
3. Pojivová tkáň, kost 

Pojivové tkáně dělíme podle funkce na výplňovou a opěrnou. 

Mezi výplňové tkáně spadá vazivo a chrupavku.  

Do opěrných pojivových tkání zařazujeme kosti (houbovitá=spongiozní, kompaktní=hutná) a 

sklovinnou zubní tkáň (nejtužší část organismu - pouze 2% organických látek  

V dospělém organismu pravé pojivové tkáně patří vazivo, chrupavka a kost.  

Složení pojivové tkáně 

• buňky 

• mezibuněčná hmota  

o fibrilární složka 

o amorfní složka 

Pojivová tkáň se skládá z buněk a různého (většinou velkého) podílu mezibuněčné hmoty, 

která má fibrilární složku (z kolagenních a elastických vláken) a amorfní (beztvarou) složku).  

Buňky pojivových tkání se liší tvarem i funkcí, podle typu dané pojivové tkáně a  vytváří 

mezibuněčnou hmotu.  

Struktura a složení mezibuněčné hmoty se také liší. V některých pojivech převládá vláknitá 

složka mezibuněčné hmoty (vazivo), v jiných je velké množství amorfní složky (chrupavka).  

Vláknitou složku představují kolagenní a elastická.  

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

1. Vazivo (vazivová tkáň) je tvořeno buňkami a velkým podílem mezibuněčné hmoty. Tato 

hmota je tvořena tekutinami a proteiny (hlavně kolagen).  

Má schopnost se napínat. Vazivo je možné v těle nalézt jako blanitá pouzdra orgánů a dále 

jako šlachy a vazy.  

https://cs.wikipedia.org/wiki/Vazivo
https://cs.wikipedia.org/wiki/Chrupavka
https://cs.wikipedia.org/wiki/Kost
https://cs.wikipedia.org/wiki/Bu%C5%88ka
https://cs.wikipedia.org/wiki/Kolagen
https://cs.wikipedia.org/wiki/Elastin
https://cs.wikipedia.org/wiki/Bu%C5%88ka
https://cs.wikipedia.org/wiki/Mezibun%C4%9B%C4%8Dn%C3%A1_hmota
https://cs.wikipedia.org/wiki/T%C4%9Bln%C3%AD_tekutina
https://cs.wikipedia.org/wiki/B%C3%ADlkovina
https://cs.wikipedia.org/wiki/Kolagen
https://cs.wikipedia.org/wiki/Org%C3%A1n
https://cs.wikipedia.org/wiki/%C5%A0lachy
https://cs.wikipedia.org/wiki/Vaz


2. Chrupavka je bezcévná, pevná a pružná bílá nebo nažloutlá pevná hmota.. Za 

embryonálního a fetálního vývoje se stává základem pro vývoj skeletu. S rostoucím věkem ji 

ubývá.  

Výskyt - pokrývá kloubní plochy většiny kloubů, tvoří ušní boltec, část Eustachovy trubice, 

hrtanovou příklopku, nosní přepážku. 

3. Kost (lat. os) je tvrdá, mineralizovaná pojivová tkáň, sloužící jako mechanická ochrana 

vnitřních orgánů a opora těla, tvořící vnitřní konstrukci, na kterou se upínají svaly a šlachy. 

Pravá kost tvořena kostní tkání se vyskytuje jen u vyšších obratlovců: obojživelníků, plazů, 

ptáků, savců a některých ryb.  

Souhrn všech kostí v těle se nazývá kostra. Lidská kostra dospělého člověka má přibližně 209 

až 214 kostí. 

 

Stavba kosti 
Kosti tvořící kostru mají různý tvar, jsou různě velké, ale mají vždy jednotnou stavbu. 
Obrázek zachycující stavbu kosti si popiš s pomocí učebnice. 
 

 
 
 
 
V čem je nepostradatelná výplň 
kostí? Jak se mění v průběhu 
života?  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Růst kostí 
K obrázku vyznač, jakými směry kost roste.  
 
 
 
 
 
 
 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Latina
https://cs.wikipedia.org/wiki/Org%C3%A1n
https://cs.wikipedia.org/wiki/Sval
https://cs.wikipedia.org/wiki/%C5%A0lacha
https://cs.wikipedia.org/wiki/Obratlovci
https://cs.wikipedia.org/wiki/Oboj%C5%BEiveln%C3%ADci
https://cs.wikipedia.org/wiki/Plazi
https://cs.wikipedia.org/wiki/Pt%C3%A1ci
https://cs.wikipedia.org/wiki/Savci
https://cs.wikipedia.org/wiki/Ryby
https://cs.wikipedia.org/wiki/Lidsk%C3%A1_kostra

