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projevech srdeční činnosti. Přibližuje pojmy srdeční ozvy, elektrický potenciál, krevní 
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žákům. Materiál může být využit i jako studijní. 
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Jaké jsou zevní projevy srdeční činnosti? 
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http://www.heartworks.me.uk/  

1. Srdeční ozvy 

2. Akční srdeční potenciály 

3. Krevní tlak 

4. Tep 
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1. SRDEČNÍ OZVY 

• možné zjistit odposlechem = auskultací 

• zesílení fonendoskopem 

• dvě ozvy:    

- systolická – hlubší, delší, uzavření cípatých 
chlopní 

- diastolická – vyšší, kratší, uzavření 
poloměsíčitých chlopní 

• porušení chlopní – šelesty, nečisté ozvy 
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obr. 1: fonendoskop 



2. AKČNÍ SRDEČNÍ POTENCIÁLY 

• elektrokardiogram = grafický záznam 
elektrické aktivity srdečního svalu – stah a 
ochabnutí síní a komor 

• snímáno elektrokardiografem 

• elektrokardiografie – neinvazivní metoda 
funkčního vyšetření srdečního svalu 

• zjišťování poruch činnosti srdce (arytmie), 
zjišťuje akutní či proběhnuté poškození 
srdečního svalu - infarkt myokardu 
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EKG 
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Obr. č. 2  

http://cs.wikipedia.org
/wiki/EKG  
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3. KREVNÍ TLAK 

• tlak na stěny cév, vznikající vypuzením krve ze srdce a 
odporem cévní stěny 

• kolísavý v tepnách, v žilách a vlásečnicích téměř stálý 

• tlak: a) systolický : 110 – 140 torr (14,6 – 18.6 kPa)    
závisí na věku     

              b) diastolický: 70 – 90 torr (9,3 – 11,9 kPa) 

• zápis průměrné hodnoty klidového tlaku:  

 110 – 140/ 70 -90 torr nebo-li 125/80 torr 

• hypertenze: více jak 140/90 torr (resp. 160/90) 

• hypotenze: méně jak 100/60 torr 
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INFARKT MYOKARDU 
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Obr. 5 



KTERÉ FAKTORY OVLIVŇUJÍ HODNOTY 
TLAKU? 

• věk – s věkem stoupá především hodnota 
systolického tlaku 

• stimulační látky – kofein, nikotin 

• stav cév – pružnost cév, arterioskleróza 

• fyzická práce 

• psychická zátěž 
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KREVNÍ TLAK A MĚŘENÍ 

 

1
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Obr.  4: Rtuťový manometr Obr. 5: Digitální manometr 



4. TEP = PULS 
• tepová vlna hmatná na velkých tepnách 

• průměrná tepová frekvence : 60 – 80 tepů/ min. 

     roste – při zátěži až na 200 tepů/min. 

                   emočních stavech, horečce… 

     klesá – s trénovaností – až ke 40 tepům/min. 

 

• tepový objem: množství krve vypuzené do aorty 
jednou systolou 

 - v klidu: 70 ml 

 - při výkonu: až 200 ml 
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MINUTOVÝ OBJEM SRDEČNÍ 

• množství krve vypuzené srdcem do aorty za 1 
minutu 

• tepový objem   x   tepová frekvence 

• v klidu: 5 l / min 

• při výkonu: až 40 l/min 
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Které faktory nejvíce ovlivní hodnoty 
tlaku a tepu? 

KREVNÍ TLAK 

• Věk 

• Fyzická zátěž 

• Stres 

• Drogy – alkohol, nikotin, 
kofein 

• Arterioskleróza 

 

Tep 

• Trénovanost 

• Fyzická zátěž 

• Stres 

• Zdravotní stav – horečka 

• Emoční stavy 

• Drogy – alkohol, nikotin, 
kofein 
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Jaký důsledek pro zdraví může mít 
dlouhodobá hypertenze? 

     přetížení srdečního svalu, selhání         

     

 

      infarkt myokardu                                          
        mozková příhoda 
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