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Predslov

V druhej učebnici biológie sa môžeš učiť o stavbe ľudského tela a  zdravej ži -
votospráve.

Si vo veku, keď už dokážeš pochopiť, prečo je zdravie pre človeka tou
najväčšou hodnotou. Zdravie neznamená len bezchybné fungovanie organizmu,
ale aj telesnú a duševnú harmóniu.

Ako sa dá dosiahnuť? Počas tvojho doterajšieho života to boli predovšetkým
rodičia, ktorí sa starali o to, aby si mal každý deň dostačujúce množstvo vhod-
ného jedla, nápojov, čisté prostredie a dostatok odpočinku. Na zlozvyky ťa upo-
zornili. Pomaly však budeš musieť sám rozhodovať o tom, čo je pre tvoj orga-
nizmus potrebné a čo zbytočné alebo škodlivé.

Musíš preto spoznať stavbu svojho tela, fungovanie jednotlivých orgánov a
podmienky, ktoré umožňujú, aby boli v rovnováhe nielen určité časti organizmu,
ale celý systém. To, že poznáš životné funkcie ešte neznamená, že budeš zdravo
žiť. To totiž treba chcieť!

Vedome si musíš vybrať medzi zdravými a škodlivými návykmi! Musíš sa
napríklad vyhnúť zdraviu škodlivým jedlám aj vtedy, ak práve tie najviac
obľubuješ. Musíš veľa oddychovať a spať, popritom však rôznymi spôsobmi
otužovať svoj organizmus. Musíš sa vyhýbať fajčeniu, užívaniu alkoholu a
rozhodne nemá zmysel siahnuť po povzbudzujúcich alebo omamných látkach!

Nie je to samozrejme ľahké, veď ani dospelé obyvateľstvo našej krajiny nežije
zdravo a aj tvoje bezprostredné prostredie je znečistené a plné nebezpečenstva.
Predsa sa však treba snažiť o zachovanie zdravia a vyhýbať sa chorobám!

Učebnica ti k tomu v mnohom poskytne pomoc. Časti písané drobnými pís-
menami sú informatívneho charakteru, rovnako aj údaje uvedené v tabuľkách.
Farebné obrázky pomáhajú pri pochopení toho, čo treba vedieť. Oplatí sa
zamyslieť nad úlohami uvedenými pri obrázkoch. Pri hľadaní jednotlivých častí
používaj predmetový register! Poznatky zo zdravovedy sme označili modrou far-
bou.

Pre úspešnejšie používanie učebnice zo série Biotéka sme zostavili aj pracov-
ný zošit a pracovné listy na ukončenie tematických celkov.

K úspešnej práci ti prajeme dobré zdravie!
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ĽUDSKÉ TELO A ZDRAVIE ÚVOD 7

ÚVOD
Ľudia sa narodia, dospejú, splodia potomkov, pomaly zostarnú a umrú. Počas kratšieho či
dlhšieho života vykonáva organizmus každého z nás v podstate tie isté životné funkcie, a pred-
sa nie sme celkom rovnakí. Napríklad ženy a muži nie sú rovnakí. Európania majú iný tvar očí
ako obyvatelia Ázie. Farba pokožky Ázijcov sa líši od pokožky Afričanov. Ľudia zo severnej
Európy sú vyšší ako z južnej. Proporcie tela mladých ľudí sú iné, ako proporcie dospelých.
Správanie starších ľudí sa tiež v mnohom odlišuje od správania mladých. Mohli by sme ešte
dlho vyratúvať, v čom sa ľudia navzájom líšia. Napriek týmto mnohým odlišnostiam však tvo-
ria ľudia jeden druh, uvedené rozdiely nie sú podstatné a iba odlišujú jedného človeka od
druhého. Ľudia patria k jednému druhu, lebo sa  rozmnožujú iba v jeho rámci, a majú špeci-
fické telesné a duševné funkcie, ktoré sú príznačné len pre človeka.

Človek rovnako ako ostatné živé tvory vie žiť len v interakcii s prostredím. Vzťah medzi
živými tvormi a ich prostredím je väčšinou vyvážený. Rastliny a zvieratá žijú tam, kde majú
primerané životné podmienky a svoje prostredie podstatne nemenia. Na rozdiel od nich ľudia
dokážu premeniť svoje prostredie tak, aby vytvorili pre seba čo priaznivejšie životné pod-
mienky. V priebehu tisícročí viedla činnosť jednotlivých generácií k takej premene životného
prostredia, že dnes vieme žiť vlastne už len v umelom prostredí.

K tomu, aby sme vedeli žiť v harmónii s prostredím, teda zdravo, musíme poznať stavbu
svoj ho tela, jednotlivé životné procesy a tie účinky prostredia, ktoré ovplyvňujú kvalitu nášho
živo ta. Musíme však vedieť aj to, že to, čo sa píše v odborných knihách o ľuďoch vo všeobec-
nosti, platí na jednotlivých ľudí len sčasti. V odbornej literatúre sa uvádzajú priemerné hod-
noty získané na základe údajov mnohých ľudí. Tieto sú v prípade jednotlivých osôb viac-menej
odlišné, lebo nie sme priemerní ľudia, ale navzájom dobre odlíšiteľní jedinci.
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ĽUDSKÉ TELO A ZDRAVIE STAVBA NÁŠHO TELA 9

Pohyby bábätka sa len postupne zladia natoľko, aby
dokázalo sedieť, stáť a chodiť. Malé deti sa naučia
samostatne jesť, vedome vyprázdňovať a hovoriť. U detí
začínajúcich školskú dochádzku začne výmena zubov a
len po dlhom čase sa vyvinie trvalý chrup. V tomto veku
sa vyvíja obranný systém organizmu pôsobiaci proti infek-
ciám. V tele detí v pubertálnom veku začne dozrievanie
pohlavných buniek. Obdobie mladosti sa vyznačuje tým,
že dospievajúci dosiahne telesné rozmery a proporcie
dospelého človeka a všetky vývinové procesy sa ukončia.

Od narodenia človeka po dokončenie jeho úplného
vývi nu uplynie viac ako dvadsať rokov. Napriek tomu sú
takmer všetky časti nášho tela vyvinuté a funkčné už pri
narodení. Máme hlavu, krk, trup, ruky, nohy, oči, uši a
ústa, vieme dýchať, plakať, sať a vyprázdňovať, čiže s tro-
chou pomoci sme schopní samostatného života. Vonkajšie
časti nášho tela sa predovšetkým počtom zhodujú s rov-
nakými časťami tela dospelých, iba ich rozmery sú iné
a naša vnútorná stavba sa tiež podstatne nelíši od vnú-
tornej stavby tela našich rodičov. 

STAVBA NÁŠHO TELA

Stavba tela detí a jeho fungovanie sa
v podstate zhoduje so stavbou
a fungovaním tela dospelých.

Stavba ľudského tela

organizmus orgánový systém orgán tkanivo a bunka

• Pomenuj podľa obrázku jednotlivé
časti ľudského tela!
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10 STAVBA NÁŠHO TELA ĽUDSKÉ TELO A ZDRAVIE

Máme kožu a pohybovú sústavu. Prijímanie
a premenu látok potrebných pre život vykonáva dýchacia
a tráviaca sústava, vylučovanie prebytočných látok pre-
vádza vylučovacia sústava a prepravu látok obehová
sústava. Potomkov môžeme splodiť prostredníctvom roz-
množovacej sústavy. Regulačná sústava zlaďuje – so
zreteľom aj na vplyvy vonkajšieho prostredia - všetky uve-
dené funkcie. Takto vytvárajú rôzne orgánové sústavy
nášho tela organizmus.

Orgány vytvárajú orgánové sústavy. Pľúca, žalúdok,
srdce, obličky, pečeň, oči, a mohli by sme ich ešte dlho
vyratúvať, sú orgány ľudského tela. Jednotlivé orgány
vykonávajú obvykle jednu funkciu. Výmena plynov pre-
bieha na vnútornom povrchu pľúc, žalúdok skladuje potra-
vu, ktorá sa dostane do tráviacej sústavy, srdce vháňa krv
do obehovej sústavy, obličky odstraňujú z krvi škodlivé
látky, pečeň produkuje žlč a oči zachytávajú svetelné pod-
nety z prostredia. Jednotlivé orgány plnia teda odlišné
funkcie.

Ak rozoberieme jednotlivé orgány, nájdeme v nich
v podstate štyri zložky, ktoré tvoria tieto štyri druhy tka-
nív: výstelkové tkanivo (epitel), spojivové tkanivo, svalové
tkanivo a nervové tkanivo. V biológii voláme tkanivom
bunky podobného tvaru a rovnakej funkcie spolu
s medzibunkovou hmotou. Medzi bunkami, respektíve
medzi bunkami a medzibunkovou hmotou je úzky vzťah,
jedna bez druhej nevedia fungovať.

Výstelkové tkanivo pokrýva vonkajší a vnútorný povrch nášho tela. Skladá sa pre-
dovšetkým z buniek, medzibunková hmota sa v ňom takmer nenachádza. Na základe tvaru
buniek, počtu bunkových vrstiev a funkcie buniek rozlišujeme viaceré druhy výstelkového tka-
niva

• Zisti, do ktorej orgánovej sústavy
patria označené orgány!

mozog

ústna
dutina prieduš

nica

pľúca

srdce

žalúdok

cievna
sústava

pohlavné
orgány

Ľudská koža – farebná mikrofotografia Stavba ľudskej kože – náčrt
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ĽUDSKÉ TELO A ZDRAVIE STAVBA NÁŠHO TELA 11

Jeden druh výstelkového tkaniva zrohovatie, druhý nie. Vonkajší povrch nášho tela pokrýva rohovatejúci
epitel. Epitel produkujúci sliz alebo hlien nezrohovatie. Takáto sliznica pokrýva ústnu dutinu. Naše pery sú
hranicou medzi rohovatejúcim a nerohovatejúcim viacvrstvovým epitelom.

Spojivové tkanivo tvorí kostru nášho organizmu. Tento druh tkaniva vytvára spoje medzi
orgánmi a vypĺňa aj medzery medzi nimi. Tkanivá plniace určité funkcie majú odlišnú stavbu.

Kubické kožné bunky – náčrtKubické kožné bunky – farebná mikrofotografia

Riasničkový cylindrický epitel –
farebná mikrofotografia

Riasničkový cylindrický epitel – náčrt

Riedke spojivové tkanivo –
farebná mikrofotografia

Husté spojivové tkanivo: šľachové tkanivo –
farebná mikrofotografia
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12 STAVBA NÁŠHO TELA ĽUDSKÉ TELO A ZDRAVIE

Ich spoločnou vlastnosťou je, že v nich je najviac medzibunkovej hmoty. Táto môže byť pevná
ako v kostiach, tvrdá, ale pružná ako v chrupavke, takmer nepretrhnuteľná ako v šľache, mäkká
a pružná ako v podkožnej vrstve či tekutá ako v krvi.

Aj tvar buniek spojivového tkaniva je v závislosti od ich funkcie vždy odlišný. Bunky kost-
ného tkaniva majú výbežky, bunky chrupavkového tkaniva sú okrúhle, vláknitá zložka
v šľachovom tkanive natoľko stlačí bunky, že v priereze vyzerajú ako hviezdy, bunky riedkeho
spojivového tkaniva sú nepravidelného tvaru a v krvi sa nachádzajú aj ploché diskovité, aj

Tukové tkanivo - farebná mikrofotografia Tukové tkanivo – náčrt

Chrupavkové tkanivo – farebná mikrofotografia Chrupavkové tkanivo – náčrt

Kostné tkanivo, prierez – farebná mikrofotografia Kostné tkanivo, prierez – náčrt
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ĽUDSKÉ TELO A ZDRAVIE STAVBA NÁŠHO TELA 13

 väčšie okrúhle bunky. V bunkách tukového tkaniva sa nahromadí toľko tuku, že sa bunkové
jadro vytlačí na okraj bunky.

Vo svalovom tkanive, podobne výstelkovému tkanivu, je málo medzibunkovej hmoty.
V tkanive kostrových svalov upínajúcich sa na kosti splýva viac druhov buniek. Svalové vlák-
na sú schopné stiahnuť a uvoľniť sa. Bunky hybných svalov vnútorných orgánov (napríklad
čriev) majú vretenovitý tvar a tvoria sieť. Svalové tkanivo nachádzajúce sa v srdci spája v sebe
vlastnosti kostrového svalstva a svalov vnútorných orgánov.

Priečne pruhované svalové tkanivo –
farebná mikrofotografia

Priečne pruhované svalové tkanivo – náčrt
A) pozdĺžny rez  B) priečny rez

Hladké svalové tkanivo –
farebná mikrofotografia

Hladké svalové tkanivo – náčrt
A) pozdĺžny rez  B) priečny rez

Pozdĺžny rez srdcového svalového tkaniva  –
farebná mikrofotografia

Pozdĺžny rez srdcového svalového tkaniva  – 
náčrt

A

A

B

B

30430-1-33.qxp:30430-1-33uj  3/23/11  2:26 PM  Oldal 13



14 STAVBA NÁŠHO TELA ĽUDSKÉ TELO A ZDRAVIE

Bunky nervového tkaniva majú zvyčajne výbežky. Krátkymi výbežkami sa spájajú navzá-
jom a dlhými výbežkami sa dostávajú ku koži, svalom alebo k regulačnému centru.
V nervovom tkanive sa nachádzajú aj také bunky, ktoré slúžia na vyživovanie nervových bu -
niek a izolujú od seba dlhé výbežky.

Vzruchy prichádzajúce z vonkajšieho sveta alebo z vnútra orgánov prijímajú krátke výbežky nervových
buniek a telo bunky. Dlhé výbežky vedú vzruchy do ďalšej nervovej, svalovej alebo žľazovej bunky.

V jednotlivých tkanivách sú bunky rozmanitého tvaru a funkcie, predsa sa navzájom veľmi
podobajú. Každú pokrýva zvonka bunková blana (bunková membrána). Bunka udržuje kon-
takt so svojím prostredím cez bunkovú blanu, cez ňu prijíma a odovzdáva rôzne látky.
V bunkovej plazme, čo je rôsolovitá látka, sa popri rôznych bunkových orgánoch (organe-
lách) nachádza aj bunkové jadro. V bunkových orgánoch prebiehajú procesy látkovej preme-
ny. Bunkové jadro riadi funkcie bunkových orgánov a rozmnožovanie buniek.

Bunková blana je polopriepustná. To znamená, že drobné mole-
kuly a ióny prejdú cez ňu bez prekážky, ale pre látky s veľkými
molekulami je takmer nepriestupná. Bunkové orgány sú súčasťou
blanového systému pretkávajúceho bunkovú plazmu. V jednom sa
odohrávajú oxidačné procesy, v druhom sa tvoria látky, tretí
vylučuje z bunky látky. Stavba tohto vnútorného blanového systému
je veľmi podobná zloženiu bunkovej blany.

Pri ďalšom analyzovaní svojho tela sa dostaneme
k látkam nachádzajúcim sa v bunke. Zlúčeniny uhlíka
môžeme rozdeliť na štyri hlavné skupiny: bielkoviny,
tukovité látky (lipidy), uhľohydráty a nukleové kyseli-
ny. V týchto zlúčeninách sa viažu k sebe najmä uhlík,
kyslík, vodík a dusík, ale v niektorých sa nachádza aj
väčšie množstvo síry a fosforu. Pre život bunky sú ióny
anorganických zlúčenín rozpustných vo vode rovnako
dôležité, ako zlúčeniny uhlíka.

Nervové tkanivo – farebná mikrofotografia Nervové tkanivo – náčrt

Stavba bunky
1. bunková blana 2. bunkové jadro

3. bunková plazma 4. organely

1

2

3

4
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ĽUDSKÉ TELO A ZDRAVIE STAVBA NÁŠHO TELA 15

Okrem vymenovaných skupín zlúčenín sa v našich bunkách nachádzajú aj iné uhlíkové zlúčeniny.
Chemické regulačné látky, vitamíny, jednoduchšie či zložitejšie zlúčeniny vznikajúce v rámci procesu odbú-
ravania a stavby látok sú tiež stálymi zložkami našich buniek. V našom organizme sa okrem uvedených šies-
tich prvkov nachádzajú aj mnohé ďalšie. Neexistuje snáď taký prvok, ktorý by sa nedal čo len v minimálnom
množstve vykázať v našom tele.

OTÁZKY A ÚLOHY

• Čo je organizmus?

• Vymenuj orgánové sústavy!

• Akú  funkciu plnia jednotlivé orgánové sústavy?

• Z čoho sa skladajú orgánové sústavy?

• Čo je príznačné pre spojivové tkanivo?

• Čo je spoločnou vlastnosťou spojivového tkaniva?

• Čím sa líši stavba výstelkového a spojivového tkaniva?

• Ktoré spojivové tkanivo má tekutú medzibunkovú  hmotu?

• Porovnaj kostrové svaly a svalové tkanivá umožňujúce pohyb
vnútorných orgánov!

• Čo je príznačné pre nervové tkanivo?

• Nakresli bunku a pomenuj jej časti!

• Vymenuj tie skupiny zlúčenín, zo zložiek ktorých niektorú náj-
deme v každej bunke!

• Ktoré prvky sa nachádzajú v bunkách v najväčšom množstve?

• Tkanivá a bunky môžeme vidieť v mikroskope!

• Spoznaj jednotlivé časti mikrosko-
pu!

• Vykonaj jednoduché skúmania
pomocou mikroskopu!

• Porovnaj svoje pozorovania s mik -
roskopickými snímkami a nákres-
mi zobrazenými v učebnici!

Časti mikroskopu

okulár

objek-
tív

stolček

osvetlenie
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ĽUDSKÉ TELO A ZDRAVIE NA HRANICI ORGANIZMU A PROSTREDIA: KOŽA 17

Živé tvory môžu žiť len v úzkom spojení so svojím pro-
stredím. Ak sú od neho úplne odlúčené, zahynú. Vieme
však zistiť, pokiaľ je živý tvor a kde začína jeho prostredie.
Znamená to, že na hranici organizmu a prostredia je
„deliaca čiara“, ktorá síce oddeľuje jedinca od jeho pro-
stredia, ale ho od neho úplne neizoluje, lež zabezpečuje
vzájomné pôsobenie jedinca a prostredia. Na tele človeka
je touto hranicou koža.

Koža chráni náš organizmus pred rozličnými škodlivý-
mi vplyvmi prostredia. Oslabuje rôzne žiarenia, bráni
vniknutiu choroboplodných mikroorganizmov, chráni
hlbšie vrstvy pred poranením, chemickými vplyvmi
a vysušením. Okrem toho sa v značnej miere podieľa na
udržiavaní tepelnej rovnováhy organizmu. Vylučuje rôzne
látky a iné dokáže prijať. Vníma rôzne zmeny vonkajšieho
sveta. Vo veľkej miere sa dokáže regenerovať. Tieto rôzno-
rodé funkcie vyplývajú zo stavby a vlastností stavebných
prvkov našej kože.

Kožu môžeme rozdeliť z hľadiska jej stavby a funkcie
na tri základné časti, ktoré sa dajú zreteľne rozlíšiť. Vonku,
na strane smerujúcej k prostrediu, je pokožka (epiderma),
pod ňou sa nachádza zamša a najhlbšie podkožie (podkož-
né väzivo). Hrúbka a vnútorná stavba týchto troch častí nie

NA HRANICI ORGANIZMU A PROSTREDIA:
KOŽA

15-20 % hmotnosti nášho tela tvorí
koža, jej plocha je približne 2 m2

Stavba kože

⎫
⎪
⎬
⎪
⎭
⎫
⎪
⎪
⎪
⎪
⎪
⎪
⎪
⎬
⎪
⎪
⎪
⎪
⎪
⎪
⎪
⎭
⎫
⎪
⎬
⎪
⎭

vlas, chlp

POKOŽKA

ZAMŠA

PODKOŽIE

vlasový, chlpový vačok 
(folikul)

bunky obsahujúce farbivo

mazová žľaza

kožné cievy

nervové zakončenia

potná žľaza

tukové bunky
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18 NA HRANICI ORGANIZMU A PROSTREDIA: KOŽA ĽUDSKÉ TELO A ZDRAVIE

je na jednotlivých miestach nášho tela úplne rovnaká,
dôvodom čoho je odlišná miera ich zaťaženia.

Takmer celá živá časť pokožky pozostáva z buniek,
ktoré sa v nej nachádzajú vo viacerých vrstvách. Úplne
vnútornú vrstvu tvoria bunky valcovitého tvaru, ktoré sú
prilepené tesne k sebe. Tieto bunky sa priebežne delia
a zvnútra vytláčajú skôr vzniknuté epitelové bunky. Ako
sa bunky blížia k vonkajšiemu svetu, sploštia sa a odumrú.
Epitelové bunky žijú od svojho vzniku po odumretie asi
tridsať dní. Odumreté bunky tvoria zrohovatenú vrstvu
pokožky. Táto vrstva sa stále opotrebúva, ale jej hrúbka sa
kvôli priebežne vznikajúcim a postupne odumierajúcim
epitelovým bunkám v podstate nemení.

Rohovina je zložitá látka bielkovinového charakteru odolná
proti poraneniam a slabým kyselinám. 

Rohovinová vrstva je na chodidlách a pätách oveľa hrubšia ako
inde. Od dlhodobého používania nástrojov môže dočasne zhrubnúť
aj na dlaniach a od nosenia úzkych topánok i na prstoch nôh. Táto
zhrubnutá zrohovatená vrstva sa nazýva otlak alebo mozoľ.

Nechty sú zrohovatené doštičky chrániace vonkajší povrch
posledných článkov prstov. Vznikajú rohovatením buniek nechtové-
ho lôžka a týždenne narastú zhruba o 1 mm. Dnes sa už prirodze-
ným spôsobom neopotrebúvajú v takejto miere, preto ich treba
z času na čas ostrihať.

Najhlbšia vrstva buniek produkuje hnedé kožné farbivo
- pigment. Množstvo pigmentu je odlišné, závisí od ľud -
skej rasy a miery slnečného žiarenia. Pri opaľovaní sa koža
zhnedne, lebo sa kožné farbivo v spodných bunkách epite-
lu rozmnoží. Vlyvom trvalého a silného slnečného žiare-
nia sa zrnká pigmentu objavia aj vo viacerých vrstvách
buniek. Chránia organizmus pred škodlivými účinkami
ultrafialového (skrátene UV) žiarenia, lebo nadmerné opa-
ľovanie sa alebo používanie solária nie je v žiadnom prí-
pade zdravé. Koža zohráva teda významnú úlohu aj pri
ochrane nášho organizmu pred žiarením.

V pokožke nie sú cievy, epitelové bunky získavajú výživu zo
zamše. Bunky, ktoré sa nachádzajú medzi priebežne sa deliacimi
a odumretými vrstvami, nie sú tesne spojené, preto sa výživné látky
môžu v medzerách medzi bunkami voľne pohybovať.

Medzi bunkami spojivového tkaniva zamše je veľa ten -
ších a hrubších vlákien. Táto sieť vlákien robí kožu ohyb-
nou, pružnou a odolnou proti ťahu, tlaku a roztrhnutiu.

Povrch pokožky a zamše nie je na spojení hladký.
Nachádzajú sa na nich vzájomne sa prelínajúce výčnelky,

V pokožke človeka s bielou pleťou je
málo pigmentu

Žltá pleť získava svoju 
charakteristickú farbu od pigmentu

nahromadeného v pokožke
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v dôsledku čoho obe vrstvy priliehajú k sebe na väčšej
ploche a pevnejšie.

Reliéf zamše na bruškách prstov je usporiadaný do dlhých reťaz-
cov, čím vzniká špecifický, oblúkovitý, slimákovitý, slučkový alebo
dvojslučkový vzor. Obrazce papilárnych línií sú pre jedinca natoľko
charakteristické, že sa odtlačky prstov môžu použiť aj na jeho iden-
tifikáciu. 

V zamši sa nachádza veľké množstvo nervových
zakončení a ciev. Celá zamša je pretkaná sieťou ciev ten-
kých ako vlas. Množstvo krvi, ktorá cez ne prúdi, ovplyv-
ňuje, koľko tepla môže človek odovzdať cez kožu okoliu.
Keď sú cievy rozšírené, človek sčervená, lebo v nich prúdi
veľa krvi. V blízkosti povrchu tela krv uvoľní v tele pro-
dukované teplo a tým ochladzuje organizmus. V chlade sa
cievy zúžia, v pokožke prúdi málo krvi, preto môže unik-
núť len málo telesného tepla. Vonkajšiu teplotu vnímajú
nervové zakončenia, tzv. receptory tepla. Teplo dráždi iné
nervové zakončenia a chlad tiež iné. Koža vníma tlak,
ťahanie, hladkanie, šteklenie aj bolesť. Nervové zakonče-
nia vnímajúce bolesť sa nachádzajú v pokožke, ostatné
v zamši.

Jednotlivé typy senzitívnych nervových zakončení sa nevyskytu-
jú v koži v rovnakej hustote. V bruškách prstov je napríklad trikrát
viac receptorov tepla ako receptorov chladu, na predlaktí je však
pomer opačný. Na zápästí pod dlaňou je oveľa menej receptorov
tlaku (dotyku), ako v končekoch prstov. Aj to je všeobecne známe,
že na šteklenie nie sme na každej časti tela rovnako citliví. 

Podľa miesta výskytu by sme si mohli myslieť, že vlasy
a chlpy, mazové žľazy a potné žľazy sú tiež časťou zamše,
tieto sú však súčasťou tej časti pokožky, ktorá prečnieva do
zamše. Vlasy a chlpy nájdeme na svojom tele takmer
všade. Vlasy a chlpy sa vyvíjajú vo vlasových (chlpových)
vačkoch (folikulách). Do nich vyúsťujú mazové žľazy
a folikuly vyvádzajú na povrch ich výlučky. Maz sa na
povrchu vpíja do zrohovatenej vrstvy kože, čím zabraňuje
vysušeniu a praskaniu kože. Mastný výlučok súčasne sťa-
žuje vniknutie choroboplodných mikroorganizmov.

Materiál vlasov a chlpov je zväčša rohovina, ktorá vzniká zro-
hovatením zvláštnych epitelových buniek nachádzajúcich sa vo vla-
sových a chlpových cibuľkách (fotikuloch). Stavba vlasu pripomína
do seba zasunuté rúrky. Od množstva farbiva (pigmentu) medzi
vrstvami závisí, či má niekto plavé (blond), hnedé, čierne alebo
hrdzavé vlasy. Vo vlasoch šedivých ľudí chýba pigment. Ak
vlasový/chlpový vačok nie je rovný, ale oblúkovitý a prierez vlasu
nie je úplne kruhový, vlas kučeravie.

Hnedá pleť bohatá na pigment chráni
pred silným slnečným žiarením

Obrázok znázorňuje typický reliéf
zamše na brušku prsta

Pleť ľudí s hrdzavými vlasmi je často
veľmi biela, pehavá a citlivá
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Chlpy a vlasy narastú za deň takmer o pol milimetra
a prirodzeným spôsobom sa vymieňajú. Za 5 – 15 rokov každý vlas
vypadne, ale ak vlasová cibuľka zostáva nepoškodená, namiesto
neho vyrastie ďalší. 

Potné žľazy sú kanáliky vystlaté epitelovými bunkami,
ktoré siahajú po spodnú časť zamše. Tá časť kanálikov,
v ktorých sa tvorí výlučok sa stočí a takto vzniknuté klbko
obklopia cievy nachádzajúce sa v zamši. V tejto časti sa
tvorí pot, ktorí ústi cez dlhý vývod na povrch. Pot je ried-
ky, mierne kyslý a slaný vodný roztok rôznych látok.
Produkuje sa priebežne, ale jeho množstvo veľmi ovplyv-
ňuje teplota tela. Vo veľkej horúčave, pri namáhavom zaťa-
žení alebo v horúčkovom stave môže množstvo potu
dosiahnuť aj viacnásobok normálneho množstva.
Odparením tekutiny dochádza k odvádzaniu tepla, pot je
teda spolu s krvou v cievach zamše dôležitou časťou tepel-
nej regulácie nášho organizmu. Pot udržiava kožu vlhkú
a hebkú, kyslosť potu bráni rozmnoženiu choroboplod-
ných mikroorganizmov. 

Na našom tele snáď nie je také miesto, kde by neboli potné
žľazy. Celkom ich je okolo 2 miliónov. Najviac potných žliaz sa
nachádza na dlaniach, chodidlách, v podpazuší a v iných záhyboch.
Na každom milimetri štvorcovom ich môže byť aj 10. V bežných
podmienkach  toto veľké množstvo žliaz vyprodukuje 0,5 – 1 liter
potu. Pri nadmernom potení sa z nášho tela vylúči veľké množstvo
kuchynskej soli. Ak doplníme len odparenú vodu, budeme čoraz
smädnejší, budeme stále viac piť, až dôjde k narušeniu rovnováhy
solí v organizme. Preto je pri intenzívnom potení správne prijímať
tekutiny bohaté na minerálne látky.

Podkožie (podkožné väzivo) je najhlbšia vrstva kože.
Nachádza sa v nej sieť hrubých vlákien obopínajúca tuko-
vé bunky. Pomer vlákien a tukových buniek je na jednotli-
vých častiach nášho tela odlišný. Od veľkého množstva
tukových buniek môže byť podkožie na niektorých mies-
tach, napríklad na brušnej stene či stehnách, aj o niekoľko
centimetrov hrubšie ako inde. Na nose alebo na ušných
lalokoch sa tuk medzi vláknami takmer nenachádza, preto
je tu podkožie hrubé sotva niekoľko milimetrov. Tuk
obsiahnutý v podkoží chráni hlbšie tkanivá pred tlakom
a úderom ako vankúš, pričom slúži ako tepelný izolátor a
chráni aj teplo nášho tela. Táto vrstva slúži zároveň ako
zásobáreň tukov.

Nielen vonkajší povrch nášho tela prichádza do styku
s vonkajším prostredím, ale aj vývodné úseky dýchacích
ciest, tráviaceho traktu, vylučovacej a rozmnožovacej

V šedivých vlasoch sa skončila tvorba
pigmentu

Kučeravé vlasy bývajú často tmavé a
vyskytujú sa spolu s tmavšou farbou

pleti

Plavé vlasy bývajú väčšinou rovné
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