
Tkáň 

Tkání se rozumí soubor buněk, které mají stejný tvar, původ (vznikají ze stejného základu) a 

funkci. Studiem tkání se zabývá obor histologie. Jednotlivé typy tkání vznikají postupnou 

diferenciací (rozrůzněním) základních zárodečných vrstev – ektodermu, entodermu a 

mezodermu. V lidském těle (i v tělech ostatních živočichů) nacházíme pět základních typů 

tkání: 

 epitely 

 pojivové tkáně 

 svalové tkáně 

 nervové tkáně  

 tekuté tkáně (tělní tekutiny). 

 

Epitely 

 Buňky jsou uspořádány ve vrstvách, mezi buňkami nejsou prakticky žádné 

mezibuněčné prostory 

 mohou být jednovrstevné nebo vícevrstevné  

 nacházejí se na vnějším povrchu orgánů, tvoří výstelky (vnitřní povrch) dutin ap.  

 

Třídění epitelů podle vzhledu: 

 dlaždicový epitel: buňky jsou ploché, jejich výška je mnohem menší než šířka 

(například pokožka, vnitřní povrch cév ap.) 

 

 

 

 kubický (krychlový) epitel: výška buněk je zhruba stejná jako šířka (například entoderm 

a ektoderm zárodku, rohovka ap.)  

 

 

 



 cylindrický (válcový) epitel: výška buněk je mnohem větší než šířka (například vnitřní 

povrch trávicí trubice, dýchacích cest ap.)  

 

 

Třídění epitelů podle funkce:  

 krycí epitel: hlavní funkcí je pouhý pokryv orgánu nebo zajištění hladkého povrchu 

(například vnitřní povrch cév)  

 resorpční (vstřebávací) epitel: buňky mají miniaturní výběžky (tzv. mikroklky), které 

zvětšují vstřebávací povrch (například vnitřní povrch tenkého střeva)  

 žlázový epitel: buňky na povrch tkáně produkují určitou látku (například trávicí šťávy, 

hormony, pot, mateřské mléko ap.)  

 řasinkový epitel: obsahuje na povrchu brvy, jejichž pohyb zajišťuje pomalý transport 

určitých částic po povrchu epitelu, například uvnitř dýchacích cest (transport hlenu a 

prachu ven z těla) nebo uvnitř vejcovodu (transport vajíčka z vaječníku do dělohy) 

 smyslový epitel: obsahuje smyslové buňky napojené na nervová vlákna (například 

sítnice v oku) 

 

 

Odpovězte na testové otázky na adrese: 

https://forms.gle/47D6ZoqNPDV6z1H68 

 

 

Test možno vyplnit i na mobilu. U některých otázek je více správných odpovědí nezapomeňte 

zaškrtnout všechny. Po ukončení testu je možné kliknutím na tlačítko vyhodnotit ihned zjistit 

jaké otázky se vám podařilo odpovědět dobře a kde jste udělali chybu. 

https://forms.gle/47D6ZoqNPDV6z1H68

