
 
  

KKoožžnníí  ssoouussttaavvaa  
 

• kůže je největší orgán – obaluje a chrání před fyzikálními, chemickými a 

bakteriálními vlivy (1,6 – 1,8 m2, cca 3 kg) 

• jsou v ní uloženy smyslové orgány – hmat, vnímání teploty, bolesti 

• regulace teploty těla – krevní kapiláry a potní žlázy 

• zásobárna energie – tuk v podkožním vazivu 

• tvorba vitaminu D působením slunečních paprsků 

 

Kůže se skládá z vrstev: 

 

1. Pokožka – vnější vrstva 

- několik vrstev epitelových buněk (na povrchu těla rohovatí, odumřou, 

odlupují se) 

- ve spodní vrstvě pokožky – pigment melanin (zbarvení kůže, ochrana 

před UV zářením) 

rozlišujeme 3 plemenné skupiny lidstva – negroidé (hnědá až černá) 

 europoidé (světlá kůže) 

 mongoloidé (žlutá barva kůže) 

2. Škára 

- síťovina pružných a pevných vazivových vláken 

- uloženy potní žlázy (regulace teploty – 0,5 l, 10- 15 l,/ 1 den během 

nemoci, pot má antibakteriální účinky), mazové žlázy (pružnost kůže, 

odpuzuje vodu), vlasové kořínky (vlas, chlup), nehet, nervová zakončení 

(vnímání tepla, chladu, tlaku, bolesti), krevní vlásečnice (termoregulace) 



 
 

 

Podkožní vazivo 

- pod škárou, obsahuje tukové buňky 

- tuk = zásobárna energie a tepelný izolátor těla 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kožní žlázy 

• umístěny po celém těle (nejvíce na dlaních, chodidlech, čele a v podpaží) 

• potní žlázy – úprava vodního režimu těla, ochlazování těla 

• mazové žlázy – ochrana pokožky, vlasů a chlupů před suchem, vlhkem 

• pachové žlázy – činnost začíná v pubertě, v podpaží, okolí pohlavních 

orgánů 

• mléčné žlázy – vývoj v pubertě u žen, tvorba mléka po narození dítěte 

mazová žláza 
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Kožní útvary 

• vlasy, chlupy, obočí, řasy, nehty 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vady a onemocnění 

• fyzikálněchemická – popáleniny, omrzliny, poleptání 

• alergická – kopřivky, ekzémy 

• infekční – plíseň, opar, bradavice 

Další:  vředy, akné, porucha tvorby pigmentu, rakovina kůže 

 

 

Zajímavosti: 

• na 1 cm2 kůže je asi 10-12 bodů pro vnímání chladu, 5-300 tlakových bodů, 50-200 

bodů pro vnímání bolesti 

• nejcitlivější je kůže na – očních víčkách, špičce jazyka, dlaňové straně prstů 

• nejméně citlivá kůže je na zádech 



 
 

• na prstech, dlaních a ploskách nohou jsou tzv. papilární linie  )u nás poprvé popsal J. E. 

Purkyně r. 1823), tvořící obrazce (dermatoglyfy) – pro jednotlivce zcela originální, 

individuální, dědičné – význam pro kriminalistiku (daktyloskopie) 

 


