
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 kostra trupu 
• tvořena  
a)páteří 
b)žebry 
c)hrudní kostí 

 
 
 ad a) tvoří pevný, ale pohyblivý celek, skládá se z obratlů (vertebrae), je dvakrát 
esovitě prohnutá : 2 lordosy = krční, bederní – prohnutí směrem dopředu, 2 kyfosy = hrudní, 
křížová – prohnutí směrem dozadu 
skladba obratlů: 7 krčních, 12 hrudních, 5 bederních, kost křížová (srůst 5 obratlů), kost 
kostrční ( srůst 4-5 obratlů ) 

1) obratle krční ( vertebrae cervicales ) = C1-C7 
mají nízká těla, v příčných výběžcích otvor, trny krčních obratlů jsou rozvidlené, až na 
poslední sedmý, jehož silný trn nápadně vyčnívá a je dobře hmatatelný 
C1 = nosič, atlas – nemá tělo, tvořen pouze dvěma oblouky, na jejichž horní straně se 
nacházejí dvě kloubní jamky na nich spočívá pomocí hrbolů kosti týlní lebka, kývavé pohyby 
hlavy 
C2 = čepovec, axis – na horním okraji těla čep, opírá se o přední oblouk nosiče, umožňuje 
otáčivé pohyby hlavy 
 
 
 
 
 
 
 
 

2) obratle hrudní ( vertebrae thoracicae ) =  T1-T12 
ke každému hrudnímu obratli se kloubně připojují žebra, při nádechu se hrudník 
roztahuje – nutnost kloubního spojení k pohybu žeber nahoru, 
výběžky trnové jsou ostré a směřují dolů (výběžek kloubní horní – processus 
articularix superior, výběžek kloubní spodní – processus articularix inferior) 
hrudní obratel obsahuje vždy dvě plošky na těle a jednu plošku na příčném výběžku 
k napojení žebra 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3) obratle hrudní ( vertebrae lumbales ) = L1-L5 
velmi objemná vysoká těla, výběžky trnové – tvar přibližně čtyřhranných destiček, 
může docházet k jejich srůstu s kostí křížovou 
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4) kost křížová ( os sacrum ) = S1-S5 
připojuje se bočně tuhými klouby ke kostem kyčelním, vpředu i vzadu má 4 páry 
otvorů, kterými vystupují míšní nervy a inervují celou dolní část těla 
 
5)  kostrční část páteře ( vertebrae coccigis ) = 3-4 kostrční obratle 
nestálý počet, srůsty 
 
 
 
 
ad b) obloukovité kosti, jejich konce se dvakrát kloubně připojují k obratlům: k tělu 
obratle a k příčnému výběžku, přední konce prvních 7 párů se připojují chrupavkou ke 
kosti hrudní=žebra pravá (costae verae), další tři páry se připojují na chrupavky žeber 
předchozích=žebra nepravá(costae spuriae), následující dva páry jsou žebra volná 
(costae fluctuantes), končí svými chrupavkami ve svalové stěně dutiny břišní 
 
 
 
ad c) hrudní kost má tři části:  

o rukojeť, držadlo kosti hrudní 
(manumbrium) – kloubně se k ní připojují kosti 
klíční 

o corpus sterni = podlouhlé tělo 
o mečovitý výběžek (procesus xiphoideus) 
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 kostra končetin 
• kostra každé končetiny je tvořena dvěma částmi : pletencem (cingulum), vlastní 

končetinou 
 

a) kostra horní končetiny 
b) kostra dolní končetiny 
 
ad a) membrum superior 
pletenec: pomocí pletence lopatkového je horní končetina připojena ke kostře trupu 

o lopatka (scapula) 
o klíční kost (clavicula) 

      vlastní končetina :  
paže: 

o kost pažní (humerus) – má na horním konci hlavici zapadající do jamky lopatky, 
její dolní konec je rozšířen ve dva výběžky : hlavičku pro kost vřetenní a kladku 
pro kost loketní 

o kost loketní (ulna) – na hroním konci výběžek loketní (oleocranon), na dolním 
konci hlavičku 

o kost vřetenní (radius) – na hroním konci hlavička, na dolním jamka pro kůstky 
zápěstní 

ruka: složen ze třech částí 
o zápěstí : tvořeno 8 zápěstními kůstkami (ossa carpi) uspřádanými do dvou řad 

proximální řada (blíže k trupu) – kost loďkovitá, poloměsíčitá, trojhranná, 
hrášková 
distální řada (dále od těla) – kost trapézová, trapézovitá, hlavatá, hákovitá 

o záprstní kůstky (ossa metacarpalia) – tvořena 5 kůstkami končícími hlavičkami na 
něž se pojí články prstů 

o články prstů (phalanges digitorium) – celkový počet na jedné ruce-14 
 

ad b) membrum inferior 
pletenec: pomocí pánevního p. je dolní končetina připojena ke kostře trupu 

o kosti pánevní jsou dvě, skládají se ze tří kostí: 
kost kyčelní (os ilium) – lopatkovitý tvar, hluboká jamka kyčelního kloubu na 
vnější straně 
kost stydká (os pubica) – vpředu spojuje kosti stydké chrupavčitá spona stydká 
(symfysa) 

 kost sedací (os ischii)  
o pánev (pelvis) = kosti pánevní + kost křížová 

vlastní končetina: 
o kost stehenní (femur) – nejrobustnější kost lidského těla, na horním konci kulovitá   
 hlavice (caput femoris), která nasedá do kloubní jamky kosti pánevní 
 na distálním konci se rozšiřuje ve dva kloubní hrboly pro napojení kosti holenní,  
 kloubní hrboly jsou vpředu spojeny mělkým prohbím, v němž klouže čéška  
 (patella) = kost vsunutá do šlachy čtyřhlavého stehenního svalu 
o kost holenní (tibia) – navazuje na kost stehenní v kolenním kloubu, 

 její horní konec je rozšířen ve dva, jen nepatrně prohloubené, kloubní hrboly 
 tuto nerovnost mezi prohloubenějšími plochami kosti stehenní vyrovnávají  
 menisky – destičky z vazivové chrupavky, dolní konec kosti holenní je vyhlouben  
 pro styk s kostí hlezenní, na vnitřní straně vybíhá ve vnitřní kotník 
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o kost lýtková (fibula) – tenká, hlavičkou horního konce je kloubně připojena ke  
 kosti holenní, dolní konec je připojen vazy a vybíhá ve vnější kotník 

noha : je zakončením vlastní končetiny 
o kosti zánártní (ossa tarsi) – je jich celkem sedm : kost hlezenní (talus), kost patní  
      (calcaneus), kost krychlová, kost loďkovitá, tři kůstky klínové 
o kosti nártní (ossa metatarsalia) – je jich celkem pět 
o články prstů (phalanges digitorium) – celkový počet 14 
kostra nohy je klouby a vazy spojena v pružný a pevný celek, na vnitřní straně tvoří 
klenbu, klenby při našlapování péruje a chrání při stání měkké části v chodidle – 
nervy, cévy, svaly, při nedostatečném vyvinutí klenby vzniká ploché chodidlo 
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onemocnění kostí 
 
Kost je velmi pevná, její pevnost se zmenšuje ve stáří asi o 10 až 20%. Při 
experimentech bylo zjištěno, že kost snese velké statické zatížení (ve směru své osy 
unese např. kost ramenní asi 600 kg, kost stehenní 760 kg, kost holenní 1350 kg, kosti 
klenby lebky až 650 kg). Pevnost ve směru kolmém na osu dlouhé kosti je asi 
poloviční, např. u kosti ramenní 300 kg. Nejmenší pevnost má kost při zkroucení 
(torzi) – např.po pádu při lyžování dojde velmi snadno ke zlomenině kostí bérce, které 
se zkroutí. 
 
vrozené morfologické vady: 
• odchylky tvaru lebky - dochází k nim v souvislosti s předčasným uzavřením   

lebečních švů v období růstu 
• rozštěp páteře - nejzávažnější vrozená vada, vzniká neuzavřením páteřního kanálu,  

bývá doprovázena těžkými poruchami nervového systému 
• porucha kyčelního kloubu – velmi časté onemocnění, stupeň postižení se různí, od 

mělké kloubní jamky až po vykloubení (luxaci), postihuje asi 2 % naší dětské 
populace, častěji dívky než chlapce 

 
Ze získaných vad pohybového ústrojí se velmi často u dětí  vyskytuje vadné držení 
těla. Jeho příčinami je většinou svalová ochablost, nevhodné návyky (nesprávné 
nošení aktovky v jedné ruce, nesprávné sezení při psaní), rodinná dispozice nebo 
celkové oslabení po prodělané infekční chorobě.  
 
získané vady : 
• kulatá záda = celá páteř vytváří táhlý oblouk 
• bočivost páteře (skolióza) – vychýlení páteře vpravo, nebo vlevo 
• plochá záda 
 
Z hlediska prevence je důležité nenutit velmi malé děti předčasně sedět, stát nebo 
chodit. K prevenci přispívá vhodné tělesné cvičení a správná výživa, resp. správný 
životní styl. 
 
• rachitis (křivice) – kosti zůstávají měkké z důvodu nedostatku vitaminu D, vznikají 

deformace lebky, hrudníku, páteře 
• předčasné učení chůzi a dlouhodobé užívání nevhodné obuvi vede ke vzniku tzv. 

ploché nohy 
 
V dospělosti vznikají onemocnění páteře a kloubů jako důsledek nedostatečného 
pohybu, jednostranného zatěžování jen některých svalových skupin, případně 
přílišného zatěžování nošením a zvedáním těžkých břemen i přehnaným 
jednostranným cvičením.  

  
 artritické choroby 

• dna -  její příčinou je nadměrná konzumace potravin obsahujících puriny, 
konečným produktem jejich metabolismu je kyselina močová, její krystalky se 
hromadí u kloubů, působí jejich zánět a následně silné bolesti, lze ji léčit vhodnou 
dietou 
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• osteoartritida - vzniká jako důsledek opotřebování kostí věkem  opotřebení 
(degenerace) = artróza , nejčastěji postihuje klouby vystavené velké námaze 
(kyčelní, kolenní, ramenní, bederní a krční oddíl páteře), dochází k rozpadu 
chrupavek, které za normálního stavu tlumí mechanické nárazy, kosti se vzájemně 
třou o sebe, což je doprovázeno velkými bolestmi a omezením pohyblivosti 

• revmatická artritida - začíná zánětem synoviální membrány potahující kloub, na 
povrchu kloubu vznikají zánětlivá ložiska, zánětem uvolňované enzymy natravují 
povrch kloubu, mezi kostmi spojenými kloubem vzniká zjizvená tkáň, která 
postupně tvrdne a srůstá s kloubem, příčinou jsou pravděpodobně některé viry 
spolu s chybnou imunitní reakcí, bílé krvinky aktivované infekcí mohou považovat 
hmotu kloubu za cizorodou tkáň určenou ke zničení 

 
U žen v období přechodu (klimakteria) a u starých lidí ubývá vápník v kostech a 
objevuje se řídnutí kostí = osteoporóza. 
  
 

 



Soustava svalová 
 
Svalová soustava tvoří s kosterní soustavou jeden funkční celek. Zajišťuje pohyb jednotlivých 
částí těla (končetin, hlavy, trupu) a pohyb celého těla-lokomoci. Musculi jsou nejobjemnější 
tělesnou soustavou, název vznikl z lat.musculus (=myška). Váha svalů dosahuje u mužů 
průměrně 36% tělesné váhy, u žen asi 32%. Z celkového množství svalstva připadá více než 
polovina-56% váhy na svaly dolní končetiny, 28% na horní končetiny a 16% na hlavu a trup. 
Lidské tělo obsahuje asi 600 svalů, z nichž většina je párová. 
 
 
SVALOVÁ TKÁŇ 
Svalové tkáně jsou specializovány k pohybu. Skládají se z podlouhlých, smrštění schopných 
elementů. V plazmě svalových elementů, nazvané sarkoplazma, jsou rozloženy kontraktilní 
myofibrily. Svalové tkáně se vyvíjejí ze středního zárodečného listu (výjímku tvoří m.dilator 
pupillae a jednotlivé svalové buňky roztroušené na lalůčcích žlázek potních a některých 
žlázek slinných). Rozeznávají se tři druhy svalových tkání: 
 svalstvo hladké 
 svalstvo příčně pruhované 
 svalstvo příčně pruhované srdeční 

 
SVALSTVO HLADKÉ 
Skládá se z protáhlých vřetenovitých buněk dlouhých 20-500μm, uprostřed každé z nich je 
uloženo jádro. V sarkoplazmě svalových buněk jsou podélně rozloženy jemné kontraktilní 
myofibrily, složené z tenčích submikroskopických myofilament. Smrštitelné myofibrily 
dovolují buňce hladkého svalstva zkrácení až na 1/8 původní délky. Buňky hladkého svalstva 
vytvářejí souvislé vrstvy nebo se vyskytují roztroušeně, případně vytvářejí sítě, v nichž se 
buňky dotýkají svými konci. Souvislé vrstvy hladké svaloviny nacházíme např.ve stěnách 
střev, průdušnice, močovodů močového měchýře, dělohy. Hladké svalstvo ve stěně cév mění 
svými stahy průsvit cév a ovlivňuje průtok krve. Roztroušeně se hladká svalovina vyskytuje 
v kůži, připojena ke kořenům chlupů.  
Hladké svalstvo je i za klidu ve stavu určité kontrakce-napětí, má tzv.tonus. Obecně platí, že 
hladké svalstvo se smršťuje poměrně pomalu, pomalu stah uvolňuje a prakticky nepodléhá 
únavě. Je ovládáno autonomními (vegetativními nervy). 
 
SVALSTVO PŘÍČNĚ PRUHOVANÉ 
Základní stavební jednotkou je svalové vlákno, což je mnohojaderný útvar silný 10-100μm, 
někdy značně dlouhý (nejdelší svalová vlákna byla zjištěna v m.sartorius a byla dlouhá až 
15cm). Za vývoje vznikají svalová vlákna splýváním podlouhlých jednojaderných buněk 
myoblastů, splynutím myoblastů vznikají ještě za embryonálního vývoje dlouhé 
mnohojaderné útvary myotuby s jádry uvnitř a s myofibrilami blíže povrchu. Myotuby se pak 
přemění ve svalová vlákna, kde jádra jsou při povrchu a myofibrily uvnitř vlákna. Povrch 
svalových vláken tvoří obal zvaný sarkolemma. Svalová vlákna se v mikroskopu již při 
slabém zvětšení jeví napříč žíhaná. Žíhání je způsobeno tím, že myofibrily se skládají z úseků 
světlejších, opticky jednolomných a tmavších, opticky dvojlomných, pravidelně se 
střídajících. Každá myofibrila se skládá z tenčích bílkovinných jednotek-myofilament, jež 
jsou dvojí-tenká aktinová a tlustší myosinová, prostorově pravidelně rozložená. Červenou 
barvu svalové tkáně způsobuje barvivo myoglobin.  
 



Podle morfologických, histochemických a funkčních vlastností se rozlišují vlákna: 
 bílá 
 červená 
 červená přechodného typu 

Vlákna bílá a červená jsou co do rychlosti kontrakce rychlá a odolnější proti únavě, vlákna 
přechodného typu jsou pomalá a rychle se unaví. Všechny tři typy se ve svalstvu vyskytují 
většinou současně, bílá se většinou vyskytují při povrchu svalů, červená hlouběji.  
Příčně pruhované svalstvo je inervováno cerebrospinálními nervy(mozkomíšními), bez 
nervových podnětů nefunguje. Tento typ svalů se vyskytuje především ve spojení s kostrou, 
sestaveno ve funkční celky-svaly, je však také v jazyku, ve stěně hltanu, v částí jícnu a jinde. 
 
SVALSTVO PŘÍČNĚ PRUHOVANÉ SRDEČNÍ (myokard) 
V optickém mikroskopu se jeví jako síť, jejíž vlákna jsou mezi sebou spojena šikmými 
plasmatickými můstky. Ve vláknech a můstcích jsou příčné, schodovité hranice, 
tzv.interkalární disky, jež rozdělují srdeční svalovinu v jednojaderné úseky-v jednotlivé 
buňky myokardu. V každé buňce je oválné jádro uloženo uprostřed, kolem jádra jsou po 
délce buňky rozloženy kontraktilní myofibrily analogické struktury jako v kosterní svalovině. 
Na povrchu myokardových buněk je sarkolemma, jež je mnohem jemnější na vláknech 
příčně pruhovaního svalstva kosterního. Vedle vlastního myokardu existuje ještě systém 
modifikovaných buněk myokardu, který je specializovaný na tvorbu vzruchů pro činnost 
srdeční a na jejich rozvod po ostatním myokardu. Tento systém se nazývá převodní systém 
srdeční, jeho buňky vypadají jako pozměněné buňky myokardu: mají malý počet 
roztroušených myofibril, v bohatší sarkoplazmě je více mitochondrií a glykogenu než 
v buňkách okolního myokardu. Buňky převodního systému, sestavené ve vlákna mají 
nepravidelný tvar a četné výběžky; mezi buňkami je mnoho intercelulárních kontaktů, 
zatímco typické interkalární disky vytvořeny nejsou. V pokarčování uzlů a svazků 
v myokardu vytváří převodní systém pod výstélkou srdečních komor tzv. Purkyňova vlákna. 
Jejich buňky jsou mnohem větší než elementy vlastního myokardu. 
 
ZÁKLADNÍ STAVBA SVALU 
Základní aktivní složkou svalu jsou příčně pruhovaná vlákna. Vazivo je druhou složkou 
svalu, spojuje a obaluje svalová vlákna, obaluje celý sval a vytváří též úpony svalu ke kosti 
(šlachy). Pomocná zařízení svalová a svalové cévy a nervy patří ke svalu jakožto k orgánu. 
Jednotlivá svalová vlákna jsou spojena minimálním množstvím vaziva, takže sarkolemma 
sousedních vláken se vzájemně nedotýká. Určitý počet vláken (10-100) je nejen spojen, ale i 
obklopen zřetelnou vrstvičkou vaziva a vytváří primární snopeček svalový. Z nich jsou 
vybudovány malé svaly. U větších svalů jsou vazivově spojeny a vytváří sekundární snopce. 
Také sekundární snopce se mohou združit ve snopce vyšších řádů. Celý porch svalu je pak 
pokryt souvislou vazivovou vrstvou. Vazivo ve svalu se označuje podle svého umístění: 
perimysium internum sdružuje a obaluje svalová vlákna, perimysium externum obaluje 
celý sval a nazývá se fascie. Svalová šlacha (tendo musculi) je tuhé vazivo složené ze 
snopců hustých, paralelních kolagenních fibril, mezi nimiž jsou stištěny buňky šlachy. 
Aponeurosy jsou ploché šlachy, jež mají snopce rozložené ve vrstvách, které se překrývají a 
vzájemně kříží, neboť mají zpravidla v každé vrstvě jiný směr. Pevnost šlachy je značná, 
unese hmotnost 6-12kg na 1mm2 průřezu. V místech, kde se šlacha ohýbá nebo je stlačována 
(např.vůči skeletu) se objevují struktury podobné chondroidní tkáni. Nazýváme je sesamské 
uzly. Sesamské kosti jsou osifikované sesamské uzly, největší je patella. Na svalu se 
rozeznávají funkční a tvarové úseky: 
 origo-touto částí je sval pomocí šlachy připojen ke kosti 
 caput musculi-pokračování začátečního úseku 



 venter musculi-nejširší úsek, pokračuje ve zúženou část-cauda musculi 
 insertio-připojení svalu ke kosti pomocí šlachy, za začátek je označováno méně 

pohyblivější místo než úpon 
 
agonista-sval působící pro určitý směr jako iniciátor pohybu 
antagonisté-svaly vykonávající protichůdný pohyb 
synergisté-svaly spoluúčastnící se na jednom pohybu 
 
FUNKCE SVALU 
Základem svalové funkce je kontrakce, jejíž rychlost je různá podle typu svalových vláken (u 
rychlých 25ms, u pomalých 75ms). Síla kontrakce se liší. Sval zdvihne 5-12 kg na 1cm2 
průřezu svalových snopců. Výsledek kontrakce je podle okolností různý, podle toho se 
rozeznávají dva typy kontrakcí: 
 izotonická-mění se délka svalu (koncentrická/stah/ x excentrická) 
 izometrická-sval vykonává statickou činnost, charakterizuje různé výdrže, rychlá 

únava (ztížen průtok krve) 
 
SVALOVÁ KONTRAKCE 
Při svalové kontrakci se aktinová vlákna zasouvají mezi vlákna myosinu, myofibrily 
svalového vlákna se zkracují a dojde ke kontrakci. Prodloužením myofibril dojde opět 
k uvolnění svalu. Svalovou kontrakci vyvolává vzruch, který přivádí motorické nervové 
vlákno inervující více svalových vláken a tvořící speciální typ synapse tzv. nervosvalovou 
ploténku (zakončení axonu neuronu na svalovém vláknu). Nervový vzruch dospěje na konec 
nervového vlákna a způsobí vylití acetylcholinu do štěrbiny nervosvalové ploténky, na 
svalovém vlákně vzniká akční potenciál (ATP). Acetylcholin se naváže na sarkolemmu a tím 
jí depolarizuje. To způsobí uvolnění Ca2+ iontů ze sarkoplazmatického retikula do 
sarkoplazmy. Ca2+ kationy se navážou na troponin (samotný troponin brání navázání aktinu 
na myosin, Ca2+ blokaci brání), tím se aktin naváže na myosin. Myosinová hlavička začne 
štěpit ATP a sklopí se-aktinová vlákna se tak zasouvají do myosinových, nastává stah. Po 
svalovém stahu se Ca2+ kationy přečerpávají za spotřeby chemické energie zpět do retikula, 
troponin se uvolní, zabrání dalšímu vázání aktinu na myosin a sval relaxuje. Při nadbytku 
Ca2+ nebo při nedostatku energie k jeho přečerpání zpět do retikula nastává svalová křeč. Při 
stahu a relaxaci svalu je nutný přívod velkého množství kyslíku (v klidu asi 9 litrů kyslíku za 
hodinu, při pohybu až 90 litrů). Takového přísunu není ve skutečnosti možné krví dosáhnout. 
Proto při aktivní práci nebo pohybu pracují svaly na tzv. kyslíkový dluh. Dochází 
k anaerobnímu odbourávání glukózy na laktát (kyselinu mléčnou) hromadící se ve svalu, 
neboť krev ho není schopna odvádět. Dochází k rychlejší únavě a bolesti. Až při relaxaci 
svalu je laktát ze svalů vyplavován do jater, kde je odbouráván. 
 
INERVACE SVALŮ 
Do každého svalu vstupuje nerv, tj. svazek nerovových vláken 
Neurovaskulární hilus svalový je místo, kde do vstupuje nerv spolu s cévami. 
Jako myoneurální specifita je označována skutečnost, že do svalu vstupuje určitý nerv, vždy 
stejný. Myoneurální specifika je základem veškerých svalů. 
Diploneurální svaly jsou některé ze svalů, konstatně inervované dvěma periferními nervy. 
Plurineurální svaly dostávají do svých ůsekú vlákna z více nervů. 
Nervová vlákna obsažená v nervu, jenž vstupuje do svalu, jsou: motorická, senzitivní a 
vegetativní. 



Motorická vlákna jsou neurity (axony) nervových buněk uložených v míše nebo 
v mozkovém kmenu. Z těchto buněk, označovaných jako motoneurony, vycházejí motorická 
vlákna a vedou do svalu impulsy ke smrštění svalových vláken. 
Motorické ploténky jsou specializovaná zakončení motorických nervových vláken na 
povrchu vláken příčně pruhovaného svalu. Nervová zakončení v motorické ploténce 
přicházejí do styku s povrchem svalového vlákna; způsob styku obou a způsob přechodu 
nervového podnětu s podráždění svalového vlákna má charakter synapse. Neurit jednoho 
motoneuronu se obvykle na svém konci větví k většímu počtu svalových vláken. 
Motorická jednotka svalu je skupina svalových vláken inervovaných jedinou nervovou 
buňkou (motoneuronem). 
Senzitivní vlákna vedou podněty ze svalu do centrálního nervstva. Většina senzitivních 
vláken vede informace o stupni kontrakce a napětí svalových vláken a snopců šlachy. To jsou 
vlákna ze specializovaných receptorů zvaných svalová vřeténka a šlachová vřeténka. Jiná 
senzitivní vlákna vedou bolest. Tato vlákna se zpravidla sbírají z volných nervových 
zakončení, rozložených porůznu v endomysiu a kolem svalových vláken. 
Autonomní čili vegetativní vlákna nervová jsou součástí tzv. autonomního systému 
nervového, který inervuje vnitřní orgány a hladké svalstvo. Autonomní vlákna přicházejí též 
do svalů, kde inervují stěny krévních cév, účastní se regulace průsvitů cév, a tím regulace 
průtoku krve svalem.  
 
VASKULARIZACE SVALŮ 
Do každého svalu vstupují tepenné větve a ze svalu vystupují žíly. Cévy vstupují a vystupují 
v tzv. neurovaskulárním hilu svalovém, často navíc jestě na jiných místech svalu. Ve svalu je 
pak vytvořená bohatá síť krevních vlásečnic; oka této sítě jsou orientovaná podél svalových 
vláken. Množství krve protékající svalem je měnlivé v klidu a při práci;  v pracujícím svalu 
stoupá průtok až devítinásobně. Ze svalu se sbírají též mízní cévy. Cévní zásobení šlach je 
poměrné chudé. Šlacha má vlastní cévy, krevní i mízní. Část cév souvisí i se svalem a 
s periostem kosti v místě úponu šlachy. Cévy dlouhých šlach přicházejí též ze šlachových 
pochev. 
 
SVALY ZÁDOVÉ (musculi dorsi) 
Svaly zádové jsou rozprostřeny ve čtyřech charakteristických vrstvách: 
 povrchová: musculus trapezius, musculus latissimus dorsi 
 druhá: musculi rhomboidei, musculus levator scapulae 
 třetí: musculus serratus posterior superior, musculus serratus posterior inferior 
 hluboká 

Povrchová a druhá vrstva zahrnují svaly spinohumerální (jdoucí od páteře na humerus nebo 
scapulu). Třetí vrstva obsahuje svaly spinokostální (jdoucí od páteře k žebrům). Čtvrtá vrstva 
je tvořena složitým komplexem vlastního epaxiálního svalstva zádového původu. Označuje se 
jako autochthonní nebo hluboké svalstvo zádové. 
 
MUSCULUS TRAPEZIUS: Snopce se podle svých průběhů dělí na tři typy: kraniální 
sestupné, střední příčné a kaudální vzestupné snopce. Musculus trapezius fixuje a stabilizuje 
scapulu, kraniální snopce zdvihají rameno, kaudální táhnou scapulu dolů, celý sval přitahuje 
scapulu k páteři (ramena dozadu) a účastní se zdvihání paže nad horizontálu. 
MUSCULUS LATISSIMUS DORSI: Účastní se pohybů paže, při fixované paži zdvihá 
žebra a stává se pomocným svalem dechovým. Vnější okraj svalu pomáhá více zakřivit hrudní 
páteř a tím zmenšit hrudník při prudkém výdechu, např.při kašli. Je proto nápadně zesílen při 
chronickém kašli.  
MUSCULUS RHOMBOIDEUS MINOR ET MAJOR: Posunují lopatku k páteři a vzhůru. 



MUSCULUS LEVATOR SCAPULAE: Sval zdvihá lopatku v souhře s dalšími svaly 
lopatky, přitom ji natáčí dolním úhlem dovnitř (antagonista m.trapezius) 
MUSCLULUS SERRATUS POSTERIOR SUPERIOR: Zdvihá žebra, jedná se tedy o 
pomocný vdechový sval. 
MUSCULUS SERRATUS POSTERIOR INFERIOR: Fixuje a sklání kaudální žebra, je to 
tedy pomocný sval výdechový. 
 
SVALY HRUDNÍKU (musculi thoracis) 
V povrchových vrstvách obsahují thorakohumerální svaly, jež jsou upnuté na cingulum 
membri superioris (pletenec horní končetiny) nebo na humerus a které se druhotně rozšířily 
své začátky na thorax. Vlastní (autochtonní) svaly hrudníku jsou teprve pod 
thorakohumerálními svaly. K hrudním svalům se vzhledem k poloze počítá i diaphragma. 
Mezi thorakohumerální svaly patří: m.pectoralis major, m.pectoralis minor, m.subclavius, 
m.serratus anterior. Mezi autochtonní svaly hrudní patří: musculi intercostales. 
 
MUSCULUS PECTORALIS MAJOR: Podle začátků obvykle rozlišujeme pars clavicularis, 
pars sternocostalis a pars abdominalis. Typický pomocný sval dýchací (vdechový). 
MUSCULI INTERCOSTALES: Vyplňují mezižebří a vytváří 3 základní vrstvy, z nichž 
každá je tvořena z množství krátkých šikmých snopců (musculi intercostales externi, interni a 
intimi). Musculi intercostales tvoří pevnou a elastickou výplň mezižebří, jsou i pomocnými 
svaly dýchacími. 
DIAPHRAGMA: Je to plochý sval oddělující dutinu hrudní od dutiny břišní, utvářený jako 
dvojitá klenba vyklenutá vysoko do thoraxu-pravá a levá klenba brániční. Mezi nimi je 
diaphragma pokleslá až do úrovně processus xiphoideus. Diaphragma má šlašitý střed, 
k němuž se paprsčitě sbíhají svalové snopce. Otvory v bránici: hiatus aorticus (aorta + ductus 
thoracicus), před ním a mírně vlevo je hiatus oesophagus (oesophagus+pravý a levý nervus 
vagus). Diaphragma je inspirační sval, její klenby se při vdechu vlivem koncentrace 
svalových snopců oplošťují a ustupují. 
 
SVALY BŘICHA (musculi abdominis) 
Musculi abdominis zahrnují: 
 svaly ventrální: zpevňují přední stranu dutiny břišní, jedná se o m.rectus abdominis, 

m.pyramidalis 
 svaly laterální: m.obliquus externus abdominis, m.obliquus internus abdominis, 

m.traversus abdominis 
 svaly dorsální: spojené s páteří; m.quadratus lumborum 

 
MUSCULUS RECTUS ABDOMINIS: Vytváří podélný pás vpředu při střední čáře od 
hrudníku až k os pubis. Spolupůsobí při lisu břišním (= tlak svalů stěny břišní na orgány, 
normální je při klidovém napětí svalů, zvýšené při akci svalů spojené např. s defekací nebo 
porodem). Je to pomocný sval expirační-svých tahem sklápí žebra. 
MUSCULUS PYRAMIDALIS: Drobný sval trojúhelníkovitého tvaru. Jde o rudiment 
považovaný za zbytek svalu, který u vačnatců napíná přední stěnu vaku. 
MUSCULUS OBLIQUUS EXTERNUS ABDOMINIS: Je to rozsáhlý plochý sval na 
povrchu boční stěny břišní. Při oboustranné kontrakci je synergista musculus rectus 
abdominis. Při jednostranné kontrakci rotuje páteř s hrudníkem na stranu protilehlou, účastní 
se lisu břišního. 



MUSCULUS TRANSVERSUS ABDOMINIS: Jako příčný pás přitlačuje břišní útroby. 
Změnou napětí stěny břišní se účastní břišního lisu a dýchacích pohybů břišní stěny. Účastní 
se rotace trupu. 
MUSCULUS QUADRATUS LUMBORUM: Při oboustranné kontrakci zaklání bederní 
páteř, fixuje 12.žebro, které je tím oporou pro kontrakci diaphragmy. 
 
SVALY DNA PÁNEVNÍHO 
Dno pánevní (diaphragma pelvis) má tvar mělké nálevky, která začíná na stěnách malé 
pánve a sbíhá se k průchodu konečníku, před kterým je průchod trubice močové a u ženy za 
trubicí močovou průchod pochvy. Diaphragma pelvis se skládá z přední, pubické části (pars 
pubica) a ze širší části (pars iliaca). Diaphragma pelvis je pružnou spodinou pánve, podpírá 
orgány, obkružuje a podchycuje vaginu, vytváří v ní hranu, kterou je podepřena a ve správné 
poloze udržována děloha-funguje teda jako podpůrný aparát děložní. 
 
SVALY HLAVY (musculi capitis) 
Na hlavě je několik skupin svalů různé funkce a různého původu. Některé z těchto skupin 
jsou spojeny s orgány-svaly koule oční a svaly jazyka. Ostatní svaly jsou původně svaly 
žaberních oblouků. Podle funkčních celků sem patří: 
 svaly žvýkací (musculi masticatores): Jsou derivátem 1.žaberního oblouku, jehož 

nervem je nervus trigeminus a jeho třetí větev nervus mandibularis. Ke svalům 
žvýkacím patří: musculus temporalis, musculus masseter, musculus pterygoideus 
medialis, m.pterygoideus lateralis 

 svaly mimické (musculi faciales): Vznikly z materiálu 2.žaberního oblouku, materiál 
se v raně embryonálním období rozšířil z oblasti krku na obličej a dále směrem 
k temenu hlavy a do spánkové krajiny, k zevnímu uchu a podél něho až to krajiny 
týlní. Svaly leží poměrně povrchově, upínají se do kůže, kterou pohybují tak, že mění 
vrásky, polohu a tvar štěrbiny ústní a štěrbin očních a tím určují výraz obličeje. Jsou 
inervovány pomocí nervus facialis. Vytváří funkční celky: svaly kolem štěrbiny ústní, 
svaly kolem štěrbiny očních víček, svaly na nose, na klenbě lebeční, svaly boltce 
ušního, musculus buccinator-hluboká vrstva mimického svalstva. 

 
MUSCULUS TEMPORALIS: Přitahuje mandibulu k maxille (elevace mandibuly). 
MUSCULUS MASSETER: Elevace mandibuly, Hluboká část u novorozence, kde je nízká 
mandibula, táhne čelist dozadu (retrakce)-tento rozdíl ve funkci obou částí se u novorozence a 
kojence uplatňuje jako střídavý předozadní pohyb mandibuly při mechanismu sání. 
MUSCULUS PTERYGOIDEUS LATERALIS: Zahajují otevření úst tahem za dolní část 
hlavice mandibuly. Při oboustranné akci táhne čelist dopředu, při jednostranné akci současně 
táhne čelist na protilehlou stranu a účastní se tak třecích pohybů žvýkacích. 
SVALY KOLEM ŠTĚRBINY ÚSTNÍ: Musculus orbicularis oris obkružuje štěrbinu ústní, 
tvoří pohyblivou výplň rtů a je spoluurčujícím faktorem jejich tvaru. Aj. 
SVALY KOLEM ŠTĚRBINY OČNÍCH VÍČEK: M.orbicularis oculi-pohyb víček, 
rozšiřování a stlačování slzného vaku. Aj. 
SVALY NA NOSE: M.nasalis pokrývá hřbet nosu a mění průsvit nozder. Aj. 
SVALY NA KLENBĚ LEBEČNÍ: Tvoří soubor zvaný musculus epicranius. Středem tohoto 
útvaru je šlašitá přilba galea aponeurotica, rozepjatá na klenbě lebeční. Je pevně srostlá s kůží, 
ale jen velmi řídkým vazivem připojená k periostu kalvy, takže se i s kůží posunuje po 
periostu a dá se od něho i s kůží odtrhnout (skalpování). Musculus frontalis zdvihá obočí, 
vytváří příčné vrásky na čele a táhne galea aponeurotica dopředu. Jeho antagonistou je 
m.occipitalis. Další sval je m.temporoparietalis. 



SVALY BOLCE UŠNÍHO: Jsou dvojí: zevní svaly jdoucí od okolí k boltci a vlastní svaly 
boltce, jež jsou vývojovými rudimenty. 
MUSCULUS BUCCINATOR: Je to sval obdélníkovitého tvaru, který tvoří svalový podklad 
tváří. Přitlačuje tvář k dásním a vytlačuje obsah předsíně ústní-např.vzduch při foukání. 
 
SVALY KRKU (musculi colli) 
Svalstvo krku tvoří skupiny svalů se svaly různého původu a podle toho i různé inervace. 
 
PLATYSMA: Je to tenký, velmi plochý sval v podkoží krku. Sahá od povrchu deltového 
svalu k mandibule, přes její okraj přechází do obličeje, vplétá se mezi mimické svaly dolního 
rtu. Ovládá napětí kůže krku v souladu s jeho pohyby, je synergickou mimických svalů 
dolního rtu. 
MUSCULUS STERNOCLEIDOMASTOIDEUS: Jde o silný sval na laterální straně krku. 
Účastní se zdvihání, sklánění hlavy, záklonu, sunutí hlavy horizontálně dopředu, rotaci 
obličeje na stranu protilehlou (rotace je u jednostranné akce). 
MUSCULI SUPRAHYOIDEI: Jsou rozepjaté mezi lebkou a jazylkou. Zahrnují 
m.mylohyoideus, m.digastricus, m.stylohyoideus a m.geniohyoideus. 
MUSCULI INFRAHYOIDEI: Tvoří tenký pás mezi zadní plochou manubrium sterni a os 
hyoideum. Hlubší svaly jsou uchyceny k chrupavce štítné, nejlaterálnější sval 
(m.omohyoideus) jde po krku až ke scapule. Celkově jsou 4: m.sternohyoideus, 
m.sternothyroideus, m.thyrohyoideus a m.omohyoideus. Všechny fixují jazylku a táhnou jí 
kaudálně. 
MUSCULI SCALENI: 3 šikmé svaly: m.scalenus anterior, medius a posterior. Při 
jednostranné akci uklánějí páteř na stranu stahu a otáčejí ji na stranu opačnou. Při oboustranné 
akci předklánějí páteř. 
HLUBOKÉ SVALY KRČNÍ: m.longus capitis předklání hlavu, musculus longus colli při 
jednostranné akci ohýbá krční páteř, při jednostranné akci uklání krční páteř na stranu stahu. 
 
SVALY HORNÍ KONČETINY (musculi membri superioris) 
Svaly ramenní a lopatkové: m.deltoideus, m.supraspinatus, m.infraspinatus, m.teres minor, 
m.teres major, m.subscapularis 
Svaly paže (musculi brachii): Vytvářejí přední a zadní skupinu, které jsou od sebe odděleny 
vazivovými septy. Přední skupinu tvoří m.biceps brachii, m.coracobrachialis a m.brachialis. 
Zadní tvoří složky m.triceps brachii. 
Svaly předloktí (musculi antebrachii): Zahrnují 3 velmi početné skupiny svalů-přední (4 
vrstvy svalů), laterální (2 vrstvy) a dorsální (povrchová + hluboká vrstva). 
Svaly ruky (musculi manus): Doplňují funkce svalů předloktí, jejichž šlachy na ruku a prsty 
přecházejí. Ruka nemá vlastní svaly na straně dorsální. Na palmární straně vytvářejí vlastní 
neboli krátké svaly ruky charakteristické skupiny. Část těchto svalových skupin spoluvytváří 
povrchový reliéf dlaně. Skupiny: palcová (palcový val-thenar), malíková (malíkový val-
hypothenar), musculi lubricales, musculi interossei (uloženy v intermetakarpálních 
prostorech). Mezi thenarem a hypothenarem je vkleslá dlaň (palma manus), vyztužená tuhou 
vazivovou aponeurosis palmaris. 
 
MUSCULUS DELTOIDEUS: Účastní se předpažení, upažení, zapažení. Celý sval svým 
tonusem udržuje hlavici kloubu ramenního v jamce. 
MUSCULUS TERES MINOR: Zajišťuje zevní rotaci v kloubu ramenním. 
MUSCULUS TERES MAJOR: Zajišťuje vnitřní rotaci v kloubu ramenním. 
MUSCULUS SUBSCAPULARIS: vniřní rotace humeru 



MUSCULUS BICEPS BRACHII: Začíná dvěma hlavami-caput longum a breve na scapule 
při kloubu ramenním. Je to typický dvoukloubový sval. 
MUSCULUS TRICEPS BRACHII: Jedinný sval zadní skupiny na paži. Má tři hlavy-caput 
longum (začíná na scapule), caput laterale a caput mediale (začínají na humeru). 
 
SVALY DOLNÍ KONČETINY (musculi membri inferioris) 
Svaly dolní končetiny vytvářejí skupiny podle svého vztahu k velkým kloubům:  
Svaly kyčelního kloubu (musculi coxae): Dělíme je na přední a zadní svaly kyčelního 
kloubu. V přední skupině je jen musculus iliopsoas. Při jeho obrně je prakticky nemožná 
chůze (chybí vykročení). V zadní skupině jsou na povrchu svaly hýžďové (musculi glutaei-
m.glutaeus maximus, medius, minimus, m.tensor fasciae latae), v hluboké vrstvě jsou 
pelvitrochanterické svaly. 
Svaly stehna (musculi femoris): Vytvářejí 3 skupiny-ventrální (m.sartorius, m.quadriceps 
femoris), mediální, dorsální. Svalové skupiny od sebe oddělují osteofaciální septa. 
Svaly bérce (musculi cruris): Jsou uloženy ve třech skupinách-přední, laterální, dorsální. 
Svaly nohy (musculi pedis): Rozložení svalů je v principu stejné jako rozložení svalů na ruce. 
 
MUSCULUS GLUTAEUS MAXIMUS: Je důležitým činidlem v udržování vzpřímené 
postavy, je hlavním extensorem kyčelního kloubu (např.při vstávání ze sedu do stoje, při 
chůzi do schodů). 
MUSCULUS SARTORIUS: Je to štíhlý dlouhý sval, který se účastní zevní rotace. 
MUSCULUS QUADRICEPS FEMORIS: Skládá se ze čtyř složek, kterí se spojují nad 
patelou a společně se na ni upínají. Je významným článkem při udržování vzpřímené postavy. 
MUSCULUS BICEPS FEMORIS: Má dlouhou hlavu caput longum a krátkou hlavu caput 
breve, které se spojují ve společné bříško, jdoucí zevně ke kolennímu kloubu, kde přechází 
v úponovou šlachu.  
MUSCULUS TIBIALIS ANTERIOR: Vytáčí tibiální okraj nohy vzhůru. 
MUSCULUS PERONAEUS LONGUS: Udržuje klenbu nohy. 
MUSCULUS TRICEPS SURAE: Přechází v mohutnou Achillovu šlachu (tendo calcaneus 
Achillis) upnutou na kost patní. Zdvihá tělo při chůzi, udržuje správnou pozici bérce vůči 
noze. 
 
 



 
Trávící soustava 

 
 
Trávicí soustava člověka je entodermálního původu (okrajové části ektodermálního např. 
zubní sklovina), účastní se přeměny látek (metabolismu).                                                         
Je trubicovitá a mezi její základní funkce patří: 

1. příjem potravy a odstraňování nestravitelných odpadních látek z organismu 
 
2. trávení- mechanické a chemické zpracování a rozštěpení makromolekulárních látek 

účinkem enzymů na malé molekuly (aminokyseliny, monosacharidy) tak, aby mohly 
projít stěnami trávicí trubice a být zužitkovány. 

 
3. vstřebávání živin vzniklých trávením do organizmu, kde jsou využity jako zdroj energie 

nebo stavební látky 
Vstřebávání (resorpce) = prostupování malých molekul skrz membrány střevních buněk do 
krve nebo lymfy 
 
Řízení činnosti TS:  nervové – autonomním nervstvem, parasympatikus povzbuzuje,                        
sympatikus tlumí 

 látkové – tkáňovými hormony (např. gastrin, sekretin, cholecystokinin) 
 
Trávicí trubice začíná dutinou ústní, kde se potrava rozmělňuje, zvlhčuje a kde začíná trávení. 
Hltanem a jícnem se dopravuje do žaludku. Zde se větší množství najednou přijaté potravy 
shromáždí a po určitou dobu zadrží. Tenké střevo je hlavním místem trávení a vstřebávání 
živin. Tlusté střevo je především místem vstřebávání vody. Poslední částí je konečník s řitním 
otvorem. K trávící trubici jsou připojeny slinné žlázy, slinivka břišní a játra. Stěny trávicí 
trubice se skládají ze: 

• Sliznice vystýlá trávicí trubici. Její povrch tvoří resorpční epitel (vstřebávání látek) a 
žláznatý epitel (vylučuje látky mucinózního charakteru, zvlhčuje a mechanicky chrání 
trávicí trubici). 
Žlázové buňky jsou roztroušeny v epitelu, nebo se sdružují a vchlipují do hlubších vrstev 
a tvoří trubičky nebo váčky 
Šťávy, které žlázy produkují, mají v těle nějakou funkci - sekrety, nebo jsou to odpadní 
látky-exkrety. Některé žlázy se při vchlipování úplně oddělují od povrchového epitelu a 
tvoří žlázy bez vývodu- s vnitřní sekrecí.  

• Podslizniční vazivo je řídké a nacházejí se v něm cévní kmeny. Připojuje sliznici ke 
svalové vrstvě 

• Svalová vrstva je tvořena hladkou svalovinou (výjimka začátek trávicí trubice po střední 
část jícnu a dolní konec konečníku jsou tvořeny příčně pruhovanou svalovinou). Hladká 
svalovina tvoří dvě vrstvy- vnitřní kruhovitá a vnější podélná. Stahy svaloviny umožňují 
peristaltické pohyby (posun potravy v trubici). 

• Řídký vazivový obal tvoří zevní povrch trávicí trubice 
 

 

 



1. Dutina ústní (cavum oris) 
 
Slouží k příjmu potravy, rozmělnění a její promísení se slinami, mechanické a chemické 
zpracování. Je tvořena tvrdým a měkkým patrem, mandlemi patrovými, dásněmi, zuby a 
jazykem, ohraničena rty, patrem a tvářemi.  
Rty (labia) – silně prokrvené, mají kožní, přechodnou a slizniční část, podklad tvoří kruhový 
sval ústní. 
Tváře – tvořeny tvářovým svalem, vazivem s tukovými polštáři a sliznicí 
Tvrdé patro (pallatum durae) – je osifikováno, odděluje ústní a nosní dutinu, měkké patro 
(pallatum morae) – je pohyblivá vazivová tkáň – uzavírá při polykání nosohltan a při dýchání 
dutinu ústní, je zakončené mandlí patrovou (tonsila palatina), která je důležitá pro tvorbu 
protilátek, na povrchu tvoří jamky (krypty), které jsou vyplněny leukocyty, lymfocyty a 
bakteriemi. 
 
Slinné žlázy jsou útvary uložené pod sliznicí, vylučují sliny a zvlhčují sliznici. Člověk má 3 
párové slinné žlázy:  

• příušní (glandulae parotis) – největší, ústí nad 2. horní stoličkou 
• podčelistní (glandulae submandibularis) 
• podjazykové (glandulae sublingualis) 

V dutině ústní se nacházejí další menší nepárové žlázy např. pyskové, tvářové, stoličkové, 
patrové, ebnerovy a jazykové. 

 
Sliny zvlhčují a rozmělňují potravu, denně se vyloučí si 1,5 litru, pH 7-8 (při pH pod 5,5 se 
uvolňuje ze zubů vápník).  

Složení: 99% vody, 0,7% organických a 0,3% anorganických látek 

Obsahují:  

 enzym amylázu- ptyalin – štěpí ve vodě nerozpustné polysacharidy na                                                                                                       
.                  rozpustnou sladkou maltózu 

 mucin – dodává vazkost slinám a kluzkost potravě 

 lyzozym – ničí bakterie a choroboplodné zárodky 

   

Sekrece je řízena nervově - vegetativními nervy (parasympatickými- stimulace, sympatickými 
útlum). Vylučování slin je také řízeno reflexně (podnět - přítomnost potravy v dutině ústní). Z 
receptorů a mechanoreceptorů (v ústech a na jazyku) jdou nervová vlákna do centra pro 
vylučování slin v prodloužené míše. Vjemy zrakové, sluchové nebo čichové související s 
potravou mohou být podněty pro vylučování slin (podmíněné reflexy).           

Jazyk (lingua) je svalnatý orgán z příčně pruhovaného svalstva, uložený za dolní čelistí, 
posouvá potravu, podílí se na tvorbě řeči. Jeho kořen se pomocí vaziva a svaloviny připojuje 
k jazylce, vpředu je připevněn uzdičkou. Povrch jazyka na hřbetu a bocích pokrývají chuťové 
pohárky (papily). Člověk rozlišuje čtyři základní chutě: sladkou, slanou, kyselou a hořkou. 
Sladkou chuť vnímáme špičkou jazyka, slanou krajními částmi jazyka za receptory pro 
vnímání sladké chuti. Kyselá chuť je vnímána na krajích jazyka v jeho střední části a 
receptory hořké chuti jsou umístěné uprostřed v zadní části jazyka. Chuť je snadno 
amortizovatelná- otupitelná. 

 

 



Zuby (dentes) slouží k rozmělnění potravy, skládají se ze tří částí, z kořene, krčku a korunky. 

Korunka je část zubu, která vyčnívá ze zubního lůžka a je pokrytá sklovinou (email) – CaF2 
kazivec, nejtvrdší látka v těle. Sklovina je tvořená mineralizovanými hranoly, je velmi odolná 
a při poškození nemá schopnost regenerace. Vrstva skloviny je silná jeden až tři milimetry. 
Pod sklovinou je zubovina (dentin) žlutobílá hmota. Uvnitř zubu je dřeňová dutina, ve které 
je zubní dřeň (pulpa) s cévami a nervy, které jsou příčinou citlivosti zubu. 

Krček se nachází pod korunkou (zubovina, chybí sklovina) je překrytý dásňovou sliznicí. 

Kořen - zubovina je kryta zubním cementem, který má stavbu kosti. Krček je zasazený do 
zubní jamky (alveoly) v čelisti, ke kosti připevněný vazivem – ozubicí (vyplňuje štěrbinu 
mezi kořenem a zubní jamkou). 

Podle tvaru rozlišujeme 4 druhy zubů: 

- řezáky I (dentes incisivi)- k uchopování a krájení potravy 
- špičáky C (d. canini)- k trhání potravy 
- zuby třenové P (d. premolares)- k rozmělňování potravy 
- stoličky M (d. molares)- k rozmělňování potravy 
 

Dětský mléčný chrup se začíná prořezávat od šestého do osmého měsíce je tvořen 20 zuby,  
chybí zuby třenové. Zubní vzorec se uvádí na 1/4 chrupu: 2i, 1c, 2m. 
Do 15 let věku je nahrazen chrupem trvalým – 28 (32) zubů: 2I, 1C, 2P, 2M/(3M) 

 

Onemocnění: 

•   Zubní plak (povlak)- obsahuje bakterie a organické kyseliny, odstranitelný kartáčkem 
•   Zubní kámen – plak mineralizovaný vápenatými solemi 
•   Zubní kaz – mikroorganizmy na zubní sklovině, rozkládají sacharidy na organické 
kyseliny, ty spolu s bakteriálními enzymy odvápňují sklovinu – poškození zuboviny, 
podráždění nervů, zánět v dřeni 
•   Paradentóza – krvácení dásní, obnažení krčků, bolest, viklavost až ztráta zubů 
•   Rozštěpy patra – vázány na genetickou deformaci, často spojeno s rozštěpem rtu 

 
2. Hltan (pharynx) 

 
Je společnou částí trávicí a dýchací soustavy, složen ze tří částí: 

a) nosohltan – ústí do něj choany a z boční stěny Eustachova trubice, která 
spojuje nosohltan se středoušní dutinou 

b) ústní část hltanu – zkřížení dýchacích a polykacích cest 
c) hrtanová část –neúplně uzavřena příklopkou hrtanovou (epiglotis) -           

brání vniknutí polykaného sousta do hrtanu, je ve výšce 6.krčního obratle 
 

3. Jícen (oesophagus) 
 
Svalová trubice spojující hltan s žaludkem, asi 32 cm dlouhá, posun sousta zabezpečují 
peristaltické pohyby. V horní třetině se nachází příčně pruhovaná svalovina, v dolní časti- 
poslední 1/3  je svalovina hladká. Jícen prochází mezihrudní přepážkou a bránicí, ústí do 
žaludku místem zvané česlové ústí (ostium cardiacum). 
 



4. Žaludek (ventriculus, gaster) 
 
Vakovitý svalový orgán, shromažďuje přijatou potravu a mísí ji se žaludeční šťávou. Je 
uložen pod levým lalokem jater. Objem žaludku je 1,5–2 litry, má 3 části: 
1. česlo (cardia) – část navazující na jícen, následuje velká a malá kurvatura 
2. tělo žaludku 
3. vrátník (pylorus) – ústí do dvanáctníku 
 
Žaludek je vystlán sliznicí krytou jednojaderným válcovitým epitelem, který se vchlipuje do 
slizničního vaziva a obsahuje spoustu trubicovitých žlázek produkujících žaludeční šťávu  - 
čirá, nažloutlá tekutina, denně 1-2 litry. Její vyměšování je řízeno nervově a chemicky. 
Hlavními součástmi žaludeční šťávy jsou kys.chlorovodíková, pepsin a mucin. 
• Kyselina chlorovodíková HCl  vytváří kyselé prostředí - pH = 1 (po smíchání s potravou 

pH 2-4), brání rozkladu některých vitaminů (B1, B2, C), přeměňuje nerozpustné minerální 
látky na soli rozpustné ve vodě, ničí choroboplodné zárodky, přeměňuje neúčinný 
pepsinogen na účinný pepsin, usnadňuje trávení masa- způsobuje bobtnání vaziva a 
rozpad na jednotlivá vlákna. 

• Pepsin – enzym štěpící nerozpustné bílkoviny na rozpustné polypeptidy (1. štěpení 
bílkovin) 

• Mucin – součást zásaditého hlenu, který chrání žaludeční sliznici před natrávením vlastní 
žaludeční šťávou 

 
V žaludku se vylučuje: 
 enzym pepsin 
 enzym chymozin – napomáhá trávit mléčné bílkoviny, nejvíce ho mají kojenci 
 hormon gastrin – tvoří se ve sliznici při příchodu sousta do žaludku, krví je zanesen 

ke slizničním žlázám, kde vyvolá sekreci žaludečních šťáv 
 
Proces trávení nastává asi půl hodiny po jídle, trávenina (chymus) se v žaludku určitou dobu 
zdrží (sacharidy 2 hod, bílkoviny 4 hod, tuky 6 hod) - obsah žaludku se stráví za 4-5 hodin 
Stahy žaludeční svaloviny potravu rozmělňují a promíchávají. Pozvolna tráveninu posouvají 
k vrátníku. Trávenina je uvolňována kruhovým svěračem vrátníku po malých dávkách do 
dvanáctníku. 
 
Onemocnění: 
o zvracení – obranný reflex vyvolaný různými podněty (přeplnění žaludku, dráždění hrdla, 

otrava alkoholem a nikotinem, psychické vlivy aj.) 

o žaludeční vředy – porušení vrstvy žláznatého epitelu ve stěně žaludku, dojde 
k podráždění, nádorové onemocnění žaludku (může skončit odstraněním až 2/3 žaludku) 

o pylorostearóza – zúžení pyloru u kojenců, dochází ke zvracení 
 

5. Tenké střevo (intestinum tenue) 
 
Je dlouhé 3-5 m, široké 3 cm, dochází zde k trávení a vstřebávání většiny živin.   
Sliznice je bohatě zřasená výběžky klky (villi)- vysoké 0,5-1,5 mm, na 1 cm2 je jich až 3000. 
Klky jsou intenzivně prokrveny a ve středu každého klku je slepě začínající mízní vlásečnice, 
kterou se dostávají do organismu látky, aniž by prošly játry (tukové kapénky, triglyceridy, 
cholesterol, vitaminy rozpustné v tucích). Většina živin se vstřebává do krevní sítě střevních 
vlásečnic, odkud je odváděna do vrátnicové žíly a jater. Do krve se vstřebává voda, minerální 



látky, aminokyseliny, mastné kys., vitaminy rozpustné ve vodě a glycerol. Buňky klků mají 
na povrchu ještě malé výběžky - mikroklky (mikrovilli). Záhyby a výběžky zvyšují plochu 
střeva až 600krát. 
Tenké střevo můžeme rozdělit na 3 části:  
1. Dvanáctník (duodenum) – je první, část tenkého střeva. Navazuje na vrátník žaludku, 

stáčí se vpravo mezi játra a slinivku, obtáčí se kolem pravé ledviny a vrací se zpět na 
levou stranu, kde v blízkosti levé ledviny přechází v lačník. Ústí sem žlučovody a slinivka 
břišní, chemicky rozkládá potravu, další části tenkého střeva jsou svinuty v četné kličky a 
zavěšeny k zadní stěně břišní tenkou zřasenou blanou – okružím (mesenterium). 

2. Lačník (jejunum) – horní 3/5 tenkého střeva, místo nejintenzivnějšího trávení a 
vstřebávání živin 

3. Kyčelník (ileum) – dolní 2/5 tenkého střeva, dochází zde k absorpci vitamínu B12 a solí 
žlučových kyselin, ústí do slepého střeva 

 
Mezi klky jsou ve sliznici jednoduché trubicovité žlázky střevní, produkující slabě zásaditou    
střevní šťávu, která obsahuje: 
 amylázy – štěpí škroby a cukry 
 peptidázy, proteázy – štěpí bílkoviny na aminokyseliny 
 lipázy – štěpí tuky (1. štěpení tuků) 

 
Pod epitelem (zvláště kyčelníku) jsou shluky lymfoidního vaziva s četnými lymfocyty. 
V horní části střeva se nacházejí buňky, které při styku s tráveninou začnou produkovat 
hormony sekretin a pankreozymin, jež jsou krví zaneseny do slinivky břišní, která začne 
produkovat pankreatickou šťávu, obsahující enzymy pro trávení všech živin. 
Sliznice střeva produkuje enzym erepsin, který štěpí bílkoviny a hubí bakterie. 
Tenké střevo vykonává pohyby: peristaltické – slabší, segmentační – prstencové stahy 
určitých částí. 
 

Onemocnění: 
o nádorová onemocnění tenkého střeva – odstraní se část tenkého střeva 
o zauzlení střev – střeva se shrnují, vznikají zauzliny, vytváří se nekrotická tkáň, otrava 
 

6. Tlusté střevo (intestinum crassum) 
 
Je konečný úsek trávicí trubice, kde probíhá konečné zahušťování a vyměšování potravy z 
těla. V tlustém střevě se vstřebávají zbylé vitaminy a minerály a voda. 
Tlusté střevo člověka je dlouhé 1,5 metru a široké 5–7 cm. Na jeho počátku do něj ústí 
kyčelník. Sliznice není zřasena v klky. Obsahuje četné žlázové buňky, produkující hlen. 
Tlusté střevo se začíná plnit  4-8 hod po jídle. 
Hlavní funkce: 
- vstřebávání solí, minerálních látek, některých cukrů, vitaminu K a vody (zahušťování 

stolice) 
- hromadění nestrávených a nestravitelných zbytků (šlachy, chrupavky, části vaziva, 

buničina ) 
Vyskytují se zde bakterie (střevní mikroflóra) – činností Escherichia coli vznikají vitaminy 
B12 a K (vstřebávané tlustým střevem), bakterie hnilobné – rozkládají aminokyseliny, 
produkují amoniak, sulfan a fenoly (nežádoucí toxické látky), bakterie kvasné – zkvašují 
sacharidy a částečně celulózu, produkují methan a oxid uhličitý. Pro podněcování pohybů 
střev a správné vyprazdňování tlustého střeva je důležitá vláknina (celulóza, pektiny, lignin) 



v potravě. Svojí přítomností brání rozmnožování hnilobných bakterií a naopak podporuje 
činnost bakterií kvasných. 
Tlusté střevo se dělí na: 
• slepé střevo (intestinum caecum) – vytváří kapsu, do ní ze strany vyúsťuje tenké střevo, 

na spodině slepého střeva visí červovitý přívěsek (apendix) nemá u člověka žádnou 
důležitou funkci (lymfatická žláza tvaru mandle). 

• tračník vzestupný, příčný a sestupný 
• esovitá klička, konečník 
• řitní otvor je tvořen dvěma kruhovými svěrači, vnitřní z hladkého svalstva, vnější 

z příčně pruhované svaloviny. 
Z nestrávených částí potravy (vazivo, celulóza) za 18 - 20 hodin po jídle vytvoří stolice, je 
zabarvená produkty rozpadu žlučových barviv. Nahromaděním stolice vzniká tlak 
v konečníku tzv.defekační reflex. 
 

Onemocnění: 
o záněty – vedou k nádorovým onemocněním (je-li nádor řitního otvoru, odebere se 

kruhový svěrač a vývod střev je na boku) 
o apendicita – zánět slepého střeva (při pozření méně stravitelné potravy), zduření sliznice, 

bolest 
o zácpa – při požívání potravy chudé na nestravitelné složky a vodu 
o průjem – zrychlený průchod střevního obsahu způs. poruchou trávení, požitím potraviny, 

na kterou je střevo citlivé 
 

 

7. Slinivka břišní (pancreas) 
 
Protáhlý orgán uložený pod žalůdkem, 14-18 cm dlouhý, váží asi 800 g, inervován 
vegetativním nervstvem. Skládá se z lalůčků (tubulů) vyúsťujících trubičkami do hlavního 
vývodu. 
Slinivka je smíšená žláza (endokrinní a exokrinní sekrece). 
 
a) plní funkci žlázy s vnitřní sekrecí (endokrinní) 

Obsahuje shluky drobných buněk – Langerhansovy ostrůvky, které do krve vyměšují 
hormony insulin (snižuje hladinu cukru v krvi) a glukagon (zvyšuje hladinu cukru 
v krvi), normální hodnota hladiny cukru v krvi je 4,5-5 mmol/litr 

b) plní funkci žlázy s vnější sekrecí (exokrinní), tvoří pankreatickou šťávu, která obsahuje: 

 proteázy -přeměňují bílkoviny na aminokyseliny, např. enzym trypsin, který je  
vylučován v neúčinné formě trypsinogenu, aktivuje se působením enterokinázy ve 
střevní šťávě 

 lipázy - přeměňuje tuky na glycerol a mastné kyseliny 
 amylázy - přeměňuje sacharidy na glukózu  

Slinivka také tvoří šťávu obsahující NaHCO3 – neutralizuje HCl ve dvanáctníku, 
neprodukuje-li slinivka enzymy, zemře člověk na vyhladovění. 
 

 



8. Játra (hepar) 
 
Játra leží pod bránicí na pravé straně břišní dutiny, mají zhruba klínovitý tvar. 
Největší žláza v těle (1,5 kg). Játra jsou nejteplejší orgán těla  44°C a mají vysokou schopnost 
regenerace, dělí se amitoticky. 
Jsou tvořena větším pravým lalokem a menším levým lalokem. Skládají se z podlouhlých, 
vícehranných lalůčků, tvořených jaterními šestiúhelnými buňkami, seřazenými v trámečky 
paprsčitě se rozbíhající od podélné osy lalůčků. 
Trámečky tvoří 2 řady buněk a do štěrbiny mezi oběma řadami vylučují žluč, která odtéká do 
žlučovodů. Z každého laloku jaterního vychází po jednom vývodu a ty se spojují ve vývod 
jaterní (ductus hepaticus), k němuž je po straně připojen žlučník, přirostlý na spodní plochu 
pravého laloku jaterního. Společný vývod žlučníku a vývodu jaterního ústí do dvanáctníku 
v těsném sousedství vývodu slinivky břišní. Povrch jater kryje serózní (tunica serosa) a 
fibrózní (tunica fibrosa) obal. Kromě místa styku s bránicí, jsou ještě pokryté pobřišnicí 
(peritoneum). 
V játrech jsou dva krevní oběhy: 

• Funkční krevní oběh, který zabezpečuje vrátnicová žíla (vena portae), podíl krve 
přitékající činí až 90% celkového průtoku krve játry. 

• Živný krevní oběh - jaterní tepna vychází z aorty a začíná v tenkém střevě, sbírá 
živiny, vede krev do jater, kde se upravují živiny a buňkám se odevzdávají vstřebané 
látky, smíšená krev odchází jednou jaterní žílou. 

Za minutu proteče játry více než 20 % veškeré krve v organismu. 
 
Funkce jater:  
 
1) Pochody látkové přeměny 
 
- ukládání nadbytečné glukózy ve formě glykogenu 
- novotvoření glukózy z necukerných složek 
- tvorba tuků ze sacharidů 
- přebytečný dusík je převáděn na močovinu  
- metabolizují se také mastné kyseliny, tuk se v játrech ukládá - uložení vitaminů 

rozpustných v tucích A, D, E, K a vitaminu B12 

 
2) Pochody související s funkcí krve a detoxikace 
 
- fagocytující hvězdicovité buňky vychytávají z krve hemoglobin z rozpadlých červených 

krvinek a přeměňují ho na bilirubin  
- fagocytující buňky odstraňují všechny bakterie a toxické látky bakteriálního původu. 
- jaterní buňky vytvářejí krevní bílkoviny (albuminy, globuliny, protrombin, fibrinogen). 
- odbourává se zde hemoglobin a uvolněné železo se váže na feritin 
- syntetizují se zde látky potřebné pro normální srážlivost krve (např. protrombin, 

fibrinogen) 
- tvoří se zde velké množství tělesného tepla 
- přeměna látek škodlivých pro organismus např.amoniak, alkohol. 
 
Žlučník (vesica fellea) – přirůstá k pravému jaternímu laloku, hromadí se zde žluč (fel, bilis) 
– hustá kapalina žlutohnědé barvy, na vzduchu zelená, denně 0,8-1 litr žluči, její barvu 
způsobuje žlučové barvivo bilirubin, který vzniká rozkladem krevního barviva játrech a 



slezině. Žluč má hořkou chuť – díky sodným solím žlučových kyselin. ty ve střevě aktivují 
pankreatickou lipázu a způsobují emulgaci tuků. Má podíl na vstřebávání vitaminů A, D, K. 

Onemocnění: 
 
o žlučové kameny vznikají z cholesterolu, je-li ve žlučníku nedostatečná koncentrace 

žlučových solí, jež brání srážení cholesterolu. K vytváření žlučových kamenů přispívá 
jednak individuální dispozice a také nadměrná konzumace energeticky bohatých potravin. 

o virová hepatitida typu A – se svými počátečními příznaky podobá chřipce. Projevuje se 
bolestmi v břišní dutině, zvětšením jater, poruchami trávení. Moč je tmavě zbarvená 
vyloučeným bilirubinem a dochází také ke zežloutnutí kůže. Tento typ onemocnění se šíří 
při nedodržování hygienických zásad. 

o virová hepatitida typu B – podobný průběh jako typ A, šíří se krví, proto tzv. sérová 
hepatitida 

o alkoholická hepatitida – je vyvolaná nadměrným pitím tvrdého alkoholu. Nejprve dochází 
k zánětům jaterních buněk, později k jejich zániku. Mezi ostrůvky jaterních buněk se 
vytváří zjizvená (vazivová) nefunkční tkáň. Toto stadium se označuje jako cirhóza 
(tvrdnutí jater). 

o žloutenka – vysoká hladina bilirubinu v krvi, žluté zbarvení kůže, sliznic a oční bělimy, 
tvorba žlučových kamenů, zánět 

 

 
Metabolismus látek a energie v lidském těle 

 
Je jedním ze základních životních procesů buňky. Jedná se o celou řádu biochemických reakcí 
a s nimi spojených energetických přeměn. Lidský organismus získává energii v podobě 
složitých chemických sloučenin, které se v těle přeměňují. Každá chemická reakce je 
provázena změnou energie, proto je přeměna látek – metabolismus spjata s přeměnou 
energie, vychází ze dvou dějů: 

• anabolismus – z jednoduchých látek vznikají látky složitější – syntéza, energie se 
spotřebovává, převládá v dětství 

• katabolismus – rozklad složitých látek na látky jednodušší – štěpení, energie se uvolňuje, 
převládá ve stáří 

Metabolismus je řízen nervově a hormonálně. Přeměnu látek zvyšuje požití potravy, svalová 
práce a snižuje ji hladovění. 
 

Přeměna látek 
 

1. reakce anabolické (endergonické) – z jednoduchých vstřebaných látek se syntetizují 
látky tělu vlastní – látky stavební (růst těla, obnovování buněk), biologicky významné 
látky (enzymy, hormony, nukleové kyseliny, plazmatické bílkoviny, krevní barvivo aj.) 

2. reakce katabolické (exergonické) – štěpení vstřebaných látek na jednodušší, uvolněná 
energie anabolické reakce a umožňuje veškeré životní děje 

3. ukládání zásobních látek, odtud mohou být v případě potřeby uvolněny a použity 
k předchozím účelům, zásobními látkami jsou tuky a sacharidy 

 



1. metabolismus cukrů 
První štěpení se uskutečnuje v dutině ústní (ptyalin ve slinách) – rozštěpení amylázami na 
disacharidy: sacharózu, maltózu, laktózu. V tenkém střevě probíhá štěpení na monosacharidy: 
glukóza, fruktóza (působením amyláz a pankreatické a střevní šťávy). Zásadní význam má 
glukóza, v krvi je stálá koncentrace glukózy 4,5 – 6 mmol/l, zvyšuje se po požití potravy. 
Nadbytečná glukóza se přeměňuje na glykogen – ukládá se v jaterních buňkách a v kosterním 
svalstvu. Konečným produktem oxidace glukózy je CO2 a H2O. Přitom se uvolní energie, 
která se váže do molekul ATP. Nevyužitá glukóza se přeměňuje na tuky. 
 

2. metabolismus tuků  
První štěpení probíhá ve dvanáctníku – emulgace tuků solemi žlučových kyselin Tuky jsou 
základní stavební složkou biomembrán, ukládají se do zásoby v buňkách tukové tkáně, stálá 
koncentrace tuků v krevní plazmě. Při trávení se účinkem lipáz štěpí na glycerol a vyšší 
mastné kyseliny. Při odbourání na jednodušší látky se glycerol začleňuje do anaerobní 
glykolýzy, mastné kyseliny jsou po dvouuhlíkatých částech tzv. β-oxidací začleněny do 
Krebsova cyklu. 
 
3. metabolismus bílkovin 
První štěpení probíhá v žaludku – pepsinogen aktivovaný HCl na pepsin, poté ve dvanáctníku 
a tenkém střevě štěpení na peptidy (pomocí proteáz, trypsinu, erepsinu), enzymy střevní šťávy 
přeměňují peptidy na jednotlivé aminokyseliny.  
Bílkoviny mají význam jako základní stavební složky organismů a uplatňují se jako enzymy a 
hormony. V krvi je určitá stálá hladina aminokyselin. Zdrojem aminokyselin jsou jednak 
bílkoviny z potravy, jednak opotřebované bílkoviny z tkání; malé množství aminokyselin 
vzniká při přeměně sacharidů. Aminokyseliny jsou potřebné: k syntéze stavebních bílkovin 
těla, k syntéze enzymů a hormonů, k syntéze plazmatických bílkovin, k přeměně na sacharidy. 
Část aminokyselin se odbourává na jednodušší látky a při tom se získává energie. Bílkoviny 
se neukládají do zásob. Při katabolickém odbourání aminokyselin dochází nejdříve k jejich 
deaminaci. Aminové skupiny se odštěpují ve formě toxického amoniaku, který je v jaterních 
buňkách v tzv. ornitinovém cyklu přeměněn na močovinu, jež je krví zanesena do ledvin a 
vyloučena močí z těla. Uhlíkaté zbytky aminokyselin se začleňují do Krebsova cyklu, kde 
jsou dekarboxylovány a dehydrogenovány. 
 
 

Bazální neboli základní (klidový) metabolismus je látková přeměna potřebná právě jen 
k udržení života při úplném tělesném i duševním klidu.  
Správná výživa ovlivňuje růst, vývoj, zdraví a činnost organismu. Záleží na množství 
přijímané potravy, ale i na jejím složení. Potrava správného složení musí obsahovat bílkoviny 
(15%), sacharidy (60%), tuky (25%), vodu, minerální látky, vitaminy. Z energetického i 
chemického hlediska se potřeba různých látek liší podle pohlaví, věku a druhu zaměstnání – 
čím intenzivněji člověk pracuje, tím více živin musí přijímat.  

 
Sacharidy 

- hlavní a nejpohotovější zdroj energie 
- přijímány hlavně ve formě polysacharidů  
- obsaženy v bramborách, rýži, pečivu, ovoci… 
 



Bílkoviny 
- využití jako zdroj aminokyselin pro stavbu buněčných struktur, méně jako zdroj energie 
- esenciální aminokyseliny: valin, leucin, isoleucin, threonin, methionin, tryptofan, lysin, 

fenylalanin – organismus není schopen je sám syntetizovat – musí být dodávány v potravě 
- hodnotnější jsou živočišné než rostlinné: vejce, mléko, maso, játra 
 

Tuky 
- rozpouštějí vitaminy A, D, E, K 
- rostlinné tuky obsahují esenciální mastné kyseliny (např. kys. linolová, linolenová) 
- nadbytek tuků – rozvoj arterosklerózy 
 

Odbouráním:  

• 1g sacharidů se získá 17 kJ 

• 1g bílkovin se získá 17 kJ 

• 1g tuků se získá 39 kJ 
 

Minerální látky 
- nejsou zdrojem energie, jsou nezbytnou součástí buněk a tělních tekutin, udržují stálost 

vnitřního prostředí -homeostázu, podílejí se na stavbě kostí a zubů 
- nejdůležitější soli Na, K, Ca, Mg, P 
 

Voda 
- životně důležitá, denně 1,5 litru v tekutinách a 1 litr v potravě 
- zdroj vodíku a kyslíku, je rozpouštědlem, ve kterém probíhají všechny biochemické 

reakce, udržuje stálé pH vnitřního prostředí 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Vitaminy 
- nejsou zdrojem energie, účastní se chemických reakcí – účinné složky některých enzymů, 

spolu s enzymy a hormony patří mezi biokatalyzátory, urychlují určité chemické pochody 
metabolismu 

- dělí se na vitaminy rozpustné v tucích (liposolubilní) a ve vodě (hydrosolubilní) 
- vitageny = látky vitaminové povahy, které se účastní výstavby tkání a dodávky energie 

(např. aminokyseliny) 
- provitaminy = sloučeniny, které jsou v organismu zdrojem vitaminů (např. karoteny – 

provitamin A, ergosterol – provitamin D2) 
Nedostatek potřebného množství v potravě je příčinou hypovitaminózy, naopak nadbytek 
může být příčinou hypervitaminózy. Oba stavy způsobují různá onemocnění. Úplný 
nedostatek určitého vitaminu se označuje jako avitaminóza. 
 

Vitaminy a minerální látky citlivé vůči vnějším podmínkám (teplotě, vlhkosti, vzduchu a 
světlu). Obsah vitaminů a minerálů se v přijímané stravě liší v závislosti na odrůdě, podnebí, 
půdě, zralosti plodů, ale také způsobu sklizně, dopravy a skladování. K většině ztrát dochází 
při tepelném zpracování (pasterizaci, sterilizaci, ale i obyčejném varu v kuchyni). 

 
 
Vitaminy rozpustné v tucích 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Název Denní dopor. 
dávka 

Výskyt Význam Projevy 
nedostatku 

Vitamin A 
retinol 

1,5-2 mg Mléko, žloutek, rybí 
tuk, maso, játra, 

mrkev 

Správná fce zraku- 
tvorba očního purpuru, 
tvorba bílkovin v kůži a 

ve sliznicích 

Šeroslepost až 
slepota, postižení 
skloviny a zubů, 

rohovatění 
sliznic 

Vitamin D 
Kalciferol 

 

0,15 mg Rybí tuk, působením 
slunečních paprsků 

vzniká v kůži 

nezbytný pro 
hospodaření 

s vápníkem a fosforem 

Křivice 
(rachitis), 

v dospělosti 
měknutí kostí 
(osteomalacie) 

Vitamin E 
tokoferol 

5-30 mg olej z pšeničních 
klíčků, 

slunečnicový olej 

antioxidant, podporuje 
činnost pohlavních žláz 

Některé gestační 
poruchy 

Vitamin K 
fylochinon 

1 mg Listová zelenina, 
kvasnice, je tvořen 

v tlustém střevě 

Krevní srážlivost Krvácení do 
tkání a dutin 



Vitaminy rozpustné ve vodě 
 

 
Název Denní dopor. 

dávka 
Výskyt Význam Projevy 

nedostatku 
Vitamin B1 
thiamin 

1,5 mg Obiloviny, 
játra,vepřové maso 

účastní se metabolismu 
sacharidů 
v centr.nervstvu a ve 
svalech 

Únava, křeče 
svalstva, srdeční 
a trávící poruchy, 
záněty nervů, 
nemoc beri-beri 

Vitamin B2 
riboflavin 

1,8 mg Mléko,maso,kvasnice účastní se oxidaci živin Záněty sliznic, 
bolavé ústní 
koutky 

Vitamin B5 
Kys.pantotenová 

7-10 mg Játra, kvasnice, maso, 
ryby, mléko,vejce 

Regenerace sliznic, 
koenzym A, 
metabolismus, syntéza 
bílkovin 

Degenerace, 
pálení chodidel 

Vitamin B6 
pyridoxin 

2 mg Kvasnice, obilné 
klíčky,maso, mléko, 
luštěniny 

Podpora účinků vitaminů 
B1,B2 

Pomalé hojení 
zánětů, zhoršená 
regenerace sliznic 

Vitamin B12 
kobalamin 

1 mg Játra,maso, činnost 
bakterií 

Krvetvorba, chrání 
nervové buňky před 
degenerací 

Anémie  

Kys.nikotinová  
Vit.PP, niacin 

15-20 mg Játra, ledviny, maso, 
kvasnice, houby 

Syntéza ribonukleových 
kyselin a bílkovin 

Záněty kůže-
pelarga, 
poškození mozku 

Kys.listová 
(folová) folacin 

0,5-1 mg Listová zelenina, játra Metabolismus 
aminokyselin,tvorba 
červených krvinek 

chudokrevnost 

Vitamin C 
Kys. askorbová 

50-70 mg Ovoce a zelenina Katalyzuje oxidaci živin, 
tvorba protilátek, dobrý 
stav vaziva a chrupavek 

Únava, snížená 
imunita, krvácení 
do tkání-kurděje 
(sorbut) 

Biotin 
Vitamin H 

0,15-0,3 mg Kvasnice, 
játra,ledviny, 
biosyntéza ve střevě 

nezbytný pro správný 
vývoj a funkci 
organismu 

Záněty kůže, 
vypadávání 
chlupů, svalové 
bolesti 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

název  význam  Nedostatek  výskyt 

Hořčík 
(Mg)  

metabolismus vápníku 
a fosforu, 
nervosvalový přenos, 
růst, aktivace enzymů  

křeče svalů, třes, 
deprese, hubnutí  

kakao, pšeničné klíčky, sója, 
fazole, hrách, boby, ořechy, 
mandle, rozinky, kokos, otruby, 
rýže, těstoviny, celozrnné 
pečivo, jablka, fíky, banány, 
avokádo, olivy, špenát, ryby, 
maso, mléko  

Selén 
(Se)  

působí zároveň s 
vitaminem E 
antioxidačně, posiluje 
imunitu  

chronická únava, 
svalová slabost  

játra, ledviny, mozek, brzlík, 
ryby, korýši, ořechy, celozrnné 
pečivo, kukuřice, cibule, droždí  

Zinek 
(Zn)  

metabolismus 
nenasycených 
mastných kyselin, růst, 
imunitní reakce  

padání vlasů, 
kožní vyrážky, 
špatné hojení ran  

játra, ledviny, ryby, korýši, 
maso, sýr, celozrnné výrobky, 
semínka slunečnice, vejce, 
listová zelenina  

Mangan 
(Mn)  

metabolismus tuků a 
cukrů, využití 
vitaminu C, růst kostí  

porucha 
metabolismu 
tuků, pokles 
hmotnosti  

celozrnné pečivo, pšeničné 
klíčky, ořechy, kořenová 
zelenina, hlávkový salát, špenát, 
borůvky, jahody, ořechy, čaj  

Měď 
(Cu)  

antioxidační a 
detoxikační funkce, 
lepší využití železa  

poruchy 
krevního obrazu  

rybí maso, humry, ústřice, 
vnitřnosti, fazole, rozinky, 
švestky, mléko, rýže, otruby, 
cukr, mouka, kakao, ořechy, 
olivy, houby  

Železo 
(Fe)  

zásobení organismu 
kyslíkem, součást 
hemoglobinu a 
některých enzymů, 
imunitní systém  

anémie, 
únavnost, 
náchylnost k 
infekci  

červené maso, vnitřnosti, 
ústřice, celozrnné pečivo, vejce, 
čočka, sója, boby, fazole, 
kedlubny, kapusta, hlávkový 
salát, brokolice, pažitka, kokos, 
rybíz, švestky, avokádo  

Vápník 
(Ca)  

pevnost kostí, 
nervosvalová 
vzrušivost  
 
denní dávka 800 - 
1000 mg  

lomivost kostí, 
bolesti, tetanie, 
hormonální 
poruchy  

mléko, mléčné výrobky, sýr, 
tvaroh, mák, ořechy, sója, 
žloutek, mořské ryby, sardinky, 
kakao, kapusta, špenát, 
brokolice, petržel, pórek, 
pažitka, mrkev, fazole, 
citrusové plody  

Fluor 
(F)  odolnost kostí a zubů  kazivost zubů  

žitný chléb, rýže, špagety, 
hovězí maso, čaj, káva, mrkev, 
meruňky  



VYLUČOVACÍ SOUSTAVA 

• při metabolických dějích se v organizmu vytváří celá řada škodlivých a nepotřebných metabolitů a 
dalších látek, které se musí z těla vylučovat. Jde zejména o:  

1. již dále nevyužitelné zplodiny a zbytky metabolismu  
2. látky v daném momentu pro svoji koncentraci nadbytečné (vitaminy rozpustné ve vodě)  
3. nosiče vylučovaných látek  
4. látky organizmu cizorodé.  

• proces, kterým se tělo zbavuje odpadových produktů, označujeme vylučování (exkrece)  
• exkrety = odpadové látky  

Hlavní cesty vylučování exkretů:  

1. Kůže - odstraňování určitých solí a minerálních látek (NaCl, močovina - málo, kyselina mléčná, voda)  
2. Plíce - zbavují tělo oxidu uhličitého a vody v podobě páry  
3. Tlusté střevo - odstraňuje nestrávené zbytky potravy  
4. Ledviny - voda, většina močoviny, většina solí, zajišťují odstranění odpadních produktů z krve ve 

formě moči (vše co je v moči se nachází v krvi, ale v odlišných koncentracích)  

Ledviny (renes, nefros)  

• ledviny jsou párovým orgánem a spočívají v horní části břišní dutiny  
• základ vylučovací soustavy 
• skvělou ochranu poskytuje ledvinám jakási klec, tvořená žebry, páteří a dalšími přilehlými částmi; 

navíc jsou obklopeny tukovým vazivem, které udržuje jejich stálou polohu a mírní nárazy  
• průměrná ledvina dospělého člověka je asi 12 cm dlouhá, až 6 cm široká a 3 cm hluboká, váží asi 15 

dkg a má tmavočervenou barvu; její tvar je fazolovitý  
•  
• složení ledviny  

1. Ledvinné pouzdro 
(capsula renalis)  

2. Ledvinná kůra 
(cortex) - světlejší 
vrstva, 5-8 mm silná  

3. Ledvinná dřeň 
(medulla) - 
zformovaná do tzv. 
pyramid (10-20 
kuželovitých útvarů), 
tmavší, paprsčitá, 
vybíhá v papily, 
které ústí do 
ledvinových kalichů.  

4. Ledvinná pánvička 
(pelvis renalis) - do 
ní se sbíhají ledvinné 
kalichy; vtéká sem 
definitivní moč, 
vychází z ní 
močovod  



 

 

 

 

 

 

Nefron  

• základní strukturní a funkční jednotka ledvin  
• jeden milion v každé ledvině, délka 4 cm, skládá se z části:  

1. filtrační (cévní) část  
o začíná v kůře ledviny Bowmanovým váčkem (pouzdro, tvořené jednovrstevným 

plochým epitelem) s klubíčkem kapilár - glomerulus  
o obě části tvoří Malpighiho tělísko.  

 

2. tubulární část (tubulus - kanálek)  
o následuje vinutý kanálek prvního řádu (proximální tubulus), vycházející z 

Bowmanova váčku, ten se posléze narovná a přechází do dřeně, kde tvoří sestupnou 
větev Henleovy kličky (dlouhá až 2,5 cm). Trubice tvaru U  

o vzestupnou větví Henleovy kličky se potom kanálek vrací do kůry ledviny, rozšiřuje 
se a zprohýbá jako vinutý kanálek druhého řádu (distální tubulus), který přechází do 
sběrného kanálku. Tyto se potom spojují do společného vývodu ústícího na vrcholu 
ledvinné pyramidy (papily) do pánvičky ledvinné. Délka všech tubulů je 80 km.  

Krevní zásobení ledviny  

1. od sestupné aorty se odděluje krátká ledvinná (renální) tepna rozpadající se na arterioly  
2. arterioly vnikají do ledviny a vysílají své větve do Bowmanových váčků (přívodní a odvodní cévy)  



 

Činnost glomerulů  

• úkolem ledviny je oddělovat z krve látky zatěžující organizmus a udržovat tak stálost vnitřního prostředí  
• glomeruly působí jako filtr, oddělují tekutou složku krve od krevních buněk a bílkovin  
• glomerulární filtrát(ultrafiltrát, primární moč) je izotonický s plazmou  

o složení primární moči je stejné jako složení krevní plazmy, ale bez bílkovin a krevních tělísek, 
protože jsou velké a neprojdou polopropustnou membránou glomerulu  

o obsahuje vodu, soli, živiny, vitamíny, hormony, glukózu, aminokyseliny a jiné pro tělo potřebné 
látky  

o 150 - 170 litrů za den  
• síla, ženoucí tekutinu přes membránu v Bowmanově váčku, je hydrostatický tlak krve, proti němu působí 

tlak koloidně osmotický a kapilární  
• výsledný tlak činí 2,94 až 4,36 kPa (čím je tlak krve vyšší, tím je větší filtrace)  

Činnost tubulů:  

• v proximálním tubulu se vstřebává glukóza a sodík, zpětně se resorbují aminokyseliny, 
hydrogenuhličitany, fosforečnany a voda  

• důsledkem zpětné resorpce je v této části tubulu izotonie(zpětná resorpce je aktivní děj, při kterém se 
vstřebané látky váží na buněčné přenašeče)  

• tubuly jsou obklopeny krevními kapilárami (=> rychlý přenos látek mezi krevní plazmou a vnitřkem 
tubulu)  

• izotonický filtrát potom vstoupí do Henleovy kličky, její sestupná větev je propustná pro vodu, 
vzestupná větev je pro vodu nepropustná  

• na délce Henleovy kličky záleží, do jaké míry bude moč koncentrovaná  
• ve vzestupné části Henleovy kličky dochází k resorpci velkého množství iontů sodíku a chloridových 

aniontů z tubulů do okolní tkáně  
• ve sběrném kanálku se tekutina dále zahušťuje a moč se koncentruje  

Moč (urina)  

• je výsledkem činnosti ledvin  
• čirá, slabě žlutá tekutina (způsobeno rozkladem žlučových barviv - urobilin)  
• pH 4,5-8  
• obsahuje: především vodu, ale i organické a anorganické látky (chloridy, sírany, fosforečnany a 

uhličitany, amoniak, močovina - 30 g denně, kyselina močová, kreatinin, NaCl 15 g denně, soli kyseliny 
močové přebytečné vitamíny rozpustné ve vodě atd.)  

• dospělý člověk vyloučí denně 0,6 až 1,6 l moči (novorozenec 30 - 60 ml, jednoroční dítě 500 - 600 ml, 
starý člověk 250 - 2400 ml moči)  

• zápach moče způsobují bakterie ze vzduchu při rozkladu močoviny na amoniak  
• největší množství moči se vyloučí večer, nejméně ráno  
• diuréza = množství vyloučené moči za 24 hodin  

o nižší diuréza - ve spánku, při intenzivní těl. práci, při silném pocení  
o vyšší diuréza - po nervovém podráždění, v chladu, po větším příjmu tekutin, po požití 

močopudných látek (diuretika) - např. káva  
• močení - mikce  
• anurie - zastavení tvorby a vylučování moči (zastavení činnosti ledvin, smrt během několika dnů)  
• polyurie - zvýšené vylučování moč 

 

 

 



Odvodné močové cesty  
1. Močovod (ureter)  

• párová trubice (30 cm dlouhá, průměr 5-7 mm), sbíhá po 
zadní stěně břišní, ústí do močového měchýře  

 

2. Močový měchýř (vesica urinaria)  
• dutý, tlustostěnný svalnatý orgán  
• leží mezi stydkými kostmi a konečníkem  
• jeho stěny tvoří více vrstev svaloviny (hladké) a elastická vazivová vlákna, mohou se 

roztahovat a při vyprázdnění stahovat  
• hromadí 500-700 ml moče, až do objemu 400 ml není potřeba mikce  
• vůlí lze zadržet v močovém měchýři až 700 ml moči  
• reflexní stah hladkého svalstva vyvolává tlak moči na receptory ve stěně měchýře  

 

3. Močová trubice (urethra)  
• u žen jediná funkce - odvod moči (délka 3-5 cm)  
• u mužů prochází penisem - močopohlavní funkce - délka 12-20 cm  
• vyprazdňování ovládají dva svěrače močové trubice (vnitřní svěrač z hladké svaloviny, vnější 

z příčně pruhovaného svalstva), je ovládáno vůlí (dítě do dvou let se ovládání svěrače naučí)  

 

Řízení činnosti ledvin  

1. Nervové řízení  
• centrum v mezimozku (hypothalamus), nervová vlákna regulují prokrvování ledvin tak, že 

mají svá zakončení v hladkých svalech stěn cév - podílejí se na filtrací do tubulů  
• v ledvinách je řízen průtok krve a výměna látek v tubulech  
• sympatikem se snižuje glomerulární filtrace a diuréza, parasympatikemse zvyšuje  

2. Hormonální řízení  
• průtok dření je závislý na krevním tlaku  
• v kůře se průtok tlakem téměř nemění  
• poznámka: inzulin zasahuje do vylučování moči (zvýšená diuréza při cukrovce se po podání 

inzulinu upraví a poklesne)  
4. Antidiuretický hormon (vazopresin)  



• hormon neurohypofýzy  
• podněcuje zpětnou resorpci vody v tubulech a tlumí vstřebávání chloridu sodného z 

ultrafiltrátu  
• diabetes insipidus - žíznivka: snížená tvorba antidiuretického hormonu => polyurie  
• při vzestupu koncentrace solí v krvi se ADH vyloučí do ledvin - voda se vrací zpět do 

krve a moč je koncentrovanější  
5. Aldosteron  

• hormon nadledvinek  
• tlumí zpětnou resorpci v tubulech a podněcuje vylučování moči (mineralokortikoidy 

jsou antagonisty antidiuretického hormonu)  
• podporuje zpětné vstřebávání kationtů sodíku a vylučování kationtů draslíku - v 

ledvinových tubulech a tím pomáhá regulovat krevní tlak a bilanci sodíku v krvi 
(sodík pomáhá tělu udržovat rovnováhu mezi tekutinami uvnitř buněk a v tkáňovém 
moku - princip osmózy)  

6. Renin  
• hormon tvořený v ledvinách  
• ovlivňuje průsvit přívodní cévy a přívod krve do glomerulů - ovlivňuje filtraci v 

glomerulu  
• přímoúměrně stimuluje kůru nadledvin k uvolňování hormonu aldosteronu - to vede k 

zvyšování tlaku krve  

 



Rozmnožovací soustava 
 

Rozmnožovací soustava (též pohlavní soustava či reprodukční systém) je soustava orgánů 
mnohých živočichů, která slouží k rozmnožování. 

Jejím úkolem je zajištění vzniku pohlavních buněk (gamet) a přenosu jejich dědičné 
informace na potomky, tedy pohlavní rozmnožování. 

Zpravidla rozlišujeme mužskou a ženskou rozmnožovací soustavu. 

Rozmnožovací (pohlavní) soustava člověka vzniká z mezodermu stejně jako močové ústrojí.  

Při vývoji plodu jsou základy pohlavních orgánů založeny totožně a teprve postupným 
vývojem se diferencují na samčí (mužské) a samičí (ženské).  

Pohlavní soustava vzniká v embryonálním vývoji, ale začíná fungovat až v pubertě. 
 
Na rozdíl od většiny ostatních soustav orgánů jsou orgány rozmnožovacích soustav u 
opačných pohlaví odlišné. Tyto odlišnosti umožňují mezi dvěma jedinci kombinaci 
genetického materiálu. 
 
Tvoří ji vnější a vnitřní pohlavní orgány, které jsou u mužů a žen rozdílné. 
 
Pohlavní dimorfismus neboli rozdíly mezi pohlavími vytvářejí primární a sekundární pohlavní 
znaky. Primární pohlavní znaky se vyvíjí už v prenatálním vývoji jedince. Varlata se zakládají 
ve 4. týdnu, vaječníky v 8. týdnu vývoje embrya. Sekundární pohlavní znaky se vytváří až 
kolem 11 až 15 let (období puberty), kdy zahajují svou aktivitu pohlavní žlázy a je zvýšená 
tvorba pohlavních hormonů. V tomto období zároveň dozrávají první pohlavní buňky, vajíčka 
a spermie. 
 
Pohlavní žlázy jsou mužské a ženské, pro život jedince nejsou nezbytné. Jejich funkce je 
převážně soustředěna na rozvoj a činnost orgánů a funkcí sloužících k rozmnožování. 
Jsou místem, kde se tvoří lidské zárodečné buňky (gamety) a pohlavní hormony. 
 
Pohlavní soustava ženy: 
 
Funkce: 

- Tvorba (oogeneze) a zrání vajíček 

- Produkce ženských pohlavních hormonů 

- Uskutečnění pohlavního spojení 

- Dojde-li k oplodnění vajíčka, vytváří vhodné prostředí pro vývoj plodu a jeho porod 
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Pohlavní orgány ženy: 
 
Vnitřní- vejcovody, vaječníky, děloha, pochva 

- uloženy v dutině břišní 
Vnější- tukový val nad kostí stydkou  (Venušin hrbolek), velké a malé stydké pysky, 
poštěváček (klitoris) 
 
Ženská pohlavní buňka – vajíčko (ovum) 
 
- Mnohem větší než spermie (největší buňka lidského těla, je viditelná pouhým okem) 
- Tvoří se periodicky (menstruace) a je jich méně než spermií 
- Jsou nepohyblivé 
- Dělí se na jádro, zásobní látky (živiny pro vývin zárodku), genetickou informaci a na 
povrchu na vaječný obal 
 
Vnitřní pohlavní orgány ženy:  
 
Ženská pohlavní žláza – vaječníky (Ovaria):  
 

- Vaječník je 3-5 cm dlouhá žláza kryta vazivovým obalem 
- Tvořena kůrou (hlavní funkční část, zde jsou uložena nezralá vajíčka ovocyty) a 

dření (hladká svalovina, cévy a nervy) 
- Uloženy ve spodní části dutiny břišní 
- Vaječníky pracují od pohlavní dospělosti do 45-50 let. 
- Funkce vaječníků je cyklická a odpovídá jí menstruační cyklus (28 dní), který se 

skládá ze 4 fází. 
 
Menstruační cyklus:  
 
- Menstruace – 1.-5. den cyklu. Povrchové vrstvy sliznice odumírají a z porušených cév 
uniká krev a odplavuje části sliznice. Trvá 3 - 5 dní a po ní se cyklus opakuje. Žena ztrácí 
kolem 50 ml krve, menstruuje od puberty až do pohlavního klidu klimaktéria (asi 35 let a 
vyzraje okolo 450 folikulů).  
- Folikulární proliferační fáze – 6.-14. den cyklu, roste nová děložní sliznice. Ve vaječnících 
dozrává Graafův folikul, váček, ve kterém je umístěno vajíčko. S postupným zráním vajíčka 
se ve folikulu zvyšuje množství tekutiny, stěna folikulu se tím ztenčuje. Tuto fázi cyklu řídí 
estrogeny, tvořící se v dozrávajícím Graafově folikulu. Jejich vlivem se děloha znovu 
pokrývá výstelkovými buňkami.12. – 14. den cyklu Graafův folikul praskne: vajíčko je 
vyplaveno a posouvá se do vejcovodu a směrem k děloze.Tomuto jevu říkáme OVULACE.  
- Lutealní sekreční fáze – 15.-27. den cyklu. Sliznice dále roste a žlázky v ní obsažené 
produkují velké množství hlenu. Sliznice je výborně prokrvena, narůstá až do výše 5 mm a je 
nejlépe připravena pro uhnízdění oplodněného vajíčka.Graafův fotikul se po uvolnění vajíčka 
mění ve žluté tělísko, ve kterém se vytvářejí další hormony progesterony.  
- Ischemická fáze - v případě, že nebylo vajíčko oplozeno, zaniká žluté tělísko, tím klesá 
produkce progesteronu a zužují se cévky děložní sliznice (nedostatek živin a kyslíku) - ta 
začíná odumírat, asi 24 hodin. 27.-28. den cyklu. 
 
Dojde-li k oplození, zůstává menstruační cyklus zastaven v sekreční fázi. 
 



Během menstruačního cyklu se charakteristicky mění bazální teplota (je to teplota lidského 
těla získaná měřením ráno v klidu po probuzení) v pochvě ženy. V období dozrávání folikulů 
se bazální teplota udržuje na nižších hodnotách, které často před ovulací ještě dále mírně 
poklesnou. V době ovulace, kdy žluté tělísko zahajuje činnost, dochází k vzestupu bazální 
teploty asi o 0,5 °C a po celé období činnosti žlutého tělíska se bazální teplota udržuje na 
vyšších hodnotách. Měřením bazální teploty je možno zjistit dobu trvání jednotlivých fází 
menstruačního cyklu i termín ovulace. 
 

Vejcovod (tuba uterina) 

- párový orgán, je to trubice 5 mm silná a 10 – 15 cm dlouhá 
- začíná rozšířeným nálevkovitým ústím s brvami 
- uvnitř řasinky, které se pohybují a posouvají vajíčko do dělohy 
- nejčastěji zde dochází k oplození vajíčka 
- stěna tvořena hladkou svalovinou 
 
Děloha (uterus) 
 
- hruškový nepárový orgán 
- svalový orgán, uložen mezi močovým měchýřem a konečníkem 
- děloha se skládá z těla děložního, z děložního dna (fundus) s rohy a z krčku (cervix uteri), na 
který se upíná pochva 
- sliznice děložní (endometrium) je kryta jednovrstevným válcovitým epitelem řasinkovým, 
produkujícím řídký hlen děložní 
 
Pochva (vagina) 
 
- spojuje děložní dutinu se zevními pohlavními orgány 
- pochva je svalová trubice, která se připíná k děložnímu krčku 
- poševní sliznice je kryta vrstevnatým dlaždicovým epitelem bez žlázek, který v oblasti 
děložního čípku přechází v epitel vystýlající dělohu (endometrium). 
- stěna tvořena hladkou svalovinou 
 
 
Vnější pohlavní orgány ženy: 
 
Velké a malé stydké pysky (labia majora, labia minora) 
 
- slizniční a kožní záhyby 
- kryjí poševní vchod 
- u malých pysků se otevírají do poševního vchodu vývody Bartholinových žláz, 
vyměšujících hlen. 
 
Poštěváček (klitoris) 
 
- jsou zde soustředěna nervová vlákna 
- vzrušivá oblast 
- nachází se v místě spojení malých stydkých pysků 



Spojením pohlavních orgánů muže a ženy dochází k pohlavnímu styku neboli souloži (koitu). 
Při pohlavním vzrušení nastává u muže ztopoření penisu v důsledku naplnění jeho topořivých 
těles krví a po té může být zaveden do pochvy. Dojde-li u muže při souloži k vyvrcholení 
sexuálního vzrušení (orgasmus), který je provázen výstřikem spermatu (ejakulátu- objem je 
přibližně 2-3 ml a v 1 ml bývá asi 120 milionů spermií) do pochvy ženy, je velká 
pravděpodobnost, že dojde k oplodnění zralého vajíčka. Spermie vstříknuté při pohlavním 
styku do pochvy aktivně putují dělohou až do vejcovodu, kde může dojít k oplození vajíčka, 
tedy splynutí spermie s vajíčkem. Splynout s vajíčkem může vždy jen jedna spermie. Po 
průniku spermie do vajíčka zabrání změny na jeho povrchu průniku dalších spermií. Vajíčko 
je schopné oplození asi v průběhu 20 hodin po ovulaci, spermie mají v ženském pohlavním 
ústrojí životnost asi jen 1-2 dny. Největším pravděpodobnost oplození vajíčka je tedy mezi 
12. - 16. dnem 28 -denního menstruačního cyklu. 
 

 
 
 
Ženské pohlavní hormony 
 
Estrogeny – vznikají ve zrajícím folikulu. Při pohlavním dospívání vlivem estrogenů rostou 
ženské pohlavní orgány (vejcovod, děloha, pochva a zevní rodidla), rozvíjejí se ženské 
sekundární pohlavní znaky (ochlupení, ukládání tuků ve stehnech, bocích a ve tkáni prsů, 
ženský typ kostry) a rozvíjí se sexuální chování ženského typu. 
 
Progesteron – hormon, který se tvoří ve žlutém tělísku vaječníků a placentě. Cílem produkce 
progesteronu je zajistit co nejlepší podmínky pro případné těhotenství. Je nazýván také 
těhotenským hormonem. 
 



FSH = folitropin = folikuly stimulující hormon se tvoří v předním laloku hypofýzy, u ženy 
řídí zejména zrání folikulů ve vaječnících a podílí se na ovulaci. U mužů je nezbytný pro 
tvorbu spermií. 
 
LH = lutropin = luteinizační hormon je hormon předního laloku hypofýzy, u žen působí ve 
vaječnících na žluté tělísko (= corpus luteum) a tvorbu gestagenů. U mužů ovlivňuje tvorbu 
testosteronu ve varlatech. 
 
Patofyziologie rozmnožovací soustavy ženy: 
 
- poruchy vývoje zevních rodidel (nedostatečně vyvinutá zevní rodidla, obvykle bez 
ochlupení) 
- poruchy vývoje pochvy (nedostatečně vyvinutá, úzká pochva, vzácně se pochva vůbec 
nevytvoří) 
- poruchy vývoje dělohy (opět nedostatečně vyvinutá, dále např. jednorohá děloha – často 
bývá příčinou potratů, předčasných porodů a nepravidelných poloh plodu, dále např. 
neprůchodnost děložního hrdla…) 
- geneticky podmíněné anomálie reprodukčních orgánů ženy: takovou vadou je tzv. 
Turnerův syndrom, kdy má žena jen jeden chromozom X (normálně má dva, každý od 
jednoho z rodičů). Způsobuje omezení činnosti pohlavních žláz včetně neplodnost, poruchy 
růstu, nevyvinutí prsou. 
- hermafroditismus = oboupohlavnost, kdy u jedince shledáváme zároveň znaky opačného 
pohlaví 
- vývojové anomálie prsů (vytvoření jednoho prsu, nebo žádného, nevytvoření prsních 
bradavek, nedostatečný vývoj prsů, nebo nadměrný vývin…) 
- nepravidelné uložení rodidel (vysunutí dělohy ze svého běžného postavení, sestup dělohy až 
vyklenutí dělohy před rodidla) 
- nepravidelnosti menstruačního cyklu (poruchy nástupu menstruačních cyklů, poruchy rytmu 
menstruačního krvácení, bolestivé stavy doprovázející cyklus, nepravidelné krvácení, 
vynechání menstruace…) 
 
 
Pohlavní soustava muže: 
 
Funkce: 
 
-  tvorba mužských pohlavních buněk (spermiogeneze) 
-  tvorba mužských pohlavních hormonů  
-  uskutečnění pohlavního spojení (koitus) 
 
Pohlavní orgány muže: 
 
Vnitřní - pohlavní žlázy (varlata), vývodné párové pohlavní cesty (nadvarlata, chámovody), 
semenné žlázy a žláza předstojná (prostata). 
Vnější - šourek (scrotum) a pyj (penis) s částí močové trubice. 
 
 
 
 



Mužská pohlavní buňka – spermie 
 
vznikají v semenotvorných kanálcích varlete (umístěno v šourku, kde je o 4 ° C nižší teplota 
než v břišní dutině.) 
tvorba spermií se nazývá spermiogeneze, začíná v období pohlavního dospívání a trvá do 
individuálně vysokého věku 
semenotvorné kanálky mají ve své stěně dva typy buněk: semenné buňky a Sertoliho buňky 
nejmenší lidská buňka, obsahuje pouze jádro s genetickou informací a bičík (může se díky 
němu pohybovat) 
 
 
Mužská pohlavní žláza – Varle (testis): 
 
- párový orgán vejčitého tvaru, velikosti 4 – 5 cm 
- varlata jsou uložena v šourku 
- na povrchu silné vazivové pouzdro 
 
 
Tvorba a vývoj spermií (spermiogeneze) 
 
Samčí gamety se vyvíjejí v semenných kanálcích ze zárodečného epitelu. V něm vznikají 
samčí pohlavní buňky – spermatogonie, které se ve fázi rozmnožovací mitoticky dělí. V 
pohlavní zralosti se spermatogonie zvětšují a mění se na spermatocyty 1. řádu (růstová fáze). 
Procházejí meiotickým dělením. Při prvním zracím období vznikají dalším dělením haploidní 
spermatocyty 2. řádu. Druhám zracím dělením vznikají spermatidy. Konečné vyzrávání, kde 
buňky získávají charakteristický tvar s bičíkem, probíhá v Sertoliho buňkách. Celý proces 
zrání trvá 74 dní. Odhaduje se že muž vyprodukuje za život asi 12 biliónů spermií. 
 
 
 
Nadvarle (epididymis) 
- shromažďují se zde zralé spermie 
 
 
Chámovod (ductus deferens) 

- 4 mm silná a 40 cm dlouhá trubice 
- Ústí do močové trubice ( v místě vyústění – žláza předstojná – prostata a 

měchýřkovité žlázy) 
- Sekret žláz se mísí s hlenovitým sekretem nadvarlat – ejakulát (chám) 
- Množství ejakulátu – 2-3ml ( v 1 ml asi 120 mil. Spermií) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Vnější pohlavní orgány muže 
 
 
Močová trubice (uretra) 

- vedení moči a ejakulátu 
- zanořuje se do pyje (penis) a probíhá uvnitř topořivého tělesa, které je zakončeno 

žaludem 
- díky topořivému tělesu může probíhat erekce (změna polohy a velikosti penisu) 
- kůže na povrchu pyje je tenká a pohyblivá, přes žalud přechází zásobní řasou 

(předkožka) 
 
 
Šourek (scrotum) 

- vak, v němž jsou uložena varlata 
- obsahuje svalové snopce, díky kterým je regulována stálá teplota ve varlatech 

(32°C) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mužské pohlavní hormony 
 
Testosteron - nejvýznamnější pohlavní hormon muže. Testosteron je důležitý již v 
prenatálním období, kdy se díky němu začnou vyvíjet mužské zevní pohlavní orgány (bez 
přítomnosti testosteronu se automaticky začnou vyvíjet pohlavní orgány ženské). V pubertě 
pak testosteron opět působí na pohlavní orgány a aktivuje jejich finální růst a vývoj. Mimo to 
způsobuje růst vousů a typicky mužského ochlupení, "zhrubnutí" hlasu, vyšší vzrůst a nárůst 
svalové hmoty a nakonec také ovlivňuje tvorbu erytrocytů (muži mají více červených krvinek 
než ženy).  
 



LH = lutropin = luteinizační hormon - u mužů působí na Leydigovy buňky varlete 
(ovlivnění produkce testosteronu). 
 
FSH = folitropin = folikuly stimulující hormon - u mužů jsou cílem pro působení FSH 
Sertoliho buňky ve varleti (pomáhá modulovat spermatogenezi). 
 
 
 
Antikoncepce 

Opatření k zabránění oplodnění, početí. Má zabránit setkání (a spojení) vajíčka se spermií 
vnikající do pohlavního ústrojí ženy. Existuje několik antikoncepčních metod (biologická, 
mechanická, chemická, hormonální)  s různou spolehlivostí, výhodami a nevýhodami.  

Mechanická - prezervativ 

biologické - neplodné dny 

chemické - zavedení chemických látek do pochvy 

hormonální - tablety (spolehlivá, ale vedlejší účinky)¨ 

Pohlavní choroby a jejich prevence 

 
AIDS 
 
- syndrom selhání obranyschopnosti 
- bakteriální původ 
- virus HIV 
- přenáší se zejména pohlavním stykem, krví (transfúze, injekční stříkačky u narkomanů) a 
též z matky na plod 
- napadá T- lymfocyty 
- onemocnění se projevuje většinou až za několik let po nákaze, zpočátku méně specifickými 
příznaky (hubnutí, teploty, zvětšené mízní uzliny…), později se objevují příznaky vyplývající 
ze snížené odolnosti proti infekcím (těžké záněty plic, mozku…) 
 
Kapavka 
 
- bakteriální původ 
- příznaky: zánět močové trubice, bolestivé močení, výtok 
- přenos i z matky na dítě 
- léčba antibiotiky 
 
Syfilis 
 
- bakteriální původ (původcem je bakteria Treponema pallidum) 
- kromě pohlavního styku se může člověk nakazit i pokožkou v místě poranění 
- 1. příznakem onemocnění je nebolestivý vřed vyskytující se v místě infekce (za 2 – 3 týdny 
po infekci a nebolestivé zvětšení lymfatických uzlin v příslušné oblasti 



- za 2 – 12 týdnů je možné na kůži těla pozorovat typickou vyrážku – tzv. syfilitický exantém 
- v rozvinutém stádiu - poškození míchy, mozku 
- léčba antibiotiky, pokud se neléčí – ochrnutí, šílenství až smrt 
 
 
Prevence pohlavních chorob 

 
- nestřídání partnerů 
- vyloučení rizikového sexu, používání prezervativů 
- zdravotní výchova obyvatel, především mládeže 
- důsledné vyšetřování dárců krve (AIDS) + používání jednorázových injekčních stříkaček 
 
Zdroje 
 
https://www.zdravcentra.cz 
http://www.hormony.estranky.cz 
http://galaktis.cz/clanek/rozmnozovaci-soustava/ 
http://www.maturita.cz/biologie/rozmnozovaci_soustava_cloveka.htm 
http://www.lidsketelo-puchnerova.estranky.cz 
http://cs.wikipedia.org 
http://genetika.wz.cz 
http://skorda.wz.cz 
Biologie pro gymnázia (Jelínek, Zicháček) 
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DÝCHACÍ SOUSTAVA 

- výměna plynů mezi organismem a vnějším prostředím 
- na dýchání se podílí: dýchací ústrojí, krev, krevní oběh, dýchací svaly, CNS 
- vdechem (inspirium)  příjmáme O2, výdechem (expirium) je z organismu uvolňován  

CO2 a vodní páry 

dýchaní: 
1.      plicní ventilace – výměna vzduchu mezi vnějším prostředím a plícemi 
2.      výměna O2 a CO2 mezi vzduchem a krví 
3.      tkáňové dýchání – oxidativní metabolismus tkání – spotřebovává se O2 a vydává se CO2 
 
vnější dýchání (plicní) – plicní ventilace + výměna plynů mezi vzduchem a krví v plicních 
sklípcích (alveolách), vdechovaný vzduch obsahuje 21% O2 a 0,03% CO2 
vnitřní dýchání (tkáňové) – výměna plynů mezi krví a tkáněmi + tkáňové dýchání 

DÝCHACÍ CESTY: 

 Horní cesty dýchací (dutina nosní + hltan) 
 Dolní dýchací cesty (hrtan, průdušnice, průdušky, plíce 

(pulmo) - část respirační = vlastní výměna plynů ) 
 
+ k dýchací soustavě patří dýchací svaly  

• Horní cesty dýchací:   NOS (nasus) - kořen, hřbet, 
křídla nosní (vyztuženy chrupavkou)  

DUTINA NOSNÍ (cavum nasí)- začínají dýchací cesty, od 
dutiny ústní oddělena tvrdým a měkkým patrem , dutina je vystlána sliznicí (řasinkový epitel 
(vylučuje mucin) + hlenové žlázy - 0,5 l hlenu/den) ,v horní části při stropu čichové buňky , 
ve slizničním vazivu bohaté žilní pleteně => po poranění krvácení z nosu , sliznice produkuje 
lyzozym => vytváří odolnost proti nemocím              
Fce dutiny nosní:                                                                     
 Vzduch se zbavuje prachu (zachycení 

na chlupech a řasinkovém epitelu)  
 Zvlhčuje vzduch - sytí se vodními 

parami odpařovanými z nosní sliznice 
(chrání před vysušováním organismu)  

 Vzduch se předehřívá na prokrvené 
sliznici (nesnižuje se teplota těla)  

 Pachové látky se na povrchu sliznice 
rozpouštějí a dráždí buňky čichového 
pole  

 Ochranná funkce - imunoglobuliny v 
hlenu - proti vniknutí infikovaného 
vzduchu do organismu  

 
 
 



Vedlejší dutiny nosní (sinusy)  

• jsou v kostech obklopujících nosní dutinu  
• v čelní kosti, čichové, klínové, horní čelisti  
• vystlány tenkou sliznicí  
• vyplněny vzduchem  
• vznikají až po narození dítěte  
• při tvoření hlasu působí jako rezonátory  
• mohou být postiženy zánětem, hnis ze sinusů špatně odtéká (záněty se projevují 

bolením hlavy, rýmou, kašlem, bolestí v krku, bolením očí, zubů horní čelisti, lící)  

 

HLTAN - ústí do něj dutina nosní nosními otvory (choany), má 3 části: 

Nosohltan (nasopharynx)  

• horní část , leží nad úrovní měkkého patra , ústí sem 2 Eustachovy trubice (vychází ze 
středního ucha) - vyrovnání tlaku na obou stranách ušního bubínku , řasinkový epitel, 
hlenové žlázky , v klenbě nosohltanu je 1 hltanová mandle (3. mandle, nosní mandle, 
adenoidní vegetace) je to větší množství mízní tkáně , existuje od narození  

Střední (ústní) část (oropharynx)  

• křižovatka dýchacích a trávicích cest , jsou tady krční mandle  

Hrtanová část hltanu 

• oddělena záklopkou (epiglotis), nosohltan někdy končí měkkým patrem, při zacpání 
osohltanu špatná artikulace (rýma) 

Dolní  cesty dýchací:   

1. HRTAN  (larynx)  
• hrtan leží před hltanem, pod kořenem jazyka  
• příklopka hrtanová (epiglotis) - chrupavka listového tvaru, při polykání zavírá 

hrtan (nepodmíněný reflex) - odděluje hrtan od hltanu  

 

Dýchání 
a 
polykání  



• zpevněn chrupavkami => zajištěn stálý tvar  
• chrupavky hrtanu spojeny drobnými klouby => vzájemný pohyb  
• velikost hrtanu - ženy 5 cm, muži 7 cm  
• největší je chrupavka štítná - vystupuje u mužů na krku jako nápadný hrbol - 

"ohryzek", "Adamovo jablko"  
• chrupavka prstencová - tvar prstenu  
• menší trojboké chrupavky hlasivkové  
• vnitřek hrtanu vystlán sliznicí a řasinkovým epitelem  
• podslizniční vazivo hrtanu je tvořeno řídkým vazivem, v něm hodně cév  
• snadno při zánětu prosákne => otok => zúží se průsvit hrtanu => dušení  
• při uzávěru hrtanu (otok při bodnutí hmyzem,…) se musí rychle umožnit 

proudění vzduchu do průdušnice => probodnout otvor ve štěrbině mezi 
chrupavkou štítnou a prstencovou  

Hrtan  
1: jazylka, 2: příklopka hrtanová, 3: chrupavka hlasivková, 4: štěrbina 
hlasivková, 5: chrupavka prstenčitá, 6: průdušnice, 7: chrupavka štítná  
 

 

 

Hlasové ústrojí (hlasivky)  

• hrtanová dutina má tvar přesýpacích hodin  
• nejužší místo - od chrupavky štítné  
• mezi hlasivkovými chrupavkami a chrupavkou štítnou jsou 2 páry hlasových vazů  

1. pravé - horní – světlé- pohybují se-  mezi nimi hlasivková štěrbina  
2. nepravé - dolní – červené – nepohybují se - jsou pokryty sliznicí (hlasivkové 

řasy)  
• hlasivky jsou 2, každý hlasivkový vaz je dlouhý 8 mm  

Růst hrtanu  

• zrychluje se v pubertě => disproporce mezi délkou hlasových řas a velikostí hrtanu => 
změna hlasu - mutace  

• u chlapců (pod vlivem testosteronu) se nápadně projevuje změna hlasu, hlavně u 
chlapců, kteří rychle rostou => přeskakování vysokých a hlubokých poloh  

• mutace u dívek - méně nápadná (přehlédnutelná) - uplatňuje se dříve  

2. PRŮDUŠNICE  (trachea)  
• uložena před jícnem, nepárový orgán  
• složena z 16-20 podkovovitých chrupavek (tvaru C)  
• chrupavky jsou mezi sebou spojeny vazivem  
• vzadu směrem k páteři je ve vazivu příčné i podélné svalstvo => prodlužování 

a zkracování průdušnice  
• svalovina může měnit průměr průdušnice  



• uvnitř je vystlána sliznicí - obsahuje hodně 
hlenových žlázek - řasinkovým epitelem - 
řasinky posunují hlen, částice prachu a 
bakterie ven z dýchacích cest (pohyb k hrtanu) - u 
kuřáků je jejich činnost narušena  

• sestupuje do mezihrudní přepážky  
• ve výši 4. a 5. hrudního obratle se dělí na 2 průdušky  

3. PRŮDUŠKY (bronchi)  
• jsou 2 (pravá a levá), vznikají rozvětvením průdušnice, jsou chrupavčité  
• každá vstupuje do příslušné plíce  
• větví se v plicích na průdušinky (bronchioly) - menší průměr než 1 mm  
• stavba stěny je shodná se stavbou průdušnice  
• bronchioly mají průměr menší, než 1 mm => při onemocnění může dojít k 

jejich uzavření a dušení  

4. PLÍCE (pulmo)  

• vlastní dýchací orgán (výměna plynů mezi vzduchem a krví = vnější dýchání)  
• párový orgán, v mládí růžové, pak šedé až černá místa  
• kuželovitý tvar  
• uloženy v dutině hrudní  
• vazivovou mezihrudní přepážkou jsou rozděleny 

na levou a pravou část  
• levá plíce - dvojlaločnatá (horní + dolní lalok)  
• pravá plíce - trojlaločnatá (horní, dolní a střední 

lalok)  
• v mezižeberní přepážce je uložen osrdečník se 

srdcem  
• tvar je přizpůsoben hrudním stěnám  
• branka plicní - vstup průdušek, tepen, nervů, 

výstup mízních cév a výstup žil  

Vnitřní stavba plic  

• průdušky vstupují plicní brankou do plic  
• průdušky se větvením tenčí = průduškový strom  
• průdušinky jsou nejtenčí  
• na průdušinky navazují alveolární chodbičky, ty 

ústí do plicních váčků (1 plicní lalůček = 12-18 
váčků)  

• stěna plicních váčků je hroznovitě vyklenuta v 
plicní sklípky (alveoly) - jimi končí rozvětvení 
dýchacích cest  

• při postupném větvení v plicích ubývá v 
průduškách chrupavčitá výztuž, v průdušinkách 
chybí  

• stěna alveol - jednovrstevný respirační epitel  
o obklopena sítí krevních vlásečnic  
o zevní dýchání = difúze dýchacích plynů přes stěnu plicních sklípků a kapilár  

• alveol je aspoň 700 000 000  



• plocha plic 80-100 m2 (tenisový kurt)  
• plicní tepna => 2 větve => další větvení až vznik kapilár (hustá síť)  
• neustále v plicích 0,5-1 l krve  

Povrch plic  

• pokrývá jemná hladká vazivová poplicnice  
• ta přechází na stěny dutiny hrudní = pohrudnice  
• mezi sebou mají úzkou štěrbinu (v ní trochu tekutiny = klouzání blan při dýchání)  
• ve štěrbině je negativní nitrohrudní tlak (nižší než atmosférický) - tento podtlak ve 

štěrbině umožňuje pasivní roztahování plic při nádechu  
• dostane-li se mezi plíce a hrudní stěnu vzduch (průstřel) => povrchové napětí se 

poruší => plíce zkolabují => pneumotorax = smrštění plic, protože proniknutím 
vzduchu do štěrbiny se vyrovnal atmosférický tlak  

1: jícen, 2: průdušnice, 3: brzlík,4: pohrudnice, 5: poplicnice, 
6: pravá plíce se 3 laloky, 7: pohrudniční štěrbina (prostor 
mezi pohrudnicí a poplicnicí), 8: bránice, 9: levá plíce se 2 
laloky, 10: osrdečník 
 
 
 
 
 
 

 Mechanika dýchání  

• plicní ventilace = výměna alveolárního vzduchu (= vnější dýchání)  
• dechová frekvence - počet vdechů (výdechů) za 1 minutu  

o dospělý člověk 16 vdechů/min v klidu, (1/2 l vzduchu = dechový objem)  
o dítě 20-26 vdechů/min v klidu  
o při tělesné námaze, emocích (hněv, …), v horkém prostředí - vyšší dechová 

frekvence  
o sportovci - 14 vdechů/min  

• dechový objem - 0,5 l vzduchu  
• minutová frekvence - množství vzduchu, který projde plícemi za 1 minutu při klidném 

dýchání - v klidu asi 8 l, při námaze až 80 l/min  
• v klidu se využívá malá část kapacity plic  
• je možné vydechnout ještě 2,5 l vzduchu  
• inspirační rezervní objem = množství vzduchu, které je možné nadechnout po 

normálním vdechu (2-2,5 l)  
• expirační rezervní objem = množství vzduchu, které je možné ještě vydechnout po 

normálním výdechu (1-1,5 l)  
• zbytkový (reziduální) vzduch - zůstává v plicích i po usilovném výdechu (1,5 l 

vzduchu)  
• vitální kapacita plic - maximální množství vzduchu, které lze vydechnout po 

největším možném nádechu  
o závisí na pohlaví, věku, trénovanosti, zdravotním stavu,…  
o je to orientační ukazatel výkonnosti plic - u žen 3,2 l, u mužů 4,2 l  



o zvětšuje se u sportovců, foukačů skla, trubačů, zpěváků,…  
• celková (totální) kapacita plic = vitální kapacita + reziduální vzduch  
• spotřeba kyslíku na 1 vdech v klidu - 15-20 ml, za 1 minutu 250-350 ml, za 1 den 350 

l  
• vdechovaný vzduch (atmosférický) - 21 % O2, 78 % N2, 0,03 % CO2  
• vydechovaný vzduch - 16 % O2, 79 % N2, 4 % CO2 (bez vody)  
• vdech (inspirace) - aktivní děj  

o stah bránice (jako píst => tlačí na útroby => vyklenutí stěny břišní) a 
mezižeberních svalů => zvětšuje se objem dutiny hrudní směrem nahoru a 
dopředu => rozepnutí plic díky podtlaku v pohrudniční štěrbině => vzduch se 
nasává do plic, uvnitř plic se snižuje tlak => dýchání  

• výdech (expirace) - pasivní děj  
• uvolnění svalů (bránice - pohyb nahoru, mezižeberní svaly - pokles) => zmenšení 

objemu hrudníku => vypuzení vzduchu z plic  
• dýchání žeberní - při dýchání převládá činnost žeber (hlavně u žen)  
• dýchání brániční - u dětí a mužů (65 % brániční dýchání); toto dýchání je třeba cvičit  
• kyslíkový dluh  

o po skončení tělesného cvičení chvíli přetrvává zvýšené dýchání => kyslík se v 
tkáních spotřebovává  

o představuje kyslík, který:  
 je třeba doplnit v hemoglobinu erytrocytů  
 se spotřebovává spolu se zvýšenou tělesnou teplotou  
 je třeba k oxidaci kyseliny mléčné, která se vytvořila ve svalech (svaly 

získávaly část energie štěpením glykogenu na kyselinu mléčnou 
anaerobní glykolýzou)  

Řízení dýchání  

• dýchání je závislé na opakujícím se (cyklickém) dráždění dýchacích svalů nervově, 
látkově a vlivem emocí  

o Nervově  
1. Prodloužená mícha  

 dýchací centrum (míšní nervy inervují dýchací svaly)  
 neurony v prodloužené míše jsou citlivé na zvýšení obsahu CO2 

a snížení obsahu O2 => pak se činnost dýchacího centra 
zrychluje  

 plicní ventilaci hlavně ovlivňuje parciální tlak CO2  
 zvýšení parciálního tlaku CO2 stimuluje receptory citlivé na 

CO2 => aktivace dýchacího centra => vyšší plicní ventilace => 
hodnoty obsahu CO2 v krvi se vrátí do normy => přebytečný 
CO2 je z těla odstraněn => krev se okysličí  

 vědomé zadržování vzduchu (plavání pod vodou), nadbytek 
CO2 vede ke snížení citlivosti dýchacího centra => zástava 
dýchání  

2. Koncový a střední mozek  
 vůlí lze regulovat frekvenci a hloubku dýchání (na 1 minutu lze 

zastavit)  
 vůlí ovlivňována změna rychlosti - při mluvení, zívání, jezení, 

zpívání, recitování, …  
o Látkově  



 chemicky - změna koncentrace O2 a CO2 v krvi, změnou pH (vyšší 
koncentrace CO2 => vyšší kyselost krevní plazmy)  

 chemoreceptory - v aortě, v krkavicích  

Obranné dýchací reflexy  

• nervová zakončení ve sliznicích dýchacích cest jsou drážděna pevnými částečkami 
(dostaly se sem při vdechu) => kýchnutí (podráždění sliznice nosní) nebo kašel 
(podráždění sliznice hrtanu, průdušnice, průdušek) - při obojím prudký výdech => 
odstranění dráždivých částeček z dýchacích cest  

1.5. Přenos O2 a CO2 

Přenos O2  

1. Fyzikálně (chemicky) - rozpuštěný v plazmě (3 ml O2/l krve)  
2. Vázaný na molekuly hemoglobinu v erytrocytech jako deoxyhemoglobin - 197 ml/l 

krve  

• 200 ml O2/l krve je celkové množství O2 při úplném nasycení O2  
• přítomnost dusičnanů a dusitanů v potravě (pitné vodě) => způsobuje oxidaci Fe2+ v 

hemoglobinu na Fe3+ => vzniká methemoglobin (ten není schopen přenášet kyslík) - 
velká citlivost na dusičnany - kojenci - vnitřní zadušení  

 Přenos CO2  

1. Fyzikálně - rozpuštěný v plazmě  
2. Ve formě hydrogenuhličitanového aniontu  
3. Vázaný v hemoglobinu - 25 %  

 

 

 
 
 
 



 
 

 
Krev, cévní a oběhová soustava člověka 

 

 
Tělní tekutiny 

 - hlavní složkou je voda,  tvoří asi 53% celkové tělesné hmotnosti jako 
   a) nitrobuněčná (intracelulární) tekutina – 32% 
   b) mimobuněčná (extracelulární) tekutina – 21% 
           - tekutiny cévní (krev, míza) 
           - tekutiny mimocévní (tkáňový mok) 
 
1. krev 
2. tkáňový mok (vzniká filtrací krevní plasmy z krevních vlásečnic, hlavní funkcí je 

zabezpečení výživy buněk tkání a odvod odpadních látek metabolismu do krve, určitá 
část vytváří mízu)  

3. míza ( vznik zpětným přefiltrováním tkáňového moku do systému lymfatických cév,které 
ji odvádí zpět do krve)  

  
 

 
Krev (sanguis=heama) 

- patří mezi trofická pojiva, červená, neprůhledná a vazká tekutina 
- obíhá v uzavřeném systému 
- dospělec má asi 5 – 6 l,  ženy kolem 4,5 l ( asi 8 % tj. 1/13 celkové tělesné hmotnosti )  
- denně se obnoví asi 50 ml ( 18 l/rok ) 
- organismus snese bez potíží ztrátu asi 0,5 l krve 
- ztráta krve:

   tepenné krvácení max.1,5 l – rychlá ztráta, rychlý pokles tlaku – fibrilace 
  žilné krvácení max. 2,5 l – pomalá ztráta 

 
- funkce:
                -  rozvádění živin a biokatalyzátorů (hormony, vitaminy) a odvádění zplodin   

  - rozvod  a výměna dýchacích plynů 

                   metabolismu (odpadní látky) 
          - termoregulace – rozvod tepla po těle, vyrovnávání teplotních rozdílů mezi orgány  
          - udržování homeostázy - stálé vnitřní prostředí (pH , osmotický tlak) 
          - obranná – zajištění imunity 

 
- složení: krevní plasma (54 %) a krevní elementy=buňky (erytrocyty, leukocyty, trombocyty)    
               (46 %) 
 
sedimentace erytrocytů -  zamezení srážení krve (např. přidáním kyseliny citronové, která 
vysráží Ca2+

 

 ionty) a dojde k usazování červených krvinek , závisí na obsahu γ−globulinů , u 
zdravého člověka je sedimentace pomalá (u mužů 2-5 mm/h, u žen 3-8 mm/h), zvýšená 
hodnota je u zánětů, bakteriálních infekcí, některých nádorů, anemie, mírně zvýšená v 
těhotenství 

hematokrit  - procentuální objem erytrocytů z objemu krve vzniklý centrifugací  (muži 45 %, 
ženy 42 %) 
 



krevní sérum -  krevní plasma bez látek účastnících se srážení krve  (bez fibrinogenu)  
 

- nažloutlá tekutina 
Krevní plasma 

- složení:  
 91 % H2
   

O  

 
- bílkoviny – albuminy – váží vodu (⇒udržují objem tekutiny v cévách), udržení homeostázy,    

8 % organické látky  

                                        tvoří se v játrech, přenáší řadu nerozpustných látek ve vodě    
                                       (hormony, vitaminy, bilirubin aj.), jejich nedostatek vede k  otokům 

            – globuliny – vznikají v mízní tkáni, produkty T-lymfocytů, přenos řady látek  
                       α − transport tuků, při nedostatku problém s cholesterolem 

                              β − transport Fe2+

                              γ − tzv. imunoglobuliny, většina protilátek (podíl na imunitě) 
  v podobě ferritinu, stavba nové krvinky              

          – fibrinogen – uplatňuje se při srážení krve (hemostáze =hemokoagulace) 
 
- sacharidy – glukosa – zdroj energie, glykémie - hladina glukosy v krvi (hypo/hyper),   
  normální koncentrace kolem 5,5 mmol/l 

  - tuky – ve formě lipoproteinů a mastných kyselin, zdroj energie a stavební látky 
  - cholesterol, žlučová barviva (bilirubin), močovina, hormony aj. 
 
 

- rozpuštěny ve vodě, ve formě solí, udržují pH krve 7,4±0,5 (výkyvy ohrožují život), 
osmotický  tlak (0,9 %  NaCl – tzv.fyziologický roztok =0,15mmol/l), zabezpečují přenos 
CO

1% anorganické látky  

2  (NaHCO3), dále KHCO3
- do těla se dostávají příjmem vody a potravin 

, Ca, Mg, I atd.  

 
 

 

  
Krevní elementy  

 
Červené krvinky (erytrocyty) 

- ploché, okrouhlé (bikonkávní), bezjaderné buňky (průměr 7,2 µm a tloušťka 2,1 µm), 
piškotovitý tvar    

- obsahují hemoglobin – červené krevní barvivo, hem – vlastní krevní barvivo obsahující Fe2+,                                                             

- 
globin – bílkovina 
erytropoéza

                   krátkých a plochých kostí, v dětství i v epifýzách dlouhých kostí  
 - proces vzniku probíhá v červené kostní dřeni z jaderných kmenových buněk   

                - řízena hormonem erytropoetinem, který vzniká v ledvinách  
- dozrávají a vyvíjí se asi 60 dní ve slezině, životnost 120 dní,  
- hemolýza – proces rozpadu a zániku, probíhá ve slezině a v játrech, rozpad hemoglobinu na  

hem a globin, proteolýza globinu na AMK, rozpad hemu na biliverdin a Fe2+

- počet je u žen 4,5 ⋅ 10

 
(spotřebovává se na další krvetvorbu nebo ukládáno ve formě bílkoviny ferritinu 
ve slezině a kostní dřeni), redukce biliverdinu na bilirubin, ve střevech působením 
mikroflóry se mění bilirubin na urobilinogen a oxidací na urobilin  

12/l (pozn. 4 500 000 v mm3), u mužů 5 ⋅1012/l, u novorozence až 7⋅ 1012/l 
(pak množství rychle klesne, zvýšené množství žlučových barviv ⇒ novorozenecká žloutenka), 
množství se zvyšuje s rostoucí nadmořskou výškou až na 8⋅1012/l

- k tvorbě erytrocytů jsou také potřeba vitaminy B
  

10 (kyselina listová), B12 (kobalamin) a železo 



 
 
 
 
- hlavní funkce  -  přenos dýchacích plynů O2 a CO2

                     - vdechnutí vzduchu do plic, O
  

2 vlivem většího parciálního tlaku přechází             
v  plicních sklípcích do krevní plazmy, kde se okamžitě váže na hemoglobin 
(tzv.oxygenace); zároveň se uvolňuje z krve CO2 → transport O2 do tkání → 
výměna CO2 a O2 → CO2

                        1) navázán na hemoglobin ⇒ karbaminohemoglobin (transportováno cca 20 %    

 se v krvi transportuje v několika podobách (pozn. 
CO2 je na rozdíl od O2 navázán na globin)        

                             CO
2) ve formě H

2 
2CO3 se štěpí  na H+

   HCO
  a bikarbonát (=hydrogenuhličitanový iont)      

3
- ⇒ rozpouští se v plasmě  (transportováno až 75% CO2

                        3) ve formě solí NaHCO
) 

3 a KHCO3
 

  rozpuštěných v krevní plasmě 

hemoglobin + O2
hemoglobin + CO

  - oxyhemoglobin 
2

hemoglobin + CO - karboxyhemoglobin – 250 
  -  karbaminohemoglobin (= karbohemoglobin) 

x silnější vazba (afinita) než  u HbO2 ⇒ 
znemožněn přenos O2 – hypoxie (nedostatek 
O2

methemoglobin (hemiglobin) – vzniká působením oxidačních činidel (např. dusičnany, 
dusitany, léky), hemoglobin je z Fe

 v tkání a organismu) → otrava 

2+ oxidován na Fe3+,  
nemá schopnost reverzibilně vázat a uvolňovat O2

fetální hemoglobin – plodový hemoglobin, má vyšší afinitu ke kyslíku než hemoglobin 
dospělých, umožňuje lepší přenos kyslíku k plodu, po narození 
nahrazen „normálním“ hemoglobinem  

 (není 
schopen přenášet kyslík) 

 
 
 

 Bílé krvinky (leukocyty)
 

  

- mají jádro, většinou kulovité buňky  
- životnost několik dnů (neutrofily) až měsíce (monocyty, T-lymfocyty) 
- vznikají v červené kostní dřeni a zanikají v mízních uzlinách  
- hlavní funkce
- jejich počet je 4 - 10 ⋅ 10

 - zajišťují obranyschopnost organismu – imunitu 
9 / l (pozn. 4 -10 000 v mm3),  u novorozenců 18 - 20 ⋅ 109

- leukopénie – snížený počet bílých krvinek v krvi, méně než 4 ⋅ 10

/l , jejich 
počet může značně kolísat 

9

- leukocytóza – zvýšený počet bílých krvinek v krvi, více než 10 ⋅ 10
/ l, např. při virózách 

9

- leukogram – krevní obraz bílých krvinek a jeho výsledek 

/ l, např. při bakteriálních 
onemocněních, zánětech, nádorech, leukémii atd. 

- chemotaxe – pohyb buňky, který je odpovědí na specifický chemický podnět (bílé krvinky 
putují do míst zánětu, v nichž vznikají chemické látky) 

- podle velikosti, tvaru jádra, barvitelnosti zrnek (granul) v cytoplasmě  se dělí na: 
 
a) granulocyty – tvoří asi 75 %, tvoří se v červené kostní dřeni asi 10 dnů, životnost je  

maximálně několik hodin 
                          – uplatňují se při obraně organismu proti infekci  a při zánětu  



                          – cytoplazma je tvořena zrnky (granula), která obsahují – lyzozym

                          –  podle druhu barviva, kterým se dají barvit se dělí na: 

 – enzym 
schopný narušit stěnu bakterií rozkladem peptidoglykanu (mureinu) a vede 
tak k zániku bakterie 

 
 neutrofilní

                           u vyzrálých buněk, mladé nevyzrálé buňky mají jádro tyčinkovité          
(nesegmentované); průměrná velikost buňky je 10 -12 µm 

 – barví se jak kyselými tak zásaditými barvivy, 70% všech leukocytů                                                                                                                                                                                    
–   jejich  znakem  je  silně  laločnaté  segmentované  jádro  (2 - 5 segmentů)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

                           –  schopnost améboidního pohybu a diapedézy (proniknutí stěnami vlásečnic      
                           do postižené tkáně např. zánětu, hnisu) 
                        – schopnost fagocytózy malých částic (pohlcení a zničení bakterií či  

vlastních poškozených a odumřelých buněk) použitím mikrofágů, 
cizorodé částice jsou rozpoznány buď na základě přítomnost pro tělo 
cizích molekul na jejich povrchu , nebo díky označení protilátkami či 
složkami komplementu (viz IgM protilátky)  

                        –  jejich počet zvýšen při zánětlivých onemocněních 
 
 
 eosinofilní

                           tenším provazcem, obsahuje okrouhlá až protáhlá granula 

 – barví se kyselými barvivy, 3% všech leukocytů, největší z granulocytů                                                                       
– excentricky uložené jádro je obvykle tvořeno 2 oválnými laloky, spojené   

                       – na svém povrchu mají receptory pro vazbu IgE protilátek, když se tyto  
protilátky naváží, dojde k vylití granulí (obsahují hydrolytické enzymy), 
které působí na patogeny škodlivě 

                       – schopnost pohybu a fagocytózy je malá  
                       – pomnožení při alergiích a parazitárních onemocněních  
 
 bazofilní
                     –  cytoplazma obsahuje četná a velká granula, jádro je okrouhlé nebo zakřivené    

 – barví se zásaditými barvivy, asi 1% leukocytů, nejmenší z granulocytů 

                         s náznakem laloků 
                     – na svém povrchu mají také receptory pro vazbu IgE protilátek 

                 – dále granula obsahují – heparin – snižuje  srážení  krve  (antikoagulační    
                        účinek); histamin – heterocyklický amin způsobuje zvětšenou propustnost  

vlásečnic, při nadměrném uvolnění působí alergickou reakci (zánět, zúžení 
průdušek, kopřivka atd.) a zvyšuje sekreci hlenu na sliznicích (obrana proti 
uchycení patogena); serotonin – napomáhá zastavit krvácení (konstrikce 
malých cév), účastní se zánětlivých a alergických reakcí   

                       – podobnou funkci jako bazofily mají žírné buňky

                        – jejich funkce je dosud málo známá 

 (mastocyty), které také  
obsahují heparin a histamin a další mediátory, účastnící se alergických či 
zánětlivých reakcí, nalezneme je v okolí cév  

 
b) agranulocyty – tvoří asi 25% všech leukocytů, cytoplasma neobsahuje granula, vznikají 

v červené kostní dřeni a působí v lymfoidních centrech jakou jsou 
slezina, brzlík, lymfatické uzliny, životnost je měsíce až celý život, dělí 
se na: 

 
 lymfocyty  – okrouhlé buňky s velkým  okrouhlým jádrem obklopené úzkým pásem                                                                                         

cytoplazmy                                                                                          



                        – tvoří 20% všech leukocytů,  vznikají jako ostatní imunitní buňky v kostní 
dřeni tvoří buněčnou složku specifické imunity (viz níže), nefagocytují 
dělí se na:                                                                                                                 

                             
•  T-lymfocyty

                                (thymu) a zde se vyvíjejí dochází k jejich rozrůzňování na tzv. 
  – vznikají  v červené  kostní  dřeni,  poté  přesouvají  do brzlíku  

o cytotoxické T-lymfocyty

o 

 jsou schopny likvidovat cizí 
buňky i buňky vlastní (při autoimunních onemocněních, 
nádorové buňky, infikované virem, transplantované 
buňky)   
pomocné T-lymfocyty

o 

 (tzv.helpery), které pomáhají 
ostatním buňkám podílejícím se na imunitní odpovědi 
(aktivace makrofágů, B-lymfocytů)   
supresorové T-lymfocyty

                   –  zajišťují buněčnou imunitu  - přímý kontakt s antigenem 
(viry,  bakterie,  plísně, nádorově změněné buňky vlastního 
těla)  a likvidace jeho buněk, které jsou organismu cizí 
(změněný buněčný povrch) pozn. podíl na eventuálním 
odvržení transplantovaných orgánů  

 se podílí na reakci imunitní 
odpovědi, tlumí a potlačují nadměrnou imunitní reakci      

 
• B-lymfocyty
                                  vazbu  antigenu; vazba  antigenu  s  receptorem  stimuluje   

   –  vznikají v kostní dřeni, mají na svém povrchu receptory pro   

                                  B- lymfocyty   k dělení a diferenciaci a dochází k primární     
                                  imunitní  odpovědi  vznikem  plasmatických  buněk, resp.   
                                  IgM  protilátek 

– plasmatické buňky – jsou hojné v mízní tkáni, produkují 
příslušné protilátky – imunoglobuliny

–  

 , jejichž funkcí je 
obrana proti infekci, zneškodnění toxinů a imunologický 
dozor nad vlastními tkáněmi organismu (brání pohybu 
mikroorganismů i případné vazbě virů na receptory buněk) 
imunoglobuliny

o IgM – při setkání s antigenem jsou produkovány jako 
první typ imunoglobulinů a umožňují aktivaci 
komplementu (=skupina krevních bílkovin podílejících se 
na některých imunitních a alergických reakcích  např. 
ničení bakterií, uvolnění histaminu, poškození membrán 
cizorodých buněk atd.), tvoří asi 10 % imunoglobulinů, 
tvoří také receptor na membránách B-lymfocytů 

  – se vyskytují především v krevní plazmě, 
sekretu různých žláz (i v mateřském mléce), podle struktury 
i vlastností se tyto bílkoviny dělí na pět skupin:   

o IgG – tvoří asi 75 % imunoglobulinů v krevní plasmě, 
nejběžnější typ, je obsažen v cévách i mimo cévy, jediný 
typ protilátek, které prochází placentou a zajišťují imunitu 
v prvních měsících  života novorozence 

o IgA – tvoří necelou pětinu imunoglobulinů v plasmě,  
nachází se zejména na povrchu sliznic (dýchací cesty, 
střevo), také obsažen v mateřském mléku 

o IgE – jsou pro rozpoznání patogena vázány povrchovými 
receptory bazofilů a žírných buněk, mají proto zásadní 



význam v obranných reakcích proti mnohobuněčným 
parazitům a také vyvolávají alergické reakce  

o IgD – tvoří méně než 1%, obsažen na membránách B-
lymfocytů, tvoří regulační funkci při diferenciaci 
lymfocytů podmíněných antigenem   

– paměťové buňky

– zajišťují látkovou (humorální) imunitu – rozpoznají 
antigen na základě molekulární struktury, dochází              
k chemické vazbě mezi antigenem a povrchem lymfocytu, 
a dále tvorba  protilátek, které se naváží na antigen a 
likvidují jej 

 – dlouhodobě kolují v krvi a při dalším 
kontaktu se stejným patogenem jsou schopny zahájit 
sekundární imunitní odpověď ⇒ dochází k rychlému 
rozpoznání antigenu a jeho intenzivní likvidaci, využití při 
aktivní imunizaci organismu  - vakcinace (očkování) 

 

 monocyty
                         – okrouhlé buňky s okrouhlým nebo ledvinovitým nesegmentovaným             

jádrem, obsahuje cytoplasmu s četnými granuly a enzymy, améboidní 
pohyb 

   –   největší z leukocytů (až 20µm), tvoří asi 5% všech leukocytů  

                         –  tvoří se v kostní dřeni, do krve se uvolňují z endotelu (= buněčná vrstva 
vystýlající vnitřek cév) sleziny, jater, mízních uzlin a kostní dřeně 

                         –  po vstupu do tkání se mění na makrofágy a zde fagocytují velké částice 
včetně odumřelých buněk, zabraňují růstu nádorů 

 –  spolu s histiocyty (volné buňky vaziva) se podílí na retikuloendotelovém 
systému (RES) = monocyto-makrofágový systém ⇒ soustava buněk, 
které mají významnou úlohu na imunitě pomocí fagocytujících buněk 
roztroušených v řadě orgánů (játra, slezina, mízní tkáň), produkují řadu 
cytokinů (látky bílkovinné povahy produkované buňkami a sloužící 
k jejich vzájemnému ovlivňování a předávání informací, podílí se na 
imunitním systému, v regulaci buněčného růstu, množení, aktivaci buněk 
atd., mnohé mají i účinky na ostatní orgány – např. podíl na vzniku 
horečky, nechutenství u infekcí aj.) 

– interferony – produkovány monocyty, patří mezi cytokiny, bílkovinné 
látky produkované buňkami napadenými viry, vážou se na membrány 
dosud nenapadených buněk, tím zabraňují dalšímu množení virů 

 
                                                   
  

- schopnost organismu bránit se proti cizorodým látkám a patogenům, obranná reakce – 
odpověď organismu na vniknutí antigenu (cizorodé částice) jako jsou viry, bakterie, 
parazité, vlastní odumřelé buňky, cizí buňky (transplantáty), cizorodé makromolekulární 
látky (bílkoviny, polysacharidy, lipidy), toxiny 

IMUNITA  

- dělí se na: 
• nespecifická – vrozená, dána geneticky, působí proti širokému spektru antigenů, 

obrana „naslepo“ proti antigenu, umožňuje obranu ještě před 
vytvořením specifických protilátek nebo buněk přesně namířených k 
likvidaci, záležitost fágů 



 
 kůže vytváří mechanickou zábranu proniknutí cizorodých látek a současně 

působí baktericidně látkami obsažených v potu (kyselina máselná, soli, 
močovina)  

 sliny obsahují baktericidně působící enzym lyzozym 
 kyselé prostředí v žaludku  přítomností HCl 
 fagocytující buňky (granulocyty, monocyty), diapedéza   
 komplement (viz IgM protilátky) 
 interferony (viz monocyty)              
 

• specifická

 

 – získaná, působí proti konkrétnímu antigenu a vzniká až po setkání 
organismu s antigenem, není dědičná, záležitost lymfocytů  

 látková (humorální) imunita – B-lymfocyty, plasmatické buňky = 
imunoglobuliny  (primární imunitní odpověď), paměťové buňky (sekundární 
imunitní odpověď) 

 buněčná imunita – T-lymfocyty 
 
- nespecifická a specifická imunita se navzájem doplňují a ovlivňují a celý imunitní systém  

funguje jako celek 
 

 
imunizace organismu (vytvoření obranyschopnosti) 

• aktivní – vlastní tvorba protilátek na základě kontaktu s antigenem  
                     a) přirozená  - vytvořením protilátek po prodělání choroby               

                        b) umělá – do těla je vpraven oslabený nebo usmrcený patogenem   
 

• pasivní – získání hotové protilátky 
a) placentou a mateřským mlékem 
b) pasivní - naočkování hotových protilátek (sérum, antisérum) 

       
-  vakcinace = očkování. 
 
 

 
Krevní destičky (trombocyty) 

   -  bezjaderné, nepravidelné úlomky buněk vznikající v kostní dřeni odloučené z megakaryocytů     
      (jaderných buněk kostní dřeně)  

-  jejich počet se pohybuje kolem 3⋅1011/l  (pozn. 300 000 v mm3

  -  jejich velikost je asi 4 µm, životnost asi 8 -10 dnů 
) 

- hlavní funkce - pomoc při zástavě krvácení (= hemostáza) a účastní se srážení krve                    
(= hemokoagulace), proces během kterého přechází krev z kapalného do 
tuhého stavu a vzniká sraženina, provázen řadou reakcí speciálních krevních 
bílkovin (tzv. koagulační faktory) včetně Ca 2+

o zúžení (konstrikce) cév v místě poškození (stah hladké svaloviny) 

 a faktory trombocytů, řízen 
enzymaticky 

o rychlý pokles tlaku v místě poranění (odtok části krve cévními spojkami) 
o adheze trombocytů ke stěně cévy, vytvoření dočasného trombu – primární 

hemostáza 
o trombocyty uvolňují destičkový tromboplastin (trombokináza) 
o aktivace srážlivých faktorů obnaženými kolagenními vlákny 



  vnitřní srážlivé faktory – bílkoviny krevní plasmy (globuliny) 
  zevní srážlivé faktory – fosfolipoproteiny uvolněné z poškozených  
                                          buněk a tkáňový tromboplastin 

                         
                   pozn. pro tvorbu srážlivých faktorů je důležitý vitamín K  

 
o přeměna protrombinu (tvoří se v játrech, obsažen v krevní plasmě) na trombin 

– nutná účast Ca 2+

o působením trombinu dochází v plasmě k přeměně rozpustné bílkoviny 
fibrinogenu na nerozpustný vláknitý fibrin  

  

o vytvoření sítě vláken z fibrinu, zachycení krevních buněk ⇒ definitivní 
trombus – krevní koláč (strup) – sekundární hemostáza 

o smrštění trombu (retrakce) a vystoupení krevního séra (krevní plasma bez 
srážlivých faktorů) 

o prorůstání pojiva trombem – hojení rány 
o rozpuštění trombu – fibrinolýza – působením plasminu 

      
           protisrážlivé faktory
 

 – zabraňují srážení v krevním řečišti 

• přirozeně -  plasmin – rozpouští fibrin a blokuje některé srážlivé faktory 
                                  -  heparin  – uvolňuje se z bazofilů, brání vzniku fibrinu 
                                  -  dostatečný krevní proud 
                                  -  povrchové molekuly epitelu cév – zabránění adhezi trombocytů 
 

• terapeuticky -  kumarin – antagonista vitamínu K 
                          - pomocí sodných solí kyseliny citrónové, šťavelové – 

vysrážení Ca 2+

 
 iontů 

 

 
Krevní skupiny 

- podstatou krevních skupin je existence geneticky podmíněných antigenů a protilátek  
- antigeny - aglutinogeny obsažené v povrchové membráně erytrocytů  
- protilátky - aglutininy obsažené v krevní plazmě  
- aglutinogeny a  aglutininy jsou bílkoviny 
- objevitelem krevních skupin je český psychiatr Jan Jánský (1907) 
- nejdůležitějšími jsou systémy AB0, a Rh faktor 
- rozlišení krevních skupin se uplatňuje při transfúzi (= převod krve) 
- tvorba aglutinogenů je autozomálně dědičná (kodominatní alely A a B, recesivní alela 0) 

 

 
Systém ABO: 

- aglutinogeny (látky shlukovatelné) : A, B a vyskytují se na membránách erytrocytů  
- aglutininy (látky shlukující) - vyskytují se v plasmě - antiA, antiB (nebo α ,β ) 

 
krevní skupina aglutinogeny aglutininy četnost v ČR
A A anti-B 42%
B B anti-A 14%
0 - anti-A, anti-B 37%
AB A, B - 7%  



 
 

- ovlivněn přítomností aglutinogenu v erytrocytech 
Systém Rh faktor: 

- kolem 75% lidí má Rh+, zbytek Rh 
- komplikace nastávají pouze v případě opakovaných těhotenství, kdy matka má Rh- a 

plod je Rh+, nebo opakovaných transfúzí Rh+ krve jedinci s Rh- 
 

 
 
 
 

anémie - chudokrevnost, nedostatek hemoglobinu 
ONEMOCNĚNÍ KRVE: 

srpkovou anémie - erytrocyty ve tvaru srpku, genetická choroba Arabů 
hemofilie - porucha srážlivosti krve, genetické onemocnění (vázáno na x-chromozom -> ženy 
jsou přenašeči, trpí tím muži) 
plicní embolie // srdeční infarkt // mozková mrtvice - dostane-li se krevní sraženina do 
příslušných částí těla a ucpe některou z cév 
leukémie - rakovina krve, prudký pokles erytrocytů a nárůst monocytů 
 
 
 

 
Oběhová soustava 

Krev se pohybuje v oběhové soustavě, která je tvořena krevními cévami. Příslušnou energii 
uděluje krvi činnost srdce. 
 

- Inervace: sympatická vlákna jsou vasokonstrikční (funkční smrštění, zúžení, stažení cévy) 
CÉVY  

                 parasympatická vlákna jsou vasodilatační (funkční rozšíření cévy)  
- na koronárních cévách je účinek přesně OPAČNÝ!!!  
- dělíme je na. 
 
1. tepny (artérie) 

- vedou krev od srdce ( vedou okysličenou krev s výjimkou plicnice, která 
vede do plic odkysličenou krev z pravé komory),krev pod tlakem kolem 120-
140 torrů 

                 - jsou vystaveny vyššímu tlaku (umožňuje proud krve), tlustší stěna než u žil 
  - stavba: je ze 3 vrstev 

· vnitřní

· 

 - z jednovrstevného endotelu podloženého sítí elastických 
vláken splývajících v pružnou blanku (u silnějších tepen je mezi tyto 
dvě vložena ještě vazivová vrstva) 

střední

 tvořena fibrilárním vazivem křížícím se s kolagenními a elastickými                  

 - obsahuje cirkulární vlákna hladkého svalstva a sít' 
kolagenních a elastických vláken/blanek -> podle převažujícího činitele 
rozlišujeme tepny elastické (aorta) nebo svalové (tepny malého průřezu) 

vlákny 
· vnější

  
 – řídký vazivový obal s jemnou sítí vegetativních nervů 



2. žíly (vény) 
- přivádějí krev z těla do srdce (vedou krev odkysličenou s výjimkou plicní žíly, která vede 
okysličenou krev do levé předsíně), krev je pod tlakem 5-20 torrů 
- v některých částech těla (končetiny) jsou uvnitř kapsovité chlopně (zabraňují zpětnému toku 
krve) 
- v odtoku krve v žilách směrem k srdci napomáhá gravitace, stahy kosterní, podtlak v dutině 
hrudní při vdechu...  
- stavba: jako u tepen, jen s menším obsahem elastických vláken 
- stěna je tenčí než u tepen 
 
 
 
 
3. vlásečnice (kapiláry) 

- průměr 5-20 um, tvoří je jedna vrstva endotelových buněk, stěna je tenká a umožňuje 
pronikání dýchacích plynů a živin z krve do tkání (neprostupují jen erytrocyty, trombocyty 
a bílkoviny) 

   - nejsou v pokožce a jejích derivátech (nehty, vlasy), v oční rohovce a v chrupavkách  
 
 
Systém tepen        Systém žil 
Aorta (po výstupu ze srdce se stáčí v levý oblouk)   Horní dutá žíla 
- tepna hlavopažní             - žíla hlavopažní 
- krkavice              - vnitřní hrdelní ž. 
- tepna podklíčková             - podklíční ž. 
- podpažní tepna -> pažní tepna           - pažní žíly 
- loketní t.                             Dolní dutá žíla 
- vřetenní t. - z dolních končetin 
 (povrchové žíly) a                                                 
 hluboké žíly (z útrob)                           

                                                                        doprovázející stejnojmenné tepny 
- tepna křížová  
- tepna kyčelní  
        - vnitřní  
        - vnější  
- tepna stehenní  
- lýtková t.  
- holenní t.  
                 - zadní  
                 - přední  
 
 

 
SRDCE (COR, CARDIA)  

      -     hmotnost asi 260-320g 
- dutý nepárový svalový orgán uložený v levé části dutiny hrudní (levá plíce má jen 2 

laloky, pravá 3) 
- L – okysličená krev/ P – odkysličená krev 
- Pravá komora – ústí plicnice (tepna), ale vede odkysličenou krev 
- Levá síň – vychází aorta (žíla),ale vede okysličenou krev  
- Levá část srdce je mešní-více zhmotněna svalovina,vyšší tlak 



- je tvořen srdeční svalovinou (myokard), která je speciálním druhem příčně pruhované 
svaloviny. Myokard předsíní je dvouvrstevný (vnější mají obě předsíně společnou a 
je tvořena snopci, vnitřní vrstvu mají každá samostatnou a je tvořena kruhovitě a 
obloukovitě uspořádanými svalovými snopci). Myokard komor je třívrstevný (vnější 
a vnitřní vrstva je ze snopců, střední vrstva je z kruhovitě uspořádaných snopců). 
Myokard se upíná na srdeční 
skelet, který' je tvořen vazivovými strukturami (u jiných živočichů může být tvořen 
chrupavkou nebo srdeční kostí) 
zásobení živinami a kyslíkem zajišťují věnčité (koronární cévy (tepny a žíly), které se 
odpojují  přímo z aorty a větví se v hustou sít' vlásečnic. Jsou zvlněné, aby se mohly 
přizpůsobit objemovým změnám srdce. 

- uloženo ve vazivové bláně osrdečníku (perikard), pod kterou je přísrdečník 
(epikard). Prostor mezi oběma blánami je vyplněn tkáňovým mokem -> vzniká zde 
podtlak, který napomáhá srdeční činnosti. Vnitřní výstelka srdce je tvořena 
nitroblánou srdeční (endokard), ze které jsou rovněž srdeční chlopně cípaté 

- dělí se na 2 poloviny (levá, pravá), z nichž každá se dělí na tenkostěnnou síň (atrium) 
a tlustostěnnou komoru (ventriculus), z pohledu z venku je patrné členění srdce 
brázdami (na L a P. polovinu přední a zadní mezikomorovou brázdou a na síně a 
komory věnčitou brázdou). Atria jsou od sebe vzájemně odděleny mezipředsíňovou 
přepážkou a ventricula mezikomorovou přepážkou 

- srdeční chlopně: poloměsičité (tvoří systém po trojicích) - mezi P. komorou a plicnicí                        
                   (kmen plicní) 
                   -  mezi L. komorou a aortou

  
     cípaté - mezi P. síní a P. komorou je trojcípá chlopeň 

    - mezi L. síní a L. komorou je dvojcípá chlopeň (mitrální   
                                                                                  chlopeň) 

- slouží jako pumpa. Jedním srdečním stahem přečerpá asi 70 ml krve, za 1 minutu v klidu 
přečerpá asi 5 I krve. 

 

- sympatická vlákna způsobují 
Inervace srdce: 

zrvchlení a zintezivnění

- parasympatická vlákna způsobují 

 srdeční činnosti a rozšíření  
(vasodilataci) věnčitých cév  

zpomalení frekvence srdečních stahů a zúžení

 

 
(vasokonstrikci) věnčitých cév 

- srdce je řízeno automacií (řídí samo sebe na základe podnětů z chemo-/baro- receptorů v 
aortě) a to prostřednictvím převodního systému srdečního 

Řízení srdce 

- prvotní impuls vzniká na základě změny elektrického potenciálu v sinusovém uzlíku (v 
horním cípu P. síně) -> odtud je veden do síňokomorového uzlíku (na rozhraní P. síně a P. 
komory) -> odtud přes Hisův můstek přechází signál do sítě Purkyňových vláken, kde 
způsobí stah obou komor tj systolu. 

 

Srdce se neustále rytmicky smršťuje (systola) a ochabuje (diastola). 
Srdeční činnost 

 
 
Fáze 

1. Systola síní (otevření cípatých chlopní), diastola komor (uzavření poloměsíčitých 
chlopní) - krev je vypuzována ze síní a vtéká do komor 



2. Diastola síní (uzavření cípatých chlopní), systola komor (otevření poloměsíčitých 
chlopní) - krev je vypuzována z komor do aorty a plicního kmene a zároveň přitéká z 
plicních žil a horní a dolní duté žíly do síní  
3. Diastola síní i komor
 

 (0,01 s) 

- zvukové jevy vznikající činností srdečních chlopní, slyšitelné přístrojem - fonendoskopem  
Srdeční ozvy 

- 1. ozva - od uzavření trojcípé//dvojcípé chlopně při systole 
2. ozva-od uzavření poloměsíčitých chlopní při diastole  
3. ozva - při diastole síní i komor 

- při špatné práci chlopni vznikají šelesty  
 
 
 
 

- systolický tlak - 120 torrů 
Tlak krve 

- diastolický tlak - 70 torrů 
- přístroj na měření tlaku = tonometr 

- HYPERTENZE - vysoký krevní tlak 
- HYPOTENZE - nízký krevní tlak 

- minutový objem srdeční –  v klidu 5 l/min. 
 

 
Krevní oběh 

Malý (plicní) krevní oběh

 

 - začíná v pravé komoře, odkud je odkysličená krev vedena 
plicním kmenem = plicnice. Ten se rozdělí na pravou a levou plicní žílu, kterými je 
krev vedena do plic, kde se okysličí. Odtud putuje zpět skrze plicnici do levé předsíně 
srdce. 
Velký (tělní) krevní oběh

 

 - okysličená krev jde z levé síně do levé komory, z aorty se 
postupným rozvětvením tepen dostává do tkání celého těla, po výměně dýchacích 
plynů v tkáních je krev sbírána systémem žil zakončeným horní a dolní dutou žílou, 
které odkysličenou krev přivedou do pravé předsíně srdce. 
Vrátnicový krevní oběh - je součástí VKO. Vrátnice odvádí krev bohatou na 
metabolity ze stěn žaludku, střev, slinivky a sleziny do jater. V játrech se tato krev 
smíchá s okysličenou krví z jaterní tepny. Z jater je všechna krev odváděna jaterními 
žilami. 

arterioskleróza - zúžení cév vlivem ukládání cholesterolu, při úplném ucpání dochází k 
infarktu myokardu  

NEMOCNĚNÍ CÉV 

křečové žíly - ztráta pružnosti žil (většinou dolních končetin) 
bypass - přemostění ucpaných věnčitých cév cévami z jiných částí těla arytmie - nepravidelný 
srdeční rytmus 
 
 
 
 
 
 
 



 
Mízní soustava 
- odvádí z tkání látky obsažené v tkáňovém moku do žil, mají význam v imunitě organismu  
- je tvořena systémem mízních cév 

· kapiláry

· 

 - začínají ve tkáních jako slepé výběžky, existují ve všech tkáních 
kromě chrupavek, CNS a oční koule 

cévy

 · 

-vznik spojením kapilár, analogie s žilami (mají chlopně), jsou v nich  
buňky hladkého svalstva 

kmen
 · 

 - vznik spojením cév, je třívrstevný (stavba stejná jako u krevních cév) 
mízovod

- nejdůležitějšími mízovody jsou pravý mízovod a hrudní mízovod (vznik pojením střevního, 
pravého a levého bederního m.) 

 - vzniká spojením kmenů a odvádí mízu do žil a mízních uzlin - 
vloženy do mízní soustavy (většinou na cévách). Filtrují mízu (zbavuje se 
mikroorganismů, toxických látek, prachových částic,...) a obohacují ji o bílé 
krvinky. Vysoká koncentrace je především v tříslech, podpaží a na krku. 

 

- bezbarvá až bělavá kapalina 
MÍZA (LYMPHA) 

- podobné složení jako krevní plazma, obsahuje však méně bílkovin a jsou v ní obsaženy bílé 
krvinky (především lymfocyty - asi 40 000 / mm3

- vznik přefiltrováním z tkáňového moku 
) 

- mízní uzliny – krk, podbříško, podpaží, filtrace a očista krve 
   

Tkáňový mok 
-  bezbarvá tekutina,která vyplňuje prostor mezi buňkami 
- vzniká z krevní plazmy vyfiltrováním červených krvinek 
- buňky z tkáňového moku odebírají O2
- krev a tkáňový mok jsou od sebe odděleny cévami,stěna vlásečnic ale umožňuje průchod 

vody 

 a odevzdávají odpadní látky 

 
- výměna látek mezi organismy a krví 
 

- uložena u žaludku v levé brániční klenbě, asi 13 cm dlouhá a 5 cm široká, silně prokrvena, 
tepna zásobující slezinu se větví a nakonec přechází v široké slezinové splavy tvořené 
buňkami endotelu (jehož buňky mají schopnost fagocytózy) 

SLEZINA (LIEN) 

- hlavní funkcí je výroba lymfocytů a jako místo zániku červených krvinek ( uchování 
ferritinu) 

- má hladký povrch a je kryta vazivovou blánou, uvnitř je slezinová trámčina houbovité 
struktury 

- uvnitř sleziny se nachází dva druhy dřeně (pulpy) 
- červená - tvořena převážně červenými krvinkami 
- bílá-tvořena lymfatickou tkání (uzlíčky mízní tkáně v červené dřeni), tvoří se zde 

lymfocyty  
 

- žláza s vnitřní sekrecí uložená pod sternem 
BRZLÍK (THYMUS) 

- s rostoucím věkem se zmenšuje 
- vyplavuje T-lymfocyty do mízy 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



KOŽNÍ SOUSTAVA 

 

Kůže (cutis, derma)  

• tvoří povrch těla  
• odděluje vnitřní prostředí organismu od vnějšího 
• celková plocha u dospělého člověka 1,6-2 m2  
• do tělních otvorů přechází jako sliznice  
• nejtenčí je kůže na očních víčkách, nejtlustší na chodidlech a dlaních  (1-4mm) 
• v dětství a dospělosti je kůže pružná, ve stáří se pružnost zmenšuje => tvorba vrásek  

Stavba kůže  

• pokožka  
• škára  
• podkožní vazivo  

 



 
Pokožka (epidermis)  

• tloušťka do 1 mm  
• tvořena mnohovrstevným dlaždicovým 

epitelem (neustále jej produkují buňky 
bazální vrstvy) => neustálá regenerace  

• neobsahuje cévy  
• dělí se na :  

1. Zárodečná vrstva (stratum 
germinatium)  

o nachází se ve spodní části 
pokožky  

o živé buňky se neustále dělí a 
vytlačují starší buňky k 
povrchu, kde se zplošťují, 
rohovatí (tvoří se v nich 
keratin) a odlupují se - chrání 
tak zárodečnou vrstvu  

o melanocyty jsou spodní buňky 
(při bázi pokožky), v nichž je 
barvivo melanin - chrání 
hlouběji uložené buňky kůže 
před ultrafialovým zářením 

(UV)  
o pokožka malých dětí obsahuje málo melaninu => je velmi citlivá na 

UV záření  
o postupně melanin v kůře přibývá => ochrana kůže  
o melanin chybí v kůži dlaní a chodidel  
o množství melaninu se zvětšuje po ozáření UV zářením  
o Langerhansovy buňky - uvnitř pokožky, chrání před mikroorganismy  

2. Rohová vrstva (stratum corneum)  
o keratocyty - buňky svrchní pokožky, syntetizují bílkovinu keratin, která 

je součástí odumřelých buněk, vlasů, nehtů  
o dlaně a plosky nohou jsou pokryté silnou vrstvou mrtvých 

keratinizovaných buněk  
o rohovina keratin je odolná vůči tlaku, mechanickým a chemický vlivům 

=> tak zvyšují ochrannou funkci kůže  
o pokožka malých dětí má nižší vrstvu zrohovatělých buněk => kůže je 

zranitelnější než u dospělých  
o hranice mezi pokožkou a škárou není rovná  
o pokožka vysílá do škáry bradavčité výběžky (papily)  
o papily:  

 mají síť kapilár - zvětšují výživnou plochu pokožky (ta nemá 
cévy); pokud kapiláry prasknou, krev se rozlévá do okolní tkáně 
=> modřiny  

 mají nervová zakončení  
 přivádějí k pokožce lymfatické kapiláry (ty odplavují buněčné 

zplodiny, zneškodňují mikroorganismy a toxiny)  
  



  
  
  

 do škárových papil jsou umístěna hmatová tělíska (Meissnerova 
tělíska) - vnímání dotyků  

Škára (corium, dermis)  

• pevná, pružná, vazivová vrstva kůže  
• tvořena svazky kolagenních a elastických vláken (tvořena glykoproteinem)  
• mezi nimi jsou i tukové buňky  
• prostoupena množstvím krevních a lymfatických cév a nervových vláken (jsou to čidla 

bolesti) - volná nervová zakončení, na 1 cm2 kůže asi 100, bolest může být vyvolána 
drážděním (chladem, tlakem, teplem, elektricky)  

• krevní cévy - bohatá pleteň = zásobárna krve (lze použít pro prokrvení v činných 
oblastech)  

• ve škáře se nacházejí - cévy, nervy, kožní receptory - smyslové kožní ústrojí, potní a 
mazové žlázy, cibulky vlasů, chlupů, tukové buňky  

• terminální nervová tělíska (čidla) jsou ve škáře v druzích:  
1. Meissmerova tělíska (dotyky) - vnímání doteku (umístěny v horních vrstvách 

škáry)  
2. Krauseova tělíska - chladový receptor  
3. Ruffiniho tělísko - tepelný receptor  
4. Vater-Pacciniho tělísko - vnímání tahu a tlaku (v hlubších vrstvách škáry až v 

podkožním vazivu)  

Ve škáře jsou uloženy:  

1. Potní žlázy  
• póry jsou všude na těle  
• nejvíce potních žláz je na čele, v podpaží, dlaních, ploskách nohou, na prsou, 

chybí na okraji rtů  
• krevní cévy zásobují potní žlázy vodou a odpadními látkami, které jsou 

vyloučeny jako pot  



• funkce potních žláz - termoregulační, vylučovací  
• pot se tvoří z tkáňového moku, který je v okolí potních žláz  
• pot:  

o 99 % vody + rozpuštěné pevné látky - NaCl (nejvíce), močovina, 
kyselina močová, kyselina mléčná (baktericidní účinky), mastné 
kyseliny, některé aminokyseliny, kreatinin => pot má kyselou reakci  

o pot zvlhčuje a ochlazuje pokožku (po odpaření H2O)  
o 0,5-10 l potu/den (dle teploty a tělesné námahy)  
o vylučování potu je řízeno  

 vegetativním nervstvem  
 podněty z hypotalamu aktivují potní žlázy při přehřívání 

organismu a při psychické zátěži  
o zvláštní typy potních žláz jsou uloženy v podpaží a v kůži vnějších 

pohlavních orgánů = apokrinní žlázy (sexuální, pachové)  
 produkují specifické aromatické látky  
 svou činnost zahajují v pubertě  
 pach je charakteristický pro pohlaví  
 u člověka jsou bezvýznamné  

2. Mazové žlázy  
• funkce mazu:  

o zvláčňuje a mastí kůži  
o ochrana před promáčením a vysycháním  
o zabraňuje lámavosti vlasů  
o pokožku činí vláčnou a hebkou tím, že potahuje odumřelé keratinové 

zrohovatělé buňky  
o zadržuje vlhkost => lesklé vlasy a vousy  
o zabíjí škodlivé baktérie  
o zvyšuje izolační vlastnosti ochlupení  

• ušní maz, lupy, "ospalky" kolem očí, maz povlékající kůži plodu - různé 
podoby mazu  

3. Mléčná žláza  
• patří ke kožním žlázám  
• největší kožní žláza v těle (párová)  
• tvoří základ prsu  
• z lalůčků vycházejí úzké mlékovody, které se sbíhají a ústí na prsní bradavce 

drobnými otvory  
• u dívek v pubertě vlivem pohlavních hormonů je růst prsou (mléčná žláza + 

tukový polštář) - prs (mamma)  
• u mužů zůstává mléčná žláza na stejném vývoji jako v dětství  

Kožní deriváty  

• vznikají rohovatěním pokožky (keratinizace)  
• patří sem vlasy, obočí, vousy, chlupy, nehty i kožní žlázy  
• ochlupení:  

1. Primární  
o v době nitroděložního vývoje - chmýří (lanugo) - před porodem z 

celého plodu odpadá do plodové vody  
2. Sekundární - vlasy, chlupy na těle, řasy, obočí  
3. Terciální ochlupení  



o po pubertě - v nose, na genitáliích, vousy, v podpaží   

Vlasy a chlupy  

• nachází se ve spodní části vlasového folikulu (pouzdro)  
• do folikulu ústí mazová žláza (vytlačuje maz), vzpřimovací sval vlasu - hladký sval 

(husí kůže)  

 Nehty  

• vyrůstají z lůžka v kůži, rohovitá destička krytá kožním záhybem  
• tělo nehtu (viditelná část nehtu) - odumřelé buňky  
• při silném poškození zárodečné vrstvy odpadává celý nehet  

Funkce kůže   

1. Funkce krycí  
• ochrana před vniknutím mikroorganismů  
• ochrana před UV zářením  
• ochrana před vysušením těla  
• ochrana před mechanickými, chemickými a fyzikálními vlivy  

2. Funkce vylučovací  
• napomáhá odstranění exkretů z těla  
• zajištěna mazovými (maz) a potními žlázami (pot) - ochrana před infekcí - desinfekční účinky 

(bakteriostatická funkce)  
3. Funkce zásobní  

• v podkožním vazivu uložen tuk - má funkci mechanickou, izolační a uskladňuje vitamíny A, 
D, E, K  

4. Funkce termoregulační  
• udržování stálé tělesné teploty (vlivem kožních cév a potních žláz)  
• výdej tepla - zvětšení průtočnosti krve, spotřeba tepla k odpaření potu  
• v chladu - opačně  

5. Tvorba vitamínu D  
• z provitamínu D  
• vlivem UV záření  

6. Funkce smyslová  
• sídlo kožních čidel  
• receptory pro vnímání mechanických, tepelných a bolestivých počitků  

7. Funkce resorpční (malá)  
• pro vodu a v ní rozpustné látky je kůže nepropustná  
• přes kůži lze do těla vpravovat látky; tyto látky rozpuštěné v tucích nebo v tukových 

rozpouštědlech (např. lipozomy v kosmetice) naruší mazový film; jsou to např. léky, obklady, 
lékařské masti  

• poškozená kůže (např. popálením) má velké resorpční schopnosti => vnikání mikroorganismů 
do těla  

8. Kůže je rezervoárem krve  
9. V mléčné žláze ke konci těhotenství a po narození dítěte se tvoří mléko  
10. Funkce dýchací  

Nemoci kůže  

• alergické projevy - ekzémy, kopřivka  
• parazitární choroby - zavšivení, blechy, klíště, svrab (zákožka svrabová)  
• rakovina kůže  
• infekční choroby  



 HORMONÁLNÍ SOUSTAVA 

Vyšší organismy – tělo tvořené různými populacemi specializovaných buněk s předurčenou 
fcí => nereagují koordinovaně na změny vnitřního a vnějšího prostředí 

V průběhu vývoje obratlovců se vytvořili tři vzájemně propojené systémy umožňující 
integraci buněčných populací organismu ve funkční celek 

 Systém žláz s vnitřní sekrecí (endokrinní systém) 
 Nervová soustava 
 Neuroendokrinní systém (koordinuje oba předešlé) 

Cílem je zajistit homeostázu, tj. udržet stálost složení tekutiny v mimobuněčném tělním 
prostředí, a vytvořit tak optimální podmínky pro funkční aktivity tkání, orgánů a orgánových 
systémů i pro reprodukci organnismu jako celku. 

Řízení látkové (hormonální) je uskutečňováno prostřednictvím chemických látek: 

• hormonů, které jsou vylučovány do krve žlázami s vnitřní sekrecí (endokrinními 
žlázami) 

• neurohormonů, produkovaných neurosekrečními buňkami (TRH, oxytocin, GnRH, 
ADH, CRH) 

• tkáňových hormonů, jež jsou vylučovány z tkání, které slouží primárně jiným 
účelům, v různých tkáních mohou ovlivňovat funkční aktivity sousedních buněk 
(parakrinní účinek) nebo i činnost „vlastní“ buňky (autokrinní účinek) 

Hormony také dělíme na:  

• efektorové - působí přímo na činnost nějakého orgánu 
• glandotropní - působí na jiné žlázy s vnitřní sekrecí 

Podle chemické struktury rozlišujeme tři skupiny hormonů: 

• steroidní hormony – syntetizované ve žlázách mezodermálního původu (kůra 
nadledvin, vaječníky, varlata) 

• peptidové hormony (oligopeptidy, polypeptidy a bílkoviny) – syn. ve žlázách 
ektodermálního i entodermálního původu (hypofýza, slinivka břišní, hypotalamus) 

• deriváty tyrosinu (aminokyselina) – odbozují od ní původ hormony štítné žlázy a 
dřeně nadledvin 

Aby mohla buňka na určitý hormon reagovat, musí obsahovat pro tento hormon tzv.receptor. 
Hormon působí na buňky cílových orgánů přímo (inkrety) - proniká do buňky a reaguje s 
receptorem přítomným v cytoplazmě buňky za vzniku hormon-receptorového komplexu, 
který ovlivňuje syntézu buněčných bílkovin (proteosyntézu). 

Při nepřímém (exkrety) působení je receptor obsažen v cytoplazmatické biomembráně 
buňky.Vzniklý hormon-receptorový komplex ovlivňuje propustnost biomembrány pro určité 
látky. 



pozn.   Zpětnovazebné řízení – buněčná odpověď zpětně ovlivňující podnět (hormon), který 
tuto odpověď vyvolal 

negativní zpětná vazba – vrací tvorbu i uvolňování (a tím i buněčnou odpověď) k původní 
úrovni; zdravá regulace tvorby dalších hormonů 

pozitivní zpětná vazba – podnět odpověď dále zesiluje, pokud není přerušeno jeho působení 
(např. vylučování oxytocinu při porodu), může se objevit až samodestrukce buňky či tkáně  

 

Hormony se obecně vyznačují vysokou biologickou účinností i při velmi nízkých 
koncentracích => molekuly jsou rychle inaktivovány a pak ztrácejí svou biologickou 
účinnost. 

=> V plazmě jsou hormony vázány na specifické vazebné proteiny, které umožňují jejich 
přenos k cílovým buňkám (aniž by se ztratila jejich účinnost). Vázané hormony jsou 
biologicky neaktivní – zásobní forma. 

 

U člověka je hormonální regulace uspořádána do hierarchických systémů. 

 

KOMPLEX HYPOTALAMO-HYPOFYZÁRNÍ 

Nejvyšší postavení zde zaujímají neurosekreční buňky spodiny mezimozku (hypotalamu), 
dále hormony adenohypofýzy a neurohypofýzy. 

HYPOTHALAMUS 

Hypothalamus je část mozku, která je uložena přibližně mezi ušima. Nachází se přímo nad 
hypofýzou. Uvolňuje hormony, které spouštějí a pozastavují uvolňování hormonů 
hypofýzy. Hypothalamus kontroluje uvolňování hormonů hypofýzy do krve prostřednictvím 
několika "propouštěcích hormonů".  

 



Mezi ně patří následující hormony: 

Somatotropin stimulující hormon (GHRH).  

Kortikotropin uvolňující hormon (CRH).  

Gonadotropin uvolňující hormon (GnRH)  

• řídí hypofýzu při vydávání luteinizačního hormonu (LH) a folikuly stimulujícího 
hormonu (FSH), které jsou důležité pro normální průběh puberty a menstruace.  

Tyreotropin uvolňující hormon (TRH).  

=> liberiny, uvolňují v adenohypofýze tropní hormony;  
(potřeba tzv. druhého posla – cyklický adenozinmonofosfát (cAMP), součinnost s Mg2+) 

Prolaktin inhibující hormon (prolaktostatin, PIH)  - statin, potlačující sekreci prolaktinu 

Somatostatin (STS) 

• statin – potlačuje výdej tropních hormonů z adenohypofýzy 
• potlačuje sekreci samatotropinu 
• snižuje sekreci tyreotropinu, inzulinu, glukagonu, gastrinu a motilinu 

 

ADENOHYPOFÝZA 

přední lalok podvěsku mozkového (hypofýzy) 

Mezi adenohypofyzární hormony patří: 

EFEKTOROVÉ HORMONY: 

Růstový hormon (somatotropin) - STH 

• ovlivňuje metabolismus bílkovin, tuků, sacharidů a minerálních látek 
• uplatňuje se především v dětství a dospívání  
• stimuluje činnost růstových chrupavek a podporuje zvětšování hmoty. 

hyperfunkce:  - v době neukončeného růstu dochází k obřímu růstu (gigantismus) 
nadměrný růst dlouhých kostí 

- v dospělosti dochází k nadměrnému růstu plochých a krátkých kostí 
(obrovské dlaně, čelisti…) = akromegálie. Může se jednat o sekundární 
znak při nádorového onemocnění mozku či nadledvinek 

hypofunkce:   - dochází k trpasličímu růstu (nanismus) 

 



Prolaktin (luteotropní, laktační hormon) - LTH 

• glandotropní hormon 
• řídí rozvoj mléčných žláz, vyměšování mléka, rozvoj žlutého tělíska (brzdí ovulaci) 
• ovlivňuje rodičovské chování 
• hladina se zvyšuje v těhotenství – kojení (laktace) 
• koncentrace v krvi stoupá zejména ve spánku k ránu 

 
hyperfunkce:    - poruchy menstruačního cyklu a potence 

- v krajním případě neplodnost 
- poruchy spánku, psychiky, výskyt migrén  

GLANDOTROPNÍ HORMONY: 

Adrenokortikotropní hormon - ACTH 

• ovlivňuje činnost kůry nadledvinek (množství glukokortikoidů) 

Tyreotropní hormon - TSH 

• ovlivňuje činnost štítné žlázy (tvorbu tyroxinu) 

Folikulostimulační hormon-FSH  

• u žen podporuje růst folikulů ve vaječnících  
• produkce ženských pohl. hormonů (estrogenů) 
• u mužů ovlivňuje tvorbu pohl.buňek (spermiogenezi)  

Luteinizační hormon-LH 

• glando 
• u žen podporuje růst žlutého tělíska  
• produkce hormonů žlutého tělíska (progesteron) 
• u mužů ovlivňuje produkci mužského pohl. hormonu (testosteronu) Leidygovými 

buňkami. 

Endorfiny 

Betaendorfin  

• vnitřní opiát 
• chrání proti nesnesitelné bolesti fyzické a psychické. 
• více se vyskytuje u žen (snášejí bolest lépe) 

pozn. Fantomova bolest - bolest v chybějících částech těla (např. po amputaci) 

 



NEUROHYPOFÝZA 

zadní lalok podvěsku mozkového (hypofýzy) 

Antideuretický hormon-ADH 

• ovlivňuje propustnost ledvinových kanálků pro vodu a její zpětné vstřebávání z moče 
do krve. 

• antidiuretika - léky podávané při problémech vylučovací soustavy 

Poškození ADH - vznik žíznivky (diabetes incipidus) 

Oxytocin 

• působí na hladké svalstva dělohy; vyvolává jeho stahy při porodu  
• vyvolává stahy hladkého svalstva ve vývodech mléčné žlázy při sání kojence 
• podle hladiny v krvi lze určit, kdy nastane porod  
• podává se při potížích u porodu (vyvolává porod) 

 

 

ENDOKRINNÍ ŽLÁZY 

Nadvěsek mozkový - šišinka (epifýza) 

Šišticovité tělísko, připojené ke stropu komory mezimozku. 

Melatonin a serotonin 

• melatonin vzniká přeměnou serotoninu (N-acetylací) 
• jeho produkce je závislá na délce působení slunečního světla (s prodlužováním 

světelného dne na jaře jeho tvorba klesá) – nejvíc se produkuje za tmy 
• reguluje celkový životní biorytmus – vzrůst hladiny = nutkání ke spánku 
• pro život nepostradatelný (cirkadiánní rytmy) 
• ovlivňuje psychiku (hlavně serotonin) 

hypofunkce:   - nespavost 
   - možná jedna z příčin vzniku rakoviny (ale co není, že?) 
 

Štítná žláza (glandula thyreoidea) 

Párová žláza, jejíž oba laloky leží po stranách chrupavky štítné (uprostřed spojeno – tvar 
písmene H). Váží asi 20 g – největší žláza s vnitřní sekrecí. Při jejím mikroskopickém 
zkoumání lze pozorovat žlázové buňky, uspořádané do uzavřených váčků (folikulů). Váčky 
jsou vyplněny bílkovinným roztokem, který obsahuje hormon tyroxin. 



Jodová pumpa – schopnost měchýřků štítné žlázy vychytávat jod (v biogenní formě NaI, KI) 
z krve. 

Tyroxin  

• ovlivňuje oxidační procesy v buňkách 
• působí na celkový metabolismus jedince - tvorbu bílkovin 
• je ovlivňován hormony z hypofýzy 
• potřeba I- - tvorba monojodtyrosinu a dijodtyrosinu => tvorba tyroxinu 
• jeho tvorbu reguluje TSH (hormon adenohypofýzy) 

hyperfce: hypertyreóza – nastává při nedostatku jodu, popř. při nádorech adenohypofýzy 

- výrazné hubnutí 
- zvětšení štítné žlázy (struma) 
- exophtalmus 
- tachykardie 
- zvýšení hladiny volných (na bílkoviny nevázaných) hormonů v těle 

Gravesova-Basedowova choroba  

- nefunkční TSH receptory (tvorba protilátek na ně) – některé imunoglobuliny přímo 
podmiňují další tvorbu tyroxinu 

- podrážděnost  
- zvýšená produkce tělesného tepla (jedinec špatně snáší teplo) 
 
+ typické příznaky hypertyreózy (tyreotoxikózy) 

 

hypofce: hypotyreóza 

myxedém 

- nedostatek tyroxinu 
- porucha podkožního vaziva (kůže má vzhled pomerančové kůry) 
- zpomalení mentálních fcí 
- přibývaní hmotnosti těla 
- vypadávání vlasů, obočí, ochlupení 
- zácpa 
- poruchy menstruačního cyklu 

u dětí – kretenismus – nepříznivé účinky na vývoj nervové tkáně 

Kalcitonin 

• produkují ho buňky uloženy v blízkosti folikulů (parafolikulární buňky) 
• snižuje hladinu Ca2+ v krvi => ukládání do kostí 
• využíván k léčbě osteoporózy 

 



Příštitná tělíska (glandulae parathyreoideae) 

Jsou čočkovité útvary (6x3x2 mm), uložené na zadní straně štítné žlázy (dvě na každé straně). 

Parathormon 

• udržuje stálou hladinu Ca2+ v krvi  - přeměňuje osteocyty v osteoklasty, které uvolňují 
fosforečnan vápenatý do krevního oběhu 

• hladina Ca2+ má vliv na srážlivost krve, stavbu kostí, stahy sval. vláken., srdeční 
činnost… 

• Spolupráce s vitaminem D, resorpce vápníku ve střevech 

 hyperfce:  - hypercalcémie 
- odvápnění kostí, lámavost dlouhých a plochých kostí (osteoporóza) 

  - zvýšené množství vylučovaných fosfátů – ledvinové kameny (nefrolitiáza) 
  - většinou podmíněna nádorem 

- hladina vápníku nad 4 mmol/l (normál. 2,25-2,75 mmol/l) – kalcifylaxe 
(klinická smrt) 

 
 
hypofce:  - hypokalcémie 

- snižuje obsah Ca2+ v krvi  
- zvyšuje se nervosval. dráždění až ke křečím (tetanie) dýchacích svalů, což 
může být příčinou udušení. 
 
 

Brzlík(tymus) 

Mění velikost s věkem jedince,v dospělosti produkuje pouze T-lymfocyty, v dětství brzdí 
vývoj. 

 

Nadledvinky (glandulae suprarenales) 

Párové orgány, uložené na horním pólu ledvin. Lze na nich rozlišit korovou (až 90%) a 
dřeňovou část. 

KŮRA NADLEDVIN produkuje (postup z vnější části do vnitřní): 

Mineralkortikoidy – zona glomerulosa 

• nejvýznamnější je aldosteron 
• řízen ACTH (hormon adenohypofýzy) 
• řídí zpětné vstřebávání Na+ a současně vylučování K+ v ledvinových kanálcích. 

Hyperfce: Conův syndrom  - hypertenze, hypokalémie (nízká hladina K+ v krvi)  

 



Glutikokortikoidy - zona fasciculata 

• kortizol, kortikosteron 
• podpora tvorby glukosy z aminokyselin 
• přeměna glukosy na glykogen (v játrech) 
• zvyšují rozpad bílkovin na aminokyseliny 
• protizánětlivý účinek, antirevmatické, antiartritické účinky 
• použití při alergiích, po transplantacích (potlačení nežádoucí reakce organismu) 

hyperfce: (hyperkortikalismus) 

Cushingův syndrom (nemoc) – nadprodukce kortizolu,  
 - způsobená malým nádorem kůry nadledvin, popř. vyšší 
produkce ACTH 
 - obezita, hyperglykémie, hypertenze 

 
hypofce: (hypokortikalismus) 
 
Addisonova choroba – atypické pigmentace, zejména v ústní dutině, zežloutnutí kůže 

- sebevražedné sklony (addisonovská krize) 
- deprese, hypotenze, chuť na slané (nedostatek NaCl v krvi) 

 

Androgeny a estrogeny – zona reticularis 

• jsou vylučovány v nepatrných množstvích (mnohem míň než v pohlavních žlázách) 
• teprve v důsledku genetických postižení nebo nádorů mohou být příčinou 

maskulinních znaků u žen nebo ženských znaků u mužů. 
• androgeny – ženy 
• estrogeny - muži 

hyperfce:  
 
- pseudohermafroditismus   

- vzniká v těhotenství  
- nelze rozeznat pohlaví (pouze geneticky) 

 
- hirsutismus  - postihuje ženy  

- zvýšený růst ochlupení na neobvyklých místech  
- celkově se konfigurace těla blíží muži  
- příčinnou bývá karcinom nadledvin 

 

DŘEŇ NADLEDVIN: 

Obsahuje neurosekreční buňky, podobné gangliovým buňkám CNS. Buňky produkují dva 
chemicky podobné hormony (katecholaminy), jejich sekreci podmiňuje především 
acetylcholin. Jsou řízeny sympatikem (nikoli hormony). 



Adrenalin 

• „stresový hormon“ 
• vyvolává rozšíření svalových cév 
• podporuje srdeční činnost, zvyšuje sílu srdečního svalu 
• působí také na hladkou svalovinu průdušek - rozšiřuje jejich průsvit a zlepšuje tak 

ventilaci plic. 

Noradrenalin 

• zvyšuje odolnost proti stresu 
• vyvolává celkové zúžení cév a zvyšuje tak krevní tlak  

Oba hormony také svým účinkem zvyšují odbourávání tuků a glykogenu; zvyšují tak 
obsah glukózy v krvi. Uplatňují se tedy v situacích, kdy organismus musí překonávat zátěžové 
stavy (hlad, strach, infekci apod.) tím, že zvyšuje jeho pohotovost a metabolismus. 

Slinivka břišní (pankreas) 

Smíšená žláza, 14 – 18 cm dlouhá, podílí se jak na trávení, tak na sekreci hormonů. Bez 
slinivky nelze přežít!  

Pozn. Normální hladina glykémie 3,5 – 5,5 mmol glukózy na litr krevní plazmy (na lačno) 

Nejdůležitější součástí jsou Langerhansovy ostrůvky  

- tvoří pouze 3% hmotnosti pankreatu 
- 3 druhy buněk: alfa (A – 20%), beta (B – 75%) a delta (D – 5%) 
- D buňky produkují somatostatin – hypersekrece = hyperglykémie 
- některé buňky (G buňky) produkují také gastrin 

Alfa-buňky 

Glukagon 

• štěpí glykogen na glukózu - glykogenlýza 
• zvyšuje glykémii v krvi 

pozn. Nádor buněk typu A může přes dlouhodou hyperglykemii přejít v druhotný 
diabetes mellitus  

Beta-buňky 

Insulin 

• snižuje hladinu glukózy v krevní plazmě 
• podporuje ukládání glykogenu do hepatocytů a myocytů 
• je inaktivován inzulinázou (v játrech) 



hypofce: => hyperglykémie – žízeň, sucho v ústech, nadměrné močení 

diabetes mellitus (úplavice cukrová) 

I. typu  - závislost na podávání inzulinu 
- bývá vrozený 
- 10% nemocných 

II. typu - bývá vytvořen špatnými stravovacími návyky, obezita 
- A buňky „nestíhají“, jsou poškozeny 
- většinou stačí omezit sacharidy ve stravě 
- druhotné problémy: hypertenze, bércové vředy 
 
- pro oba typy platí zvýšená glykemie, zjistitelné v moči (vylučování glukózy, 
acetonový zápach) 

Hyperfce není častá, spíše hypoglykémie způsobená nevyváženým množstvím inzulinu a 
cukru ve stravě u diabetiků – potřeba dodat do těla cukr 

• mdloba, studený pot, pocit slabosti a hladu, mohou nastat křeče až hypoglykemické 
koma 

Tvorba hormonů je závislá na koncentraci glukózy v krvi .Zvýší-li se hladina krevního 
cukru,zvýší se produkce insulinu a klesne hladina glukagonu a naopak. 

 

Varlata (testes) 

Párový orgán vejčitého tvaru uložený v šourku (skrotum) mimo tělní dutinu. Obsahují okolo 
semenných kanálků buňky, produkující mužský pohl. hormon. 

Testosteron 

• začíná se produkovat kolem 6. roku 
•  zprostředkovává přeměnu spermatogonií na spermatocyty 
• závisí na produkci gonadotropních hormonů (viz výše), zejména LH 
• adenohypofýza současně stimuluje Sertoliho buňky k tvorbě testosteron vázajícího 

proteinu – receptor pro testosteron 
• vytváří se v Leydigových (intersticiálních) buňkách 
• produkuje se i když varlata nejsou sestoupena do šourku – jedinec je potentní, má 

mužské znaky, ale je neplodný 
• ovlivňuje růst a rozvoj mužských pohl. orgánů a vznik mužských sekundárních znaků 
• podporuje tvorbu bílkovin, a tím nárůst svalové hmoty (anabolický účinek) – doping 

steroidními anaboliky 
• urychluje zánik růstových chrupavek. 
• v malé míře se produkuje i ve vaječnících (především v období menopauzy) a 

v reticularis nadledvin 



• neprodukuje-li se testosteron již u plodu – i přes genetickou sadu XY bude dítě mít 
ženské pohl. orgány a s největší pravděpodobností následně i sekundární znaky, 
varlata nesestoupí, a jedinec bude neplodný 

Vaječníky (ovaria) 

Ženská pohl. orgán, uloženy v dutině břišní, párový orgán, v místě vstupu a výstupu 
ovariálních cév je vstupní branka ovaria (hilus). Tkáň se rozděluje na kůru a dřeň. Jen 400 
vajíček plně dozraje a je schopno oplodnění. Hormony jsou produkovány folikulárními 
buňkami, které vajíčko (ovum) obklopují. Celý útvar se mění v:  

• Graafův folikul – produkce  estradiolu.  

Na konci druhého týdne útvar praská a uvolňuje se zralé vajíčko.  Zbývající útvar se 
změní na : 

• žluté tělísko – produkce progesteronu. 

Žluté tělísko se v případě že žena neotěhotní degeneruje v corpus fibrosum (albicans). 
Endometrium přestává být stimulováno estrogeny a progesterony – kolabuje, 
ischemizace sliznice => menstruace. 

Cyklus je řízen GHRH (FSH-RH; LH-RH), PIH – hormony hypotalamu působící na 
adenohypofýzu kde vznikají hormony ovlivňující přímo ovaria – LH, FSH  - viz výše.          
(U muže obdobně – ale působením na jiné tkáně se vytváří hormony v jiném množství)  

Prolaktin (PRL) má přímý vliv na mléčné žlázy, v gonádách ale potlačuje růst 
(antigonadotropní účinky) – hypogonadismus. 

Estrogen 

• produkují ho buňky tvořící stěnu Graafových folikulů 
• patří sem estradiol, který u savců řídí cykly říje a u člověka menstruační cyklus 
• estradiol podmiňuje vývoj ženských sekundárních pohl. znaků. 
• Stimuluje endometrium k nárustu 

Progesteron 

• patří mezi hormony gestageny 
• produkuje ho žluté tělísko,které vzniká přeměnou Graafova folikulu 
• působí na sliznici děložní, brání zrání dalších Graaf. folikulů (došlo-li k oplození 

vajíčka)  
• připravuje sliznici dělohy (cílový orgán)- přechod z proliferační fáze do fáze sekreční 
• zmohutnění myometria  
• působí na buňky mléčných žláz 

 

 



Plodové lůžko (placenta) 

Choriongonadotropin 

• vytváří se během těhotenství 
• působí na žluté tělísko a udržuje ho v činnosti 
• produkuje estrogeny 

 

TKÁŇOVÉ HORMONY 

Produkované tkáněmi trávící soustavy (žaludku, střeva):  

Gastrin 

• stimuluje kyselou žaludeční sekreci (HCl), při pH=1 se dále gastrin nevylučuje 
• produkován a uchováván ve specializovaných G buňkách ve stěně žaludku popř. 

v pankreatu 
• stimulace produkce pepsinogenu, sekretinu; žluče v játrech 
• stimulace sekrece pankreatických enzymů a mucinu 

Sekretin 

• peptid produkovaný ve dvanáctníku v tzv. Lieberkuhnových kryptách 
• regulace kyselosti (vylučování HCl) – inhibuje G-buňky 
• první objevený hormon (1905) 
• stimulace produkce žluči v játrech 
• spouští vylučování inzulinu do krve 
• ovlivňuje činnost pankreatu 

Pankreozym 

• vyvolává tvorbu šťávy bohaté na pankreatické enzymy 

 

Produkované ledvinami:  

Renin 

• produkce v kůře ledvin 
• rovnováha mezi ztrátami Na+ v ledvinách a jeho potřebami pro udržení stálého objemu 

tělních tekutin 
• ovlivňuje sekreci aldosteronu z kůry nadledvin 
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Stavba a funkce smyslové soustavy 
 
• Ústrojí smyslové je úzce spjato s CNS, které neustále poskytuje informace o vnějším a 

vnitřním prostředí. 
• Čidla (analyzátory) vybírají z prostředí podněty: 

o Mechanické 
o Chemické 
o Tepelné 
o Elektromagnetické 
 

Čidlo (analyzátor) 
• Složeno ze tří částí: 

1. Z periferního konce se specializovanými buňkami s vysokou citlivostí – 
receptory, které se dále dělí na : 

• Exteroreceptory – přijímají podněty z vnějšího prostředí 
• Interoreceptory – přijímají podněty z vnitřního prostředí 
• Proprioreceptory – přijímají podněty ze svalů, šlach, kloubů 

2. Z dostředivých nervových drah, spojujících receptory s mozkovou kůrou. Tato 
spojení jsou tvořena třemi neurony: 

• Z neuronu vedoucího vzruch do míchy, 
prodloužené míchy, středního mozku. 

• Z neuronu vedoucího vzruch dále do thalamů 
mezimozku. 

• Z neuronu vedoucího vzruch z thalamů do 
mozkové kůry. 

3. Z korové části, kde je prováděn rozbor (analýza) informace. 
 
Receptory = smyslové buňky = specializované neurony, které přijímají podněty z vnějšího 
a vnitřního prostředí a kódují je ve vzruchy 

 
• Funkcí receptorů je přijímání podnětů (vzruchů), který je veden do korového centra, kde 

probíhá zpracování vzruchů – teprve v mozkové kůře vzniká počitek, vjem a poznání. 
 
Ústrojí zrakové 
 
Zrak je nejdůležitější smysl, asi 80% všech informací vnímáme zrakem. Orgánem zraku je 
oko (oculus), které je složeno z oční koule a přídatných orgánů oka. Zrakové ústrojí je citlivé 
na elektromagnetické vlnění o vlnové délce 400-760 nm, umožňuje vnímání světla, barev, 
tvaru, vzdálenosti předmětu a orientaci v prostoru (na vnímání různých typů informací se 
účastní více než 100 miliónů fotoreceptorových buněk (tyčinek a čípků) v každém oku 
uložených v sítnici). 
 
Vývoj zrakového ústrojí 
V embryonálním vývoji se zakládá jako váčkovitá vychlípenina mezimozku (z mezodermu). 
Když se tento váček dotkne povrchového ektodermu, přemění se vchlípením v oční pohárek. 
Ektoderm vytvoří v místě dotyku základ čočky a z vnitřní vchlípené stěny se vyvine sítnice. 
 
Oční koule (bulbus oculi) 
Oční koule je uložena v obličejové části lebky v očnici v tukové tkáni. 
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V hrotu očnice vystupuje z oka zrakový nerv a vstupuje tepna přivádějící krev pro celé oko, 
vstupují také nervy  pro svaly v oku. 
Oční koule má přibližně kulovitý tvar (nejdelší je předozadní směr – oční osa) a skládá se ze 
tří částí: 

1. Povrchová vrstva – tvořená bělimou a rohovkou 
2. Střední cévnatá vrstva – tvořené cévnatkou, řasnatým tělesem a duhovkou 
3. Vnitřní vrstva – světločivá sítnice 

Bělima (sclera) 
Bělima je tuhá, bílá vazivová blána tloušťky 0, 3 – 1 mm (u dětí namodralá, ve stáří nažloutlá 
od kapének tuku). Tvoří asi 4/5 povrchu oční koule. Na bělimu se upínají okohybné svaly. 
Vzadu bělimu prostupuje zrakový nerv. Vpředu bělima přechází v průhlednou rohovku 
(cornea), která je ve svislém směru vyklenutější než bělima. Pod bělimou je živnatka 
s vlásečnicemi. 
 
Rohovka (cornea) 
Rohovka není prostoupena cévami, je inervována. Rohovka je vyklenutější než bělima 
(podoba hodinového skla). Při dotyku rohovky se vybavuje nepodmíněný reflex – sevření 
víček. Špatné zakřivení rohovky – onemocnění astigmatismus. 
 
Živnatka (uvea) 
Živnatka obsahuje velké množství cév a pigmentových buněk – má hnědočervenou barvu. 
V zadní části je tvořena cévnatkou (choroidea), v přední části přechází v řasnaté tělísko 
(corpus ciliare). 
 
Cévnatka (chorioidea) 
Cévnatka vystýlá zadní 2/3 oční koule. Je červenohnědé barvy. Obsahuje cévy a buňky 
s hnědým pigmentem. Směrem dopředu vybíhá v kruhovitý val – řasnaté těleso (corpus 
ciliare)  s výběžky na nichž je zavěšena čočka. Z krve protékající kapilárami řasnatého tělesa, 
se tvoří komorová voda. 
 
Řasnaté tělísko (corpus ciliare) 
Řasnaté tělísko je paprsčitě uspořádaný val z hladké svaloviny. Na povrchu má četné 
výběžky, na něž je tenkými vlákny zavěšena čočka (stahy svalstva mění zakřivení čočky – 
akomodace čočky). Z krve protékající vlásečnicemi řasnatého tělíska se tvoří komorový mok. 
 
Duhovka (iris) 
Před řasnatým tělesem je kruhovitá clona – duhovka (iris), která má tvar kruhovitého terčíku 
z hladkého svalstva s kruhovým otvorem uprostřed – zřítelnice neboli zornice (pupila). 
Paprsčitě nebo kruhovitě uspořádaná hladká svalovina způsobuje rozšiřování nebo zužování 
zornice. V duhovce jsou pigmentové buňky, jejichž množství a hloubka uložení určuje barvu 
očí (modré oči mají pigmentu nejméně a je uložen ha povrchu, hnědé oči mají pigmentu 
nejvíce a je uložen v hlubších vrstvách) – tato pigmentová vrstva zabraňuje paprskům, aby 
vnikaly do oka jinudy než zornicí. 
 
Čočka (lens) 
Čočka je 4 mm silná, dvojvypuklá (bikonvexní), zavěšená na řasnatém tělísku. Její funkcí je 
lámat paprsky, aby se sbíhaly na sítnici – přesné vidění. Tahem vláken řasnatého tělesa se 
čočka zplošťuje nebo jejich ochabnutím se vyklenuje = akomodace čočky. Akomodace 
čočky umožňuje ostré vidění předmětů bližších než 5 m. Prostor mezi rohovkou a čočkou je 
rozdělen duhovkou na přední a zadní komoru oční, které jsou vyplněné komorovou vodou. 
Prostor mezi čočkou a sítnicí vyplňuje rosolovitý sklivec (corpus vitreum). 
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Sítnice (retina) 
Sítnice vystýlá vnitřek cévnatky. Je 0, 2 – 0, 4 mm silná, tvořena 4 vrstvami buněk. 
Vnitřní vrstva pigmentová přiléhá k cévnatce, pod ní jsou smyslové buňky sítnice – 
tyčinky (130 milionů) a čípky (7 milionů).  
Tyčinky: 

o Asi 130milionů 
o Umožňují vidění za šera 
o Jsou umístěny v okrajových částech sítnice, vůbec nejsou ve žluté skvrně 
o Jsou citlivější na světlo, ale nerozlišují barvy 
o Jejich činnost umožňuje oční purpur – rhodopsin (vzniká kombinací vitamínu A a 

bílkoviny opsinu), který se nachází v konečcích receptorových buněk, světlem se 
rozkládá a generuje v buňce elektrický impuls, ve tmě se rhodopsin opět obnovuje → 
citlivost očí závisí na množství v nich přítomného rhodopsinu. 

Čípky: 
o Asi 7 milionů 
o Umožňují barevné vidění – tři druhy čípků rozlišují tři druhy barev (modrá, zelená a 

červená) – jejich barevnými kombinacemi vznikají barevné vjemy 
o Schopnost rozlišovat barvy – barvocit 
o Poruchy barevného vidění - barvoslepost 
o Soustřeďují se především ve žluté skvrně 

 
Výběžky těchto buňek jsou spojeny vrstvou dvojpólových (bipolárních) buňek, které 
převádějí vzruchy z tyčinek a čípků na 4. vrstvu, tvořenou nervovými buňkami, jejichž 
neurity prostupují stěnou koule oční ve zrakovém nervu a vedou vzruchy do zrakových 
ústředí v mozku (týlní lalok). 
Slepá skvrna: Místo, kde vystupuje z oční koule zrakový nerv se nazývá slepá skvrna (místo 
bez tyčinek a čípků). 
Žlutá skvrna: Místo největšího nakupení čípků, je 4 mm zevně od slepé skvrny, je místem 
nejostřejšího vidění. 
 
Sklivec (corpus vitreum) 
Sklivec je vodnatá, řídce rosolovitá průhledná hmota, která vyplňuje většinu vnitřního 
prostoru oční koule. 
 
Oční komory 
Přední část oční koule je uvnitř přepažena duhovkou na přední komoru (mezi rohovkou a 
duhovkou) a zadní komoru oční (mezi duhovkou a čočkou). Komory jsou vyplněny 
komorovým mokem. Prostor mezi čočkou a sítnicí vyplňuje rosolovitý sklivec. 
 
Optická soustava oka 
Optickou soustavu oka tvoří rohovka, komorová voda, čočka s sklivec. Na rozhraní těchto 
prostředí se světelný paprsek láme – na sítnici se promítá ostrý, zmenšený, obrácený obraz 
pozorovaného předmětu. 
Poruchy lomivosti = refrakční vady: 

• Krátkozrakost (myopie) – větší zakřivení čočky nebo prodloužená optická 
osa oka – obraz vzniká před sítnicí. Vada se napravuje rozptylkami. 

 
 
 
 

• Dalekozrakost (hypermetropie) – nedostatečné vyklenutí čočky nebo 
zkrácená optická osa oka – obraz vzniká za sítnicí. Vada se napravuje 
spojkami. 
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Barevné vidění umožňují čípky ve žluté skvrně. Tři druhy čípků rozlišují modrou, červenou 
a zelenou – jejich kombinováním vznikají barevné vjemy. Schopnost rozlišovat barvy – 
barvocit. Poruchy barevného vidění – barvoslepost (dědičná) (nerozlišování červené a zelené 
– daltonismus). 
 
Vidění za šera umožňují tyčinky na okrajích sítnice. Nejsou ve žluté skvrně. Jsou citlivější 
na světlo, nerozlišují barvy. Činost tyčinek umožňuje oční purpur – rhodopsin (vitamín A + 
bílkovina opsin) obsažený v konečcích receptorových buňek. Světlem se rozkládá a generuje 
v buňce elektrický impulz, ve tmě se rhodopsin obnovuje. Citlivost očí závisí na množství 
rhodopsinu. 
 
Přídatné orgány oka 
Přídatné orgány oční jsou víčka, spojivka, ústrojí slzní, okohybné svaly. Podílí se na 
správné funkci oka. 
 
Spojivka (tunica conjuctiva) 
Slizniční blána sytě růžové barvy, ohybem přechází na oční kouli a kryje zpředu bělimu až po 
oktaj rohovky. Prostor mezi spojivkou víček a spojivkou oční koule je spojivkový vak. 
 
Slzní žláza 
Slzní žláza je uložena v očnicové dutině nad oční koulí na zevní straně. Otevírá se vývody do 
spojivkového vaku. Její sekret – slzy (lacrimae) (obsahují NaCl a lysozym) vymývají spojivku 
a jsou roztírány po rohovce, aby nevyschla a chrání ji před infekcí. Slzy se shromažďují ve 
vnitřním koutku oka, odtékají do slzního váčku a slzovodem do nosní dutiny. 
 
 
Horní a dolní víčko 
Volné okraje jsou kryty řasami, do jejichž pochvy ústí mazové žlázy (zánět se nazývá ječné 
zrno). 
 
Okohybné svaly 
Je jich 6 a jsou z příčně pruhované svaloviny. Pohybují oční koulí tak, aby obraz dopadal na 
sítnici v místě žluté skvrny. Jejich porucha je označována jako strabismus – šilhání. 
 
 
Poruchy zrakového ústrojí 
 
Krátkozrakost (myopie) 

o Refrakční vada (porucha lomivosti) 
o Obraz vzniká před sítnicí – upravuje se rozptylkami 
o Vidí dobře na blízko, špatně na dálku 

Dalekozrakost (hypermetropie) 
o Refrakční vada (porucha lomivosti) 
o Obraz vzniká za sítnicí – upravuje se spojkami 

Barvoslepost 
o Porucha barevného vidění 
o Nejčastěji daltonismus – neschopnost rozlišovat červenou a zelenou barvu 
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Astigmatismus 
o Špatné zakřivení rohovky – dvojité vidění 

Šedý zákal (katarakta) 
o Onemocnění čočky – snižuje se její průhlednost – dá se odstranit chirurgicky a její 

funkci nahradit brýlemi 
Zelený zákal (glaukon) 

o Způsobený zvýšením nitroočního tlaku – může vést až ke slepotě 
Šilhání (strabismus) 

o Způsobeno poruchou okohybných svalů nebo jejich nervů 
Ječné zrno 
 
Schematický průřez oka  

 

1 horní víčko, 2 mazová žláza, 3 rohovka, 4 duhovka, 5 řasnaté těleso, 6 spojivka, 7 sklivec, 
8 sítnice, 9 cévnatka, 10 bělima, 11 okohybný sval, 12 zrakový nerv, 13 čočka  

 

 
Krátkozrakost a dalekozrakost  

 

normální oko  

 

dalekozraké oko  
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korekce spojkou  

 

krátkozraké oko  

 

korekce rozptylkou  
 

 
 
Ústrojí sluchové 
 
Umožňuje rozlišovat zvuky, které vznikají kmitáním pevných těles. Kmitání je přenášeno ke 
sluchovému ústrojí prostřednictvím vlnění. Člověk rozlišuje zvuky 16 – 20 000 Hz. 
Ucho (auris) se člení anatomicky i funkčně na :  

• Ucho zevní 
• Ucho střední 
• Ucho vnitřní 

Zevní ucho (auris externa) 
Zevní ucho se skládá z boltce a zevního zvukovodu a bubínku. Slouží k zachycování a vedení 
zvuku. 
 
Boltec 
Slouží k zachycování zvukových vln 
Je tvořen elastickou chrupavkou pokrytou kůží, v podkožním vazivu chybí tuk 
Dolní konec boltce tvoří ušní lalůček, do nějž chrupavka nezasahuje 
 
Zevní zvukovod 
Pokračování boltce 
Zakřivená, 2, 5 cm dlouhá trubice 
Vystlán jemnou kůží s četnými mazovými žlázami – žlutohnědý maz 
Vede zvukové vlny k bubínku, rezonancí se některé zvuky zesilují 
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Bubínek (membrana tympani) 
Tvoří rozhraní mezi zevním a středním uchem 
Pružná a inervovaná, asi 0, 1 mm silná blána, která se zvukovými vlnami přicházejícími 
zvukovodem rozkmitá. 
Na jeho zevní stranu přechází tenká kůže zvukovodu, střední vrstva je vazivová, vnitřní vrstva 
je pokračováním slizniční výstelky bubínkové dutiny. 
 
 
Střední ucho (auris media) 
Střední ucho je dutina ve spánkové kosti, spojená Eustachovou trubicí s nosohltanem. Ve 
středním uchu jsou 3 sluchové kůstky:  

o Kladívko (Malleus) 
o Kovadlinka (Incus) 
o Třmínek (Stapes) 

o Kladívko je svým držátkem přirostlé k bubínku, druhým koncem je kloubně spojeno 
s kovadlinkou a ta je spojena s třmínkem. Báze třmínku je připojena na oválné okénko na 
rozhraní středního a vnitřního ucha. 

o Mezi plochou bubínku (50-90mm2) a malou ploškou třmínku (3mm2) je velký nepoměr 
kůstky tvoří systém pák, který takto pohyby bubínku koncentruje na malou plochua 
dosahuje až  třicetinásobné zvětšení síly kmitu. 

 
Vnitřní ucho (auris interna) 
Vnitřní ucho je uloženo v dutinách kosti skalní – kostěný labyrint. 
• Kostěný labyrint 

o Kostěný labyrint se skládá ze 3 polokruhovitých kanálků, z předsíně a 
hlemýždě (ze středoušní dutiny do předsíňové části vedou 2 okénka – oválné 
(do něhož je vsazen třmínek) a kulaté). 

o Jeho dutiny jsou vyplněny perilymfou, v níž se vznáší blanitý labyrint (vlastní 
smyslový orgán)  

o Blanitý labyrint 
• Je tvořen 2 váčky:  

o vejčitým se 3 polokruhovitými chodbami  
o kulatým na nějž je napojen hlemýžď 
o Blanitý labyrint je vyplněn endolymfou. 

o Předsíň (vestibulus) 
• Ze středoušní dutiny do předsíňové části vedou 2 okénka – 

oválné (do něhož je vsazen třmínek) a kulaté (uzavřené tenkou 
vazivovou blánou) 

o Hlemýžď (cochlea) 
• Blanitá, vazivová, slepě končící trubička se 2, 5 závity 
• Obsahuje vlastní sluchový orgán - Cortiho orgán 
• Spodní stěnu hlemýždě tvoří vlákna spodinové blanky – na ní 

šikmé Cortiho sloupce, který obsahuje osinkové buňky – k nim 
se větví sluchový nerv 

 
 

Vnímání zvuku 
Kmity z bubínku se přenesou sluchovými kůstkami na oválné okénko a jím na perilymfu. 
Chvění perilymfy působí na vlákna spodinové blanky, která se rozkmitá. Osinkové buňky 
naráží na krycí membránu – podráždění. Hlubší tóny rozechvívají spodinová vlákna ve 
vrcholových závitech, vysoké tóny v počátečních závitech. 
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Schematický průřez ucha  

 

1 boltec, 2 zevní zvukovod, 3 bubínek, 4 sluchové kůstky středního ucha, 
5 polokruhové kanálky, 6 předsíňohlemýžďový nerv, 7 kostěný hlemýžď, 8 tepna, 

9 Eustachova trubice, 10 dutina středního ucha, 11 kost skalní  
 

 
Sluchové kůstky  

 

1 kladívko, 2 kovadlinka, 3 třmínek  
 

 
Blanitý labyrint  

 

1 polokruhové trubičky, 2 baňky, 3 vejčitý váček, 4 kulovitý váček, 
5,7 nerv předsíňohlemýžďový, 6 nerv lícní, 8 blanitý hlemýžď  
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Ústrojí rovnovážné (statokinetické) 
 
Je součástí vnitřního ucha. Dělí se na :  

• Čidlo statické (vnímání polohy) 
• Čidlo kinetické (vnimání pohybu) 

 
Statické čidlo 
Receptory uloženy v kulatém a vejčitém váčku blanitého labyrintu. V labyrintu jsou epitelové 
buňky s vlákny zanořenými do vrstvičky s krystalky vápenatých solí (statokonií). Při změně 
polohy hlavy se vlivem gravitace krystaly vychylují a dráždí vlákna. 
 
Kinetické čidlo 
Receptory uloženy v ampulách polokruhových chodeb, uvnitř buňky s vlákny. Vlákna jsou 
drážděna pohybem endolymfypři změně polohy hlavy. 
Vzruch z receptorů je osmým mozkovým nervem přiváděn do mozkového kmene a dále do 
mozkové kůry. 
 
 
Ústrojí čichové 
 
Receptory čichu jsou čichové buňky s vláskovitými výběžky v horní části dutiny 
nosní.Čichové ústrojí je drážděno pachovými látkami rozptýlenými ve vzduchu. Neurity 
čichových buněk tvoří vlákna čichového nervu, vlákna procházejí otvory v čichové kosti do 
lebeční dutiny a končí na spodní straně čelních laloků koncového mozku. U člověka je 
čichové centrum překryto Brockovým centrem – slabá rozlišovací schopnost. 
Čichový epitel  

 

1 hlen, 2 čichová buňka, 3 nervová vlákna  
 
 
 
Ústrojí chuťové 
 
Tvořeno chuťovými pohárky v epitelu jazyka, měkkém patře a horní části hltanu. Chuťové 
pohárkovité buňky jsou omotány vlákny mozkových nervů. Jsou drážděny látkami 
rozpustnými ve slinách. Rozlišujeme 4 základní chutě – 4 druhy receptorů reagujících na 
sladkou, slanou, kyselou a hořkou chuť). 
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• Sladké a slané látky – hrot jazyka 
• Kyselé a sladké látky – okraje jazyka 
• Hořké látky – kořen jazyka 

Chuťový pohárek v jazyku  

 

1 chuťová buňka, 2 nervová vlákna  

 
Ústrojí kožní smyslové 
 
Zajišťují povrchové čití, souhrně se tato čidla nazývají kožní analyzátory (receptory pro 
chlad, teplo, bolest, tlak a dotyk). 
• Chlad 

o Receptorů chladu je asi 250 000, jsou uloženy pod pokožkou (blíže k povrchu 
těla). 

o Krauseho tělíska – vyskytují se ve sliznici rtů, dutině ústní, nosní, ve spojivce 
oka … 

• Teplo 
o Receptorů je asi 20x méně než chladových, uloženy hlouběji ve škáře a 

podkožním vazivu 
o Ruffiniho tělíska 

• Dotyk a tlak 
o Receptory reagují na mechanické podněty, na jejich činnosti závisí hmatová 

schopnost, nejvíce je jich na bříškách prstů, na dlani a plosce nohy. 
o Meissenerova tělíska – uloženy v papilách škáry těsně pod pokožkou 
o Paciniho tělíska – uloženy ve škáře a podkožním vazivu (také srdce a slinivka), 

je jich asi 500 000 a reagují na tlak a chvění. 
o Vater-Paciniho tělíska – regují na tah a tlak 

• Bolest 
o Volná nervová zakončení jsou umístěna téměř ve všech tkáních (kůže, vnitřní 

orgány). Bolestivý podnět obvykle vyvolává obranný reflex (podněty 
vyvolávající bolest mají chemickou povahu, jsou to látky uvolněné z poraněné 
nebo nemocné tkáně, hluboká bolest vychází z vnitřních orgánů). 

 
Chemoreceptory 
 
Reagují na chemické podněty, mají vztah k nejzákladnějším funkcím organismu (k orientaci, 
vyhledávání a přijímání potravy, k regulaci dýchání). 
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Chemoreceptory ovlivňující dýchání 
V místech, kde se štěpí krkavice – citlivé na obsah kyslíku a oxidu uhličitého v krvi. 
Informace jsou vedeny nervy do mozkového kmene a k dýchacímu centru v prodloužené 
míše. Dýchací centrum obsahuje receptory citlivé na změnu pH krve. 
 
Ústrojí proprioceptivní 
 
Proprioreceptory jsou uloženy ve svalech, šlachách a kloubních pouzdrech. Rozlišujeme: 

o Svalová vřeténka 
o Šlachová tělíska – tvořena rozvětveným nervovým zakončením mezi šlachovými 

vlákny 
Zajišťují hluboké čití (propriorecepci) – mají základní význam pro řízení svalového napětí 

 
 
 
 


	Cibulkova somatologie
	Cibulkova_Somatologie_text
	Cibulkova somatologie
	Somatologie text
	Ontogeneze a fylogeneze cloveka
	Diferenciace zárodečných listů:
	Ektoderm (vnější zárodečný list): nervový systém, hypofýza, dřeň nadledvin,  kůže a její součásti, oči a uši
	Entoderm (vnitřní zárodečný list): trávící soustava, játra, slinivka břišní, dolní část dolních cest dýchacích
	Mezoderm : svaly, kostra, cévní soustava, slezina, vylučovací soustava, pohlavní soustava
	Porod
	Historie:


	histologie
	Tkáně pojivové
	Rozlišení kostí podle vláken:

	Trofická pojiva
	- 3% minerální sl.
	Krevní buňky – erytrocyty – obsahují hemoglobin
	Tkáň svalová
	Tkáň nervová
	Neuron – základní morfologickou a funkční jednotkou nervové tkáně
	- tvořen tělem neurocyt, výběžky dendrity – více, bohatě rozvětvené,


	KOSTRA
	Soustava svalova
	STAVBA A FUNKCE TRAVICI SOUSTAVY
	Trávící soustava
	Vitaminy rozpustné ve vodě

	Název

	VYLUČOVACÍ SOUSTAVA
	Ledviny (renes, nefros)
	Nefron
	Krevní zásobení ledviny
	Činnost glomerulů
	Činnost tubulů:
	Moč (urina)
	Odvodné močové cesty
	Řízení činnosti ledvin


	Rozmnozovaci soustava
	Vejcovod (tuba uterina)

	DÝCHACÍ SOUSTAVA
	Vedlejší dutiny nosní (sinusy)
	Nosohltan (nasopharynx)
	Střední (ústní) část (oropharynx)
	Hrtanová část hltanu
	Hlasové ústrojí (hlasivky)
	Růst hrtanu
	Vnitřní stavba plic
	Povrch plic
	Mechanika dýchání
	Řízení dýchání
	Obranné dýchací reflexy

	1.5. Přenos O2 a CO2
	Přenos CO2


	KREV,CS
	Krevní plasma
	CÉVY 
	Srdeční ozvy
	NEMOCNĚNÍ CÉV
	Tkáňový mok


	KOŽNÍ SOUSTAVA
	KOŽNÍ SOUSTAVA
	Kůže (cutis, derma)
	Stavba kůže
	Kožní deriváty
	Funkce kůže
	Nemoci kůže


	HORMONALNI SOUSTAVA
	Mezi ně patří následující hormony:

	SMYSLY



