
Nervová soustava 
 
Funkce nervové soustavy 

- řízení a kontrola všech částí organismu (nadřazena hormonální soustavě) 
 
Stavba nervové soustavy 

a. centrální nervová soustava (CNS) = mozek + mícha páteřní 
b. obvodová nervová soustava = spojují CNS s ostatními částmi těla (mozkové, míšní a útrobní 

nervy) 
 
Neuron = základní stavební jednotka nervové soustavy 

 
 
Nervové dráhy 

a. dostředivé: receptory → mícha, mozek → vznik odpovědi (reflex) 
b. odstředivé: mícha, mozek → výkonné orgány (např. svaly) 

 
Reflexy 
a. nepodmíněné 

- vrozené a neměnné 
- např. dýchací, polykací, sací, obranné reflexy (kýchání, kašlání, mrkání) (také instinkty – pudy) 
- centrem je mícha a prodloužená mícha 

b. podmíněné 
- vytvářejí se v průběhu života na základě opakované zkušenosti – podnětu, signálu 
- jsou dočasné, mohou vyhasínat 
- např. tvorba slin při vůni určitého jídla, učení se 
- centrem je mozková kůra 

 
Centrální nervová soustava 
Mozek 

- nejsložitější orgán, řídící centrum všech životních projevů (pohyb, spánek, hlad, žízeň, …) 
- přijímá informace z receptorů všech orgánů, zpracovává je a třídí 
- ukládá informace do paměti, vysílá odpovědi na podněty 
- činnost závisí na přísunu kyslíku a cukru - glukózy (už po 3 minutách bez kyslíku nastávají 

nevratné změny!) 
- uložen v lebce 
- obalují ho 3 mozkové pleny  

o 2 měkké pleny a mezi nimi tvrdá plena 
o mezi všemi 3 plenami je mozkomíšní mok 

- z mozku vychází 12 párů mozkových (hlavových) nervů 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

a. Prodloužená mícha 
- centrum životních funkcí (dýchání, srdeční činnost) 
- centrum vrozených reflexů (kašlání, kýchání, zvracení, polykání, sání, slinění, …) 

b. Varolův most 
- spojuje mozeček s dalšími částmi mozku 

c. Mozeček 
- centrum koordinace pohybů a rovnováhy 

d. Střední mozek 
- končí zde zrakové a sluchové nervy 

e. Mezimozek 
- centrum smyslových podnětů (zraku, sluchu, …)  
- centrum emocí 
- udržuje stálé vnitřní prostředí (regulace vody, hladu, tělesné teploty, spánku) 
- podvěsek mozkový (hypofýza) = produkce hormonů 

f. Koncový mozek 
- složen ze 2 mozkových polokoulí (hemisfér), každá složena ze 4 laloků 
- na povrchu šedá kůra mozková s rýhami (závity) → řídí veškerou činnost organismu, sídlo 

vyšší nervové činnosti 
- v lalocích smyslová centra (kožní citlivost, zrakové, sluchové, chuťové, pohybové, řeči) 
- podněty se vyhodnocují, porovnávají s informacemi v paměti = myšlení 

 
 
 
 
 
 
 
 
Mícha 

- uložena v páteřním kanále, dlouhá 40-50 cm 
- funkce: přenos vzruchů mezi mozkem a ostatními orgány 

o centrum obranných reflexů (na bolestivé podněty) a vyprazdňování 
- stavba: 

o šedá hmota tvořena, bílá hmota tvořena  
o centrální kanálek – vyplněn mozkomíšním mokem 

 

Obvodová nervová soustava 
- propojuje jednotlivé části těla s mozkem a míchou 
- nerv = svazek nervových vláken 



a. Mozkové nervy 
- 12 párů, většinou ovládají hlavu a krk (např.: zrakový, čichový, okohybný, trojklanný) 

b. Míšní nervy 
- ovládají kosterní svaly (pohyb) 
- spolu s mozkovými řízeny CNS 

c. Útrobní nervy 
- řídí činnost vnitřních orgánů  
- neovládáme je vůlí (srdeční činnost, dýchání, krevní oběh) 

 
NEMOCI NERVOVÉ SOUSTAVY 
Cévní mozková příhoda (= mozková mrtvice) 

- náhlé nedostatečné prokrvení části mozku vlivem ucpání cévy krevní sraženinou nebo výron 
krve do mozku → poruchy hybnosti, ochrnutí až smrt (3-4 min. bez kyslíku = nevratné poškození) 

Epilepsie 
- nekontrolované, chaotické elektrické aktivity mozku mění vědomí → epileptické záchvaty  

(= mimovolní pohyby, křeče, záškuby, někdy i ztráta vědomí) 
Roztroušená skleróza 

- špatné vidění, nemotornost, částečné až úplné ochrnutí 
- imunitní systém poškodí ochranné pochvy nervových vláken – špatné až neúplné vedení impulsů 

Parkinsonova choroba 
- degenerativní onemocnění mozku, poruchy hybnosti a typický klidový třes (mizí při pohybu) 

Alzheimerova choroba 
- degenerace mozkové kůry → ztráta paměti pro nové události, těžká duševní porucha 

Mozkové infekce 
- meningitida (= zánět mozkových nebo míšních plen) 

o symptomy chřipky (bolest hlavy, horečka, tuhnutí šíje), virová, bakteriální (až smrtelná) 
- klíšťová encefalitida 

o virový původ, po 1-2 týdnech příznaky chřipky, pak zlepšení a po čase opět propuknutí 
(horečky, třes, poruchy vědomí, silné bolesti hlavy, obrna); lze očkovat 

- borelióza 
o bakteriální, přenos klíšťaty a bodavým hmyzem – léčba antibiotiky 
o v místě kousnutí červená, zvětšující se skvrna, po čase mizí, ale v další fázi nastává 

postižení nervů, srdce a kloubů 
Otřes mozku 

- krátkodobá ztráta vědomí a paměti, zvracení – léčba klidem na lůžku 
Mozkové nádory 

- bolest hlavy, zvracení, svalová slabost, poruchy zraku a řeči 
Poškození páteře 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Smyslové orgány 
 
Funkce smyslové soustavy 

- poskytuje centrální nervové soustavě (CNS) informace o vnějším a vnitřním prostředím 
Smysly: zrak, sluch, chuť, čich, hmat 
 
 

Zrak 
Funkce  

- vnímání prostoru, světla, barev, tvarů, … 
Oko = orgán zraku 

- stavba oka: 
o bělima = udržuje tvar 
o rohovka = chrání oko, průhledná 
o cévnatka = pohlcuje světlo 
o duhovka = reguluje množství světla → zornice 
o čočka = průhledná rosolovitá hmota  
o sklivec = průhledná rosolovitá hmota 
o sítnice = obsahuje smyslové buňky  
o zrakový nerv = vede zrakové vjemy do týlního laloku mozkové kůry 
o 6 okohybných svalů (poškození → šilhání), slzy, víčka 

Vady a nemoci oka: 
- krátkozrakost: dlouhá oční koule, 

obraz před sítnicí → čočky 
rozptylky, lze i laserem 

- dalekozrakost: krátká oční koule, 
obraz za sítnicí → čočky spojky 

- barvoslepost 
- zánět spojivek - pálení, řezání, 

tvorba sekretu 
o způsobuje ho: infekce, 

namáhání, cizí těleso, UV záření, senná rýma 
- šedý zákal: snížení průhlednosti čočky, lze ji nahradit umělou 
- zelený zákal (glaukom): vysoký nitrooční tlak – při neléčení až slepota 

 
 

Sluchové a rovnovážné ústrojí 
Funkce – vnímá zvukové vlny a zajišťuje rovnováhu 
Ucho 

a. vnější ucho: boltec → vnější zvukovod  
b. střední ucho: bubínek → sluchové kůstky (kladívko, kovadlinka, třmínek) → Eustachova trubice = 

vyrovnává tlak mezi středním uchem a nosohltanem 
c. vnitřní ucho: 

 hlemýžď – uvnitř tekutina a sluchové 
buňky 

 rovnovážné ústrojí: 3 polokruhovité 
kanálky (vnímání pohybu) 

- zvukové vlny zachycené boltcem rozkmitají 
bubínek, který pomocí kůstek rozpohybuje 
tekutinu uvnitř hlemýždě 

- tento pohyb podráždí sluchové buňky a toto 
podráždění se šíří sluchovým nervem do mozku 

 



Nemoci a poškození ucha: 
- zánět středního ucha: otok tkání, produkce lepkavé tekutiny → zalepení, léčba antibiotiky 
- zatuhnutí třmínku: operativní léčba – náhrada třmínku drátkem, laserem dírka… 
- protržení bubínku: drobná poranění se hojí samy, vážnější náhrada umělou membránou 
- vady vnitřního ucha: většinou od narození 
- mozkový nádor tlačící na 

sluchový nerv: nepodceňovat 
problémy se sluchem (lékař) 

  
 

Chuťové ústrojí 
- funkce: vnímání chemických 

látek rozpuštěných ve vodě 
pomocí chuťových pohárků 
s chuťovými buňkami na povrchu 
jazyka 

- 4 základní chuťové vjemy: 
sladkost, slanost, kyselost, 
hořkost 

- význam: ovlivnění produkce slin a trávicích šťáv 
 
 

Čichové ústrojí 
- funkce: vnímání plynných látek (vůně, pachy) čichovými buňkami v horní části dutiny nosní 
- kombinovaný vjem = chuť a čich se vzájemně doplňují (předpokládáme, že voňavé jídlo je 

dobré) 
- význam: činnost trávicí soustavy, varování před požitím zkažených potravin 

 
 

Hmatové ústrojí 
- funkce: vnímání doteku, tepla, chladu, tlaku, bolesti pomocí hmatových tělísek (receptorů) v kůži 

(nejvíce: prsty, dlaň, nejméně: záda) 
- bolest = upozornění, že s tělem není něco v pořádku 

 
 
 
 
 


