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Anotace:

Materiál je určen pro studenty oboru Sociální činnost, první ročník. Seznamuje s funkcí 
močového ústrojí, vysvětluje význam homeostázy a stavbu ledvin.
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Homeostáza
 podmínkou života je udržení stálého vnitřního prostředí –

homeostáza

 z organismu je třeba vyloučit škodlivé látky – metabolity, 
které vznikají v buňkách při metabolismu (látkové 
přeměně)

 škodlivé látky jsou odstraňovány :

játry – vylučováním žluči

plícemi – odstranění vody a CO2

kůží – mazové žlázy – odstranění tuku

potní žlázy – odstranění solí, vody

ledvinami – odstranění vody, solí a odpadních látek 
(složení definitivní moči)

trávicím ústrojím – odstranění stolicí



Části močového ústrojí

1. ledviny a jejich vývodné cesty – ledvinné 
pánvičky

2. močovody

3. močový měchýř

4. močová trubice
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Funkce močové soustavy

1. tvorba moči

2. vylučování moči z těla

3. vylučování metabolitů – udržování homeostázy



Stavba ledvin
Ledviny

 hlavní orgán udržující homeostázu 

 párový orgán, fazolovitého tvaru

 leží po stranách bederní páteře jsou křehké, červenohnědé 
barvy

 jsou chráněny před otřesy a ztrátou tepla tukovým polštářem 

 velikost 12x6x3cm, váha 130 – 170g

 jsou připojeny renálními tepnami na břišní aortu a žilami na 
dolní dutou žílu

 denně vytvoří asi 1,5 l definitivní moči, množství je závislé na 
příjmu tekutin



1. kůra ledviny

2. dřeň ledviny

3. ledvinové pyramidy

4. ledvinová pánvička

5. močovod

6. pouzdro

Anatomie ledvin
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Pouzdro ledvin

 kryje povrch ledvin

 je vazivové a velmi pevné

Kůra ledvin

 každá ledvina obsahuje asi 1 milion ledvinných tělísek 
– nefrony

 je silná 6 - 10 mm, zrnitá, tmavohnědá

 jejím hlavním úkolem je filtrace krve

Dřeň ledvin

 je složena z kuželovitých útvarů – 7 - 20 pyramid

 obsahuje ledvinové kanálky, které se sbíhají na 
ledvinných papilách, která vyčnívá do kalichů  



Opakování
1. Vysvětlete pojem homeostáza.

2. Kterými orgány jsou odstraňovány škodlivé látky z těla.

3. Vyjmenujte orgány močového ústrojí.

4. Jaká je funkce močového ústrojí.

5. Popište anatomii ledvin.

6. V které části ledvin jsou uloženy nefrony.

7. V které části ledvin jsou uloženy pyramidy.
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