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Anotace:

Materiál je určen pro studenty oboru Sociální činnost, první ročník. Seznamuje s funkcí 
malého a velkého oběhu.



Krevní oběh

 je umožněn díky systému uzavřených trubic

 pohyb krve zajišťuje smrštění srdce

 krevní oběh člověka je tvořen dvěma oddělenými oběhy –

oba začínají a končí v srdci

 malý (plicní) krevní oběh

 velký (tělní) krevní oběh



Malý – plicní krevní oběh

horní a dolní dutou žilou se odkysličená krev 

dostává do pravé síně, přes trojcípou chlopeň 

do pravé komory, odsud je vedena plicními 

tepnami do plic, zde dochází k okysličení 

krve, z plic jde krev plicními žilami do levé 

síně

Jeho funkcí je zabezpečení okysličení krve



Velký – tělní krevní oběh

z plic jde krev plicními žilami do levé síně

velký krevní oběh začíná v levé komoře, do které 

se krev dostala přes dvojcípou chlopeň, krev je 

vedena aortou, která se dělí na menší tepny 

zásobující několik orgánových obvodů, krev 

se z jednotlivých částí těla sbírá do dolní a 

horní duté žíly, ty odvádí krev do pravé síně

Jeho funkcí je zajištění transportu živin a plynů 

do celého těla





Krevní oběh



Ve velkém krevní oběhu rozlišujeme oběh:

vrátnicový – zásobuje nepárové orgány dutiny 

břišní (žaludek, slinivka břišní, slezina,střeva)

ledvinný – zásobuje oblast ledvin

dolní – jde o krev z dolních končetin

horní – krev z oblasti horních končetin a hlavy

srdeční obvod – zajišťuje pomocí věnčitých tepen 

zásobení srdečního svalu



Opakování

1. Kde začíná malý (plicní) krevní oběh?

2. Kde začíná velký (tělní) krevní oběh?

3. Jaké je funkce malého krevního oběhu?

4. Jaká je funkce velkého krevního oběhu?

5. Kde leží trojcípá chlopeň?
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Pokud není uvedeno jinak, jsou použité objekty vlastní originální tvorbou autora.  Materiál je určen pro bezplatné 

používání pro potřeby výuky a vzdělávání na všech typech škol a školských zařízení. Jakékoliv další využití podléhá 

autorskému zákonu. Veškerá vlastní díla autora (fotografie, videa) lze bezplatně dále používat i šířit při uvedení 
autorova jména.
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