
Přehled ZŠ Na Planině – přírodopis 

Hormonální soustava  
Řízení lidského t ěla 
Každý děj v našem těle (trávení, růst, pohyb…) je řízený ze společného centra, které se 
nachází v mozku. Signály z centra k řízenému orgánu (svalu, trávicí žláze ap.) mohou 
putovat dvojím způsobem: 

Hormonální řízení 
Centrum vydá pokyn hormonální žláze. Ta začne vytvářet zvláštní řídící látky zvanou 
hormon. Hormon je vylučován do krevního oběhu a spolu s ním se rozvádí do celého 
těla. Když se hormon dostane ke "správnému" orgánu, tento orgán signálu "porozumí" 
a vykoná určitou činnost. 

Nervové řízení 
Z nervového centra je vyslán rychlý povel po nervovém vláknu přímo do správného 
orgánu. Tento způsob řízení je mnohem rychlejší, je však mnohem náročnější na 
energii. 

Hormonální žlázy 
V těle je několik malých orgánů (žláz), které vylučují hormony a vypouštějí je do krevního oběhu. Nejdůležitější z nich jsou: 

Podvěsek mozkový (hypofýza) 
� na spodní straně mozku, má velikost hrášku 

� hlavní hormonální žláza našeho těla – vytváří hormony, které řídí ostatní 
žlázy 

� dále vytváří například růstový hormon, který řídí růst našeho těla (působí na 
růstové chrupavky v kostech) 

Štítná žláza 
� umístěna kolem hrtanu 

� vytváří tyroxin , který ovlivňuje správný tělesný i duševní vývoj 

� k tvorbě tyroxinu je nezbytný jód, při jeho nedostatku může být vývoj narušen 

Slinivka b řišní 
� hormon inzulin  –je nezbytný k tomu, aby se glukóza dostala z krve do buněk 

� při nedostatku hormonu vzniká cukrovka (diabetes). V krvi nemocného člověka 
se hromadí cukr a postupně se rozkládá na jedovaté látky (např. aceton). Tkáně a 
orgány naopak trpí nedostatkem cukru (hubnutí, únava, nervové poruchy…). 

Nadledvinky 
Nacházejí se těsně nad ledvinami, vytvářejí se v nich hormony, které řídí množství 
minerálních látek v těle a hormony, které ovlivňují přeměnu tuků a bílkovin při 
tělesné zátěži. Kromě nich se v nadledvinkách vytváří také… 

Adrenalin:  připravuje naše tělo na silnou zátěž (na "boj"), vlivem adrenalinu dojde v těle k těmto změnám: 

� zrychlí se činnost srdce (zvýší se tep, stoupne krevní tlak) 

� rozšíří se cévy ve svalech a v mozku, a tím se zvýší přívod energie a kyslíku (důležité pro boj a pro rychlé reakce) 

� zúží se cévy v kůži (člověk zbledne) 

� zvýší se tvorba potu (aby se přehřáté tělo při boji lépe ochlazovalo) 

� zastaví se činnost trávicí soustavy, včetně trávicích žláz (například se přestanou tvořit sliny a člověk cítí sucho v ústech) 

Pohlavní orgány (varlata nebo vaje čníky) 
Vytvářejí se v nich hormony, které ovlivňují tvorbu pohlavních znaků, u žen tyto hormony navíc řídí průběh těhotenství. 

 


