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Oběhová soustava 1 –
Tělní tekutiny



1. Funkce a tělní tekutiny

- protékají jí tělní tekutiny

Typy tělních tekutin:

1) Nitrobuněčná (intracelulární) 
- tekutina uvnitř buněk
- tvoří 40 % hmotnosti všech tělních 

tekutin



1. Funkce a tělní tekutiny

Typy tělních tekutin:

2) Mimobuněčná (extracelulární)
a) cévní - krev (6 – 9 %) – proudí v uzavřené cévní 

(oběhové) soustavě
- míza - malé množství (proudí v uzavřené 
mízní soustavě – ta je napojena na soustavu cévní)

b) mimocévní – tkáňový mok (asi 13,5%) – tekutina okolo 
buněk, orgánů,…

- zbytek tvoří voda v různých částech organismu (př. voda v 
žaludku, slinách, močovém měchýři,…)



2.1 Krev a její funkce

- tekutina proudící v uzavřené cévní soustavě

Funkce: 1) přivádí ke tkáním kyslík z plic
2) přivádí živiny z tenkého střeva do jater
3) přivádí ke tkáním živiny z jater
4) odvádí z tkání oxid uhličitý do plic
5) odvádí z tkání odpaní látky do ledvin
6) rozvádí po těle hormony
7) podílí se na imunitě (obsahuje protilátky)
8) podílí se na termoregulaci



2.2 Množství a vlastnosti krve

- dospělý člověk 5 – 6 litrů
- neustále se obměňuje – denně se vytvoří 

asi 50 ml nové krve (tzn. obmění se 
třikrát do roka)

- pH krve je 7,4 (je určené množstvím 
anorganických látek v krvi (Na+, Cl-, Ca+2)

- krev se podílí na udržování homeostázi 
(stálého vnitřního prosředí)



2.3 Složení krve

1) Krevní  plazma

2) Krevní tělíska (buňky) – červené krvinky, bílé 
krvinky a krevní destičky

- poměr - plazma : krevní tělíska = hematokrit
- muži mají 46 % krevních tělísek
- ženy 41 %



Složení krve



Krevní plazma

1) Krevní  plazma = nažloutlá tekutina 
(asi 3 litry)
Složení: a) anorganické látky
voda – asi 90 % krevní plazmy
ionty – 1 % (Na+, Cl-, Ca+2, HCO3

-, 
Mg+2,…)



Krevní plazma
b) organické látky – asi 9 %
- bílkoviny - proteiny (většina) – albuminy (transportní 

bílkovina), globuliny (protilátky)
- cukry (sacharidy) – glukóza

- hladina glukózy je regulovaná hormonálně (hormony inzulin 
a glukagon)
- optimální hladina glukózy v krvi 5,5 milimol/litr krve

- tuky (lipidy) – např. cholesterol
- optimální hodnota je do 6,2 milimol/litr krve, váže se na 
transportní proteiny, v krvi je několik typů cholesterolu (HDL 
cholesterol, LDL cholesterol)
- HDL cholesterol (high density lipoprotein = vysokohustotní 
lipoprotein) je škodlivý, usazuje se na stěnách cév – riziko 
vzniku kardiovaskulárních (srdečně-cévních onemocnění)



1) Červené krvinky

2) Bílé krvinky

3) Krevní destičky

2) Krevní tělíska



Krevní tělíska - vznik



3 Závěrečné opakování



Jaké krevní buňky jsou na obrázku?



Odpověz na otázky

1) Jaké funkce krve znáš?
2) Na jaké tři druhy dělíme mimobuněčné tělní 

tekutiny?
3) Co je to cholesterol?
4) Co je to glukóza a který hormon reguluje její 

množství v krvi?
5) Kolik litrů krve člověk průměrně má?
6) Co je to hematokrit?
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