
7 (7) OBĚHOVÁ SOUSTAVA A SRDCE 

Oběhová soustava prostřednictvím tělních tekutin 
zabezpečuje: 
 Transport živin, hormonů, vitamínů, iontů a O2 do tkání.  
 Odvod zplodin látkového metabolismu (hlavně CO2) z tkání. 
 Obrannou (imunitní) reakci organismu. 
 Cirkulaci krve v cévách. 
 

TĚLNÍ TEKUTINY 
 Jsou roztoky anorganických a organických látek. 
 Základní složkou je vždy voda.  
 Udržují stálé vnitřní prostředí tzv. – homeostázu - přibližně konstantní obsah 
iontů připomínající svou koncentrací mořskou vodu. 
Tělní tekutiny můžeme rozdělit na: 
NITROBUNĚČNÉ (intracelulární) - obsahují velké množství iontů (K+, Mg2+) a 
fosforečnany. 
MIMOBUNĚČNÉ (extracelulární) – nachází se v mezibuněčných prostorách a 
v cévách - obsahují ionty (Na+, Cl-, Ca2

+ a HCO3
-) glukózu, mastné kyseliny, 

aminokyseliny a plyny (CO2 a O2). 
Mimobuněčnou tekutinu dále dělíme na: 
Tkáňový mok - vyplňuje mezibuněčné prostory tkání, má objem cca 10,5 l. 
Krev a míza - proudí v cévách, bez krevních buněk má objem cca 3,5 l.  
(Jednotlivé tekutiny jsou od sebe oddělené, ale mohou se vzájemně doplňovat a 
prolínat. Přenos látek mezi tělní tekutinou a tkání se děje prostřednictvím vlásečnic 
– velmi jemných tenkostěnných cév, které umožňují transport látek na principu 
difuse – látky proudí ve směru koncentračního spádu z oblasti vyšší koncentrace 
do oblasti s nižší koncentrace. Látky putují jak z tělních tekutin do tkání, tak i 
obráceně (např. CO2)). 
 

Krev  
 Objem je cca 5,5 l. (Ženy mají o cca 10% 
méně krve než muži, protože mají méně 
červených krvinek.) 
 Krev tvoří krevní plazma a krevní buňky. 
Krevní plazma - má nažloutlou barvu a 
neobsahuje krevní buňky. 91% tvoří voda, 9% 
látky v ní rozpuštěné (bílkoviny, glukóza, soli a 
speciální látky – např. hormony). PH plazmy je 
cca 7,4. 
Krevní buňky - dělíme je do tří skupin: 
červené krvinky, bílé krvinky a krevní destičky 
 
ERYTROCYTY – ČERVENÉ KRVINKY  
 cca 5x1012/l jich najdeme u mužů, u žen jich je méně – 4,5x1012/l.  
 Jsou to ploché bezjaderné buňky napěchované molekulami hemoglobinu - 
(červené barvivo obsahující molekuly železa, je hlavním přenašečem kyslíku a CO2). 



 Vznikají v kostech v červené kostní dřeni.  
(Ke správné tvorbě krvinek je potřeba 
dostatečný přísun bílkovin, železa a vitamínu 
B12. V případě nedostatku některých těchto 
látek může dojít k chudokrevnosti – anémii.)  
 Žijí cca 120 dní. Pak se rozpadají v játrech a slezině za vzniku žlučových barviv. 
  
Krevní skupiny V membránách erytrocytů jsou přítomny specifické antigeny 
označované jako aglutinogeny A a B, které mohou reagovat se specifickou látkou 
obsaženou v krevní plazmě – aglutininem anti - A nebo anti – B. Při rekci 
aglutinogenů s příslušným aglutininem dochází ke shlukování erytrocytů (srážení 
krve) a následné hemolýze – rozpadu červených krvinek. 
Podle přítomnosti aglutinogenů v  erytrocytech rozlišujeme čtyři krevní skupiny: 

 
Krom již zmíněných aglutinogenů A a B mohou v membránách erytrocytů existovat i 
další specifické antigeny, z nichž ten nejvýznamnější je tzv. Rh – faktor. Jestliže je 
tento faktor přítomen, pak je krev označována jako Rh – pozitivní (85% populace), 
pokud není, pak se jedná o krev Rh – negativní. 
 
LEUKOCYTY – BÍLÉ KRVINKY  
 Průsvitné jaderné buňky zajišťující obranu 
organismu (imunitu) 
  Je jich mnohem méně než červených 
krvinek cca – 8x109/l.  
 Jejich počet v krvi není stabilní a může 
se rychle měnit – (např. při infekcích, 
zánětech ale i těžké fyzické práci)  
 Vznikají v kostní dřeni, ale také: v játrech, 
slezině, brzlíku i mízních uzlinách.  
 Většina z nich je schopná fagocytózy – 
pohlcení cizorodé částice.  
(makrofágy pohlcují cizorodé částice bez 
rozdílu původu – mrtvé buňky, prachové čá-
stice, bakterie atd. Tento typ imunity označujeme jako tzv. nespecifickou imunitu) 
 Jiné bílé krvinky – lymfocyty T a B -  ničí za pomoci buněčných jedů jen určité 
konkrétní specifické buňky a částice (bakterie, viry, nádorové buňky atd.) Tyto 
speciální buňky mohou v krvi žít po celý život člověka a mají za úkol tzv. specifickou 
imunitu.  
 

TROMBOCYTY – KREVNÍ DESTIČKY  
 Působí při zástavě krvácení. 
 Vznikají v kostní dřeni, je jich cca 250x109/l.  
 Jsou to odštěpky velkých buněk (megakaryocytů).  
Shlukují se v ráně a způsobí srážení krevní bílkoviny – 
fibrinogenu na fibrin, který vytváří síť vláken, kam se 
zachycují další trombocyty.  
 

Označení krevní 
skupiny 

Erytrocyt obsahuje 
v membráně aglutinogen 

Krevní plazma obsahuje 
aglutinin 

A A anti-B 

B B anti-A 

AB A i B - 

0 - anti-B i anti-A 



OBĚHOVÁ SOUSTAVA 
 Zajišťuje pomocí srdce a 
cév oběh krve v cévách, 
rozlišujeme ji na otevřenou a 
uzavřenou. 
Otevřená OS  
Tělní tekutina se rozlévá do 
mezibuněčných prostorů tká-
ní. Přesto se v hřbetní části 
často nachází ještě pulsující 
céva, která zajišťuje alespoň 
minimální oběh tělní tekutiny.  
Uzavřená OS  
Tělní tekutina je uzavřená 
v cévách, které společně se srdcem vytváří uzavřený celek. Tento typ oběhové 
soustavy najdeme u kroužkovců a všech obratlovců. U člověka rozdělujeme oběh na 
malý plicní a velký tělní.  
 

CÉVY   
Rozlišujeme je na vlásečnice, tepny a žíly. 
Tepny -  jsou na vnější straně tvořeny vazivovou 
blánou. U velkých tepen nacházíme především 
kolagenní a elastická vlákna doplněná hladkou 
svalovinou.  Proudění okysličené krve v tepnách 
obstarává srdce a hladké svalstvo tepen. 
Žíly – jsou stejně jako tepny na povrchu kryté 
vazivovou blánou. Na rozdíl od tepen však 
obsahují (hlavně ty velké v dolních končetinách) 
kapsovité chlopně bránící zpětnému toku krve.  
Proudění neokysličené krve v žilách napomáhá 
především práce svalů – svalová pumpa (důležitý 
pravidelný pohyb), činnost srdce a negativní 
nitrohrudní tlak.   
Vlásečnice – povrch tvoří jednoduchá vrstva 
výstelkových buněk umožňující snadný průnik látek 

mezi tkání a krví. Průměr kapilár = 8 nanometrů.  
  

SRDCE  
 Je uložené ve vazovitém vaku – osrdečníku 
 Svalstvo srdce se podobá svalstvu příčně 
pruhovanému. (Obsahuje však jen krátké buňky 
propojené můstky a neovládáme ho vůlí.)  
 Nervový systém, který srdce řídí nazýváme - 
Srdeční automacie. Její nervová centra - SA a AV 
uzly (sinoatriální a atrioventrikulární uzel)  - 
umístěné přímo v srdci vytváří elektrické impulzy, 
které zajišťují pomocí nervů (Hisův svazek, 
Tawarova raménka a Purkyňova vlákna) jeho 
pravidelné stahy. 
 Základní činností srdce je vypuzování krve do 
malého plicního a velkého tělního oběhu.  
 Srdeční činnost má dvě základní období, která 
se pravidelně střídají – systolu a diastolu.  
Systola - představuje srdeční stah, ten trvá cca 



0,3s a krev je při ní vypuzována z pravé komory do plic a z levé komory do 
aorty a celého těla.  
Diastola - následuje po systole, je obdobím relaxace, při které srdeční sval 
odpočívá a komory se plní krví. Diastola trvá cca 0,5s.  
Chlopně – zabraňují zpětnému toku krve při systole (zabraňují tomu, aby se krev 
vracela ze síní do žil a z komor do předsíní.) 
 Srdeční činnost se projevuje tepem – pravidelnou systolou síní a komor.  
Tep je velmi proměnlivá veličina a mění se 
v závislosti na psychické a fyzické aktivitě, věku 
člověka, jeho zdraví a fyzické kondici.  
Normální tepová frekvence se pohybuje okolo 
70 tepů /minutu a dokáže ji výrazně ovlivnit 
třeba jen to, že se najíme. U živočichů se puls 
mění hlavně v souvislosti s velikostí - kolibříci až 
1000, velcí savci a želvy 10 – 50. 
 EKG (elektrokardiogram) – graficky za-
znamenává chod srdce - znázorňuje jednotlivé 
fáze činnosti srdce na základě šíření elektrické 
aktivity. EKG je společně s poslechem srdce a 
měřením tlaku základní lékařskou diagnostikou 
srdeční činnosti. 
 

TLAK KRVE  
 Vyjadřuje sílu, kterou působí krev na stěnu cévy, jíž protéká.  
 Tlak je v různých částech krevního řečiště odlišný.  
 Běžně se tlakem krve míní tlak krve ve velkých tepnách. Tlak se zvláště ve 
velkých cévách mění také v závislosti na čase - nejvyšších hodnot dosahuje ve 
vypuzovací fázi srdeční akce (systolický tlak), nejnižších ve fázi plnění srdečních 
komor (diastolický tlak). 
 Krevní tlak se proto zapisuje jako dvě čísla oddělená lomítkem - (120 / 75). První 
hodnota je systolický tlak, druhá diastolický. Je vyjadřován v Torrech (milimetrech 
rtuťového sloupce). 
Vysoký krevní tlak (arteriální hypertenze) nastává, pokud systolický arteriální tlak 
opakovaně dosahuje hodnot nad 140/90. Při dlouhodobém vysokém tlaku jsou 
ohroženy cévy, srdce a další orgány a tento stav je třeba léčit.  
Nízký krevní tlak (arteriální hypotenze) nastává tehdy, pokud jsou hodnoty 
systolického tlaku krve dlouhodobě pod 100/65. Nízký krevní tlak má za následek 
snížení prokrvení tkání a orgánů lidského těla. Průvodním jevem nízkého tlaku jsou 
závratě, potivost a pocit chladu.  
 

LYMFATICKÁ (MÍZNÍ) SOUSTAVA  
 Tvoří ji míza, mízní cévy a mízní uzliny. Má za úkol: 
 odvod přebytečného tkáňového moku z tkání zpět do krve. 
 odvod tuků v podobě kapének z trávicí soustavy do horní duté žíly. 
 obrannou reakci organismu – imunitu. 

 
IMUNITA – soubor obranných rekcí organismu zprostředkovaných leukocyty (bílými 
krvinkami) a specifickými bílkovinami (imunoglobuliny). 
 Centry obranné reakce jsou mízní uzliny, které zachycují cizorodé částice a za 
pomoci leukocytů se je snaží odbourávat. 
 Největší koncentrace mízních uzlin je v oblasti dutiny břišní (cca 60%), krku, a 
třísel atd. 



 Mízní uzliny představují bariéru šíření infekce. V uzlinách zasažených infekcí 
může probíhat zánět, na základě kterého uzlina zduří a je bolestivá (zánět mízních 
uzlin v krku – angína).  
 Pro správné fungování imunity je důležitá 
pravidelná fyzická aktivita, pobyt na čerstvém 
vzduchu, dodržování pravidel životosprávy, 
vyvážená a pestrá strava, správná symbiotická 
mikrofóra našeho těla a psychická rovnováha. 
 Podle toho, jak imunitu získáváme, ji 
rozdělujeme na vrozenou a získanou. 
Vrozená imunita  - je nám dána od narození. Takto 
působí třeba horečka, která ničí mikroorganismy 
zvýšením tělesné teploty bez ohledu na původce. 
Funguje i prostřednictvím bílých krvinek, které 
zajišťují tzv. nespecifickou imunitu. 
Získaná imunita – vytváří se během našeho života 
– především v dětství. V prvních dnech života je 
klíčové mlezivo (prvotní mateřské mléko s vysokým 
podílem imunitních látek matky, které novorozence 
chrání před viry, bakteriemi i plísněmi).  
 V dalším období se imunita vyvíjí hlavně 
setkáváním s okolním prostředím, které je plné 
mnoha antigenů (pevných částic, chemických látek 
a mikroorganismů vyvolávajících imunitní odezvu).  
 Důležité je také prodělání tzv. dětských 
infekčních nemocí (plané neštovice). 
Pasivní imunizace - specifická forma získané 
imunity, která se vytváří očkováním. Do těla se 
vpraví oslabená forma původce nemoci a člověk si i 
bez jejího prodělání sám vytvoří vůči tomuto 
onemocnění odolnost. (Očkování proti tuberkulóze, 
vzteklině, žloutence a, b atd.) 
Alergie – nepřiměřená forma imunitní odezvy 
organismu vůči látkám, mikro-organismům nebo 
částicím různých materiálů. Imunitní systém de 
facto napadá vlastní organismus a poškozuje ho.  
 Vědci se shodují, že za rozmachem tohoto problému ve 20. a 21. století stojí 
zhoršené životní prostředí i přehnaná sterilita (čistota) toho, kde lidé žijí a z toho 
vyplývající zmatky nezaměstnaného obranného systému „nudí se a vymýšlí 
nesmysly“.  
Nejběžnější autoimunitní choroby: atopický ekzém, lupénka, senná rýma, 
celiakie, astma, Cronova nemoc atd.  
 
K mízní soustavě patří ještě některé další orgány: 
Slezina  

 Je největší mízní orgán těla (pro člověka 
postradatelný). 

 Denně jí proteče až 350 l krve. 
 Slouží částečně jako zásobárna krve 

(má obsah cca 300ml). 
 Slezina odbourává cca 90% 

opotřebovaných červených krvinek. Při 
velké námaze (běh) ji můžeme pociťovat 
jako silné píchání v levém bok. 



Brzlík (thymus)  
 Je aktivní v dětství a dospívání, později degeneruje. 
 Dochází v něm k dozrávání „školení bílých krvinek - T- lymfocytů. 
 Brzlík je odpovědný za specifickou imunitu člověka.  


