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Ústředí chuti se nachází na přeclní postranní části ternenního

laloku koncového mozku.

Spolu s čichem pťrsobí chuf nejen jako spouštěcí mechanisrnus

trávicích žláz. ale také jako výstraha před škodlivými látkami.

Na kvalitě naší chuti se podílejí různá onemocnění. Proclělaná

onemocnění a nevo]ntlsti mohou vést i k vytvoření nelibosti až

odporr-r k určitým chutím nebo pokrmůn-r.

[§] Kterri jídla máte ródi a která ne? Přemýšlejte, co zpti,

lÓ]ÓJ sobilo, že některé jídlo vám chutnd a některé ne?

luťové vjemy na jazyku

Na našem těle je

asi 500 000 doty-

kových receptorů,
250 000 chlado-
vých a 30 000 te-
pe1 ných,

Louis Braille
(1 809_1 B52)

Hmat
mat umožňuje vnímat fyzikálni podněty z vnějšího prostředí -

chlad, teplo, bolest. Jeho receptory jsou uloženy v pokožce

ielého těla a ve sliznicích dutiny ústní a nosní, Mechanoreceptory
,, nímají tlak a dotyk. tennoreceptory změnu teploty. Nejvíce nervo-
,, 
ých zakončení pro dot.vk se vyskytr-rje v t]laních, na konečcích

prstů, na chodidlech. rtech a jazl,ku, na čele. Kornbilrací těchto

podnětů vznikají pocity. jako jsou například vlhkost. chvění, tvr-

dost, struktr-rra.Zaznatnenarré podněty jsou vedeny míchou do kůry

:ernenního laloku. kde se nachází centrum hmatových vjemů.

Jedním z nejclůležitějších úkolťr lrmatu je zaznamenávání bolesti.

Receptory bolesti máme nejen v kůži, ale i ve všech tkáních a orgá-

nech. Někdy bývá bolest ostrá, krátkodobá a lokalizovaná, jindy

neurčitá a trvající déle. Varuje nás před úrazem nebo nastupujícírn
orremocněním.

hrnutí

:l:.::;j Smysly nás informujío změnách probíhajících okolo nás iv našem organismu,
i':__,, čicirove buňky jsou uloženy v nosní sliznici. Vnímají vdechované plynné látky rozpuŠ-

těné v hlenu. Chuťové buňky jsou obsaženy v chuťor4ých pohárcích v sliznici jazYka.

Rozlišujeme čtyři základníchutě: sladkost, slanost, hořkost a kyselost. Význam Čichu

a chuti spočívá ve varování před nebezpečím a ve zvyšování činnosti trávicích Žláz.

Hmatové receptory jsou uloženy v kůži. Zaznamenávají tlak, teplo, chlad, bolest.

tázky a ukoly

§-l B lut nás jednotlivé smysly varují před nebezpečím? Uvedte příklady

u El Člctr i chuť jsou spjaty s činností trávicích žláz. vysvětlete jak.

§ rOe jsou uloženy receptory vnímání tepla nebo tlaku?

§ Jakou funkci mají receptory bolesti?

§ Uvedte příklady zastoupení poškozeného smyslu jiným.
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vnímání světa

Teta Moniky utrpěla před časem při autonehodě poranění mozku. Když přijela Monika s rodiči k pří-
buzným na návštěvu, chystala teta slavnostní oběd. Byla známá jako výborná kuchařka, a tak byla
Monika překvapená, že si musí jídlo dochucovat sama. Od táty se později dozvěděla, že teta při
úrazu utrpěla poškození mozku v části zodpovědné za vnímání chuti.

Všechny informace o změntich vnějšího i vnitřního prostr'edí zachycují smyslové orgány
(čidla), v nichž jsou buňky reagující rra podráždění - receptory. Ke každénu smyslol,ému
otgánu ještě patří dostředivá nervová drálra, která vecle inlbrmace clo centrální nervové sotl-
stavy. Zákiadnínri smysly jsou čich. chr-rť, sluch. zrak a hmrrt.

Uložení čichových buněk v dutině nosní

Čich se podílí na zrÝšcní č,innosti tliivicích žláz,
pokud jídlo voní. ale také nlis rari,rje pl'ed látkami
ohrožujícími zdrar-í. Ne r šechnr nebezpečrié látky
je však schopen zaznamenatI Krairtii čiclrLr zár,isí
na průchodnosti nosních dutin, Při zánětech horních
cest dýchacích je činnost čichu podstatně omezena.

Kteň reJ'ler spottští slinění? Popi.íte cel:ý

prOC,eS.

chUtOVé

Ve kterých lcLlocích koncového ntcla,ku se rtacltú:ejí c:etttrtL .jetlttotlivíclt sttts,slotých
orgánů - čichu, clruti, hrucLtLt, slLtclut tt :,rokLt?

Vzpomeň si
z chemie, jak si
máš správně
čichnout k che-
mlKalllm.

,' ,, ,,

Čich patří vývojově mezi nejstarší srnyslová ústrojí. Čichové receptoíy se nachiizejí v horní
části dutiny nosní. Jejich základ tvor'í čichové buňky uložené v nosní sliznici. Ty zaznamená-
vají plynné látky obsažené r,e vclechovaném vzduchu a rozpuštěrré v sekretu nosní sliznice.
Nervová vlákna veclou , 5i.1-,91,ých buněk do člchového centra l,e spoclní části čelních laloků
koncového mozku. Při dlouhotrvajícím podráždění se otupuje r,nítlání vclechovaných látek.
a proto je po nějaké době přestár,áme cítit.

č chové buňky

dut na nosní

buňky
sllznice jazyka

]- ,,

Chuť je spojena především s činností trávicí soustavy. Hlav-
nínl orgánem clruti je.iazyk obsahující chuťové pohárk_v
(papily), které jsou uloženy také ve sliznici rněkkého patra.
Zaznamenávají látky rozpuštěné r,e l,odě a slinách. Základ-
ními chuťovýrni v.jemy jsou sladkost, slanost, kyselost
a hořkost. Další vznikají kombinací těchto čtyř záklaclních
chr-rtí.

chuťový nerv

i

a
tI

Chuťový pohárek

ř



Člověk siyší zvuky
v rozsahu 16 Hz až
20 000 Hz (hertzů

- kmitů Za Vteřinu).
Největší citlivost se
pohybuje v rozmezí
] 000-3 000 Hz.

Ucho
s naslouchadlem

Sluch
Petra v noci Probudila nePřdemná bolest v uchu. Už předchozí den se necítil dobře a trápita ho s]Lrýma, protože se bolest stupňovala, rozhodl se_navštívit pohotovost oRL. Lékař mu vyšetřil uchoa diagnostikoval zánět středního ucha. Uvolnil bubinek, Jbý'rnorrřňnir."ý sekret volně vytéci,a VYsvětlil Petrovi, jak o ucho dále Pečovat, Upozornil ho, ie je nutna oatsi lékařská kontrola až doúplného zahojení bubínku.

Měli.j,ste něktb, 7,fi7167 ,střetJního Ltchtt'? Popište ,své pclcií\:

Sluch Patří mezi dŮleŽité smysly, S jeho prlmocí vnímáme okolní prostřeclí, umožňuje námkomunikovat mezi sebou nebo posl,irrchai hudbu.

orgánem sluclru je ucho, které se skláclá ze h,í částí - vrrějšího. středního a vnitřního ucha.

ušní bo tec 3 polokruhové kaná ky
rovnovážnéh0 ústro]i

uVnější ucho tvoří chrupavčitý

"Ťb-[tec a vnější zvukovod
zakončený blanitým bubín-

*kem. Zanim se v dutině
+středního ucha nacházeji tři
nisluchové kůstky - kladívko,
kovadlinka a třmínek, spo-
jené mezi sebou kloubem.
z nosohltanu sem také ústí
Eustachova trubice, která
napomáhá vyrovnávat tlak
mezi uchem a vněiším Dfo- .r

středím. vniřÍřřňtro j3.ťB,
řeno labyrintem, který obsa-
huje blanitého hlemýždě
vyplněného tekutinou. V jeho
stěně se nacházejí sluchové
buňky s brvami. Součástí
labyrintu je i ústrojí pro vní-
mání pohybu a polohy těla
a hlavy.

ť.I
6;

středni ucho se
siuchovými kůstkami

timínek

hlemýžd'

vn]třního Lrcha

kladívko
kovad nka

Ýě

!rq
l

s]uchovv nelv

.\

:1

ZeVIi
zvukovod bubinek

Eustachova trubice

Ucho

Podnětem Pro sluchové unimánijsou zvukové vlny, které jsou zachycenyušním boltcem a sou_středěnY do zvukovodu, kde rozkmitajibubínek. Ten přenáší chvění do středního ucha na kla_dívko, jeŽ na bubínek nasedá. Zvuk je pak kůstkami pieveden do vnitřního ucha, v němž vláskysluchových buněk zaznamenávají viúrace. Ty jsou pai< stuchový.r, .r"*"* vedeny do spánko_vého laloku mozkové kůry.

Nedoslýchavost či úplná hluchota mohou být vro-
zené nebo vzniknou po nemoci (zánět) a po úrazu.
Poškozeny mohou být bubínek, sluchové kůstky, hle-
mýžd'nebo sluch_ový nerv. Sluchu neprospívá
nadměrný hiuk. Časté vystavování se hlu8nému pro-
středí může způsobit poškození orgánu sluchu. § při-
bývajicim věkem některé sluchové buňky zanikajÍ, .
proto starší lidé hůře slvší.

Dorozu m ívá n i zn a kovou řeči

l*

/)<tm



buňka s brvami

krysta ky
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Pentrum roynováŽné polohy a pohybů hlavy se nacházive skalní kosti a je součástí vnitřílího
tcha. Cidlo vnímající pohyby hlavy je umístěno ve třech na sebe kolmých polokruhoqých

Janálcích vyplněných rosolovitou tekutinou. Ve stěnách obsahuje smyslové buňky s dlouhými
lrvami. V rozšířených částech kaniálků je destička, která tyto buňký ohýbá při pohybu hlavy.

l"rm 
si uvědomujeme pohyb hlavy. Ve dvou váčcích (vejčitém a kulovitém) je centrum uvědo-

lnění si polohy hlavy. Obsahují také rosolovitou kapalinu a ve stěnách smyslové buňky.

I kapalině se nacházejí krystalky uhličitanu vápenatého (CaCO,), které podráždí smyslové

|uňky při změně polohy hlavy. Vzruchy z kanálků a váčků vedou nervy do mozečku, kde je
Pntrum rovnováhy a koordinace pohybů.

krystalky

t
::=

]

-lítřní ucho s váčky a kanálky pohyb vláskových buněk při změně potohy hlavy

)bě čidla dohromady tvoří rovnovážné centrum. Pokud jsoir poškozena, dochází k poruchám
ovnováhy.

Častým onemocněním, především dětí, je zánét středního ucha. Jde o infekční
zánéí sliznice středoušní dutiny. Neléčený zánět poškozuje kůstky a může vést až ke
ztrátě sluchu.
Závraťje pocit, že se kolem člověka vše točí bez zjevné příčiny. Může být spo-
jena s pocitem na zvracení, nebo přímo se zvracením. Bývá způsobena útazem,
virovým onemocněním nebo mořskou nemocí.

ihrnutí

a Orgánem sluchu je ucho. Skládá se z ucha vnějšího, středního a vnitřního, Zvukové
podněty projdou boltcem a zvukovodem a rozechvějí bubínek, Zvuk se pak přenáší na
tři sluchové kůstky (kladívko, kovadlinku a třmínek) a odtud do blanitého hlemýždě
vnitřního ucha, odkud vede sluchový nerv do mozkové kůry. Součástí vnitřního ucha je
také rovnovážné ústrojí. Skládá se ze tří polokruhových kanálků, které zaznamenávají
pohyby hlavy, a dvou váčků pro uvědomění si polohy hlavy.

ízky a úkoly

'l 

I Popište stavbu a funkci ucha.

J E Uvedte pŤíklady zvuků, které mohou způsobit poškození sluchu.

§ V rem spočívá významrovnováhy?

In

1oí
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zúžená zornice

Rozšířená zornice

Kdy se zornice zúží
a kdy rozšíří?

Tyčinek je v jednom

oku 130 milionů,
čípků pouze

6-7 milionů. Pokus
se vysvětlit proč.

l

V

ii,t§ ťFí€
rddílu rovnala na půdě. Když přišla ve

larudlé a v koutcích se usazuje bílý hr
Pavle vyplachovat oči předepsaným roztokem a

&3

7r ak
Do jízdárny přlvezli seno, Pavla ho ješt

domů, pálily ji oči, Ráno v zrcadle zjisi
Lékař konstatoval zánět spojivek, Dop
tmavé brýle, abv oči nedráždilo nřímésvětlo

W
Které vnější vliy.r, mohou způsrlbit 1loško7ení zraktt? Jak.ie ntožné se tontu brťmit?

slzrlá žláza slzné kanálky

sIzný kaná|ek

Zrak je ne.idůležitějším lidským smyslem. Zaznamenává
dopadající sr,ět]o, jeho intenzitu a barvu, Zrakem vnímáme
okolrlí prostřeclí. předměty, jejich prostorové uspořádání.
pohyb.

Orgánem zraku je oko r"rložer-ré r, clčnici a chráněné nadočni-
covým obloukem s obočím. Vpředu ie chrání pohyblivá
víčka s řasami, Sliznici víček tvoří jernná blanka -
spojivka. Do spojivkové štěrbiny ústí slzné žlázy produku-
jící slzy. které oko zvlhčují. zbavuií nečistot a briiní pronik-
nutí inf'ekce . Slzy z oka odtékají slzným kanálkem do nosní
dutiny. Oční koulí pohybují okohybné svaly.

Slzné žlázy

Vnější vrstvu oka tvoří bělima. Je to vazivováblána, která udržuje stálý tvar oka a chrání jeho
vnitřní části. Na ni se upínají okohybné svaly. V přední části přecházibéltma v pruhlednou
rohovku.

slepá skvrna

bě|ima

céVnatka

sítnice

Sřední vrstvu oka tvoří bohatě prokr-
vená cévnatka. Jejím úkolem je vyži-
vovat jednotlivé části oka. Vpředu pře-
chániv barevnou duhovku. Barva
duhov§ závisi namnožství pigmentu.
Uprostřed duhovky je kruhový otvor
zvaný zornice. Stahováním svalů du-
hov§ se mění její velikost a tím se řídí
množství světla dopadajícího do oka.

Za zornicije umístěna průhledná
pružná čočka. Název získala podle
sreho tvl"tt,u. Je zavěšena ne vazivo-
vém řasnatém tělese připojeném na
cévnatku. stahem řasnatého tělesa
mění čočka svůj tvar, Při pohledu na
blizké předměty je vypouklejší. při
pohledu na větší vzdíllenost se prota-
huje a zužuje. Tato znlěna tr,aru čočky
se nazýl,á akomodace.

Otnl neTV

Oko

sk vec

řasnaté
těle5O

ZOt| ce

duhovka

rohovka

čočka

okohybné sva y

Vnitřní vrstvu oka tvoří sítnice, Obsahuje dva typy světločivných buněk 1fotoreceptorŮ) -
tyčinky a čípky. Tyčinky umclžňují černobílé vidění a převládající r,ýznanl nlají pr'i nedostateč-
ném osvětlení. Čípky umožňují barevné vidění, zejnréna za dobrého sr,ětla, Jsor.r trojího typu -
reagují na červené, zelené nebo modré světlo. Ostatní 5nl,y vznikatí kornbinací těchto tří
základních.

ío2



Přírno naproti čočce je v sítnici nahromaděno nejvíce světločivných buněk. Je to místo nejost-
ie 1ŠÍho vidění a nazývá se žlutá skvrna. 'Iam. kde z oka vystupuje zrakový nerv, neisolt žáďné
tvčinky ani čípky. Toto místo se nazývá slepá skvrna.

Vnitřní prostor oka vyplňuje prťrlrledná rosolovitá hnrota - sklivec. Mezi rohovkou a čočkou se
nachází přední rlční komora vyplněná koInorovou tekutinou.

Zr:akovó vjemy jsou vedeny zrakovým nervem do týlního laloku nozkové kůry. Každým okem
rnímáme okolí zjiného ťrlrlu. Kombinací těchto vjernů vzniká v mozku prostorové vidění.

vnímání blízkého předmětuvnímání vzdáleného předmětu

Akomodace

Mezi nejčastější ociní vady patří krátkozrakost a dalekozrakost. Krátkozraký
Člověk vidí dobře blízké předměty, ale na větší vzdálenost vidí roz,mazaně. Obraz
se vytváří před sítnicí. Vada se upravuje brýlemi s rozptylkami. Dalekozraký člo-
věk vidí dobře vzdálené předměty, ale špatně blízké. abraz vzniká za sítnicí.
Dalekozraký člověk potřebuje brýle se spojkami.
šilhavost způsobuje špatná koordinace okohybných svalů. Barvoslepostje vro-
zená vada zapříčiněná špatnou činností čípků. Člověk není schopen rozlišit
některé barvy. Šeroslepost je vyvolána, špatnou funkcí tyčinek. postižený špatně
vidí za šera.
Nejvážnějším postiženímje slepota. Je buď vrozená, nebo nastane po úrazu, či
nemoci. příčinou může být poškození některé části oka, porušení zrakového
nervu nebo rnozkového centra zraku. Častým onemocněním oka je zánét spoji-
vek, způsobený například prašným prostředím.

Orgánem zraku je oko uložené v očnídutině, chráněné víčky s řasami a obočím
a zvlhČované slzami, Na povrchu se nacházíbělima s rohovkou, ve středníčásti cév-
natka, duhovka, zornice a čočka připojená na řasnaté těleso. Vnitřní vrstvu tvoří sít-
nice se světločivnými buňkami - tyčinkami a čípky. Nejvíce jich je obsaženo ve žluté
skvrně. Slepá skvrna se nachází na výstupu očního nervu. Vnitřní prostor oka vyplňuje
sklivec, Pohyb oka umožňují okohybné svaly. Krátkozrakost a dalekozrakost jsou nej-
častějšími očními vadami. Dajíse odstranit brýlemi,

a

ázky a úkoly

I rat;e oko chráněno před poškozením?

B Popište stavbu oka.

§ Uveďte funkce jednotlivých částí oka.

!| Nakreslete pruchod světla okem.

§ rtere vady a onemocnění oka znáte? Žena postižená
slepotou

-\.

l

I

*

§

Shrnutí

}
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Továrna na spermie a vajíčka
Janě se svěřila kamarádka s tím, že se zamiloyala do jednoho kluka ze třídy a že spolu začali chodit
Chtěla se s ní poradit, co dělat, aby se nedostala do problémů, kdyby mezi nimi k něčernu došlo.
Nejjednodušším řešením je používat prezervativ. Jana jí ale doporučila, aby se poradila s gynekolož
kou o dalších možnostech ochrany před otěhotněním. Rozhodně by neměla nic ponechat náhodě.

ď t Usté střevo moČovod
,IcLk se nuzývá muiský pohlal,ní
hclnnon? Jakou mtí ftuúci?tel|- -l

Jak se nazývá roz-
množování, při kte-
rém může nový
jedinec vzniknout
oddělením určité
části z rodičovského
organismu ?

Vysvětli, co 1e her
mafrodit, a uved'
příklady.

kde se u savců tvoří
vajíčka a kde sper-
mie? Kde se vyvíjí
opIozené vajíčko?

Varlata se zakládají
před narozením
v dutině břišní. Do
porodu sestoupí
mimo dutinu břišní
do šourku.

močouý měchýř

chámovod

. prOstata

topořivá tě|esa

penis
nadvarIe

var|e

nadval ata

žaIud

konečník Var ata
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Stavba poh|avního ústrojí muže

MLržské pohlavní žlázy - varlata - produkují spermie a mužské pohlavní hormony, Varlata
mají vejčitý tvar, délku až 5 cm a jsor_r uložena mimo dutinu břišní v kožním váčku zvanén-t

šourek.

Prclč .jsou l,ctrlaíet ultlžerLcL mimo dutinLt břišní?

Pro spermie je dtiežité, aby byly v teplotě nižší, nežje tep-
lota těla, což nezbytně potřebují ke svému životu. Začinají se
tvořit v pubertě ajejich produkce írváaž do pozdního stáří.
Zraji asi75 dni a pak se shromažd'ují v nadvarlatech, kde
ziskávají pohyblivost nezbytnou pro oplození vajíčka. Nad-
varle s močovou trubicí spojuje chámovod, párová trubice
asi 40 cm dlouhá. Spermie se mísí s tekutinou, kterou vytvá-
řejí měchýřkovité žlázy a předstojná žláza (prostata).

Yzniká semeno (ejakulát) vypuzované při pohlavním vzru-
šení chámovodem a močovou trubicí ven z téla.

Spar:i,

Vnějším mužským orgánem, který přenáší při pohlavním styku spernlie clo ženské pochvy. je
penis (pyj). Procházíjím močová trubice. Na konci penisu se niichází žalud. kterv překrývá
lehce posunutelná kůže zvaná předkožka. Uvnitř penisu jsou tři topořir á tělesa z houbovité
tkáně, která po naplnění krví způsobují ztopoření (erekci) penisu.



Ženské pohlavní žIázy, vaječníky, produkují vajíčka a ženské pohlavní hormony (estrogeny,
Progesteron). VajeČníky maji zhruba velikost švestky a jsou uloženy v dutině břišní. Jlž při
natození obsahují oba vajeČníky asi 400 tisic nezralých vajíček. Dozrávéni vajíček začiná
v Pubertě mezi I2.-I5. rokem a končí asi ve věku 50 let, v období tzv. přechodu (klimakteria).

Celkově dozraje během života ženy přibližně
jen 400 vajíček, kterájsou uvolňována každý
měsíc střídavě z levého a pravého vaječníkr-r.
Zralé vajíčko je zachyceno ve vejcovodu, kde
docházi zpravidla k oplození, a dále putuje do
dělohy. nepáror,ého svalnatého orgánu hruško-
vitého tvaru. Děloha je uvnitř pokryta sliznicí.
která každý měsíc narůstá a proklvtrje se, aby
mohla přijmout oplozené vajíčko.

vejcovod

Při pohlavním styku
se uvolňuje 300-
350 milionů sper-
mií, K oplozeníje
nutná pouze jediná
spermie, V těle ženy
mohou spermie pře-
žívat až 2 dny,

Vchod do pochvy je
před prvním pohlav-
ním Stykem téměř
uzavřen slizniční
řasou, panenskou
blánou, s otvorem
pro odcházení krve
při menstruaci.

lt u5té střevo

konečník

Stavba pohlavního ústrojí ženy
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v dé ožní sIiznici

dě|ožní čipek

pochva

Pokud není r'ajíčko oplozeno. děložní siiznice se oclJupuje a s malým množstvím krve odchází
z těla při tzr,. rnenstruaci. kter,á trvá 3--5 dnů. Pral,idelné změny, které proclělává děložrrí sliz-
nice, tvoří menstruační cvklus tll,ající nejčastěji 28 dní.

Dě]oha Ústí do pochvy. svalnaté trtrbice asi l0 cm dlouhé. clo níž-při pohlavnírn styku proniká
Penis a také tudy při porodu prochází dítě. Vstr-rp clo pochvy clhraničují zevní pohlavní or_{ár-ry
sestávající z velkých a malých stydkých pysků a topořivého tělesa - poštěváčku (klitorisu).

Nežádoucímu otěhotnění zabraňují různé metody antikoncepce. Mechanickó
antikoncepční prostředky (např, kondom) pomáhají chránit i před chorobami pře-
nášenými při pohlavním styku, např. před bakteriálními chorobami syfilis
a kapavkou nebo virovým onemocněním AIDS.

Pohlavní soustavu člověka tvoří pohlavní žlázy - u žen vaječníky a u mužů varlata.
V Pohlavních žlázách se tvořípohlavníbuňky, ve vaječnících vajíčka a ve varlatech
spermie. ke splynutí vajíčka a spermie dochází nejčastěji ve vejcovodu. oplozené
vajíčko se vyvíjí v děloze.

ůtázky * *koly

i-5-1 § t<tere pohlavní buňky se tvoří v pohlavníchž|ázách?

L_iJ El V" kterém období životase tvoří spermie a ve kterém vajíčka?

§§ Popište menstruační cyklus ženy.
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