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KREV 

• Vzdělávací oblast: Somatologie 

• Tematický okruh:  Krev 

• Mezioborové přesahy a vazby:  Ošetřovatelství, Klinická propedeutika, První pomoc, Biologie, 

Vybrané kapitoly z klinických oborů 

• Cílová skupina:  1. ročník oboru ošetřovatel 

• Očekávaný výstup:  žák objasní funkci a složení krve, krevní skupiny, Rh faktor, definuje imunitu a 

její význam, jednoduše objasní principy srážení krve a zástavy krvácení  

• Předpokládaný časový nárok:  4 vyučovací hodiny 

• Organizace řízení učební činnosti: frontální výuka, diskuse, praktické ukázky 

• Organizace prostorová:  učební třída 

• Klíčové kompetence:  komunikativní, personální a  sociální, vedoucí k učení, odborné kompetence 

• Průřezová témata: člověk a životní prostředí, člověk a svět práce, výchova ke zdraví, etická a 

náboženská výchova 

• Klíčová slova: krevní plazma, erytrocyty, leukocyty, trombocyty, hemoglobin, imunita, fagocytóza, 

hemostáza,krevní skupiny, Rh faktor 

• Nutné pomůcky:  dataprojektor, počítač 

• Text/prezentace: 

 

 



Lidská krev 

 • Lidská krev je červená tekutina kolující v cévním 

systému těla a plní tyto základní úkoly:  

• roznáší ke tkáním kyslík a odvádí oxid uhličitý 

• roznáší ke tkáním živiny a odvádí zplodiny 

látkové přeměny (metabolismu) 

•  roznáší hormony a vitamíny 

• podílí se na obranyschopnosti (imunitě) 

organismu 

• podílí se na udržování tělesné teploty a stálého 

vnitřního prostředí  

• Dospělý člověk – 5-6 l krve. 



Krevní plazma - tekutá součást krve 

• 90% - voda 

• 10% - rozpuštěné látky: 

Organické látky: 

- Bílkoviny (proteiny)- albuminy, imunoglobuliny- 

obrana organismu, bílkoviny důležité pro srážení 

krve. 

- Tuky (lipidy)- zásoba energie 

- Cukry (sacharidy) – glukóza – zdroj energie 

Anorganické látky: 

Sodík, chloridy, vápník, draslík, fosfor, železo, jod 

 

 



Pevné části krve 

1,2,3. Leukocyty 4. Erytrocyty 5. Trombocyty 

Zdroj: http://leccos.com/index.php/clanky/krvinky 



  

Červené krvinky (erytrocyty) 

• Buňky diskovitého tvaru bez jádra  

• Přenos kyslíku a oxidu uhličitého mezi plícemi 

a tkáněmi. Obsahují červené krevní barvivo – 

hemoglobin, na které se O2 a CO2 váže. Ke své 

činnosti potřebuje železo – Fe.  

• Erytrocyty vznikají v kostní dřeni a zanikají ve 

slezině a játrech.  

• Snížené množství erytrocytů, hemoglobinu 

nebo Fe – chudokrevnost, anémie.  

 



Zdroj: http://www.cervenykriz.eu/cz/bdk_pouziti.aspx 



Bílé krvinky - leukocyty 

• 5 druhů 

• důležitá součást obranného (imunitního) 

systému organismu.  

• Fagocytóza – pohlcování cizorodých 

látek bakterií   

• Tvorba protilátek.  

• Zvýšené množství je u zánětů, alergiích, 

   nemoc leukocytů – leukémie. 

• Leukocyty vznikají v kostní dřeni a 

zanikají ve slezině a játrech. 

 



Krevní destičky (trombocyty) 

• Části buněk nepravidelného tvaru 

• Důležité při srážení krve 

• Snížený počet – krvácení. 



Srážení krve - hemostáza 

• Při poranění cévní stěny: 

• 1.stáhnou se cévy 

• 2.krevní destičky vytvoří zátku   

• 3. fibrinogen v krevní plazmě se složitými 

reakcemi přemění na fibrin - vytvoří 

definitivní krevní sraženinu. K reakcím je 

nutný Ca a vitamín K 

  

 



Krevní skupiny 

• Čtyři základní: A,B,AB,O 

• Každá má v červených krvinkách jinou 

bílkovinu a v plazmě jinou protilátku. 

• Aby nedošlo k rozkladu krve – hemolýze, 

musí být podávána vždy krev stejné 

skupiny. 

 



Skupina Antigen v ery 
Protilátka v 

plazmě Frekvence v ČR 

A A anti-B 41% 

B B anti-A 14% 

0 H anti-A, anti-B 38% 

AB A, B --- 7% 



Rh faktor 

- pojmenováno dle primáta Makakus 

Rhesus  

- aglutinogen  

- Nebezpečí u matek Rh-, 

-  jejíž dítě má Rh+. 

 

Rh +   85%  populace 

Rh -    15%  populace                   

 



Dárcovství krve: 

• Při ztrátách krve můžeme krev nahradit 

krevní transfúzí od jiného člověka. 

• Krev může darovat zdravý člověk od 18 

let, asi 500 ml 3x za rok. 



Po odběru -  komprese místa vpichu,  

dostatek tekutin a klid. 

Foto: http://zdravi.e15.cz/clanek/sestra/primarka-stala-u-zacatku-

bezprispevkoveho-darcovstvi-krve-452294?category=z-domova 



Krevní souprava – skupina  0 

Foto: https://znova2010.signaly.cz/1109/otaznicek-nad-konzervou-o-

krvi 

https://znova2010.signaly.cz/1109/otaznicek-nad-konzervou-o-krvi
https://znova2010.signaly.cz/1109/otaznicek-nad-konzervou-o-krvi
https://znova2010.signaly.cz/1109/otaznicek-nad-konzervou-o-krvi
https://znova2010.signaly.cz/1109/otaznicek-nad-konzervou-o-krvi
https://znova2010.signaly.cz/1109/otaznicek-nad-konzervou-o-krvi
https://znova2010.signaly.cz/1109/otaznicek-nad-konzervou-o-krvi
https://znova2010.signaly.cz/1109/otaznicek-nad-konzervou-o-krvi
https://znova2010.signaly.cz/1109/otaznicek-nad-konzervou-o-krvi
https://znova2010.signaly.cz/1109/otaznicek-nad-konzervou-o-krvi


Podávání krve nemocnému 

 



Dárcovství krve je  projevem lásky 

a solidarity s trpícími 



Použité zdroje: 

 

• Rokyta R., Marešová D., Turková Z., Somatologie, VIP Books Praha 2006, ISBN 

978-80-87134-02-3 

• Křivánková M., Hradová M., Somatologie, Učebnice pro střední zdravotnické 

školy,Grada Publishing 2009, ISBN 978-80-247-2988-6 

Zdroj obrázků dostupné na:  

• https://znova2010.signaly.cz/1109/otaznicek-nad-konzervou-o-krvi 

• http://www.cervenykriz.eu/cz/bdk_pouziti.aspx 

• http://leccos.com/index.php/clanky/krvinky 

• http://zdravi.e15.cz/clanek/sestra/primarka-stala-u-zacatku-bezprispevkoveho-

darcovstvi-krve-452294?category=z-domova 
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