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Vylučovací soustava 
 
Vylučování (exkrece) – odstraňování odpadních látek z krve prostřednictvím ledvin z těla (snaha udržet 
homeostázu). 
 
Obrázek č. 1: Stavba vylučovací soustavy 

 
Zdroj: Hruška, M. a kol. Biologie člověka pro gymnázia. Praha. Fortuna. 1995. 
 
 

Způsob vylučování tělem: 
- Ledviny (močovina, vody, minerální látky) 
- Kůže (soli, voda, mastné kyseliny) 
- Plíce (voda, oxid uhličitý) 
- Trávicí soustava (nestrávené, nestavitelné zbytky potravy, žluč) 

 

Stavba 

Ledviny 
- Párový orgán, fazolovitého tvaru 
- Umístěny v horní části dutiny břišní, po stranách bederní páteře 
- 150g, obaleny tukovým polštářem (ochrana proti poškození při otřesech) 

 Vazivový obal – povrch 

 Kůra – vnější světlejší vrstva, mocnost 5 – 8mm 

 Dřeň – vnitřní tmavší vrstva 
- Papily 
- Ledvinové pánvičky (báze ledviny) 
- Močovod (párový, z každé ledviny) 
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Obrázek č. 2: Řez ledvinou 

 
Zdroj: Limited, D. K. Obrázkový slovník – Lidské tělo. Bratislava. Slovart. 1994. 
 

 

Nefron 
- Základní stavební a funkční jednotka ledvin 

 Cévní část – vlásečnicové klubíčko glomerulus v Bowmanově váčku = ledvinové tělísko 

 Tubulární část – trubičky a kanálky (proximální – blízký, distální – vzdálený) 
- Spojují se do sběrných kanálků, které ústí na papilách   

Obrázek č. 3: Stavba nefronu 

 
Zdroj: Hruška, M. a kol. Biologie člověka pro gymnázia. Praha. Fortuna. 1995. 
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Obrázek č. 4: Glomerulus 

 
Zdroj: Parker, S. Lidské tělo. Praha. Knižní klub. 2007. 
 

 

Obrázek č. 5: Funkce nefronu 

 
Zdroj: Hruška, M. a kol. Biologie člověka pro gymnázia. Praha. Fortuna. 1995. 
 
 

Močový měchýř 
- Svalový orgán uložený za sponou stydkou 
- Pojme až 700ml (nucení na moč 300ml) 
- Dva svěrače – vnitřní z hladké svaloviny, vnější ze žíhané svaloviny 

Močová trubice 
- Nepárová 
- Délka u žen 3 -5cm, u mužů 12 – 20cm (současně vývodná cesta pohlavní, prochází penisem) 

 Tvorba moči 
- V ledvinách dochází k filtraci krve 
- Ledvinami proteče 1500l krve/den – 150l primární moči – 1,5l definitivní moči 

 Glomerulární filtrace – po filtraci krve do Bowmanova váčku odevzdána primární moč (podobné 
složení jako krevní plazma, ale bez bílkovin) 

 Tubulární resorpce (zpětné vstřebávání) – vody, solí, vitamínů, živin zpět do organismu = 
definitivní (sekundární) moč 
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Obrázek č. 6: Tvorba moči 

 
Zdroj: Parker, S. Lidské tělo. Praha. Knižní klub. 2007. 

 
 

Řízení vylučování 
 Látkové – hormony vazopresin, renin, mineralokortikoidy 

 Nervové 

 

Onemocnění  
 Močové kameny – sedimenty solí, ucpávají močové vývody 
 Záněty ledvin, močových cest 

 
Obrázek č. 7: Močové kameny 

 
Zdroj: Parker, S. Lidské tělo. Praha. Knižní klub. 2007. 
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Obrázek č. 8: Nádor močového měchýře 

 
Zdroj: Parker, S. Lidské tělo. Praha. Knižní klub. 2007. 

 

 
Úkoly: 

1. Funkce ledvin člověka je: 
a)pouze exkreční (vylučování dusíkatých produktů metabolismu) 
b) odstraňovat z těla nadbytečnou vodu a všechnu močovinu 
c) exkreční a osmoregulační 
d) pouze osmoregulační 

2. Nejintenzivněji probíhá zpětné vstřebávání: 
a) ve sběrném kanálku 
b) v proximálním stočeném kanálku 
c) v Henleově kličce 
d) v distálním stočeném kanálku 

3. Pasívním procesem při zpětném vstřebávání se do krve vrací: 
a) glukóza 
b) sodné ionty 
c) voda 
d) neplatí žádná z možností a, b, c 

 

 


