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Uložení a popis srdce

� dutý nepárový orgán

� uložen v hrudním koši 
mírn� vlevo

� velké asi jako p�st

� hmotnost asi 300g

� pokryto dv�ma obaly  
(p�ísrde�níkem a 
osrde�níkem)�



Základní popis srdce

Srdce je možné n�kolika v�tami charaterizovat takto:

Srdce je svisle dokonale rozd�leno na pravou a levou �ást a 
vodorovn� s pr�chody na menší sí�ovou a v�tší �ást komorovou.

Dutiny jsou povleklé srde�ní nitroblánou (endokardem), která na 
p�echodu mezi dutinami tvo�í cípaté chlopn�. Ty jako ventily brání
pr�chodu krve zp�t z komor do síní.

Chlopn� tak zajiš�ují jednosm�rný pr�chod krve srdcem (ze síní do 
komor). Návratu krve zp�t do komor z t�la brání chlopn�
polom�sí�ité.



Stavba srdce
� a1 – levá komora

� a2 – pravá komora

� b1 – levá sí�

� b2 – pravá sí�

� c – dvojcípá chlope�

� d – hrot srde�ní

� e – aorta a odstupy velkých tepen

� f – tepna plicníce

� g – horní dutá žíla

� h – dolní dutá žíla

� ch – plicní žíly 

� i – aorta sestupná

� j – mezikomorová p�epážka



�innost srdce

� Základem �innosti srdce je 
smrš�ování (systola) a 
ochabování (diastola)
srde�ní svaloviny. 

� systola síní (žílami napln�né
sín� krví z plic a t�la se 
smrští a p�evedou krev do 
komor).

� systola komor (napln�né
komory se smrští a p�evedou 
krev tepnami do plic a t�la).

� diastola komor (též sín�
jsou v diastole).



�innost srdce v �íslech, vyšet�ení
srdce

Klidový tepový (systolický) objem je asi 70 mm3. Klidová
tepová frekvence je asi 72 tep�/1 min. Srdce tak p�e�erpá 5 
litr� krve/1 min.

P�i �innosti srdce vznikají elektrické potenciály, které jsou 
m��itelné EKG (elektrokardiografem). Srde�ní zvuky léka�
naslouchá fonendoskopem, krevní tlak m��í tonometrem.
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