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• Když opouští sousto ústní dutinu, 
prochází nejd�íve krátkým 
úsekem, kde se k�íží dýchací a 
trávicí soustava- hltanem, sousto 
je pomocí polykacích sval�
spolknuto (nepodmín�ný reflex).

• Sousto putuje do dalšího úseku 
trávicí soustavy – do jícnu. Je to 
asi 25 cm dlouhá trubice, která
spojuje ústní dutinu a hltan se 
žaludkem. 

• P�i sestupu do žaludku a déle p�i 
putování zbytkem trávicí soustavy 
je potrava posunovaná tzv. 
peristaltickými pohyby trávicí
soustavy – viz. Obrázek. (a 
p�edstavuje pohyb sousta, b 
ukazuje pohyb st�n trávicí
trubice).



Žaludek

• Je to vakovitý orgán o objemu 
1- 1,5 l. Uložení viz. Obrázek.

• Potrava se zde promíchává, 
dochází zde k trávení potravy.

• V žaludku se nacházejí r�zné
látky, které umož�ují vlastní
trávení. Nejznám�jším 
enzymem je pepsin (trávení
bílkovin)

• D�ležitou sou�ástí trávicích 
š�áv je kyselina 
chlorovodíková, podporuje 
trávení a desinfikuje potravu.

• Vnit�ní st�na žaludku je 
pokryta hlenovitou látkou –
mucinem, aby nedocházelo k 
samonatrávení st�ny žaludku.



Tenké st�evo

• V tenkém st�ev� probíhá hlavní
�ást trávení potravy za pomoci 
žlu�e (vytvá�í se v játrech) a 
enzym� ze slinivky b�išní)

• Díky stavb� st�evní st�ny jsou 
živiny vst�ebávány do krve.

• Celková délka tenkého st�eva 
je 3 – 5 metr�.

• U tenkého st�eva m�žeme 
rozlišit t�i �ásti: dvanáctník, 
la�ník a ky�elník  



Na pr��ezu je vid�t podrobná stavba tenkého st�eva. Jeho anatomie 
umož�uje nejen postupný pohyb tráveniny st�evem a rozklad potravy až

na základní živiny, ale též prostup živin p�ímo do krve.

(Pob�išnice vystýlá b�išní dutinu a obaluje orgány, svaly umož�ují peristaltický 
pohyb potravy, mukózní vrstvy umož�ují vst�ebávání látek).



Tlusté st�evo

• V tlustém st�ev� se trávenina zbavuje vody, ta je vst�ebávána p�es 
st�evní st�nu zp�t do krve.

• Probíhá zde rozklad zbytk� tráveniny a jejich následná fermentace.
• Trávenina se tak p�em��uje na stolici.
• D�ležitou roli p�i poslední fázi zpracování potravy hrají bakterie, 

které osidlují tuto �ást trávicí soustavy (Escherichia coli).
• Tyto bakterie mají i další funkce v trávicí soustav� – zamezují

p�emnožení jiných patologických organism�, vytvá�ejí pro t�lo 
d�ležitý vitamín K.



Stavba tlustého st�eva je patrna z obrázku. Nejd�ležit�jší �ásti 
jsou: vzestupný tra�ník (na po�átku slepé st�evo), p�í�ný tra�ník, 

sestupný tra�ník a kone�ník.



Použité zdroje a literatura

Rosypal, S. a kol. Nový p�ehled biologie, 1. vyd., Praha: Scientia 2005, 824 s., 
ISBN: 80-7183-268-5

Zdroje obrázk�:

Snímky 2 až 7
www.geobio.ic.cz


