
KOŽNÍ SOUSTAVA 



Funkce kůže
Má velmi rozmanitou funkci.

Jejím hlavním úkolem je:
- chránit tělo před vnějšími vlivy
- řídit tělesnou teplotu
- odstraňovat z těla nepotřebné a škodlivé látky, vylučování potu
- tvorba vitamínu D
- účastní se dýchání 

Skládá se z kůže a podkožních útvarů, tvoří souvislou ochranu těla 
hospodářských zvířat. 



• Pokrývá celý povrch těla,

• nejsilnější kůže – chodidlové plochy a na hřbetě,       

• nejjemnější kůže – oční víčka, mléčná žláza

Kůže chrání tělo před poraněním, infekcí, choroboplodnými zárodky a 
účinky záření důležité pravidelné čištění zvířat – příznivě působí na 
trávení, nervovou soustavu, zvyšuje krevní oběh 



Anatomická stavba kůže 

Základní vrstvy kůže:

1) pokožka ( epidermis ) 

2) škára ( korium)

3) podkožní vazivo ( subcutis) 



POKOŽKA

= vrchní vrstva kůže, 

- obsahuje melanin

- chrání kůži před slunečním zářením

- na povrch buňky rohovatí a odlupují se drobné šupinky 



ŠKÁRA

= nejsilnější vrstva kůže

- obsahuje elastická vlákna

- nervová zakončení a mazové a potní žlázy (chrání srst před vodou), 
potem se vylučují škodlivé látky a reguluje se tělesná teplota 

skot, kůň – potní žlázy po celém těle

prase – nemá potní žlázy



PODKOŽNÍ VAZIVO

• podkožní vazivo – připojení kůže ke kostem a svalům pokožkové 
útvary: chlupy – vyrůstají ze škáry, tvoří srst, kvalita srsti závisí na 
výživě a zdravotním stavu (krycí chlupy, podsada, vlnovlas, hmatové 
chlupy, štětiny, žíně)



V srsti 2 druhy chlupů : 

• pesíky – lesklé, dlouhé na povrchu srsti         

• podsada – krátké, jemné chlupy, tepelná vlastnost soubor chlupů 
tvoří srst srst je zbarvená podobně jako kůže v pravidelných ročních 
obdobích se srst vyměňuje – línání 

• Podle srsti určujeme zdravotní stav zvířat, zdravé zvíře – srst lesklá, 
hladká                                                                    nemocné zvíře, 
nedostatečná výţiva – matná   



ROHOVINA

Rohovina neustále přirůstá. 

Rohovité útvary: 

• rohy – vyrůstají na hlavě přežvýkavců samic a samců     

• kopyto – zakončuje prst koně, základ tvoří kopytní a korunková kost, na 
povrchu rohové pouzdro (bílá čára v kopytní škáře je hranicí kam až může 
kovář zatloukat podkováky)

• paznehty – zakončují dva prsty přežvýkavců, nemá střelku, rohovina 
dorůstá – dostatek pohybu (obrušování) odstraňování přerostlé rohoviny

• špárky – u prasat tvarem podobné paznehtům přežvýkavců, zakončují dva 
hlavní prsty


