
UČIVO: 6.4. – 10.4. 2020 
Dobrý den,  
všechny Vás srdečně zdravím a posílám práci na další již dubnový 
týden:  
1) Přečtěte si v učebnici Kůži – str. 45 – 47 
2) Prezentaci: v jejím závěru je pak i zápis. 
3) Jako DÚ si uděláte zápis a překreslíte obrázek stavby kůže. 
4) Kdo chce, může opět shlédnout video Byl jednou jeden život:  
https://www.youtube.com/watch?v=h0L62c1w6Wc 
6)       Na závěr posílám k vypracování PL – KŮŽE.  
 
Mějte se krásně a opatrujte se. S pozdravem  Jana Vildová 
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Kožní soustava – 8. ročník 

• lidská kůže pokrývá povrch těla, odděluje jeho vnitřní prostředí od 
vnějšího a chrání ho před mechanickým poškozením, UV zářením, 
chemickými látkami a škodlivými organismy, podílí se na řízení 
tělesné teploty, nepropouští vodu, proto je možné ji léčit mastmi  
a obklady; 

• kůže je sídlem hmatových receptorů, vylučovacím orgánem, 
upravuje vodní režim v těle, je rovněž zásobárnou energie v podobě 
tuku v podkožním vazivu, působením slunečních paprsků se v ní 
tvoří vitamin D; 

• kůže se skládá z pokožky, škáry a podkožního vaziva; 



• pokožku tvoří několik buněčných vrstev – v nejhlubší vrstvě se 
buňky dělí a jsou vytlačovány k povrchu těla, kde odumírají  
a vytvářejí zrohovatělou vrstvu, ta se odlupuje v podobě šupinek; 

• barva kůže (i vlasů) závisí na množství pigmentu – melaninu, je 
dána geneticky, toto barvivo nás chrání před slunečním zářením; 

• škára je vazivová tkáň, která zajišťuje pevnost a pružnost kůže, 
stárnutím se kůže uvolňuje, ukládá se do záhybů a vrásek, škára 
obsahuje množství volných nervových zakončení, jimiž vnímáme 
teplo, chlad, tlak, svědění, bolest, smyslové buňky se nacházejí  
i v koříncích vlasů – reagují na ohnutí vlasu, pohlazení nebo 
zatahání; 
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Stavba kůže: 



• podkožní vazivo je nejspodnější vrstvou kůže, obsahuje tukovou 
tkáň, která tvoří izolační vrstvu, chrání svaly a nervy a ukládá 
zásobní látky, podkožní tuková vrstva určuje tvar a hmotnost celého 
těla, bývá silnější u žen; 

• kromě vlasů patří ke kožním útvarům také chlupy, obočí, řasy, nehty; 

• kožní žlázy jsou umístěny po celém těle, nejvíce se jich nachází na 
čele, dlaních, chodidlech a v podpaží; 

• potní žlázy upravují vodní režim v těle a ochlazují ho, pot obsahuje 
vodu, močovinu a soli, potní žlázy vyloučí 0,5–1 litr potu za 24 
hodin, v horku nebo při tělesné námaze až 10 litrů za den; 

5 



• mazové žlázy chrání pokožku, vlasy a chlupy před vlhkem, suchem  
a bakteriemi; 

• pachové žlázy (v podpaží a v okolí pohlavních orgánů) začínají 
činnost v pubertě, dodávají tělu charakteristický pach; 

• mléčné žlázy se vyvíjejí v pubertě u žen, mléko se tvoří po narození 
dítěte; 

• ve škáře jsou vlasové cibulky, ze kterých vyrůstají po celý život vlasy, 
jejich barva je dána množstvím melaninu, životnost vlasů je 2–6 let, 
rezavé vlasy obsahují kromě melaninu i další pigment, melaninu ve 
vlasech věkem ubývá a nepatrné vzduchové bublinky v dřeni vlasů 
způsobují, že vlasy zšediví nebo zbělají; 



Péče o kůži: 

• každodenní mytí všech částí těla 
• péče o vlasy i nehty 
• krémy a brýle s UV filtrem 
• pravidelné otužování 
• vyvarovat se dlouhodobému pobytu na slunci (11 – 15 hod) 
• při práci s chemickými látkami si chránit ruce rukavicemi 

 
• kůže je poměrně pružná, ale její pružnost s rostoucím 

věkem klesá 
• ve stáří se natažená kůže již nedokáže vrátit zpět do 

původního stavu a vytvářejí se tzv. vrásky 
 



Onemocnění kůže: 
• bradavice 
• ekzémy 
• alergie např. kopřivka (např. reakce na chemické látky v pracím prostředku nebo na 

určitou potravinu) 
• vředy 
• akné 
• lupenka 
• infekce – infekční nemoci: plísně, opary, zarděnky, neštovice, spála, pásový opar 
• rakovina kůže  
           -  je nejzávažnější onemocnění 
        - příčina: přílišné opalování → sluneč. záření může způsobit nekontrolované dělení buněk     
           pokožky 
        - nejnebezpečnější typ: zhoubný nádor melanom - často se vytvoří v místě pigmentových     
           znamének 
        -   lékaři důrazně varují před opalováním  
        - lépe je zůstat ve stínu  
        - pokud tělo vystavujeme slunečnímu záření, je nutné používat opalovací prostředky   
           s vysokým ochranným faktorem 
       - dobře si všímejte svých pigmentových znamének  
       - v případě, že se začne měnit povrch, okraje nebo barva, navštivte kožního lékaře 

 



PORANĚNÍ KŮŽE: 
 

• může znamenat vstup choroboplodných zárodků do organismu 
• mechanická poranění - rány, odřeniny a pořezání 
• poranění tepelnými vlivy:  
      1. omrzliny = poškození chladem  
      2. popáleniny = poškození teplem 
      - mohou být různě závažná → podle hloubky dělíme popáleniny do 3.     
        stupňů: 
• I. stupeň: postihují jen pokožku - zčervenání, zduření, bolest, hojí se 

několik dnů 
• II. stupeň: postihují pokožku i škáru, zčervenání, puchýře, bolest 
• III. stupeň: postihuje všechny vrstvy kůže, vzniká nekróza, příškvary, kůže 

je neelastická,  šedá, bílá, vosková nebo černá (zuhelnatělá), nebolí, tvoří 
se jizvy =  

       nejzávažnější stav 
• poleptání = působení chemických látek: 
      1. kyselinou = zředíme proudem vody 
      2. louhem – hydroxidem (zásaditou látkou) = zředíme proudem vody 

 



Zápis: 
• kůže kryje a chrání povrch těla 
• po celém těle nemá stejnou tloušťku - nejtenčí na očních víčkách a nejtlustší na chodidlech a 

dlaních 
• 1,6 – 2 m2 – plochou největší orgán 
FUNKCE: 
        1. krycí - ochranná - chrání před vnějšími vlivy 
        2. sídlo smyslových orgánů - hmat, bolest, tlak, teplo, chlad 
        3. sídlo žláz - potní, mazové a mléčné 
        4. vylučovací → vylučování odpadních látek – pot a maz 
        5. termoregulační → regulace TT 
        6. tvorba vitamínu D 
        7. zásobní → podkožní tuk 
STAVBA: 
1) pokožka  
      = svrchní vrstva kůže, složená z mnoha vrstev plochých buněk – mnohovrstevný dlaždicový    
          epitel  
• spodní vrstvy buněk stále dorůstají, svrchní rohovatí, odumírají a odlupují se 
• v místech častého tlaku vznikají mozoly (dlaň, chodidla) 
• obsahuje kožní barvivo - pigment melanin → ochrana před UV zářením 
• typické kresby lidské kůže = otisky, u každého člověka jiné 
• daktyloskopie = nauka o otiscích prstů 

 



Zápis: 

2) škára 

      = vrstva pod pokožkou, která obsahuje: 

      1.  vazivová vlákna → stárnutí = vrásky 

       2. cévy a nervy 

       3. mazové, potní a mléčné žlázy 

       4. kořeny vlasů a chlupů, vousy, řasy (vyrůstají z vlasových cibulek)  a nehty - tvoří je vrstva   

          mrtvých zrohovatělých buněk 

• potní žlázy: nejvíce na dlaních, chodidlech, podpaží a čele → vylučují pot → termoregulační 
funkce (ochlazování) 

• mazové žlázy: chrání pokožku, vlasy a chlupy před vysycháním, vlhkem a bakteriemi 

• mléčné žlázy: vyvíjí se v pubertě u žen, mléko se tvoří po narození dítěte 

3) podkožní vazivo 

    = obsahuje tukové buňky a ukládá se zde podkožní tuk - zásoba energie a tepelná izolační vrstva 

    - rozložení a množství podkožního tuku je ovlivněno především věkem, pohlavím a výživou 

 



PÉČE O KŮŽI: 
• každodenní mytí všech částí těla 
• péče o vlasy i nehty 
• krémy a brýle s UV filtrem 
• pravidelné otužování 
• vyvarovat se dlouhodobému pobytu na slunci (11 – 15 hod) 
• při práci s chemickými látkami si chránit ruce rukavicemi 
 
ONEMOCNĚNÍ KŮŽE: 
• bradavice 
• ekzémy 
• alergie  
• akné 
• lupenka 
• infekce: plísně, opary, zarděnky, neštovice, spála 
• rakovina kůže = melanom = nejzávažnější onemocnění 
  
PORANĚNÍ KŮŽE: 
1. mechanická poranění - rány, odřeniny a pořezání 
2. poranění tepelnými vlivy: omrzliny a popáleniny  
3. poleptání - působení chemických látek: 
     a) kyselinou - omýt proudem vody – zředit 
     b) louhem - omýt proudem vody - zředit  

 


