
Přehled ZŠ Na Planině – přírodopis 

Vylu čovací soustava  
Funkce vylu čovací soustavy 
� čistí krev a odstraňuje z ní odpadní látky (v podobě moči) 

� udržuje stálé množství vody a solí v těle 

Ledviny 
� základ vylučovací soustavy, jsou dvě, uloženy v zadní části břišní dutiny, těsně u bederní páteře 

� hmotnost přibližně 150 g 

� do každé ledviny ústí jedna tepna a vystupuje z ní jedna žíla, tepna se postupně větví až na 
jemné vlásečnice, které vstupují do malých ledvinových tělísek 

Ledvinová t ělíska 
� drobná, tvořená krevními vlásečnicemi a kanálky, v každé ledvině je jich přibližně milion 

Ve vlásečnicích se z krve do tělíska vycedí část vody i s látkami rozpustnými ve vodě 
(cukry, soli, některá barviva, močovina ap.). Ta putuje kanálkem, kde se zpět do těla vstřebávají 
užitečné látky (cukry, část solí ap.) a také většina vody. Vstřebané látky se vracejí do krve. 

Moč 
� odchází z kanálků ledvinových tělísek 

� tvořená zbytkem vody a odpadními látkami, obsahuje hlavně močovinu (vzniká štěpením bílkovin v těle), 
žlutá barviva (z rozpadlých červených krvinek) a přebytečné soli 

� shromažďuje se v zásobním prostoru ledviny zvaném pánvička 

� denně člověk vytvoří přibližně 1,5 litrů moči 

Močové cesty 
Močovod 
� tenká trubice, ve stěnách má hladkou svalovinu, která posouvá moč z pánvičky 

do močového měchýře 

Močový m ěchý ř  
� shromažďuje moč vytvořenou v ledvinách, má pružné stěny  

(může se roztáhnout na objem 0,5 až 0,7 litru) 

� když je plný, uvolní se malé kruhové svaly (svěrače) u ústí měchýře a moč se vyprázdní 
močovou trubicí ven  

Močová trubice  
� odvádí moč z močového měchýře na povrch těla 

� u mužů do močové trubice ústí vývody z pohlavních orgánů (varlat), močová trubice 
prochází uvnitř penisu, je delší než u žen 

� ženská močová trubice je kratší a není spojena s pohlavními cestami, na povrch těla ústí 
samostatně, těsně před ústím do pochvy 

 

Poruchy vylu čovací soustavy 
Ledvinové (močové) kameny: usazeniny solí (močovina, vápenaté soli ap.) v pánvičce, močovodech nebo močovém měchýři. 

Když se uvolní, hrozí ucpání močových cest, hlavně močovodů. Hladká svalovina v močovodu se začne křečovitě stahovat v marné 
snaze posunout moč do močovodu. Bolestivé křeče se projeví jako ledvinový záchvat. 

Zánět ledvin:  nejčastěji vzniká jako následek prochladnutí. Stěny krevních vlásečnic v ledvinách jsou narušené, a proto do moči 
z krve proniknou i červené krvinky nebo bílkoviny (které by se ve zdravé moči nikdy neměly objevit). 

Pomočování: Neschopnost zadržet moč je u malých dětí normální. Vyskytne-li se v pozdějším věku, bývá projevem nervové poruchy 
nebo ochabnutí svalstva ve stáří (porucha svěračů). 

 


