
SOUSTAVA VYLUČOVACÍ 

Funkce vylučovací soustavy a způsoby vylučování odpadních látek u živočichů 

 Při látkové přeměně v buňkách a tělních dutinách živočichů vznikají odpadní látky, které musí být 
u organismu vyloučené, protože jejich skladování v nadměrném množství by narušilo stálé vnitřní 
prostředí (např. močovina).  

 Často je také nutné z organismu vyloučit látky sice potřebné a důležité, ale v daném okamžiku jsou v 
těle v nadměrném množství (např. voda, soli, vitaminy).  

 Vylučování látek z organismu zajišťují různé orgánové soustavy a orgány: dýchací soustava (vylučuje 
oxid uhličitý a vodní páru, trávicí soustava (vylučuje nestrávené zbytky potravy), kůže (vylučuje vodu 
a soli) a vylučovací soustava. 

 Vylučovací soustava je orgánová soustava, pro kterou je hlavní funkcí vylučování zplodin 
metabolismu a nadbytečných látek.  

 Veškerá činnost vylučovací soustavy směřuje k zajištění stálého vnitřního prostředí (= 
homeostázy).  

 Zplodiny metabolismu a nadbytečné látky jsou vylučovací soustavou vylučované v podobě moči. 
 

Stavba jednotlivých orgánů vylučovací soustavy 

 Nejdůležitějšími vylučovacími orgány obratlovců jsou párové ledviny.  

 V ledvinách se tvoří odpadní látka - moč.  

 Pro činnost vylučovací soustavy jsou důležité odvodné cesty močové – močovody, močový měchýř, 
močová trubice. 

 
vylučovací soustava = ledviny + odvodné cesty močové 
vylučovací soustava = ledviny + močovody + močový měchýř + močová trubice 
 
Ledviny 
 

 Ledviny jsou párový orgán.  

 Mají fazolovitý tvar.  

 Jejich délka je 10 – 12 cm, šířka 5 – 5 cm a tloušťka 3 – 4 cm. Hmotnost jedné ledviny je asi 150 g.  

 Jsou uložené v hřbetní části břišní dutiny podél bederní páteře.  

 Pravá ledvina je umístěna trochu níže než levá. Příčinou je přítomnost jater v pravé části břišní 
dutiny.  

 Na vnitřní straně ledviny je jáma, kterou do ledviny vstupuje céva přivádějící krev (= ledvinová 
tepna) a vystupují céva krev odvádějící (= ledvinová žíla) a močovod. 

 

 Na povrchu jsou ledviny kryté vazivovou blánou.  

 Kolem ní tukový obal. Tukové pouzdro ledvinu chrání před otřesy, nárazy a prochladnutím. 

 Pod povrchem ledviny je asi 5 – 8 mm silná kůra ledviny.  

 Pod kůrou je dřeň ledviny.  

 Ve dřeni jsou patrné pyramidové útvary – ledvinové pyramidy. Hroty ledvinových pyramid jsou 
obklopené ledvinovými kalichy.  

 Kalichy mají tvar nálevky a svými vrcholy směřují do ledvinové pánvičky.  

 Ledvinová pánvička přechází v močovod. 
 



 
 

 Základní funkční jednotkou ledviny je ledvinové tělísko – nefron.  

 V každé ledvině je asi jeden milion nefronů. 

 Nefron se skládá z BOWMANOVA váčku a kanálku.  

 Váčky a první část kanálku jsou umístěné v kůře ledvin. Ostatní části kanálku jsou ve dřeni ledvin.  
 

 Do váčku přivádí přívodní céva krev. Přívodní céva vzniká mnohonásobným rozvětvením ledvinové 
tepny.  

 Ve váčku se tato céva rozvětvuje ve velký počet vlásečnic, které ve váčku vytvářejí klubíčko (= 
glomerulus).  

 
 
 



 Vlásečnice se spojují v odvodní cévu, která krev z váčku odvádí. Odvodní cévy se potom spojují 
v ledvinovou žílu.  

 Přívodní céva má větší vnitřní průměr než céva odvodní. To znamená, že krev proudí klubíčkem pod 
stále se zvětšujícím tlakem. 

 Kanálek je rozdělený na tři morfologicky i funkčně odlišné části – točitý (= vinutý) kanálek I. řádu (= 
proximální tubulus) + HENLEOVA klička + točitý (= vinutý) kanálek II. řádu (= distální tubulus). 

o Točitý kanálek I. řádu je umístěný v kůře a zasahuje částečně i do dřeně. HENLEOVA klička 
má tvar trubice U. Sestupnou částí klička zasahuje hluboko do dřeně a vzestupnou částí se 
vrací do kůry.  

o Točitý kanálek II. řádu probíhá převážně v kůře. Několik nefronů ústí svými točitými kanálky 
II. řádu do sběracího kanálku. 

 Větší počet sběracích kanálků tvoří jehlancovité útvary – ledvinové pyramidy.  

 Hroty ledvinových pyramid jsou otevřené a obklopené ledvinovými kalichy. Kalichů je v každé 
ledvině 8 – 10. Kalichy mají tvar nálevky a svými konci ústí do ledvinové pánvičky.  

 Z ledvinových pyramid vytéká moč do ledvinové pánvičky, která plynule kónickým zúžením přechází 
v močovod. 

 
Ledvina = základní stavební jednotka – nefron + další stavební jednotky 

Nefron = BOWMANŮV váček + kanálek (I. řádu + HENLEOVA klička + II. řádu) 
Další stavební jednotky = sběrací kanálky + pyramidy + kalichy + pánvička 

 
Odvodné cesty močové 
 

 Orgány tvořící odvodné močové cesty jsou: močovod, močový měchýř a močová trubice. 
o Močovod je asi 30 cm dlouhá trubice. Jeho průměr je asi 5 – 7 mm. Ve stěně močovodu je 

hladká svalová tkáň, která vytváří peristaltické vlny posunující moč do močového měchýře. 
Tím je zajišťován neustálý odtok moči z ledviny. 

o Močový měchýř shromažďuje moč přitékající močovody. Jeho stěna je velmi pružná, což 
umožňuje pojmout až 700 ml moči. K pocitu naplnění měchýře a potřebě jeho vyprázdnění 
dochází při náplni asi 200 – 250 mm. 

o Močová trubice odvádí moč z močového měchýře mimo tělo. U žen je dlouhá asi 3 cm. 
Mužská močová trubice měří 12 – 20 cm a neslouží jen odtoku moče, ale i produktů 
pohlavních žláz (spermie a látky vyživující spermie). 

 



 

Činnost ledvin 

 Hlavní funkcí ledvin je odstraňovat z těla ve formě moči látky nadbytečné a zplodiny metabolismu (s 
výjimkou oxidu uhličitého).  

 Činnost ledvin je pro existenci organismu nezbytná. Při zastavení jejich činnosti nastává během 3 
až 5 dnů smrt. 

 Proces tvorby moči probíhá v nefronech a je složený ze tří dílčích procesů: 

 glomerulární filtrace 

 tubulární resorpce 

 tubulární sekrece 
 
Glomerulární filtrace 

 probíhá v glomerulech.  

 Odvodní céva má menší vnitřní průměr než céva přívodní. To znamená, že krev proudí vlásečnicemi 
glomerulu pod stále se zvětšujícím tlakem.  

 V důsledku velkého tlaku krve na stěnu vlásečnic, všechny nízkomolekulární látky obsažené 
v krevní plazmě jsou filtrované přes stěnu vlásečnic do BOWMANOVA váčku.  

 Tak vzniká primární moč. Každou minutu vznikne v obou ledvinách asi 128 ml primární moči – za 24 
hodin 170 až 200 l.  

 Primární moč má složení podobné krevní plazmě. Obsahuje tedy vodu a rozpuštěné soli, 
močovinu, glukózu, vitaminy a aminokyseliny. Primární moč neobsahuje bílkoviny.  

 Protože mnoho látek obsažených v primární moči je pro organismus cenná, musí být tyto látky 
vstřebané (= resorbované) zpět do krve tubulární resorpcí. 

 
Tubulární resorpce  

 probíhá ve všech oddílech kanálku nefronu.  

 Tubulární resorpcí se vrací zpět do krve až 99 % primární moči.  

 Vstřebává se veškerá glukóza, 99,5 % chloridu sodného a asi 90 % vody. Tubulární resorpce probíhá 
pasivně – na základě osmózy i aktivní činností buněk stěny kanálku. 

 
Tubulární sekrece  

 probíhá v točitém kanálku II. řádu a sběracím kanálku.  

 Tubulární sekrecí se do moče vylučují oxoniové ionty výměnou za ionty sodné a moč se tak stává 
mírně kyselá.  

 Tubulární sekrecí se dokončuje úprava moči a vzniká definitivní moč.  
 



Definitivní moč  
 

 obsahuje 95 % vody, 3 % anorganických solí, 2 % močoviny a menší množství dalších látek – kyselina 
močová, produkty rozkladu žlučových barviv.  

 Definitivní moč přitéká sběracími kanálky do ledvinových kalichů, z nich do ledvinové pánvičky a 
močovodu.  

 Denně se vytvoří asi 1,5 l definitivní moči.  

 Po vypití většího množství tekutin je moči více a je řidší a světlá. Naopak po velkých ztrátách vody 
pocením nebo průjmem je moči málo a je hustší a tmavší. 

 Čerstvá moč je čirá kapalina s charakteristickým zápachem.  

 Delším stáním na vzduchu se z moče mikrobiálním rozkladem uvolňuje amoniak způsobující její 
čpavý zápach.  

 Žluté zabarvení moči je způsobené produkty rozkladu žlučových barviv. 
 

Regulace činnosti ledvin 
 

 Činnost ledvin je řízená nervově autonomním nervovým systémem a hormonálně. 

 Nervově je regulován tlak krve v glomerulech. Působením autonomního nervového systému na 
svalové buňky ve stěně přívodní a odvodné cévy se mění vnitřní průměr těchto cév a tím i filtrační 
tlak v glomerulu a množství vytvořené primární moči. 

 Hormonálně je regulována tubulární resorpce. Tubulární resorpci ovlivňuje antidiuretický hormon 
(= ADH) a aldosteron. 

o Antidiuretický hormon je produkovaný zadním lalokem hypofýzy.  
o Zvyšuje vstřebávání vody v točitém kanálku II. řádu.  
o Nadměrná produkce tohoto hormonu způsobuje tvorbu velmi koncentrované moči. Naopak 

při nedostatečné produkci antidiuretického hormonu je voda ledvinami vylučovaná z těla 
v nadměrném množství (až 30 litrů/24 hodin). 

o Aldosteron je produkovaný kůrou nadledvin.  
o Ovlivňuje vstřebávání a vylučování Na1+ a K1+. Svým působením zvyšuje vylučování K1+ a 

zároveň zvyšuje resorpci Na1+.  
o Druhotným výsledkem jeho působení je zvýšení kyselosti definitivní moči. 

 

 

 

 

 


