
 
 

VYLU ČOVACÍ SOUSTAVA 
 
  Živé organismy se vyvinuly ve vodním prostředí, proto je voda 
nezbytnou součástí jejich těl. Tvoří asi dvě třetiny naší  hmotnosti. 
  Denně přijmeme asi 1-2 kg potravy a 2-3 l vody. Odpadní látky, 
které vytvoříme, je proto nutné z těla odstranit. Tekuté škodlivé látky 
vylučují ledviny v podobě moči, která je z těla odvádí vylučovací 
soustavou.  
 

ČÁSTI VYLU ČOVACÍ SOUSTAVY 
  

• ledviny 
• močovody 
• močový měchýř 
• močová trubice 

 
 
 
 

 
 

   
Ledviny jsou párovým 
orgánem velkým jako pěst. 
Mají tvar fazole   a leží po 
obou stranách páteře těsně 
nad pasem. Ledvinami 
projde veškerá krev našeho 
těla. Za 1 minutu jimi 
proteče 1 250 mililitrů krve, 

kterou vyčistí. Každá ledvina obsahuje více než milion 
mikroskopických filtrů- nefronů. Filtrační systém odděluje škodlivé 
látky od užitečných. Moč je odváděna dlouhými tenkými trubicemi- 
močovody do močového měchýře. Tam se moč sbírá několik hodin. 
Močový měchýř má objem asi 300 mililitrů. Když se naplní, cítíme 



nutkání na močení. Při močení odtéká moč močovou trubicí z těla ven.  
Moč se skládá z vody (95 %) a odpadních látek (5%).  
Moč může poskytnout důležité informace o tom, co se v našem těle 
děje. Laboratorní rozbor moči se používá k zjištění mnoha chorob, 
určení těhotenství, ale i ke sledování správné činnosti ledvin.  
  Poraněné nebo nemocné 
ledviny ztrácejí schopnost 
čistění krve, proto je 
nutné přefiltrovat krev 
nemocného pacienta 
umělou ledvinou.Toto se 
nazývá dialýza. Krev je 
vedena trubicí z těla ven 
do dialyzačního přístroje, 
který odstraní škodlivé 
látky. Očištěná krev se 
vrací zpět do těla. Dialýza trvá většinou několik hodin a provádí se 
třikrát týdně.  
  Dalším způsobem , jak pomoci člověku s nefunkční ledvinou, je 
transplantace zdravé ledviny od příbuzného dárce nebo od někoho, 
kdo právě zemřel. 
  Abychom zabránili usazování škodlivých látek v našem organismu   
a tím jeho poškozování, je důležité během dne hodně pít. Nejlepší je 
čistá neperlivá voda, zelený čaj, minerálky a ovocné šťávy. Měli 
bychom za jeden den vypít asi 2 litry tekutin. 
  
 

                                              
 

 
                                                              
   
 

Novorozenec močí pouze neuvědoměle, a to asi dvacetkrát za 24 
hodin, protože obsah jeho močového měchýře je pouze 5- 20 ml. 
 
Během života vymočíme až 45 000 litrů moče, což by stačilo 
k naplnění menšího plaveckého bazénu. 
 



Doplň do obrázku názvy orgánů vylučovací soustavy. 
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Doplň do rámečku správné číslo a zjistíš, jak se z těla vylučují  odpadní látky. 
 
1. kůže                                    shromažďování moče 
 

2. konečník                             odvod moče do močového měchýře 
 

3. ledviny                                odvod moče z těla ven 
 

4. močovody                           vylučování nepotřebných látek potem 
 

5. močová trubice                   odvádění kysličníku uhličitého z těla 
 

6. močový měchýř                  pročištění krve a vznik moče 
  

7. dutina ústní                         vylučování nestrávených zbytků potravy 
 
 
 
Napiš do vět správně chybějící slova.           
 
Ledviny ________ krev a ________ látky v podobě _______ vylučují 
z těla ven. Z každé ledviny vede 1 _________ , který odvádí moč do  
____________. Když se _____________ naplní, máme nutkání na 
močení. Zařízení, které nemocnému čistí krev v nemocnici se jmenuje 
______________ . Abychom zabránili usazování ___________ látek 
v těle, měli bychom vypít alespoň ____ litry tekutin denně.  
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