
8. ročník

Př – do 3. 4.
1. Do sešitu si udělej výpisky o trávící soustavě, žlázách s ní spojených 

a nemocech. Výpisky najdeš pod bodem č. 2.

2. Přečti si kapitolu o enrgetické rovnováze v učebnici str. 82 - 83 a 
odpověz PÍSEMNĚ do svého sešitu na otázky dole na str. 83.
Vypracované odpovědi na otázky v sešitě vyfoť a POŠLI MAILEM 
NEJPOZDĚJI DO PÁTKU 3.4. DO 12. H na školní mail 
navratil@skolatroubky.cz Mail nazvi svým jménem a předmětem.

TRÁVÍCÍ SOUSTAVA

Funkce trávicí soustavy
- příjem potravy, její rozmělnění a chemické rozštěpení (pomocí enzymů) na základní živiny
- vstřebání základních živin
- odstranění nepotřebných zbytků

Trávicí soustava má podobu trávicí trubice, která začíná ústním otvorem, je rozčleněna na několik 
úseků a končí řitním otvorem:

1. Dutina ústní
A) Zuby – funkce: ukousnutí a rozmělnění potravy

- řezáky, špičáky, třenové, stoličky
- mléčný (dětský) chrup = 20 zubů (chybí třenové a „8“), 

zubní vzorec: 2 řezáky / 1 špičák / 2 stoličky
- dospělý (trvalý) chrup = 32 zubů (často jen 28, chybí „8“),
- zubní vzorec: 2 řezáky / 1 špičák / 2 zuby třenové / 3 stoličky
- stavba: 

o zubovina: základ hmoty zubu, stavbou podobná kostní tkáni
o dřeň: uvnitř zubu, prokrvená a citlivá, zajišťuje výživu zuboviny
o sklovina: kryje a chrání korunku, vysoký podíl anorganických látek –

velmi tvrdá a křehká
o tmel: na povrchu kořenu, upevňuje kořen

v čelisti
o korunka – krček – kořen 

- zubní kaz = bakterie rozkládají cukry na kyseliny a ty
poškozují z. sklovinu

- paradentóza = onemocnění dásní, neléčení →
předčasná ztráta chrupu



B) Jazyk – funkce: rozmělňuje a formuje sousta
- chuťové pohárky (slané, kyselé, sladké, hořké)

C) Slinné žlázy – 3 páry (příušní, podčelistní, podjazykové) + další malé ve sliznici
- zvlhčují potravu
- složení: voda, hlen a enzym štěpící škrob (ptyalin)

2. Hltan
- spojuje ústa a jícen → polykání
- měkké patro + hrtanová příklopka
- místo, kde se kříží trávicí a dýchací cesty (ty jsou

chráněny hrtanovou příklopkou)
- hladká svalovina (neovladatelná vůlí) posouvá sousto

dál do jícnu
3. Jícen

- dlouhá trubice, která má ve stěnách vrstvu hladké
svaloviny

- posun potravy pomocí stahů hladké svaloviny
(peristaltické pohyby)

- v nouzi může fungovat i opačným směrem (zvracení)
4. Žaludek

- umístěn v levé horní části břišní dutiny, pružný, maximální objem 2 až 3 litry
- hlavní funkce: skladování potravy, její promíchání a zahájení trávení pomocí žaludeční 

šťávy 
- složení žaludeční šťávy:

a)  voda
b)  kyselina chlorovodíková (HCl) → rozvolňuje vlákna masa a ničí bakterie
c)  enzym pepsin → štěpí bílkoviny
d)  ochranný hlen mucin → chrání sliznici žaludku před HCl a pepsinem

5. Tenké střevo
- dlouhé 3 až 5 m, široké 3 cm; probíhá v něm hlavní štěpení potravy a vstřebávání živin do 

krve
- vnitřní povrch je zvětšený pomocí klků (drobné výběžky, zvětšují plochu střeva) 
- dvanáctník (25 cm) – první část tenkého střeva, hned za žaludkem

o ústí sem vývody žlučníku (hromadění žluči produkované v játrech
→ trávení tuků) a slinivky břišní (trávicí enzymy)

- lačník + kyčelník
o střevní šťávy dokončí rozklad (bílkovin, cukrů, tuků) → vstřebávání živin do krve →

játra
o střevní klky → zvětšují plochu, posouvají tráveninu (peristaltika střev)
o trávení potravy spotřebovává energii v závislosti na stravitelnosti jídla (2 – 5 hodin)

6. Tlusté střevo
- délka přibližně 1,5m, šířka 5 – 7 cm, nejsou zde klky
- vstřebávání vody (obsah se postupně zahušťuje), minerálů a vitaminů 
- začíná v pravé dolní části břišní dutiny, na začátku je kratičký úsek nazývaný slepé střevo

o nefunkční pozůstatek, červovitý přívěsek (apendix) – při zánětu operace
- bakterie (Escherichia coli) → rozklad zbytků tráveniny (pachy), tvorba vitaminu B12, K
- tračník (vzestupný, příčný, sestupný)
- konečník – 20 cm, zadržuje tráveninu; pokud je plný – vyprázdnění obsahu řitním otvorem

7. Játra
- přídatná žláza trávící trubice – největší žláza lidského těla (1,5 kg)



- zachycují a zneškodňují jedovaté látky v těle (detoxikační funkce, např. alkohol), udržují 
stálé složení krve (např. hladinu cukru), ukládají se zde některé látky do zásoby

- rozklad odumřelých červených krvinek → žlučové barvivo → žluč (denně 0,5 l)
- žluč: vzniká v játrech, shromažďuje se ve žlučovém měchýři (žlučníku), odtud je 

vypuzována do žlučovodu (ten ústí do tenkého střeva)
o obsahuje vodu, některé odpadní látky a hořké soli, které napomáhají trávení tuků

8. Slinivka břišní
- přídatná žláza trávící trubice
- žláza (umístěna přibližně uprostřed, mezi játry a žaludkem)
- její vývod společně se žlučovodem ústí do tenkého střeva
- vylučuje velké množství trávicích šťáv (přibližně1 litr denně): enzymy, které štěpí bílkoviny,

škrob i složitější cukry a tuky

NEMOCI A PORUCHY TRÁVICÍ SOUSTAVY
- Zubní kaz: narušení skloviny působením bakterií 
- Průjem: infekce tlustého střeva → nevstřebává vodu; hrozí dehydratace → pít čaj, 

minerálku
- Zácpa: nedostatkem tekutin a vlákniny, vědomým zadržováním stolice
- Salmonelóza: bakteriální infekce (nedostatečná tepelná úprava masa, vajec) → horečky, 

průjmy
- Zánět slepého střeva: resp. červovitého výběžku (apendixu) → bolest v pravém podbřišku
- Virová hepatitida („žloutenka“): zánět jater, v krvi žlučové barvivo; mýt ruce
- Žaludeční vředy: bakterie + stres a nesprávná životospráva → natrávení části sliznice 

žaludku nebo dvanáctníku kyselinou chlorovodíkovou nebo enzymy
o může vést až k rakovině žaludku; operativní odstranění zasažené části

- Hemoroidy: poškození stěny cév v konečníku → světlá krev na stolici → více pít a více 
vlákniny

- Rakovina tlustého střeva: v ČR vysoký výskyt, nevhodné uzeniny, vhodné celozrnné 
výrobky, dostatek vlákniny (zelenina, ovoce); krev ve stolici → doktor!

- Nesnášenlivost lepku: lepek = bílkovina v obilovinách
- Obezita x podvýživa (anorexie, bulimie)
- Žlučníkové kameny: ve žlučovém měchýři se usazují soli a vytvářejí pevný shluk 

("kámen")
o ten muže ucpat ústí do žlučovodu a způsobí bolestivý žlučníkový záchvat

UŽITEČNÉ ŽIVINY
Člověk přijímá živiny za účelem:

a. výroby energie (stálá tělesná teplota, srdeční činnost, dýchání, vnímání, myšlení, …)
b. získání stavebních látek pro naše tělo

Metabolismus = souhrn všech látkových přeměn v našem těle
- bazální metabolismus = nejmenší množství energie k udržení životních funkcí
- katabolismus = složité látky → na jednoduché + uvolnění energie
- anabolismus = jednoduché látky → složité + spotřeba energie

Sacharidy (cukry)
- hlavní zdroj E
- nadbytečné množství se ukládá v podobě tuku
- jednoduché sacharidy: glukóza = hroznový cukr (vzniká štěpením složitých cukrů, obsažen

v krevní plazmě; přebytečná glukóza se ukládá v játrech a svalových buňkách jako zásobní 
látka glykogen), fruktóza = ovocný cukr (vhodné přijímat pouze z ovoce a zeleniny)



- složené sacharidy: sacharóza = řepný cukr (sladidlo, v těle se štěpí na glukózu a fruktózu), 
laktóza = mléčný cukr, škrob (rýže, brambory, mouka), celulóza = rostlinný nestravitelný 
cukr (tvoří vlákninu = nutná pro činnost střev – obilné a ovocné slupky, semena, ořechy, 
zelenina)

Tuky (lipidy)
- zásobní látky, zdroj energie , tepelná izolace a ochrana vnitřních orgánů
- potřebné pro vstřebávání vitamínů rozpustných v tucích (A, D, E, K)
- rostlinné tuky (semena rostlin: slunečnice, olivy), živočišné tuky (máslo, sádlo, rybí tuk, tuk 

v mléce)
- nadbytek tuků v potravě → srdeční choroby

Bílkoviny (proteiny)
- základní stavební látka buněk (růst organismu, obnova buněk)
- zdroj aminokyselin → z nich tělo tvoří vlastní bílkoviny
- rostlinné (luštěniny, ořechy, obilniny, brambory), živočišné (maso, mléko, vejce)

Minerální látky
- potřebné k růstu, tělesné a duševní pohodě organismu
- sodík (Na), vápník (Ca), draslík (K), fosfor (P), hořčík (Mg), železo (Fe), jód (I), …
- podílejí se na stavbě zubů, kostí, práci svalů, nervů, …
- zdroj: zelenina, ovoce, mléko, ryby, celozrnné pečivo, kuchyňská sůl, minerální vody

Voda
- součást tělních tekutin, s věkem klesá množství v těle
- probíhá v ní většina chemických procesů, zajišťuje transport látek a termoregulaci
- pomocí vody jsou odstraňovány odpadní látky z těla
- raději pít více, než méně (min. 2-3 l /den), přebytky se vyloučí v podobě moči

Vitaminy
- nezbytné pro průběh chemických reakcí v těle
- nedokážeme si je vytvořit
- zdroj: ovoce, zelenina, obilniny, maso, mléko, vejce


