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ZÁKLADY PŘÍRODNÍCH VĚD

Nervová soustava 
člověka 2



Periferní nervy 

obvodové nervy (periferní)

-spojují oběma směry nervovou soustavu s orgány 

a tkáněmi celého těla

-dělení:

-nervy mozkomíšní

-nervy vegetativní



Periferní nervy 

nervy mozkomíšní (cerebrospinální)

-tvoří svazečky z bílých nervových vláken

vlákna dostředivá (senzitivní)

-přicházejí z kůže nebo smyslových orgánů

vlákna motorická

-vedou do příčně pruhovaných svalů



Periferní nervy 

nervy míšní (spinální)

-smíšené nervy (obsahují motorická i senzitivní 

vlákna

-počet se shoduje s počtem obratlů (opouštějí 

páteřní kanál otvory mezi obratly)

nervy mozkové (hlavové)

-senzitivní, motorické nebo smíšené

-12 párů

-vlákna začínají nebo končí unervových buněk 

mozkového kmene (jader mozkových nervů)



míšní nervy





hlavové nervy





Periferní nervy 

nervy vegetativní (autonomní)

-větví se k hladkému svalstvu trávicí trubice, 

průdušnice a průdušek. ústrojí močového a 

pohlavního, cév, srdce a ke žlázám

-v průběhu přerušeny skupinkami nervových buněk 

-vegetativní uzliny (ganglia)

-dělení:

-nervy sympatické

-nervy parasympatické



Periferní nervy 

nervy sympatické (sympaticus)

-vystupují z míchy krční, hrudní a bederní spolu 

s míšními nervy

-končí ve vegetativních uzlinách

-z buněk v uzlinách začínají nová vlákna (šedá), 

inervace příslušných orgánů

nervy parasympatické (parasympaticus)

-vystupují z mozku společně s některými 

mozkovými nervy a z křížové míchy

-vstupují do malých parasympatických ganglií blízko 

inervovaných vnitřních orgánů



Periferní nervy 

-každý vnitřní orgán inervován z obou zdrojů

-působení sympatiku a parasympatiku je 

protichůdné (antagonistické) → činnost 

orgánů udržována v rovnováze

př.: sympaticus zrychluje srdeční činnost, parasympaticus ji 

zpomaluje

-přenos impulzů na orgány pomocí mediátorů

-noradrenalin a adrenalin (sympaticus)

-acetalcholin (parasympaticus)



Sympaticus  Parasympaticus  

připravuje organismus k aktivitě  zajišťuje zotavení organismu  

zvyšuje srdeční činnost, krevní tlak  zpomaluje srdeční činnost, snižuje krevní tlak  

rozšiřuje průdušky  zužuje průdušky  

zeslabuje peristaltiku střev  zesiluje peristaltiku střev  

rozšiřuje zornice  zužuje zornice  

snižuje sekreci slin  vyvolává sekreci slin a trávících žláz  

zvyšuje svalové napětí svěrače, konečníku a močového 
měchýře  

snižuje svalové napětí svěrače, konečníku a močového 
měchýře  

vyvolává sekreci dřeně nadledvin   

snižuje průtok krve v kůži a břišních orgánech  zvyšuje průtok krve v kůži a břišních orgánech  

vyvolává sekreci potních žláz  zklidňuje sekreci potních žláz  

vyvolává stahy hladkých svalů a chlupů  zklidňuje stahy hladkých svalů a chlupů  

 zajišťuje akomodaci oka  

 způsobuje erekci vnějších pohlavních orgánů  
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