
 
 

 

Močový - vylučovací systém 

 
• Vzdělávací oblast: Somatologie 

• Tematický okruh:  Močový systém 

• Mezioborové přesahy a vazby:  Ošetřovatelství, Klinická propedeutika, První pomoc, Biologie,  

• Cílová skupina:  1. ročník oboru ošetřovatel 

• Očekávaný výstup:  žák objasní stavbu a funkci ledvin, vývodných cest močových  

• Předpokládaný časový nárok:  6 vyučovacích hodin 

• Organizace řízení učební činnosti: frontální výuka, diskuse, praktické ukázky 

• Organizace prostorová:  učební třída 

• Klíčové kompetence:  komunikativní, personální a  sociální, vedoucí k učení, odborné 

kompetence 

• Průřezová témata: člověk a životní prostředí, člověk a svět práce, výchova ke zdraví, etická a 

náboženská výchova 

• Klíčová slova: ledviny, ledvinná pánvička, ledvinné kalichy, nefron, glomerulus, vstřebávání, 

vylučování, močovod, močová trubice, močový měchýř, mikce, diuréza 

• Nutné pomůcky:  dataprojektor, počítač, model ledviny, torzo liudského těla, obraz močového 

ústrojí 

• Text/prezentace: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Močový systém 

 

tvoří ledviny a vývodné cesty močové. Tento systém (spolu s ostatními) vylučuje z těla látky 

nepotřebné, vznikající při metabolismu a to do moči. 

 

Ledviny – nefros 

 

Párový orgán fazolovitého tvaru uložený v horní části bederní krajiny po obou stranách páteře. (12x6x3 

cm). Spolu s nadledvinami jsou obklopeny tukovým vazivem – chrání. Povrch kryje vazivové pouzdro. 

Řez ledvinou – rozlišujeme kůru a dřeň, uspořádaná do pyramid, ty se sbíhají  do ledvinných kalichů. 

 

 
 

Zdroj obrázku: http://vladahadrava.xf.cz/fiziologie.html, nefron: 

http://www.yarousch.cz/studium/body.php?menu=menu_somatologie&body=somatologie/somatologie_

009_2 

 

 

Nefron – základní jednotkou ledvin (1 milion).  

Složení nefronu:  

glomerulus –je klubíčko vlásečnic uloženo v Bowmanově váčku, první kanálek, Henleova klička, druhý 

kanálek, sběrací kanálek.  

Cévní zásobení ledvin 

Ledvinou proteče přes 1 litr krve za minutu. Je přiváděna tepnou ledvinnou, větví se na přívodné 

tepénky a vytváří klubíčko kapilár zanořené do Bowmanově pouzdra. Z klubíčka 

Je odváděna odvodnou tepénkou. Průtok krve ledvinami musí být stálý, aby mohly pracovat. 

 

Funkce ledvin 

1. Filtrace v glomerulech – krev protékající klubíčky se přes kapiláry filtruje – zachytí erytrocyty a 

bílkoviny plazmy. Z klubíček odtéká tzv. primární moč – 170 – 180 l za den. 

2. Vstřebávání a vylučování látek – v obou kanálcích a Henleově kličce se vstřebávají a vylučují: 

voda a minerály (Na, CL, K, Ca), aminokyseliny, močovina, glukóza. Ve sběracím kanálku se 

definitivně upravuje objem moči a její složení – definitivní moč. To regulují dva hormony – 

antidiuretický hormon z hypofýzy a  aldosteron z nadledvin. 

http://vladahadrava.xf.cz/fiziologie.html


      Definitivní moč – množství za 24 hod – diuréza je 1 – 2 litry, obsahuje: vodu, Na, K,    

      Cl, močovinu, kyselinu močovou, kreatinin aj. 

3. Tvorba hormonů – erytropoetin – hormon potřebný pro tvorbu erytrocytů. 

Renin – reguluje krevní tlak a další hormony regulující cévy. 

 

Vyšetření funkce ledvin: 

Speciální vyšetření – creatininová clearence – vyšetří schopnost ledvin očistit krevní plazmu od 

určité látky. 

Sbíráme moč za 24 hodin, odebereme vzorek do zkumavky. 

 

 

Vývodné cesty močové 

Ledvinné kalichy se spojují do ledvinové pánvičky. Ta se zužuje a přechází v močovod – ureter – asi 

30 cm. Ústí zezadu do močového měchýře. Moč je peristalticky posunována močovody do m. měchýře. 

Močový měchýř 

Dutý svalový orgán, mění velikost podle náplně. Uložen za sponou stydkou na svalovém dnu pánevním. 

Stěna má tři svalové vrstvy. Zvenčí má vazivový obal. 

V m.m. se skladuje moč, při náplní více než 300 ml se podráždí receptory ve stěně a vyvolá pocit nucení 

na moč a navodí mikční reflex (mikce – vyprazdňování moče). Jeho centrum je ve křížové oblasti míchy 

a řídí mozková kůra – můžeme ovládat vůlí. Kapacita m.m.je 500 – 700 ml.  

 

Močová trubice  -uretra 

U ženy 3-4 cm, srostlá s pochvou, ústí nad vchodem poševním mezi malými stydkými pysky.  

U muže – 20 – 30 cm, prochází prostatou, svalovým dnem pánevním a penisem, je zároveň vývodnou 

cestou pohlavní. 

Zevní svěrač močové trubice je z příčně pruhované svaloviny – můžeme močení přerušit. 

 

 

 
Zdroj obrázku: http://www.bioweb.genezis.eu/?cat=6&file=vylucovacia 
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