
Přehled ZŠ Na Planině – přírodopis 

Rozmnožovací soustava člověka 
Pohlavní orgány muže 
Varle 

 v dospělosti délka 4–5 cm 

 v kanálcích se tvoří spermie (denně až stovky milionů). Mají hlavičku (zde je jádro 
s genetickou informací) a bičík, který spermii slouží k pohybu 

 ve varlatech se také vytváří mužský pohlavní hormon testosteron ovlivňující vznik mužských vnějších pohlavních znaků 
(mohutnější kostra a svalovina, růst vousů, hlubší hlas a agresivní chování). 

Nadvarle 

 přiléhá na varle, je tvořeno dlouhým stočeným kanálkem, 
shromažďuje vytvořené spermie, spermie zde dozrávají  

Šourek 

 váček obsahující varlata, umístění mimo břišní dutinu zajišťuje teplotu 
přibližně o 4° C nižší (důležitá pro vyšší odolnost spermií) 

Chámovod 

 délka přibližně 40 cm, obsahuje hladkou svalovinu, jejíž prudké stahy  
vypuzují spermie (při ejakulaci) do močové trubice 

Prostata 

 zde se vytváří chámová tekutina – směs vody, hlenu a dalších látek, které 
mají chránit spermie v nepříznivých podmínkách ženské pochvy 

 nejvíce této tekutiny se vytváří ve dvou semenných váčcích, které ústí do 
močové trubice ve stejném místě jako chámovody 

Penis 

 proměnlivá délka (průměrně 10–12 cm), středem prochází močová trubice, obsahuje topořivá tělesa – mohou se naplnit krví, a tím 
se penis zvětší (erekce) 

 na konci penisu je rozšířená část nazývaná žalud, v těchto místech kůže vytváří volný záhyb nazývaný předkožka. 

Při pohlavním styku jsou drážděny citlivé hmatové buňky na povrchu penisu. Nakonec je spuštěn vrozený (vůlí neovladatelný) reflex 
a dojde k ejakulaci.  V jedné dávce spermatu (ejakulátu) zdravého muže je asi 200 až 300 miliónů spermií. K výronu semene však 
může od puberty dojít i samovolně v době delší pohlavní zdrženlivosti. K tomuto jevu (nazývanému poluce) dochází zpravidla ve 
spánku. 

Pohlavní orgány ženy 
Úkolem ženských pohlavních orgánů je vytvořit samičí pohlavní buňky – 
vajíčka. V případě oplození vajíček ženské pohlavní orgány také zajišťují výživu 
zárodku a lidského plodu až do porodu.  

Základem rozmnožovací soustavy ženy jsou dva vaječníky. Už při narození jsou 
v nich vytvořeny základy budoucích vajíček (ženských pohlavních buněk). Po 
dosažení dospělosti začnou vajíčka dozrávat a postupně se z vaječníků uvolňují. 
V době zrání vajíček se ve vaječnících vytvářejí ženské pohlavní hormony 
estrogeny. Jejich působením vznikají vnější ženské pohlavní znaky (ukládání 
podkožního tuku především na bocích, stehnech, hýždích a v okolí mléčné žlázy, 
růst ženského ochlupení a vliv na ženské chování). 

Na vaječníky navazují vejcovody, kterými putuje uvolněné vajíčko a čeká na 
oplození. Posun vajíčka zajišťují brvy na vnitřním povrchu vejcovodu. Oba 
vejcovody ústí do dělohy. Tato dutina je určena k vývoji zárodku. Má silné a 
dobře prokrvené stěny. Ve stěnách je pružné vazivo (umožňuje zvětšování dělohy 
v průběhu těhotenství) a hladká svalovina, která funguje při porodu. 

Na dělohu zespodu navazuje zevní pohlavní orgán nazývaný pochva nebo také vagina. Její stěny jsou velmi pružné, aby jimi při 
porodu mohla projít hlavička dítěte. Uvnitř pochvy jsou žlázky, které vylučují poševní sekret (brání množení bakterií).  

Ústí pochvy na povrch těla je obklopeno dvěma páry stydkých pysků. Vnitřní malé stydké pysky jsou pokryté tenkou sliznicí, vnější 
velké stydké pysky jsou pokryté kůží. Před poševním vchodem ústí na povrch těla močová trubice (na rozdíl od mužů ústí 
samostatně). V místě, kde se vpředu sbíhají malé stydké pysky, je malé tělísko nazývané poštěváček (odborně klitoris). Ten spolu se 
stěnami pochvy obsahuje mnoho citlivých hmatových buněk, které zprostředkují vzrušení při pohlavním styku. 



Menstruační cyklus 
V ženských pohlavních orgánech probíhá opakovaný děj zvaný menstruační cyklus. Jeho délka je přibližně 28 dnů (u některých žen 
však může být delší, u jiných kratší). V průběhu menstruačního cyklu dochází k těmto dějům: 

1. V jednom vaječníku dozrává vajíčko a dochází k ovulaci: Vajíčko je vypuzeno z vaječníku ven a zachytí se na začátku vejcovodu. 
V této době se ve vaječníku vytváří největší množství estrogenů. 

2. Vajíčko postupně putuje vejcovodem a čeká na oplození. Oplozeno může být nejvýše 2 dny po ovulaci. Pokud do té doby nedojde 
k oplození, vajíčko ve vejcovodu zaniká. 
Hned po ovulaci dojde k mohutnému růstu děložní sliznice (vnitřního povrchu dělohy). Sliznice se silně prokrví a zvětšuje se. 
Tím se připravuje na výživu budoucího zárodku. Období růstu děložní sliznice trvá přibližně 2 týdny. 

3. Nedojde-li k oplození, začne děložní sliznice postupně odumírat a nastává menstruace. Odumřelá sliznice se odlupuje od stěn 
dělohy a je postupně krví vyplavována do pochvy a odtud ven z těla. Menstruační krvácení trvá průměrně 3 až 5 dnů (u některých 
žen i déle). Během té doby z těla vyjde přibližně 30 ml krve. 

4. Po menstruaci se poškozená stěna dělohy postupně zacelí a vytvoří se základ budoucí nové děložní sliznice. Ve vaječníku 
mezitím dozrává další vajíčko. Tato fáze trvá přibližně 10 dní. 

Lékaři počítají začátek menstruačního cyklu od prvního dne, kdy se objeví menstruační krvácení. Je to nejvíce zřetelný projev, který 
na sobě žena může pozorovat. K ovulaci dochází přibližně po 14 dnech. Krátce po ovulaci (přibližně 2 dny) může být vajíčko 
oplozeno. Spermie však mohou ve vejcovodu na vajíčko čekat také 2 až 3 dny. To znamená, že k početí dítěte může dojít v případě, 
že má žena pohlavní styk v době zhruba 3 dny před a nejvýše 3 dny po ovulaci. 

Menstruační cykly začínají fungovat v době puberty a na rozdíl od mužů rozmnožovací schopnost netrvá až do pozdního stáří. Někdy 
ve věku 45 až 60 let ustává tvorba vajíček a menstruační cykly ustávají. Toto období se nazývá přechod (nebo také klimakterium či 
menopauza). 

Antikoncepční metody 
kondom (prezervativ): návlek na penis z pružného latexu. Zabraňuje nejen průniku spermií, ale také přenosu pohlavních chorob. 

Existují i podobné prostředky pro ženy (pesary, "ženské kondomy"), které se vkládají do pochvy. Jejich užití je však na rozdíl od 
mužských kondomů komplikované, protože většinou vyžadují lékařské vyšetření nebo dokonce umístění lékařem. 

hormonální antikoncepce: Žena užívá přesně stanovené dávky hormonů, nejčastěji v tabletách (jsou však i jiné formy užívání). 
Vlivem hormonů se utlumí činnost vaječníků a nedochází ke zrání vajíček. Ostatní fáze menstruačního cyklu (včetně 
menstruačního krvácení) však probíhají normálně. 

metoda neplodných dnů: Ženy, které mají velmi pravidelný menstruační cyklus, si mohou vypočítat své "plodné období" (přibližně 
3 dny před a 3 dny po ovulaci). Ve zbývajícím ("neplodném") období by žena teoreticky mohla mít styk bez rizika otěhotnění. 
Tato metoda je však velmi nespolehlivá, protože i u ženy s pravidelným menstruačním cyklem může být ovulace posunuta o 
několik dní například z důvodu počínající nemoci, stresu ap. 

nitroděložní tělísko: Lékař umístí do dělohy zvláštní tělísko, které dráždí děložní stěnu a povzbuzuje bílé krvinky, které pak ničí 
pronikající spermie. Tělísko se zavádí na několik let, je však vhodné jen pro některé ženy. 

trvalá sterilizace: Lékařským zákrokem se podvážou vaječníky (u žen) nebo chámovody (u mužů). Tím se zamezí průchodu 
pohlavních buněk. Tato změna je nevratná a její použití je omezeno zákonem. 

 

 

 



Vznik a vývoj lidského jedince 
Vývoj před narozením 
Vývoj jedince před narozením trvá přibližně 280 dnů (40 týdnů), což odpovídá délce 10 menstruačních cyklů. 

Oplození 
Po ejakulaci spermie pronikají z pochvy do dělohy a odtud do vejcovodů. Setkají-li se ve vejcovodu se zralým vajíčkem (většinou do 
2 dnů po ovulaci), nejrychlejší spermie pronikne dovnitř a dojde k oplození. Jádro spermie i jádro vajíčka obsahuje úplnou sadu 
23 chromozomů. Jejich spojením vznikne dvojitá sada se 46 chromozomy. Tato sada se kopíruje do všech dalších buněk nového 
jedince. Každý z nás tedy má ve svých tělních buňkách 46 chromozomů, z toho polovina je kopií chromozomů od otce a polovina je 
kopií chromozomů od matky. Teprve při vzniku pohlavních buněk se počet chromozomů sníží na polovinu. 

Zárodečné (embryonální) období 
Toto období trvá pouhé dva měsíce po oplození. Oplozené vajíčko ještě 
několik dní putuje vejcovodem a postupně se dělí (z jedné buňky vzniknou 
dvě, pak 4, 8, 16, 32…). Z oplozeného vajíčka nakonec vznikne chomáček 

 

zárodečných buněk, který se dostane do dělohy. Tam se zanoří do mohutné vrstvy děložní sliznice. Vzniká zárodek, cizím slovem 
embryo. Zárodek si kolem sebe vytvoří plodové obaly. Dutina mezi zárodkem a plodovými obaly je vyplněná plodovou vodou.  

V jednom místě se z plodových obalů vytváří placenta. Tento orgán zarůstá 
hluboko do děložní stěny a slouží především k výměně látek mezi tělem 
matky a tělem zárodku. Prostřednictvím placenty zárodek z těla matky 
získává O2, různé živiny, vitamíny, minerální látky a všechny další důležité 
látky. Přes placentu naopak zárodek do těla matky předává své odpadní 
látky, například CO2. V placentě se také vytvářejí některé hormony. Tyto 
hormony zastaví zrání dalších vajíček (tím se zastaví menstruační cykly) a 
udržují stěnu dělohy v silně prokrveném stavu. Teprve v době, kdy se 
vytvoří placenta a začne vytvářet své hormony, je možné zjistit těhotenství 
pomocí různých těhotenských testů (z krve, moči nebo slin). Placenta je 
s tělem zárodku spojena trubicí nazývanou pupeční šňůra.  

Během zárodečného období se postupně vytvářejí základy všech orgánů nového jedince. Některé z nich už začínají fungovat 
(například srdce a cévy, nervová soustava…). Právě v této době je největší riziko trvalého poškození dítěte různými nepříznivými 
vlivy, například když matka kouří, pije alkohol nebo užívá drogy. Když jsou základy všech orgánů vytvořeny, je zárodečné období 
ukončeno. Ze zárodku se stává plod. 

Plodové období 
Plodové období trvá od konce 2. měsíce do porodu. Plod už má vytvořené základy všech orgánů. Během plodového 
období se orgány dotvářejí, rostou a postupně začínají pracovat. Spolu s orgány roste i celé tělo dítěte. 

Přibližně ve čtvrtém měsíci těhotenství plod značně urychlí svůj růst, což se projeví tím, že těhotné ženě se začne 
výrazněji zvětšovat břicho. (Během těhotenství se vnitřní objem dělohy zvětší z původních 5 cm3 až na přibližně 7000 
cm3. Matka přibude na váze průměrně 12 až 15 kg.) 

V průběhu pátého měsíce zesílí plod natolik, že matka poprvé pocítí jeho pohyby. Tento okamžik se objevuje zhruba 
v polovině těhotenství a pomáhá upřesnit dobu očekávaného porodu.  
Přibližně dva měsíce před očekávaným porodem je už plod velký tak, že se nemůže v děloze volně pohybovat. Proto v děloze 
zaujme stálou polohu. (Nejčastěji hlavou dolů, což je nejvhodnější poloha pro porod.) 

Po 40 týdnech těhotenství dochází k porodu donošeného plodu. Donošené dítě je tělesně zralé a jeho tělo je připraveno k životu 
mimo tělo matky. Průměrná porodní hmotnost dítěte je přibližně 3,3 kg a průměrná délka je kolem 50 cm. 



Porod 
Prvními příznaky blížícího porodu jsou pravidelné stahy hladké děložní 

svaloviny. Stahy jsou čím dál silnější a doba mezi nimi se postupně zkracuje. 
Tato první doba porodu končí otevřením děložního hrdla, prasknutím 

plodových obalů a odtokem plodové vody. 

Po otevření děložního hrdla nastává druhá doba porodu: Silné stahy dělohy 
postupně vypudí dítě do pochvy a z ní nakonec ven z matčina těla. Narozený 
plod zůstává spojen pupeční šňůrou s tělem matky. Proto porodník hned po 
porodu pupeční šňůru u novorozence podváže a přestřihne. Dítě pak začíná 
samostatně dýchat. 

Za 20 až 40 minut po narození dítěte se stahem dělohy odloučí a vypudí i 

placenta se zbytkem pupeční šňůry. Rána, která tím v děloze vzniká, se zahojí 
asi do šesti týdnů. Proto se období po porodu říká "šestinedělí". 

Celý porod trvá průměrně 8 až 16 hodin. 

 

Vývoj jedince po narození 
Novorozenec (od narození do věku 4 týdnů) 
Nově začínají fungovat některé orgány (žaludek, plíce, ledviny). v chování převládají hlavně nepodmíněné reflexy (sací, polykací, 
uchopovací…). 

Kojenec (4 týdny – 12 měsíců) 
Převládá výživa mateřským mlékem. Ve věku 6 měsíců se začínají prořezávat první zuby. S růstem těla se zvyšují pohybové 
schopnosti - dítě se učí lézt, sedět, stát a nakonec i chodit. Koncem období začíná i mluvit. 

Batole (1. až 3. rok) 
Výrazně se vyvíjejí pohybové schopnosti. Rozvíjí se řeč. 

Předškolní věk (4. až 6. rok) 
V počátku tohoto období dochází k urychlení duševního vývoje (obohacení řeči, schopnost spolupráce s vrstevníky). Později dochází 
k urychlenému tělesnému růstu. Mezi 4. a 5. rokem se prořezávají první zuby trvalého chrupu. 

Mladší školní věk (7. až 11. rok) 
Tělesný vývoj je pomalejší, o to více se rozvíjejí duševní schopnosti (čtení, počítání…) a dovednosti jemných pohybů (kreslení, 
psaní…). 

Puberta (12. až 15. rok) 
Postupně začínají fungovat pohlavní orgány (u děvčat dříve než u chlapců). Vlivem pohlavních hormonů se utvářejí vnější pohlavní 
znaky (tvar postavy, ochlupení…). Postava velmi rychle roste. Zlom ve vývoji osobnosti - snaha o osamostatnění, vyhledávání 
kontaktu s vrstevníky. 

Adolescence = dorostenecké období (16. až 18. rok) 
Výrazné zpomalení růstu a dokončení vývoje pohlavních orgánů je doprovázeno výrazným rozvojem duševních schopností a 
podstatně lepší koordinací pohybů. 

Plná dospělost (19 až 30 let) 
Období vrcholu tělesné vyspělosti (nejvyšší tělesná výkonnost). Člověk postupně hledá své životní uplatnění (stálé zaměstnání, 
zakládání rodiny…). 

Zralost (30 až 45 let) 
Velmi stabilní období s vrcholem duševní výkonnosti. 

Střední věk (45 až 60 let) 
Postupně nastupují některé projevy stárnutí (například stařecká dalekozrakost). U žen končí rozmnožovací období (nastává přechod). 

Stáří (60 a více let) 
V těle probíhají změny, které souvisejí se sníženou činností tělních soustav. Nejčastějšími tělesnými projevy stáří jsou například: 
 poruchy srdce a cév 
 stařecká dalekozrakost a nedoslýchavost 
 vysušování kůže a ochabování kožního vaziva (vznikají vrásky) 
 kostní hmota je řidší a křehčí (mnohem hůře se hojí zlomeniny) 
 nervové a psychické poruchy (zapomnětlivost, snížená schopnost soustředění, obavy z vyloučení ze společnosti…) 


