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Vývodné cesty močové



Ledvina



Vývodné cesty

a) ledvinná pánvička

b) močovod

c) močový měchýř

d) močová trubice



Vývodné cesty

sběrné kanálky - vyúsťují na vrcholcích pyramid, kterým
říkáme ledvinné papily (bradavky) - moč vtéká z pyramid 
do ledvinných kalichů (nálevkovitě rozšířené) - ty se 
spojují a vytváří ledvinnou pánvičku - z ní vychází 
močovod (z každé ledviny) - močový měchýř - močová 
trubice



Močovod
 oba močovody jsou asi 25 cm dlouhé, průměr 5 mm

 odvádějí moč z ledvinných pánviček do močového měchýře

Močový měchýř
 pokud je naplněný má kulovitý tvar, pokud je prázdný má tvar 

splasklého pytle

 uložený za sponou stydkou, u muže před konečníkem, u ženy 
před dělohou

 shromažďuje moč, jeho obsah je 500 ml (maximální kapacita 
je individuální)

 při asi 150 - 200 ml je pociťováno nucení na močení 

 ze spodina měchýře vystupuje močová trubice



Močová trubice
 odvádí definitivní moč z těla

 u ženy je rovná, dlouhá 3 – 4cm, u muže esovitě prohnutá   20 –
25 cm a kromě odvodu moči slouží i jako pohlavní vývodná cesta 

 močení - mikce

 odvod moči regulují dva svěrače – vnitřní svěrač není ovládá vůlí, 
vnější svěrač je ovládán vůlí

 začátek močení je vyvolán podrážděním nervových zakončení ve 
stěně močového měchýře, uvolní se zevní svěrač močové trubice 
a dojde k uvolnění moči

 celý proces mikce je řízen z dolního úseku bederní míchy

 v dětství se člověk naučí ovládat smrštění zevního svěrače a tím 
potlačí močení

 poškození bederní páteře (míchy)vede k poruše vyprazdňování 
močového měchýře (neschopnost vyprázdnění nebo udržení 
moči) 



Močové cesty



Opakování

1. Které orgány tvoří vývodné cesty močové.

2. Odkud a kam vedou močovody.

3. Jaký tvar má močový měchýř a kde leží.

4. Kdy člověk pociťuje nucení na močení.

5. Jaká je funkce močového měchýře.

6. Odkud je řízen proces mikce.
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