
Přehled ZŠ Na Planině – přírodopis 

Trávicí soustava  
Funkce trávicí soustavy 
� příjem potravy, její rozmělnění a chemické rozštěpení (pomocí enzymů) na základní živiny 

� vstřebání základních živin 

� odstranění nepotřebných zbytků 
Enzymy jsou zvláštní bílkoviny, které v tělech organismů řídí různé chemické reakce. Bez 
enzymů by tyto reakce buď vůbec neprobíhaly, nebo by probíhaly mnohem pomaleji. 
V trávicí soustavě nejčastěji najdeme enzymy, které štěpí složitější látky na jednodušší 
složky (například štěpí škrob na jednoduché cukry). 

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

 
 

Ústní dutina 
Potrava je zde rozmělněna pomocí zubů, zvlhčena slinami a k je vnímána její chuť díky smyslovým buňkám na povrchu jazyka. 

Chrup 
Zuby vyrůstají z čelistí. Část ukrytá v dásni se nazývá kořen, viditelná část je korunka . 

Stavba zubu 
zubovina: základ hmoty zubu, stavbou podobná kostní tkáni 

dřeň: uvnitř zubu, prokrvená a citlivá, zajišťuje výživu zuboviny 

sklovina: kryje a chrání korunku, vysoký podíl anorganických látek – velmi tvrdá (a křehká) 

tmel: na povrchu kořenu, upevňuje kořen v čelisti 

Typy zub ů 
řezáky: jeden kořen, dlátovitá korunka s ostrou "řezací" hranou 

špičáky: jeden kořen, zašpičatělá korunka 

třenové zuby: jeden kořen, korunka s hrbolky 

stoličky: dva až tři kořeny, korunka s více hrboly 

V horní i dolní čelisti se nacházejí stejné typy zubů ve stejném poštu (u úplného chrupu), obě poloviny každé čelisti jsou souměrné.  

Mléčný chrup se vyvíjí od 6. měsíce života (úplný chrup vytvořen do 3 let), obsahuje celkem 20 zubů: 
V každé polovině čelisti se nacházejí (směrem od středu) 2 řezáky, 1 špičák a 2 stoličky. 

Trvalý chrup  se začíná prořezávat od 6. roku, v úplné podobě obsahuje celkem 32 zubů: 
V každé polovině čelisti se nacházejí (směrem od středu) 2 řezáky, 1 špičák, 2 třenové zuby 
a 3 stoličky (poslední stoličky, tzv. "zuby moudrosti", se prořezávají velmi pozdě) 

 

Sliny 
Vytvářejí se ve slinných žlázách a obsahují tyto složky: 

� voda - zvlhčuje potravu 

� hlen - usnadňuje polykání a klouzání soust do žaludku 

� desinfekční látky  - chrání ústní dutinu před bakteriemi 

� enzym, který zahajuje postupné štěpení škrobu na cukry 
 

Hltan 
� místo, kde se kříží trávicí a dýchací cesty (ty jsou chráněny hrtanovou příklopkou).  

� hladká svalovina (neovladatelná vůlí) posouvá sousto dál do jícnu 



Jícen 
� dlouhá trubice, která má ve stěnách vrstvu hladké svaloviny. Posouvá potravu z hltanu 

do žaludku. V nouzi může fungovat i opačným směrem (zvracení). 
 

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 

Žaludeční šťáva obsahuje tyto složky: 

� voda 
� kyselina chlorovodíková (HCl) - ničí bakterie, rozpouští šlachy v masité potravě 

� enzym, který zahajuje štěpení bílkovin 

� ochranný hlen – usazuje se na vnitřní stěně žaludku a chrání žaludek před 
poškozením kyselinou, musí být neustále obnovován, jinak se stěna žaludku poškodí 

Tenké st řevo 
� dlouhé 3 až 5 m, probíhá v něm hlavní štěpení potravy a vstřebávání živin do krve 

� vnitřní povrch je zvětšený pomocí klků (drobné výběžky, zvětšují plochu střeva) 

Žluč 
� vzniká v játrech, shromažďuje se ve žlučovém měchýři (žlučníku), odtud je vypuzována do žlučovodu (ten ústí do tenkého střeva) 

� obsahuje vodu, některé odpadní látky (například žlutozelené barvivo) a hořké soli, které napomáhají trávení tuků 

Slinivka b řišní 
� 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  
 

Tlusté st řevo 
� délka přibližně 1,5m . Začíná v pravé dolní části břišní dutiny, na začátku je kratičký úsek nazývaný slepé střevo. 

� zde se vstřebává voda (tím se obsah postupně zahušťuje) a s ní i soli, z řídkého obsahu se postupně stává pevnější stolice (výkaly) 

� obsahuje střevní bakterie, které pomáhají zneškodnit nebezpečné složky v nestrávených zbytcích, vytvářejí některé vitamíny 

� stolice se shromažďuje v konečníku (poslední úsek tlustého střeva). Když je konečník plný, vyprázdní se řitním otvorem ven. 
 

Játra 
� největší žláza lidského těla, v pravé horní části břišní dutiny 

� sem jsou krví odváděny živiny vstřebané do střeva, v játrech se živiny přeměňují na látky potřebné pro naše tělo 

� v játrech se také odstraňují některé škodlivé látky z krve. Z jater jsou vylučovány do střeva v podobě žluči. 
 

Poruchy trávicí soustavy 
Zubní kaz: narušení skloviny působením bakterií (jejich kyselé zplodiny odstraňují ze skloviny vápník), vzniklým otvorem pronikají 

bakterie a jejich zplodiny až k dření 

Žaludeční vředy: poškození žaludeční stěny kyselinou chlorovodíkovou a enzymy, jeho vzniku napomáhá nesprávná životospráva 
(nepravidelné stravování, alkohol, kouření, hořká káva ap.). 

Zánět slepého střeva: zánět krátkého červovitého přívěsku („apendixu“) 

Průjmová onemocnění: bakterie ve střevech při přemnožení vylučují jedovaté zplodiny, které dráždí střevní stěnu k rychlému 
pohybu (nestihne se vstřebávat voda, stolice je řídká), člověku hrozí smrtelně nebezpečná ztráta tekutin (dehydratace) 

Zánět jater (infek ční žloutenka): játra poškozená virem neodstraňují žlutá barviva z krve, ta se hromadí v těle (žloutnutí kůže) 

Žlučníkové kameny: ve žlučovém měchýři se usazují soli a vytvářejí pevný shluk ("kámen"). Ten může ucpat ústí do žlučovodu a 
způsobí bolestivý žlučníkový záchvat. 


