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Vylučovací soustava

• Při přijímání potravin se do krve 

dostávají látky, které tělo nepotřebuje.

• Lidské tělo produkuje dva typy odpadů

• Pevný odpad – stolice

• Tekutý odpad - moč



Vylučovací soustavu tvoří:

• ledviny

• močovody

• močový měchýř

• močová trubice
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Ledviny

• Ledviny jsou párový 

orgán a patří mezi 

nejdůležitější orgány.

• Mají fazolovitý tvar a 

jsou přibližně 12 cm 

dlouhé.

• Jsou uloženy v zadní 

části těla.

• Žít se dá i s jednou 

ledvinou, která se sama 

zvětší, aby zvládla 

„práci za dva“.



Funkce ledvin

• Nejdůležitější funkce ledvin je odstranění 

všech nežádoucích tekutin z těla tím, že 

vyčistí krev.

• Ledviny krev čistí a odpadní látky odstraňují 

z těla v podobě moči.



Močovody, močový měchýř

• Vyrobená moč z ledvin neustále pomalu 
teče močovody do močového měchýře.

• Močový měchýř je pružný váček, který se 
dokáže roztáhnout tak, že je schopen 
udržet až 0,5 l moči.

• Když je plný, vyšle signál mozku a 
měchýř se vyprázdní

• U malých dětí se tělo zbavuje moči 
automaticky.



Močová trubice

• Moč odtéká z těla 

močovou trubicí.

• Někdy je moč světlá –

dostatečný přísun 

tekutin

• Tmavá moč –

nedostatečný přísun 

tekutin



Dostatečný přísun tekutin napomáhá včasnému a 

dostatečnému vyloučení škodlivých látek z těla ven. 

Lékaři doporučují vypít 2 -3 litry tekutin denně.



Vylučovací soustava – přírodověda – 5. ročník

Použitý software: držitel licence – ZŠ J. J. Ryby v Rožmitále p. Tř.

Windows XP Professional

PowerPoint

Přírodověda – Mgr. Helena Holovská, Ing. Antonín Rükl – Alter

Přírodověda – Jiří Matyášek, Věra Štiková – Nová škola

Přírodověda – Jarmilá Mladá, Ladislav Podroužek – SPN

Přírodověda – Danuše Kvasničková, Jiří Froněk – Fortuna

Obrázky z internetu

Autor: Mgr. Iva Hořejší
ZŠ J. J. Ryby v Rožmitále p. Tř. (www.zsrozmital.cz)


