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1. ÚVOD DO TOPOGRAFIE (topografická anatomie - popis oblasti vč. kostí, svalů, 

cév aj., toho se zde ovšem nedočkáte) 
Anatomie má velmi specializovaný slovník, jehož kořeny sahají až do éry starověkého 

Řecka a do období Římské říše. Jazykově je anatomická nomenklatura zakotvena v latině a 
v řečtině a mršena angličtinou, jak vidno již z prvých obrázků. Nikoli nevýznamnou roli 
hrála při uchování starověkých názvů arabština, která v podstatě zachránila biomedicínské 
a tedy i anatomické znalosti pro evropský středověk.  
 

POZNÁMKA K PRACOVNÍM METODÁM ANATOMIE A TEDY I NEUROANATOMIE. 
Platí zde, až na výjimky jaderných částic, zákon libovolného dělění: "Cokoliv lze rozdělit na 
tolik dílů, kolik je vám libo. " 

Pitva - nekropsie 
Pracovní metody anatomie můžeme rozdělit podle toho, zda je objektem našeho zkoumání 
mrtvé, nebo živé tělo. Lékař v lepší společnosti:“ a tak, madam, operuji, operuji a najenou 
vidím, že pitvám a pitvám...“  
Pitva je nejstarší a klasickou metodou zkoumání i výuky makroskopické anatomie. Pitevní 
technika dokonce dlouho vymezovala hranice oboru - anatomie se definovala jako obor 
studující stavbu těla "okem neozbrojeným", tj. používající při práci maximálně lupové 
zvětšení, pinzetu, skalpel a běžné chirurgické instrumentárium. Pitva je invazivní a destrukční 
metoda, po jejímž výkonu zřízenec musí uvést tělo do pohřebu schopného tvaru. 
Jde-li o pitvu, jejíž cíl je didaktický, tj. pitvající se preparací nebo demonstrací připravených 
preparátů seznamuje se stavbou těla, považujeme tento typ pitvy za anatomickou pitvu. 
Biologové v našem semináři pitvají mozek Sus scrofa. Anatomická pitva lidského mozku je 
dnes prakticky pouze součástí výuky anatomie budoucích lékařů. 
Je-li cílem pitvy zjištění příčiny smrti a určení rozsahu chorobných změn, jde o patologicko-
anatomickou pitvu. Součástí tohoto typu vyšetření je obvykle i odběr vzorků tkání na 
histologická, mikrobiologická a další vyšetření. 
Pokud jsou okolnosti smrti nejasné nebo jde-li o náhlé úmrtí mimo léčebné zařízení, 
popřípadě existuje-li nebo vznikne-li podezření, že k smrti došlo v důsledku cizího zavinění 
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(zanedbání), provede se soudně-lékařská (forensní) pitva. Jde o patologicko-anatomickou 
pitvu, která je doplněna řadou speciálních vyšetření, určujících mechanismus a příčinu 
(příčiny) smrti. 
Jiné typy pitev, například pitva za účelem trvalé konzervace těla (balzamace), se v našich 
podmínkách provádějí zatím zcela výjimečně  (Prof. Jiří Křeček a doc. Zdeněk Lodin 
blazamovali Gottwalda). 

Cílem lékařské anatomie je poznání stavby neporušeného těla, těla ve všech jeho 
růstových proměnách, těla v klidu i v pohybu a těla v různých časových etapách života. K 
tomuto cíli je možné se přiblížit pouze kombinací technik destruktivních (pitva) a 
nedestruktivních (zobrazovacích), určených k vyšetření živých organismů. Pozorování stavby 
živého těla je sice nejméně tak staré jako první anatomické znalosti získané destruktivními 
postupy, ale tato pozorování nacházela v medicíně jen okrajové uplatnění. Teprve techniky 
dovolující nedestruktivní vstup do organismu poskytly "normální" anatomický obraz - 
anatomii živých. Anatomie vždy byla a vždy bude základem morfologické diagnostiky v 
klinické medicíně. 
Zobrazovací techniky (budou ještě jednou probrány v 4. části speciální). Ročně vychází 
kolem 1600 prací, t.j.a si 400 terabytů informací. 
Zobrazovací techniky dnes zasahují prakticky do všech medicínských oborů a představují 
jednu z nejdynamičtěji se rozvíjejících oblastí moderní medicíny. 
· Endoskopie je přístrojová vyšetřovací metoda, která dovoluje přímý pohled do všech tělních 
dutin a do všech dutých orgánů. Vyšetření se provádí ohebnými fibroskopy (endoskopy), 
vybavenými skleněnou vláknovou optikou, která umožňuje dokonalé nasvícení vyšetřovaného 
prostoru i vedení a další zpracování nezkresleného obrazu. Dnešní endoskopy přinášejí i 
možnost stále většího spektra operačních výkonů vzniká tzv. endoskopická chirurgie. 
· Endoskopická anatomie, jejíž znalost tyto výkonu vlastně umožňuje, patří zřejmě k velmi 
perspektivním směrům aplikované anatomie. Jednou z variant je TV promítání detailů 
operačních  neurochirurgických zásahů, jejich uchování jako zdravotnické dokumentace. 
· Rentgenologické vyšetření je založeno na skutečnosti, že elektromagnetické vlnění o velmi 
krátké délce (tzv. rtg záření), je při průniku hmotou nestejnoměrně pohlcováno. Při průchodu 
lidským tělem je záření nejméně absorbováno ve vzdušných tkáních (např. v plících), nejvíce 
v kostech a ledvinových kamenech, které svítí bíle. 
Klasickým rtg vyšetřením je skiaskopie a skiagrafie. 
· Skiaskopické vyšetření dovoluje pozorování pohyblivých dějů, například srdeční činnosti, 
dýchacích pohybů atd. Princip dnešní skiaskopické techniky spočívá v tom, že zesílený rtg 
obraz je ze štítu přístroje snímán televizní kamerou a převáděn na televizní monitor, 
dovolující další úpravu obrazu. 
· Skiagrafické vyšetření patří mezi nejpoužívanější rtg techniky. Při tomto druhu vyšetření se 
statický rtg obraz zachytí na fotografický materiál a po prosvícení negatoskopem se 
vyhodnocuje.  
Obě základní rtg metody mají celou řadu modifikací, které využívají možnosti zhotovit série 
snímků postihujících pohyb orgánů, průchod kontrastní látky atd. Zvláště použití rtg-
kontrastních látek umožnilo zobrazit i struktury (např. ledvinové pánvičky, močovody, 
vejcovody, žlučové cesty atd.), které mají stejnou denzitu jako okolní tkáně, takže bez náplně 
kontrastní látkou nejsou na snímku odlišitelné. 
Výrazné zdokonalení rtg diagnostiky představuje rentgenová tomografie. 
· Tomografie poskytuje možnost zobrazit pouze určitou vrstvu - řez vyšetřovaným orgánem 
nebo krajinou těla. Získaný obraz v podstatě odpovídá reálnému anatomickému řezu - 
podobné řezy používá například klasická topografická anatomie. Nevýhodou tomografického 
vyšetření je potřeba zhotovit poměrně velkou sérii snímků, tzn. vystavit vyšetřovaného značné 
dávce záření. Přes tuto nevýhodu byla základní myšlenka rtg tomografie předstupněm ke 



kvalitativnímu zvratu v celé oblasti zobrazovacích vyšetřovacích metod. Tento zvrat 
předznamenala konstrukce prvních počítačových tomografů - computerized tomography (CT). 
· Počítačová tomografie (CT) vychází v podstatě z principu tomografického rtg přístroje. 
Rovnoběžně s dlouhou osou pacientova těla se na kruhovém rámu pohybuje zdroj záření, 
který se v každé zvolené (nastavené) rovině l8krát otočí a prozáří pod jiným úhlem tělo. Na 
kruhovém rámu jsou velmi citlivé detektory, které při každém pulzu změří prošlou intenzitu 
záření a zaznamenají rozdíly dané různým stupněm jeho pohlcení tkáněmi. Citlivost detektorů 
je tak vysoká, že zaznamenávají i nepatrné rozdíly v "hustotě" tkání a orgánů a počítač po 
zhodnocení obrovského množství naměřených údajů, ke kterým přiřadí zvolenou stupnici 
barev, rekonstruuje obraz obvykle horizontálních řezů tělem. Je možné volit i jiný sklon řezů. 
CT nejen představuje dokonalou a pro pacienta velmi nenáročnou vyšetřovací metodu, ale 
dovoluje zobrazení měkkých tkání (játra, mozek, slinivka břišní), jejichž vyšetření bylo bud 
zcela nemožné, nebo vyžadovalo použití kontrastních technik, které nejsou pro pacienta bez 
nebezpečí. 
Rozlišovací schopnost běžného CT-vyšetření je asi 1-2 mm. Špičková zařízení, která dnes 
mohou tělo objíždět spirálovitě, dosahují u některých typů vyšetření rozlišení až 0,25 mm! 
Prozatímní vrchol možností CT představuje trojrozměrný obraz (3D) vyšetřovaného orgánu, 
který v konečné podobě generuje počítač. 
· PET  - positron emission tomography a funkční odrůda  SPET single positron e.t.- je 
vyšetřovací metodika stojící na pomezí CT a radioizotopových vyšetřovacích metod. 
Vyšetřovanému se podá například značená glukóza (např. 18-fluorodeoxyglukóza), která je z 
oběhu vychytávána buňkami mozkové tkáně. Rozpadající se radioaktivní fluor emituje 
positrony, ty se anihilují reakcí s elektrony za uvolnění energie ve formě γ-záření, které je 
detekováno CT, a počítač rekonstruuje zachycené impulzy na barevné obrazy. Zvolená 
stupnice barev pak dovoluje rozlišit například různou metabolickou aktivitu vyšetřované 
tkáně v normě i při patologických změnách. 
Využití PET při vyšetření mozku dává možnost sledovat funkční aktivitu různých korových 
polí mozku, studovat součinnost jednotlivých oblastí mozku atd. Technika PET  je klasickým 
příkladem metodiky funkční anatomie, resp. stále se prohlubující integrace morfologie a 
fyziologie. 
· Sonografie (ultrazvukové vyšetření) je neinvazivní a "nerentgenová" vyšetřovací technika, 
která je při své dostupnosti, bezpečnosti a nenáročnosti pro vyšetřovaného nesmírně cenným 
zdrojem okamžitých informací. Například ultrazvukové vyšetření srdce (echokardiografie) se 
v kardiologii považuje za nejvýznamnější vyšetřovací metodu, která byla v posledních 40 
letech vyvinuta. V neurologii se používá pro posouzení např. stavu velkých tepen (karotidy). 
Ultrazvuk je zvuk o vyšší frekvenci, než je hranice slyšitelnosti lidského ucha. Moderní 
přístroje mají sondu, jež vysílá a zároveň přijímá odražený ultrazvukový signál, který je po 
zachycení převáděn počítačem do obrazové podoby. Obraz může být dále zpracován. 
Existují různé kombinace sonografických zařízení, které dovolují posoudit tvar a výkonnost 
jednotlivých srdečních dutin, stav srdeční stěny, rychlost krevního proudu, průchodnost cév 
atd. Zcela zásadní byl přínos ultrazvuku k poznání vývoje plodu a placenty. Toto vyšetření je 
zcela neškodné pro matku i pro vyvíjející se plod a lze je mnohonásobně opakovat a zjistit 
včas i některé vady či přednosti, jako např. má-li bimbáska nebo žemličku) 
"Sonografická anatomnie" je dnes zcela svébytnou disciplínou aplikované anatomie a 
umožňuje sledovat cestu kamínku v močovodech, rozpoznat pohlaví plodu, objevit cysty na 
dutých orgánech a dokonce i „vidět“ průtok krve v cévách na Dopplerově principu změny 
délky zvukové vlny na proudící tekutině. 
· MR (MRI) - magnetic resonance imaging - představuje vrchol dnešních zobrazovacích 
technik. MR je založena na zcela jiném principu než CT - patří mezi techniky nevyužívající 
rtg záření, tj. techniky nezatěžující vyšetřovaného rtg paprsky. 



Vyšetřovaný je vystaven silnému magnetickému poli (1-3 Tesla), které mění, vlastně srovná 
do jednoho směru, spin vodíkových atomů, hojně zastoupených především ve tkáních 
bohatých na vodu. Následuje rychlá pulsní změna magnetického pole, která vyvolává i 
změnu, rozhození směru otáčení vodíkových atomů. Magnetické pole vrací spin do původního 
„srovnaného“ stavu a to  je provázeno vyzářením energie a  rychlost této změny - tzv. 
relaxační čas - je pro různé tkáně specifická. To umožňuje proto rozlišit tkáně i orgány a 
identifikovat chorobná ložiska. Například nádorová tkáň má delší relaxační čas než tkáně 
zdravé apod. Relaxační čas zaznamenává a hodnotí počítač. Naměřené časové rozdíly převádí 
bud' do zvolené stupnice šedé barvy, nebo do libovolné barevné škály a formuje výsledný 
obraz. fMR- funční magnetická resonance umožňuje chemické, angiografické a funkční (při 
řešení úkolu) zobrazení 
 
A nyní trocha neúplné mozkové topografie a terminologie, několik  pojmů pro začátek:  
Aferentní – vzhůru vedoucí  
Ascendentní –         vzestupný 
Descendentní –       sestupný 
Dorsální –               hřbetní, 
Eferentní –             dolů vedoucí 
Idiopatické -           bez známé příčiny 
Kontra - a ipsi – laterální: proti- a stejnostranný 
Laterální –   postranní 
Mediální –   střední 
Morbidita –   nemocnost 
Mortalita -   úmrtnost 
Propriocepce –  „polohocit“, schopnost vnímat stav vnitřku těla a jeho povrchu funkcí 

šlachových (Golgiho tělíska) a svalových proprioreceptorů (svalová vřeténka se složitou 
anatomií a funkcí, již jest nám nutno znáti).  

Proprius -   vlastní.  
Relaps –   po fázi remise následující ataka nemoci 
Remise –   vymizení příznaků onemocnění, ne samotné příčiny,  
Sagitální –   šípový, kolmá rovina směrem rostrokaudálním(sagitální řez) 
Thorakální -   hrudní 
Ventrální –   břišní 
Vigilita –   bdělost (alertness, jako součást vědomí, souboru bdělosti a zaměřené 
pozornosti, někdy definována jako stav, kdy organismus reaguje složitěji, než pouhými 
reflexy míšními, nebo pouze reflexy hlavových a autononomních nervů) 
Viscerální –   útrobní 
 
 
Vřele lze doporučit každému čtenáři, aby si vzal k ruce papír a kreslil si obrázky i s popisem. 
Výtvarně nadanější si mohou po večerech modelovat části mozku z barevné plastelíny, 
podobně jako to dělá Jiří Švengsbír. Dobré je také vytištění obrázků, pohled na obrazovku je 
někdy únavný. 



 
 

 
 
Základní pohled na lidský mozek. Co je zde k vidění: spinal cord -páteřní mícha, medulla –
prodloužená mícha, pons - Varolův most (obé to struktury rhombencefala, „zadního mozku“, 
hlavní části mozkového kmene (brain stem), cerebellum – mozeček, occipital lobe- týlní lalok 
předního mozku (telencefala), parietal lobe- temenní lalok, frontal lobe – čelní lalok předního 
mozku, red nucleus – nápadné párové růžovošedé jádro středního mozku (midbrain, barva 
díky železu v některých buňkách), lat. nucleus ruber, místo přepojování motorických drah. 
Corpus callosum -mozkový trámec, čiže svalek, objemné bílé těleso z vláken spojujících 
hemisféry. 
 



Několik řezů mozkem člověka na schématech: 
 

  
 
 
Nahoře (sagitální řez A) je vidět vnitřní stranu pravé polokoule a řez svalkem (c. callosum 
s jeho 4 částmi, genu-ohyb, body-truncus-tělo, splenium- ztluštělá část a rostrum, zobáček 
svalku) C.c. spojuje komisurami stejná místa obou polokoulí, všechny párové laloky, 
s výjimkou spánkových, kde se propojují jen sluchové části kůry. Oddělena zůstávají např. 
řečová centra v levé hemisféře. Gyrus cinguli, pletencový závit, korová část limbického 
(„okrajového“) emočního systému, septum pellucidum - přepážka, její tenká část tvoří 
mediální stěnu předního rohu postranní mozkové komory, spodní část septa, tzv. septum 
verum, je zdrojem řídícího rytmu pro thalamický theta EEG rytmus. Diencephalon – 



mezimozek, nejpřednější část  mozkového kmene, optic chiasm- chiasma opticum je zkřížení 
části vláken optického nervu. 
Tectum-dorsální část  mesencephalu (středního mozku), obsahuje čtverohrbolí (colliculi 
caudales (přepínací místa sluchové dráhy) et craniales (součást zrakové dráhy). Spodní část 
mesencefalu je tegmentum, kde je ono n. ruber a tmavé jádro substantia nigra zapojené do 
motoriky (dopaminergní neurony a vedlejší produkt dopaminu- pigment neuromelanin). 
Inferior olivary nucleus, jedno z párových jader šedé hmoty v prodl. míše, zprohýbaný váček, 
z něj jdou dráhy do mozečku. Medial lemniscus-párový silný svazek vzestupných sensitivních 
drah (bulbothalamické). Dentate nucleus- největší mozečkové jádro. Caudate nucleus- basální 
podkovovité ganglion. Pulvinar thalami – poduška, přední část talamu při stěně III. komory. 
Sulcus calcarinus (ostruhový), nad ním zrakové korové centrum. 
 
 
 
 



Horizontální řezy. Longitudnal stria je podélná struktura na c.callosum. Globus pallidus 
(bledá kulička) a putamen (p.=slupka, skořápka, je spojeno proužky šedé hmoty, strie, s n. 
caudatus a označují se jako žíhané těleso, corpus striatum) patří k basálním gangliím 
telencefalu (předního koncového mozku). Horn = roh.  Claustrum (závora)-tenká lamela šedé 
hmoty uvnitř hemisféry, uložena v sagitální rovině, zevně od c. striatum. Přiléhá k čichové 
korové oblasti. Není ve spojení s basálními ganglii, ale s kůrou (neokortexem, nověji  zvaném 
isokotrex, kde je 6 vrstev). Z obou stran ohraničena proužky bílé hmoty, capsula externa a c. 
extrema (laterálně). Ventricle – mozková komora.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Koronární řez. Capsula interna je srostlá bílá hmota diencefala (mezimozku a hemisfér. 
Tudy probíhají dráhy mezi kůrou a diencefalem, dále přes  m. kmen do míchy. Plexus 
choroideus – cévní pleteň, jedno z míst, kde vzniká likvor (mozkomíšní mok). Pěkně viděti 
jest i řízlé struktury stř. mozku (mesencefalu) jako s. nigra a nucleus ruber, basální ganglia 
(palidum,putamen), v procesu paměti angažovaný závit koncového mozku, zvaný 
hippocampus aj.    
Zde končí několik pohledů na mozek, jak ho často vidí patologové na kamenném stole 
pitevny 
 
 
2. ČÁST VŠEOBECNĚ OBECNÁ O TOM, JAK JSME K MOZKU PŘIŠLI 
 
V živočišné říši nacházíme nervové soustavy na různém stupni složitosti. Přestože se 
vytvořilo několik zcela samostatných typů  nervových systémů, v jejich rozvoji hrají roli jisté 
obecné principy. 

1. Prvním principem byla  funkční diferenciace jednotlivých částí samotné nervové 
buňky. Tělo buňky si zachovalo základní genetický a metabolický potenciál, ale nadto vznikly 
dlouhé výběžky určené ke 1. vzniku, 2. šíření a 3.  přijímání elektrických a chemických 
signálů. Na těchto specializovaných místech (synapse, dendrity, axony) byly pro zvláštní 



účely využity a dále rozvity obecné principy funkce především biologických membrán, známé 
již u primitivních eukaryot: výlev pomocí váčků u kvasinek, iontové kanály, řízené elektricky 
a chemicky, které nacházíme v řadě jiných buněk endokrinnho a imunitního systému, 
omnipotentní systémy G-proteinů atd. 

2. Shlukování. Nervové buňky nacházíme ve tkáních primitivních organismů 
rozptýleny víceméně rovnoměrně. U složitějších  vidíme  shlukování v ganglia, z kterých 
vedly vodivé dráhy. By definition, ganglion je shluk nervových buněk mimo mozek, jádro 
(nucleus) je shluk neuronů uvnitř jiné n. tkáně. Ganglia se stávala složitějšími, zvětšoval se 
počet neuronů a diferencoval se neuropil. Tak se označují nervové výběžky, kde se neurony 
mezi sebou propojují. Neuropil sestává jen z výběžků neuronů a synapsí, vyskytuje se zde jen 
málo buněčných těl. Je to tedy síť nervových výběžků v gangliích především bezobratlých, 
kde těla neuronů leží stranou a sama se nezúčastní vziku a přenosu synaptických a akčních 
potenciálů. 

3. Centralizace a hierarchizace. Je to další důležitý princip rozvoje nervových 
soustav. U jednodušších nervových soustav (láčkovci, osnokožci) nepozorujeme rozdíly v 
postavení jedněch nervových buněk vůči druhým. U některých nižších bezobratlých se určité 
shluky nervových buněk už stávaly funkčně nadřazené jiným nervovým buňkám. S cen-
tralizací je zároveň spojena tendence ke specializaci neuronů pro určité funkce a jejich 
seskupování podle jejich funkcí (segregace). Neobyčejně významný byl vznik hlavových 
neboli mozkových ganglií. Rozvoj tímto směrem nastal především tehdy, když se u volně 
pohybujících živočichů začala uplatňovat v tělesné stavbě bilaterální symetrie. Tím se tělo 
rozlišilo na přední a zadní konec, což nebylo u radiální symetrie. Pohyb bilaterálních ži-
vočichů jedním směrem (vpřed) vyžaduje nakupení nervových buněk zvláště v přední části 
těla, kde je ústní otvor a hlavní smyslové orgány. K nervovým buňkám v této části těla 
přicházelo nejvíce informací ze smyslových orgánů a proto se stávaly neurony v přední části 
těla pro činnost organismu zvláště významnými a  začaly se propojovat a uspořádat podle 
určitých pravidel, určovat typy reakcí organismu a tím řídit činnost nervových buněk v jiných 
oblastech těla. 
                 4. Celkový počet neuronů. Množství a kvalita úkonů, probíhajících v nervové 
soustavě je obecně přímo úměrná celkovému počtu nervových buněk. U velmi malých 
živočichů nejsou nervové soustavy nikdy tak složité jako u živočichů větších. Pouze v rámci 
velkého počtu nervových buněk se mohou realizovat složité funkce nervového systému, s  
jakými se setkáváme u vyšších savců a člověka, včetně inteligentního chování. CNS člověka 
má asi 100 miliard neuronů (plus minimálně dvakrát tolik buněk gliových), kortex telencefala 
(kůry předního, koncového mozku) – 30 miliard. 
Energetická spotřeba mozku je vysoká. V dospělosti u člověka má 2 procenta hmotnosti těla 
(a to je devětkrát víc než bychom u savců naší velikosti očekávali) a spotřebovává ale pětinu 
energie z potravy, 15% kyslíku a 40% krevní glukózy. Výkon mozku lze přirovnat k stále 
zapnuté žárovce, s kolísavým 5-10 wattovým příkonem (1 W je výkon či příkon, rovný 
vykonané práci 1 J po sobu 1 sec). Během perinatálně probíhajícího brain spurtu, rychlého 
růstu a přestavby, spotřebuje mozek dokonce až 70% veškeré energie. Jeho bazální 
metabolizmus je 20x větší než u kosterní svaloviny v klidu. 
 
Nervová soustava obratlovců 
 
Je mnohem komplikovanější strukturou než u bezobratlých. Při jejím vzniku  se uplatňovaly 
stejné principy jako u bezobratlých. Zvýšil se počet nervových buněk, rozsah a kvalita jejich 
vzájemných spojení. Podobně jako u bezobratlých nastaly hlavní změny v jeho centrální 
složce. Centrální část nervové soustavy (CNS) se rozčlenila v míchu a mozek, který se dále 
diferencoval, jak pěkně viděti z ontogenese.  



 
Zvláště důležitý byl rozvoj koncového mozku (telencefala) kde vyvrcholením komplexnosti 
byl vznik neokortexu.   
Obecně lze říci, že centrální (CNS) i periferní nervový systém (PNS) zajišťuje informační 
spojení organismu se zevním prostředím a zároveň plynule registruje změny a procesy uvnitř 
organismu. Z velkého množství informací vybírá ty nejpodstatnější, ukládá do paměti 
informace, které mohou být v budoucnu využity, a zajištuje vypracování optimálních 
odpovědí (reakcí). 
Některé odpovědi jsou vypracovány velmi rychle (během milisekund) a mají charakter reflexů 
nebo automatických reakcí (monosynaptické či několikasynaptické míšní reflexy aj). Jiné 
odpovědi vyžadují delší časový úsek a jsou výsledkem spolupráce mnoha oblastí mozku 
(brždění v autě). Časové zpoždění je dáno především počtem synapsí, zařazených seriově i 
paralelně mezi podnětem a odpovědí. Na jedné synapsi se kvanta neuropřenašeče (mediátoru) 
vylučují se zpožděním 0,5-0,8 ms a s trochou zjednodušení lze říci, že třebas reakční doba 1 
sekundy znamená, že se od smyslového podnětu do svalové akce zapojuje 50-80 neuronů a 
jejich synapsí. 
Známe test padající papírové tisícikoruny: bohatý učitel pouští k zemi tisícikorunu mezi 
ukazováčkem a palcem chudé pokusné osoby (studenta) která se snaží pouze stiskem prstů 
bankovku zachytit a tím získat. Je-li mezi prsty spouštěno pravítko, lze změřit přímo dráhu 
pádu v době od spatření spuštění pravítka do zachyscení stiskem. Reakční doba t se  pak 
vypočte podle vzorce volného pádu: S(dráha)= g.t2/2, kde g=9,81). Otrava ethanolem (v praxi 
representovaným rumem, becherovkou či podobnými tekutinami) vede k prodloužení doby 
otevření iontových kanálů na synapsích i na „kabelových vodičích“- nervových vláknech a 
nehledě na sníženou pozornost opilce, je jeho reakční doba prodloužena především z tohoto 
důvodu.  

Centrální nervový systém (CNS) je spojen s organismem pomocí periferních nervů, které 
tvoří periferní nervový systém (PNS). PNS se skládá   
a) Z míšních a hlavových nervů (vystupujících zpravidla z mozkového kmene, u člověka 

12)  
b) z autonomního nervstva, které se dále dělí na sympatikus a parasympatikus. 

Směr vedení signálů (informací) určuje, jestli jde o nervová vlákna senzitivní  

 

 
 
 
 
 
 
SCHÉMA NEURONU 
aferentní,dendritický výběžek s trny (pasivní vedení synaptického potenciálu k somatu), 
terminální zakončení jiných neuronů 
 
  
axosomatické synapse, terminální zakončení  jiných neuronů 
 
drsné (hrubé) endoplazmatické retikulum (Nisslova substance)               
 
axonální konus (axon hillock, iniciální segment, kde vzniká výsledný akční potenciál) 
 
myelinová pochva 
 
internodální Ranvierův zářez, kde jsou Na kanály 



 
 
 
 
 
 
terminální (koncové) větvení axonu  
 
dostředivá) vedoucí informace z periferie do CNS, nebo o vlákna motorická (eferentní, 
odstředivá), vedoucích informace z míchy a z mozkového kmene do periferie. Periferií 
rozumíme příčně pruhované svaly kosterní a srdce a dále hladkou svalovinu orgánů a žlázy. 

Senzitivní vlákna vystupují z několika druhů specializovaných receptorů (sensitivních 
nervových zakončení), které reagují na rozmanité formy podnětů. Obecnou funkcí receptoru 
je převádět energii podnětu (mechanickou, tepelnou, zářivou a další) přes generátorový 
potenciál (postupnou depolarizaci sensorického nervového zakončení) na formu jednotlivých 
nervových vzruchů, nebo častěji na salvy těchto impulsů. Z receptorů jsou tedy vzruchy 
vedeny senzitivními aferentími vlákny do CNS, kde jsou zpracovávány (řekněme sečteny 
nebo odečteny, propuštěny dále nebo utlumeny), ukládány do paměti (té či oné, viz dále) a 
pak využívány pro vypracování nějakých odpovědí, např. hybných čili motorických. Taková 
motorická odpovědi má opět charakter nervových vzruchů, vedených odstředivými 
eferentními motorickými vlákny do efektorů (příčně pruhovaných svalů, hladkých svalů, 
žláz). Motorické odpovědi mohou být bud' jednoduché (kontrakce jednoho nebo několika 
svalů- třebas výkop nohy při patelárním reflexu), nebo jde o složité kontrakce mnoha 
svalových skupin (např. při pohlavním aktu)  Složité motorické odpovědi jsou podkladem i 
řeči, mimiky, některých sportovních výkonů, hry na některé hudební nástroje (nikoliv na 
velký buben) apod. 
Vnitřní organizace CNS je velmi složitá a je důkazem mnoha specializačních procesů při 
ontoenesi. Vrcholem tohoto vývoje jsou struktury a funkce uložené v hemisférách lidského 
koncového mozku (telencephalon). Tyto struktury jsou do značné míry zodpovědné za 
integrační a asociační procesy, které tvoří podklad řečových mechanismů, tzv. vyšších 
nervových funkcí a mentálních procesů typických pro lidskou psychiku. 
 
 Stavební elementy nervového systému 
Nervový systém se skládá ze dvou základních elementů: z nervových buněk - neuronů - a z 
podpůrných - gliových - buněk. Neurony zajišťují informační funkce nervového systému, 
zatímco gliové buňky zajišťují neuronům optimální metabolické podmínky, ovlivňují složení 
extracelulárního prostoru nervové tkáně, reagují na patologické procesy v nervové tkáni a 
mají důležité funkce při embryonálním vývoji CNS. 
Stavba neuronu (viz SCHÉMA NEURONU) 
Aferentních výběžů - dendritů - je několik, eferentní výběžek je jeden a označuje se jako 
neurit nebo axon. Buněčné tělo neuronu má proměnlivou velikost. Nejmenší neurony jsou v 
rozmezí 6-10 µm, největší dosahují okolo 100  µm. 
Na povrchu buněčného těla a výběžků je buněčná membrána, která se podobně jako u jiných 
buněk skládá z dvojvrstvy fosfolipidů, oddělených vrstvou proteinů. Buněčná membrána je 
dynamická struktura, která je v průběhu života neuronu stále obměňována. Důležitou složkou 
neuronální membrány jsou dva typy glykoproteinových komplexů, označované jako iontové 
kanály a receptory (zde je slovo receptor použito v jiném smyslu než uvedeno výše). 
Iontové kanály se nohou otevírat pro  Na+, K+, Cl-, Ca2+, ale i pro plyny (CO2). Receptory jsou 
vazebnými místy pro mediátory (neuropřenašeče), pro peptidové neuromodulátory(např. 
substance P) a pro hormony. Membránové receptory jsou základní strukturou pro  
1) rychlou komunikaci mezi neurony prostřednictvím otevřených iontových kanálů s nimi 



spojených. Jsou to tedy komplexy podjednotek, tvořících receptor-kanál. Nebo pro 
2) pomalou komunikaci prostřednictvím metabotropních receptorů pro tytéž mediátory či 

hormony. Tyto metabotropní receptory se sedmi membránovými průniky aktivují 
trimerické G-proteiny a spouští, případně blokují některý typ fosforylačních kaskád 
modulujících  činnost řady proteinů a ovlivňujících dokonce i jejich genetickou expresi a 
produkci té či oné bílkoviny. 

Zpravidla uprostřed buněčného těla je jádro, obklopené zdvojenou jadernou membránou. 
Jádro obsahuje chromatinovou síť a jadérko. Jadérko vytváří specifickou RNA, která zajišťuje 
proteosyntézu neuronu. Jaderná membrána obsahuje póry, kterými jaderná hmota komunikuje 
s cytoplazmou buněčného těla. 
 
Mimo jádra obsahuje tělo (soma) neuronu řadu dalších organel: Cytoplazma je prostoupena 
endoplazmatickým retikulem. Jde o systém cisteren a tubulů, který komunikuje s 
extracelulárním prostorem. Na vnější povrch endoplazmatického retikula jsou navázány 
ribozomy. Endoplazmatické retikulum s navázanými ribozomy se považuje za "hrubé 
endoplazmatické retikulum" a je hlavním proteosyntetickým aparátem neuronu. Větší shluky 
endoplazmatického retikula jsou po obarvení bazickými barvivy viditelné ve světelném 
mikroskopu jako Nisslova (tigroidní) substance. 
Část ribozomů je rozptýlena v cytoplazmě nebo se shlukuje a vytváří tzv. polyzomy. 
V blízkosti jádra je uložen Golgiho aparát. Jde o soubor plochých cisteren a váčků. Proteiny 
vznikající v endoplazmatickém retikulu jsou ve formě transportních váčků dopravovány do 
Golgiho aparátu. Zde dochází k jejich dalším chemickým změnám a ve formě sekrečních 
váčků (granul) jsou dopravovány k povrchu neuronu nebo do cytoplazmy.V axonu existuje 
dvousměrný transport anterográdní i retrográdní, pomalý a rychlý. 
Lyzozomy jsou malé váčky obsahující hydrolytické enzymy většinou s pH optimem na kyselé 
straně. Tyto enzymy mají schopnost destruovat bílkoviny, lipidy, eventuálně jiné cizorodé 
látky, které proniknou do nitra somatu a účastní se i zániku neuronů.  Mitochondrie jsou 
oválné útvary uložené v buněčném těle, ale i v jeho výběžcích. Na vnitřních membránách 
mitochondrií jsou lokalizovány enzymy zajištující energii pro metabolismus neuronu. Tyto 
enzymy se také označují jako respirační enzymy. V mitochondriích vzniká ATP a jako zdroj 
pro produkci ATP v mozku se využívá téměř výhradně glukóza. Další neuronální organely 
mají vláknitý charakter a tvoří cytoskelet (vnitřní skelet neuronu). Souborně se označují jako 
neurofibrily a jejich funkcí je udržovat tvar neuronu a podílet se na intracelulárním transportu. 
Neurofibrily se skládají ze tří kategorií vláknitých proteinů: 
· Mikrofilamenta(ty) jsou aktinová vlákna, která se vyskytují hlavně v axonech a podmiňují 
šmátrání rostoucích zakončení a formování kontaktů, synapsí. Proto jsou zvláště četná v ros-
toucích axonech. Tvořeny aktinem, velmi hojnou buněčnou bílkovinou (až 5%). Průměr 7 nm, 
dva řetízky ovíjejících se aktinových monomerů, které se řetězí, je-li navázáno ATP. 
V šroubovici jsou vmáčnuta vlákna tropomyosinu. Rostou na plus konci a rozpadají se na 
minus konci, obé za účasti tzv. filaminu. Molekulární motor: hlavičkovité myosiny (typ I) se 
posunují po mikrofilamentech a s nimi membránové váčky.  
· Mikrotubuly se vyskytují ve všech výběžcích neuronu Tvořeny globulární bílkovinou 
tubulinem, původně dimerem z alfa a beta podjednotek. Je.li navázán GTP, asociuje tubulin 
do mikrotubulů, které na příčném průřezu ukazují na obvodu 13 tubulinových jednotek, 
průměr trubičky 25 nm. Mikrotubuly zajišťují tvar výběžků a transport organel a materiálů 
uvnitř neuronu. Podílejí se na transportu různých částic a proteinů z buněčného těla do 
presynaptického zakončení axonu včetně synaptických váčků a jejich komponent (antegrádní, 
anterográdní transport) i na transportu opačným směrem (retrográdní transport). 
Mikrotubulární motory (kinesin k plus konci, a dynein k minus konci) o velké velikosti váží 
jedním koncem organelu, např. váček, druhý konec za současného štěpení ATP kráčí po 



mikrotubulu.  
· Neurofilamenta udržují tvar neuronu a prostorové uspořádání organel. Nemají buněčné 
motory. 
 
Kromě uvedených organel  cytoplazma neuronu obsahuje i další mikroskopické částice, 
z nichž řadu známe z jiných typů buněk. Jde o partikule pigmentů (např. neuromelanin v 
substantia nigra středního mozku a nebo lipofuscin), tukové partikule a glykogen. Pigmenty 
jsou údajně odpadovými produkty metabolismu některých neuronů a jejich množství přibývá 
s věkem. Glykogen je energetickým rezervoárem a tukové partikule se využívají při tvorbě 
buněčných membrán. 

Neuronální výběžky 
Tělo neuronu má dva druhy výběžků: DENDRITY A AXONY (za starých dobrých časů 
zvané neurity).. 
· DENDRITY tvoří několik výběžků buněčného těla. Opakovaně se větví a jejich větvení 
připomíná kořeny stromu. Soubor všech dendritů jednoho neuronu se označuje jako 
dendritický strom. Prostor, do kterého dendrity zasahují, se označuje jako dendritická zóna. 
Na povrchu dendritů se mohou vyskytovat krátké výběžky (do 1 µm), označované jako 
dendritické trny. Dendritické trny významně zvětšují plochu dendritů a jsou místem 
dvousměrných synaptických kontaktů. Dendrity jsou - obdobně jako povrch buněčného těla - 
místem synaptických kontaktů neuronu a místem, kde vznikají postsynaptické potenciály. 
Vlny změn membránového potenciálu jsou buď  
excitační (EPSP): Je to důsledek dovnitř směřujícího, depolarizačního iontového proudu 
kationů, iniciovaného vazbou excitačních neuropřenašečů (glutamátu, acetylcholinu) na 
receptor-kanálový komplex  a způsobeného otevřením kanálu především pro influx (vtok) Na+ 
(případně Ca2+ a někdy i současný výtok K+), nebo jsou tyto ptenciály 
inhibiční (IPSP), důsledek to vtoku Cl- aniontů, což ještě více hyperpolarizuje membránový 
potenciál. Vznikají také po otevření receptor-kanálových propustí, jako důsledek navázání 
inhibičních neuropřenašečů  jako je gama-aminomáselné kyseliny (GABAy) či glycinu. 
„Sčítáním“ desítek či dokonce stovek EPSP a IPSP elektrotonicky (pasívně) se přenášejících 
z dendritického stromu na nejcitlivější kořen neuronu (jež slove iniciální segment čili 
axonální konus) buď vznikne či nevznikne akční potenciál tohoto neuronu, v závislosti na 
tom, dosáhne-li či nedosáhne-li v daný moment celková depolarizace prahu pro otevření 
napěťově řízených Na kanálů a tedy „vše nebo nic“ odpovědi, jež se pak šíří hlavním axonem 
(dendritem) jako nervový impuls do terminálních rozvětvění, která končí na trnech či 
somatech jiných neuronů poblíž či v dáli, nebo v periferii, v neuronech ganglií nebo na 
synapsích výkonných buněk, jako je  třebas nervosvalová ploténka.  Uf.    
Přítomnost nebo nepřítomnost dendritických trnů je důležitým kritériem pro klasifikaci 
neuronů. Neurony, jejichž dendrity jsou pokryty trny, patří zpravidla do kategorie neuronů s 
dlouhými axony (projekční neurony, projikují se, vedou do jiných oblastí). Neurony bez 
dendritických trnů mají většinou krátké axony (lokální neurony, krátkoaxonové, často 
povahou interneurony, jako např. cholinergní Renshawovy buňky v předních míšních rozích). 

 AXON  
je zpravidla dlouhý výběžek, zakončený "terminálním větvením". Na konci každé 

terminální větve je knoflíkovité rozšíření, označované jako "terminální bouton" (z 
francouzského koncový knoflík či pupínek = "bouton terminaux"). Obdobná rozšíření se 
mohou vyskytovat i v průběhu axonu a označují se jako "bouton en passage". Z axonu mohou 
odbočovat vedlejší větve, rovněž zakončené terminacemi (boutony) - axonální kolaterály 
(odbočky). 
Axony se vyskytují ve dvou formách, myelinizované a nemyelinizované. Axony obalené 
myelinovými pochvami se nazývají 



MYELINIZOVANÉ AXONY. Myelinové pochvy jsou tvořeny několika vrstvami buněčné 
membrány, spirálovitě obtočenými okolo axonu. Jde o výběžky oligodendrocytů (viz dále), ze 
kterých byla vytlačena cytoplazma, a okolo axonu se obtáčejí vrstvy buněčné membrány. 

Myelinové pochvy, jsouce vlastně tvořeny lamelami dvouvrstevné membrán, obsahují 
vysoké koncentrace lipidů, které podmiňují jejich bílou až nažloutlou barvu. Díky těmto 
lipidům není mozeček s vejci dietou vhodnou pro osoby se sklonem k ateroskleróze.  

Na longitudinálních řezech axonů je patrné, že myelinové pochvy nejsou souvislé, ale 
v pravidelných intervalech přerušované. V místech přerušení (Ranvierových zářezech) je 
membrána axonu bez obalů (nahá), není pokryta myelinovou pochvou a je přímo omývána  
extracelulární tekutinou. Toto uspořádání má význam pro vedení impulzů axonem. V 
myelinizovaných axonech jsou impulzy vedeny skokem (saltatorně), tj. skáčí z jednoho 
Ranvierova zářezu do zářezu sousedního. Tím je významně zrychleno šíření impulzů axonem. 
Myelinová pochva má tedy funkci izolátoru, přerušovaného v pravidelných intervalech. 
Rychlost vedení vzruchů je přímo úměrná tlouštce axonů a tloušťce myelinové pochvy. Nej-
silnější myelinová vlákna mají rychlost vedení okolo 80, někdy ale až 120 m/s. 

V PeriferníNervovéSoustavě (míšní a hlavové nervy, autonomní nervový systém) jsou 
myelin a myelinové pochvy tvořeny podpůrnými Schwannovými buňkami, které po 
poškození axonu také fagocytují jeho obsah, ale zachovávajíce kanálek umožňují periferní 
regeneraci, která tak bolestivě zatím chybí v CNS. 
 
 

BEZMYELINOVÉ (NEMYELINIZOVANÉ) AXONY nejsou obaleny myelinovou 
pochvou. Tato axonová vlákna bud' nemají žádné obaly, nebo jsou zanořena do 
cytoplazmatických výběžků oligodendrocytů. Často tvoří axonální svazečky, ve kterých 
bezmyelinová vlákna k sobě těsně přiléhají. Pěkně je to vidět např. na hrudním úseku n. vagus 
(bloudivý nerv), zvláště pak u králíka.  Rychlost vedení impulzů v bezmyelinových vláknech 



je bídná (menší než 1 m/s). 
Myelinizace axonů začíná prenatálně, ale u většiny axonů v CNS je myelinizace dokončena 
okolo 2. roku věku. Myelinizace je těsně spjata s funkčním dozráváním axonů. 



 



Neurony se v CNS nevyskytují izolovaně, ale tvoří shluky, které se označují jako jádra 
(nuclei). Příkladem mohou být jádra talamu, jádra mozečku nebo jádra retikulární formace. 
Neurony uložené v takovém jádře mají zpravidla obdobné funkční vlastnosti a vysílají axony 
do stejné cílové oblasti. 
Na povrchu některých oblastí CNS jsou neurony uspořádány do vrstev a vytvářejí korové 
struktury. Příkladem je šestivrstevná kůra na povrchu hemisfér předního koncového mozku-
telencefalu nebo třívrstevná kůra mozečku. Ale pozor, svisle je kůra organizována také a to do 
sloupců, funkčních modulů .V periferii (PNS)  a obecně mimo CNS se shluky neuronů 
nenazývají  nuclei – jádra, ale ganglia:  
Známe např. spinální ganglia (s těly pseudounipolárních sensorických neuronů, spojujících 
periferní čidla-receptory s CNS), ganglia v průběhu hlavových nervů, parasympatická a 
sympatická ganglia, umístěná buď paravertebrálně (para = ř. vedle) jako u sympatiku (g. 
stellare, několik cervikálních gg), nebo  jinde (ganglion trigeminale n.V  čili semilunare 
Gasseri u báze lebeční, ale trigeminus má i nucleus trigemini v pontu, mostu Varolově) 
Axony vystupující z určitého jádra mohou vytvářet svazky,  nervové dráhy, - tractus nervosi 
(trakty). Axony vystupující z některých jader však nejsou uspořádány do kompaktních svaz-
ků, ale vytvářejí divergující systémy. Poškození velkých axonálních svazků se zpravidla 
projevuje zřetelnými příznaky (např. křivé vyplazení jazyka při jednostranné poruše n. 
glossopharyngeus). 
Jádra, mozková a mozečková kůra a další akumulace neuronů se označují jako tzv. "šedá 
hmota". Převažujícími elementy šedé hmoty jsou neurony, sítě kapilár a gliové buňky. 
Herkules Poirot se odvolával často na své malé šedé buňky při řešení kriminálních případů, 
což ukazuje na jistou znalost neuroanatomie jeho matky Agathy Christie. 

Svazky axonů (s převažujícími myelinizovanými axony) se označují jako "bílá 
hmota". Hlavním elementem bílé hmoty tedy jsou tukem obalená vlákna (axony) a gliové 
buňky. Kapilární sítě jsou v bílé hmotě chudé. Typické zabarvení bílé hmoty je podmíněno 
bílou až nažloutlou barvou tukových myelinových pochev. 



 
Gliové buňky 
Gliové buňky tvoří základní strukturní skelet nervové tkáně, ve kterém jsou uloženy neurony 
a jejich výběžky. Na základě morfologických a funkčních charakteristik se dělí na astrocyty, 
oligodendrocyty a mikrogliové buňky (obr.). 
--Astrocyty mají malá oválná nebo multipolární buněčná těla (nepřesahující 25  µm) s radiálně 
se rozbíhajícími výběžky. Podle uložení a tvaru se astrocyty dělí na vláknité a 
protoplazmatické. Vláknité astrocyty jsou uloženy v bílé hmotě CNS a mají dlouhé, tenké a 
málo se větvící výběžky. Protoplazmatické astrocyty převažují v šedé hmotě a mají kratší a 
bohatě se větvící výběžky. Mnoho astrocytových výběžků končí rozšířeními (nožkami) na 
povrchu kapilár (a jinými na těle neuronů, což je princip přenosu metabolitů a substrátů, 
součást hematoencefalcké bariéry). Jiné astrocytové výběžky jsou zakotveny na zevním a 



vnitřním povrchu CNS, kde tvoří tzv. membrana limitans gliae superficialis et profunda. Již 
bylo řečeno i ukázáno, že astrocyty a jejich výběžky mají četné kontakty s těly a výběžky 
neuronů a obklopují synaptické kontakty. Při úbytku neuronů (záněty, degenerativní 
onemocnění, stárnutí) se a. zmnožují a vytvářejí gliové jizvy. Další významnou funkcí je, že 
odstraňují přebytek draslíkových iontů z extracelulárního prostoru (činností Na-K-
ATPázy, membránové  pumpy, transportující 3 Na ven a 2 K do buňky), podílejí se na vazbě 
mediátorů uvolňovaných v synapsích, především glutamátu a převádějí metabolity z kapilár 
do neuronů (perivaskulární nožky). 
--Oligodendrocyty mají malá, okrouhlá buněčná těla a malý počet (oligo-) kratších výběžků. 
Jejich hlavní funkcí je vytvářet myelinové pochvy mechanismem spirálovitého obtáčení 
výběžků okolo axonů. 
--Mikroglie mají buněčné tělo malé (do 10  µm), s několika cytoplazmatickými výběžky. 
Mikrogliové buňky jsou mezodermového původu a jejich prekurzory vcestují do CNS v 
časném embryonálním stadiu. Mají fagocytární schopnosti a jako jediné buněčné elementy 
zajišťují imunitní reakce v CNS. 
 
 

KOMUNIKACE MEZI NEURONY 
Synapse 
Přenos signálů mezi neurony je umožněn specializovanými kontakty, tzv. zápoji - synapsemi. 
V CNS savců naprosto převažují "chemické synapse". Základem chemické synapse je 
specializovaný intercelulární kontakt, skládající se z presynaptické části, ze synaptické 
štěrbiny a z postsynaptické části. 
· Presynaptická část synapse je vakovité rozšíření axonu v rozmezí 0,5-1,0 µm. Některé 
synapse jsou ale dlouhé korýtkové kontakty, jiné zase mají presynaptické zakončení hluboce 
zanořeno do postsynaptického neuronu. Jde-li o vakovité rozšíření, může být na konci axonu 
terminální bouton (knoflíček), nebo se rozšíření – jedno či více-  nachází v jeho průběhu 
(bouton en passant). Bouton je vyplněn cytoplazmou, ve které jsou uloženy synaptické 
váčky, mitochondrie, neurofilamenta a neurotubuly. Nejdůležitější strukturou jsou synaptické 
váčky obsahující mediátory. Synaptické váčky se liší tvarem a velikostí.  

Okrouhlé světlé váčky obvykle obsahují excitační mediátory, oploštělé světlé váčky 
zpravidla obsahují inhibiční mediátory. V místě synaptického kontaktu je membrána boutonu 
zesílena (presynaptická denzita, hustota viditelná na elektronmikroskopických obrázcích). 
Presynaptická denzita je tvořena jehlanovitými (nebo pyramidovými) útvary, které jsou bází 
spojeny s presynaptickou membránou a svými vrcholy míří do nitra boutonu. Tyto jehlany 
jsou navzájem spojeny proteinovými můstky do šestiúhelníků. Toto uspořádání presynaptické 
membrány slouží k navádění synaptických váčků směrem k presynaptické membráně (obr.). 
· Synaptická štěrbina je široká 15-30 nm. Do synaptické štěrbiny jsou podle rozšířené 
představy uvolňovány mediátory ze synaptických váčků. Jiná teorie (prof. Moriz Israel 
z Francie) říká, že váčky jsou jen zásobníky mediátorů a kvanta se vylučují z axoplasmy Ca-
dependentním mechanismem. 
· Postsynaptická část synapse je část buněčné membrány následujícího neuronu, nebo jiné 
efektorové buňky, třebas svalové. Je buď na těle neuronu (axosomatická synapse) nebo na 
jeho dendritech (axodendritická synapse) a méně často na axonu (axoaxonální synapse). 
Velmi časté jsou synapse na 



dendritických trnech. V místě kontaktu s presynaptickou denzitou je synapse zesílena - 
postsynaptická denzita. Postsynaptická denzita má 
jednodušší úpravu než presynaptická denzita a je 
zpravidla tenčí než jehlancovité útvary presynaptické 
denzity. 
 
Funkcí synapsí je přenos signálů mezi neurony. Tento 
přenos je ve většině synapsí zajišťován chemickou 
cestou.  
Popišme si krátce  
 
 

SYNAPTICKÝ PŘENOS. 
V okamžiku, kdy se akční potenciál dostane do oblasti 
presynaptického boutonu, dojde k depolarizaci 
presynaptické membrány. Tato depolarizace otvírá 
kalciové kanály a dochází k přestupu iontů kalcia 
(Ca2+) z extracelulárniho prostoru do nervového 
zakončení boutonu. Blizounko u vápníkových kanálů 
jsou v aktivních zónách výlevu připraveny váčky 
s neuropřenašečem. Stojí na jakýchsi štafličkách z 
proteinů v- a m- SNARE. V důsledku zvýšení 
intracelulární koncentrace Ca2+  dochází k zhroucení 
SNARE proteinů a přímému kontaktu membrám váčku 
a nervového zakončení. Vytvoří se pór nebo váček 
úplně splyne a uvolní se mediátor do prostoru mezi 
oběma membránami – do synaptické štěrbiny. Po 
krátké difúzi stěrbinou se molekuly mediátorů váží na 
receptory postsynaptické membrány a působí pře-
chodné otevření iontových kanálů na postsynaptické 
straně kontaktu. Přesuny iontů do postsynaptické části 
synapse, čili do postsynaptického neuronu vedou k 
změnám membránového potenciálu tohoto druhého 

neuronu (či svalového vlákna): Vzniká vlna  synaptického potenciálu, která je buď 
depolarizující – excitační (vtok Na+), nebo hyperpolarizující – inhibiční (vtok Cl-).  

Uspořádání synapsí: A - axonální zakončení neuronů 
v mikroskopickém obraze, B - zvětšený detail z obr. A, C - 
ultrastruktura axosomatické synapse se synaptickými váčky, 
D - detail výřezu z obr. C - presynaptická a postsynaptická 
membrána, synaptická štěrbina a váčky neurotransmiteru 

Je třeba si uvědomit, že na povrchu "průměrného neuronu" je několik tisíc synapsí.  
Jestliže vlivem synaptických potenciálů převáží depolarizace postsynaptického neuronu 
(excitační synaptické potenciály se sčítají), vzniká v postsynaptickém neuronu, v 
nejcitlivějšim místě 
neuronu, (v místě iniciálního segmentu) akční potenciál, který se šíří axonem k dalším 
neuronům. V případě, že synaptický potenciál hyperpolarizuje postsynaptický neuron 
(inhibiční synaptické potenciály se také sčítají), je excitační účinek depolarizace eliminován 
aakční potenciál nevzniká a neuron je utlumen, čili inhibován. Postsynaptický neuron pak 
nevysílá žádné signály k dalším neuronům. I tato situace má ale svůj informační obsah. 
 
Podle účinků na postsynaptickopu část synapse, především na iontové kanály, se 
mediátory (neuropřenašeče) dělí na excitační a inhibiční. Mezi nejrozšířenější excitační 
mediátory v CNS patří glutamát a acetylcholin. Mezi nejrozšířenější inhibiční mediátory 
patří GABA (kyselina γ− aminomáselná) a glycin. 
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NERVOVÁ SOUSTAVA OBRATLOVCŮ 

 
Následující část je stručný náhled  na výstavbu nervového systému se srovnávacím          

aspektem a po něm bude jednotlivým částem NS věnován podrobnějí výklad. 
 
 

NS je u obratlovců mnohem komplikovanější strukturou než u bezobratlých. Při jejím vzniku  
se  ale uplatňují stejné principy jako u bezobratlých. Zvýšil se počet nervových buněk, rozsah a kvalita 
jejich vzájemných spojení. Podobně jako u bezobratlých nastaly hlavní změny v jeho centrální složce. 
Centrální část nervové soustavy se rozčlenila v míchu a mozek, který se dále diferencoval. Zvláště 
důležitý byl rozvoj koncového mozku (telencefala) kde vyvrcholením komplexnosti byl vznik 
neokortexu. Anatomicky i funkčně dělíme nervový systém obratlovců na složku periferní a centrální. 
Periferní složku tvoří senzorické a motorické nervy, centrální složku mícha a mozek.   
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Centrální nervový systém  
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Mícha  
 
Vstupy (afferenty, zadní kořeny sensitivní) a výstupy (efferenty, přední kořeny motorické) tvoří 31 
smíšených míšních nervů [8 krčních (C-ervical)– ale 7 obratlů!- 12 hrudních (T-horacal), 5 bederních 
(L-umbal), 5 křížových (S-acral) a jeden nerv kostrční], které jsou segmentálně uspořádány a jejichž 
projekece na kůži člověka tvoří 30 dermatomů.  

 
Segmentace uvnitř míchy není zdaleka tak jasná  mícha tvoří funkční kontinuum. 0d 4. fetálního 
měsíce mícha roste pomaleji než páteřní kanál, takže končí mezi L2 a L3. Neboli každý míšní nerv 
vystupuje z kanálu kaudálněji, než je příslušný míšní segment. Spodní část míšního kanálu obsahuje 
jen svazky nervů a je možno z této oblasti provádět lumbální punkci, odsátí vzorku mozkomíšního 
moku bez poškození míchy. 
Mícha je silnostěnná trubice tvořená nervovou tkání. Uprostřed míchy je míšní kanálek, naplněný 
mozkomíšní tekutinou. Kanálek obklopuje tkáň  z nervových buněk, šedá _hmota. Periferní část míchy 
tvoří bílá hmota,  sestávající z velkého množství myelinizovaných nervových vláken uspořádaných do 
svazků. 
Šedá hmota je uspořádána bilaterálně, symetricky do tvaru motýlích křídel, konkrétně křídel rodu 
Papilio.Takovéto uspořádání vytváří na příčném řezu párové rohy dorzální (zadní) a ventrální (přední) 
které podélně formují dorzální a ventrální míšní sloupce. Mezi předními a zadními rohy je střední zóna 
intermedia, kde vystupují slabě rohy postranní, kde jsou meurony autonomního systému. 

Ve ventrálních sloupcích, které odpovídají vývojově somatomotorické zóně základu míšní 
trubice,  jsou proto uložena těla eferentních (odstředivých), motorických neuronů (motoneuronů, 
především typu alfa a gamma, které segmentálně inervují kosterní svaly v různých oblastech těla a 
samozřejmě mnoho interneuronů a buněk gliálních.  
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 Počet alfa motoneuronů inervujících jednotlivé skupiny svalů se v jednotlivých segmentech 
míchy různí podle množství svalstva, jež je odtud inervováno a podle velikosti motorických 
jednotek(MJ).  

MOTORICKÁ JEDNOTKA je počet svalových vláken, inervovaných rozvětvenými axony 
jednoho neuronu. Jemné pohyby jsou ovládány malými MJ, u hlasivkových svalů je MJ asi 1.5, u 
okohybných 3, hrubší pohyby se realizují s velkým počtem vláken per 1 motoneuron, (m. soleus , 
jeden z antigravitačních lýtkových svalů má MJ 100 i více). Gamma motoneurony inervují intrafusální 
svalová vlákna svalových vřetének a nastavují předpětí při různém natažení. 
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Většina míšních nervů  vycházejících z míchy jde ke kosterním svalům. Z míchy však 

vycházejí také autonomní nervové svazky, směřující k útrobním orgánům. Těla těchto eferentních 
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viscerálních neuronů jsou uložena v  postranních rozích, bočně nad těly motorických somatických 
neuronů a někdy vytvářejí oddělené ventrolaterální sloupce. Jejich axony jdou  předními kořeny do 
příslušného míšního nervu, od něhož se odpojují jako rami communicans albus  do periferního 
autonomního (vegetativního) nervového systému a po přepojení v autonomních gangliích jdou k 
viscerálním orgánům, hladkým svalům dutých orgánů, cév a ke žlázám. 

  Zona intermedia obsahuje neurony, na nichž končí autonomní aferentace vedená přes 
spinální ganglia.  

 
Dorzální míšní sloupce 

 
Dorzální sloupce šedé hmoty jsou ve spojení s dorzálními sensorickými kořeny spinálních 

nervů, jejichž buněčná těla jsou však uložena mimo míchu  ve spinálních gangliích. V dorzálních 
sloupcích tedy nejsou těla sensorických neuronů, ale až těla interneuronů, jež převádějí impulsy ze 
smyslových orgánů dále. Axony spinálních sensorických neuronů se typicky dělí hned po vstupu do 
míchy zadními kořeny na vzestupnou a sestupnou kolaterálu, která končí buď u buněk šedé hmoty 
v segmentech blízkých vstupu kořenu, nebo jdou zadními míšními provazci do jader v prodloužené 
míše. Některé axony spinálních neuronů nebo vmezeřených interneuronů vedou přímo 
k motoneuronům na téže straně míchy, jiné vedou k motoneuronům na druhé straně (realizují 
skříženou reflexní odpověď svalů) nebo se připojují k ascendentním (vzestupným) míšním drahám do 
vyšších etáží mozku. 

Sensitivní vlákna vedou aferentaci z receptorů kožní citlivosti, bolest (Aδ, C  vlákna), teplo, 
chlad, sensace z kloubů, šlach a svalů.   

Konkrétní skladba neuronů je zde druhově specifická, ale v dorzálních sloupcích můžeme 
někdy (embrya) rozlišit větší seskupení neuronů, spojených se somatickou senzitivitou: uložení 
dorzálně a mediálně, a menší seskupení neuronů spojené  s  viscerální recepcí, uložených více ven-
trálně a laterálně. V šedé hmotě můžeme tedy rozlišit na  každé straně čtyři základní oblasti:. Počínaje 
od dorzální strany jsou to oblast somaticko-senzorická,  viscerálně senzorická,  viscerálně motorická  a  
somaticko-motorická . Anatomické Rexedovo dělení šedé hmoty založené na sagitálních a 
parasagitálních řezech zná 10 zón či lamel (viz dále). 

 
Bílá hmota je složena z množství především myelinizovaných vláken, axonů senzorických nervových 
buněk, která vstupují do míchy zadními rohy, a vláken interneuronů, vedoucích všemi směry, někdy až 
do mozku. Dále jsou zde vlákna descendentní, vycházející z mozkových center (např. pyramidové 
dráhy z motorické prefrontální kůry), jež se připojují na motorické neurony. Tato vlákna jsou 
především zastoupena u vyšších obratlovců,  kde trup těla ztrácí  svoji značnou autonomii (kterou 
nacházíme u ryb a obojživelníků – způsobně sedící či plavající dekapitovaná žába, “nesmrtelný” 
vánoční kapr) a dostává se přímo pod kontrolu mozku. 
 
 Uspořádání mozku u vyšších savců a  člověka má tři úrovně. První úroveň, snad   fylogeneticky 
nejstarší, představuje mozkový kmen včetně retikulární formace. Do druhé úrovně patří limbický 
systém a hypotalamus. Třetí úroveň, nejvyšší a fylogeneticky nejmladší, tvoří neokortex, zajišťující  
nejsložitější nervovou činnost, např. inteligenci, sociální komunikaci aj. Zvláště vyvinut u člověka. 
Řízení organismu se účastní kůra ale společně s ostatními strukturami četnými drahami k podkorovým 
oblastem (limbickému systému), hypotalamu a retikulární formací. 
 
 
MOZEK 
                  Uspořádání mozku je nejlépe patrné z jeho ontogenese. 
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Mozek embrya se vyvíjí mnohem rychleji než ostatní  orgány. V nejranějším stadiu je budoucí mozek 
pouhou rozšířenou částí nervové trubice. Postupně se jeho přední  část ohýbá a v místě ohybu vzniká  
sulcus ventralis, oddělující  přední primitivní část zvanou prozencefalon (přední mozek), od nervové  
trubice. 
 Později vzniká druhý ohyb v zadní části trubice, tzv. istmus_. Istmus oddělí střední mozek neboli 
mezencefalon od primitivního zadního mozku - rombencefala, z něhož se vyvíjí  prodloužená mícha. V 
zadní části přechází rombencefalon plynule v míchu. 

 časných stádiích hypotetické fylogeneze byly s temito třemi základními segmenty mozku 
prozencefalem, mezencefalem a rombencefalem spojeny  tři hlavní smyslové orány: čichový orgán, 
oko a ucho. (Také orgán postranní čáry). 

 Velmi záhy se však v tzv. fylogenezi začínají z těchto primárních segmentů vyvíjet dorzální 
výběžky šedé hmoty. Výběžkem prozencefala je telencefalon (koncový mozek), z mezencefalu  
vyrůstá tektum a z rombencefala cerebellum (mozeček). 
 Telencefalon (velký nebo koncový mozek) se rozvíjí nejprve jako čichové centrum. Tektum jako 
centrum zrakové, cerebellum jako centrum nadřazené akustickolaterální oblasti prodloužené míchy. U 
savců se větší část zrakového centra přesunula  ze středního mozku do hemisfér telencefala, kde máme 
hlavní centra zraku (occipitální týlová oblast). 
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Při vývoji mozku se trojdílný mozek rozděluje v mozek pětidílný; člení se prozencefalon, 

mesencephalon a rombencefalon. 
 Rombencefalon se rozlišuje v metencefalon a  myelencefalon, tvořící dohromady 

prodlouženou míchu (medulla oblongata). Z dorzální části metencefala vyrůstá mozeček. Oblast pod 
mozečkem se u většiny obratlovců jen málo pozměňuje, avšak u savců se rozšiřuje ve  strukturu 
zvanou most. 
Ještě mnohem výraznější je rozvoj přední části mozku. 
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Z prozencefala vyrůstají párovité váčky,  jakési duté kapsy mozkové tkáně, jež rostou dopředu. Z nich 
vznikají mozkové  hemisféry a ještě dále dopředu čichové výrůstky - bulbi olfactorii. Tyto struktury 
tvoří koncový neboli velký mozek (telencefalon). Telencefalon je tedy přední úsek mozku; zadnější 
nepárová část původního prozencefala tvoří diencefalon - mezimozek. 
 
Mozkový kmen 

 
Prozencefalon, mezencefalon a rombencefalon- jako tři ze sebou jdoucí úseky mozkové 

trubice - je možno i v dospělosti vystopovat jako tzv. mozkový kmen. Mozkový kmen představuje 
anatomické pokračování míchy, ovšem velmi diferencované ve srovnání s míchou. U dospělého 
organismu končí vlastně diencefalem, mezimozkem na konci třetí komory. 
Někdy se jako mozkový kmen chápou části mozku, které zbývají po odstranění hemisfér velkého 
mozku a mozečku.  
Mozkový kmen je nejstarší částí mozku. U všech živočišných skupin jsou zde uložena centra 
jednoduchých, ale životně důležitých funkcí - dýchací a  kardiovaskulární centrum. 
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Retikulární formace.  
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Po délce mozkového kmene se v jeho vnitřní části rozprostírá pruh nervové tkáně tvořený  sítí 
nervových buněk a jejich výběžků. Pro svůj síťovitý difúzní charakter se nazývá retikulární formace. 
Je to zbytek primitivní síťové organizace nervové soustavy, protože jinak se nervové buňky v mozku 
seskupují v jasně ohraničená centra ( jádra) a dráhy. Ale i zde je už náznak členění - retikulární 
formace v přední části (střední mozek) má shluky neuronů - retikulární jádra. 

Neurony retikulární formace  mají velmi dlouhé axony, typické tím, že se rozdělují ve dvě 
větve: vzestupnou a sestupnou. Z hlavních axonových větví vybíhají ještě četné kolaterály, což 
umožňuje velké množství interakcí. 

 Každý neuron retikulární formace u savců může přijímat signály až ze 4 000 jiných neuronů 
a na druhé straně může být sám synapticky spojen s více než 25 000 jinými neurony . 
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                Retikulární formace je významnou složkou v pohybové koordinaci (sestupný retikulární 
systém), neboť je v úzkém spojení s motorickými drahami mozkového kmene a ventrální částí míchy. 
Působí jako převodní soustava mezi vyššími motorickými centry v prodloužené míše a páteřní míše.  
Řídí míšní rexlexy tím, že buď zesiluje, nebo tlumí jejich průběh, v závislosti na nutnosti udržení 
polohy či vykonávání určitého pohybu. RF je u člověka nezbytná pro udržení vzpřímeného postoje. U 
jiných savců má důležitý význam nejen descendentně (dolů k míše), ale i směrem nahoru ascendentně, 
neboť vyvolává aktivaci vyšších center v kůře (vzestupný  retikulární aktivující systém - RAS). 
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Tegmentum 
Bazální a postranní části myelencefala, metencefala a mezencefala kolem  IV.mozkové 
komory a mozkového kanálu tvoří z hlediska strukturního a funkčního jednotný útvar. Proto se tyto 
struktury označují souhrnně jako tegmentum. Tegmentum jako bazální centrální struktura zahrnuje 
různé oblasti jader (jádra V., VI., VII. a částečně VIII. hlavového nervu) a četné nervové svazky 
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(pedunculi cerebri). V tegmentu je uložena také retikulární formace.  Pojem tegmentum se užívá  také 
jen pro označení tegmenta středního mozku. 
Prodloužená mícha (medulla oblongata )                      
Zadní část mozkového kmene je tvořen prodlouženou míchou. Strukturálně je PM podobná míše, 
zvláště u nižších obratlovců. Dorzální sloupce šedé hmoty se však přesunují směrem laterálním. Čtyři 
sloupce nervové tkáně prodloužené míchy se podobají těm, jaké nacházíme v míše. U embryí (viz obr. 
T10) jsou sloupce uspořádány jednodušeji, u dospělých zvláště pak u vyšších obratlovců  jsou 
rozčleněny v oblasti speciálních jader (motorické s senzorické), spojených prostřednictvím retikulární 
soustavy. V prodloužené míše jsou tedy přítomny všechny prvky potřebné pro reflexní aktivitu orgánů 
hlavy a blízkých oblastí trávicí trubice. V retikulární formaci prodloužené míchy jsou uložena 
integrační centra a eferentní dráhy různých životně  důležitých vegetativních funkcí (dýchání, krevní 
oběh, slinění, zvracení). Zničení retikulární formace prodloužené míchy  způsobuje okamžitě smrt 
následkem zastavení dýchání a selhání oběhu.Hlavové nervy. V šedé hmotě prodloužené míchy jsou 
jádra, z nichž vycházejí nebo zde končí vlákna osmi párů hlavových nervů (V. nerv trojklaný, VI. nerv 
odtahovací, VII. nerv licní, VIII. nerv staticko-sluchový, IX. nerv jazykohltanový,  X. nerv bloudivý, u 
vyšších obratlovců  XI. nerv přídatný, XII. nerv podjazykový). Pro úplnost I. nerv čichový vychází z 
koncového mozku, II. nerv zrakový z mezimozku a III. a IV, nerv inervující svaly oka ze středního 
mozku . 

V oblasti hlavy se nacházejí specializované smyslové orgány, jež mají v mozku primární 
nervová centra recepce. V prodloužené míše, tj.  v poměrně jednoduše organizované části oblasti 
mozkového kmene, nacházíme primární oblasti recepce pro orgán postranní čáry, vestibulární aparát a 
sluchový orgán. Podněty z těchto smyslových orgánů byly původně na primitivním stupni přijímány 
somaticko-senzorickými sloupci prodloužené míchy. Tyto smyslové orgány se však brzy stávají tak 
specializovanými, že u ryb se vyvíjí zvláštní recepční akusticko-laterální oblast, často dosti velkého 
rozsahu, nad normálním somaticko-senzorickým sloupcem, a to v přední části prodloužené míchy. U 
suchozemských obratlovců orgán postranní čáry mizí, avšak zvláštní akustická jádra v prodloužené 
míše zůstávají. U savců jsou rozlišena v centra vestibulární a kochleární, jež je možno pozorovat již u 
plazů. 

Při řízení somaticko-motorické aktivity je prodloužená mícha významná především jako 
převodní soustava. Pouze u nižších obratlovců jsou přítomna významnější koordinační centra v 
retikulární formaci tegmenta, kam přicházejí signály z tekta ve středním mozku s vycházející dráhy do 
míchy. U většiny ryb a obojživelníků jsou v prodloužené míše v retikulární formaci zvláštní buňky, jež 
mají motorickou koordinační funkci. Tyto buňky se nazývají _Mauthnerovy buňky a vycházejí z nich 
obří vlákna, vedoucí až do konce míchy. Mauthnerovy buňky jsou motorickým koordinačním centrem 
u ryb a obojživelníků, kteří plavou pohyby těla a ocasu. Jsou přítomny vždy  jen u těch živočichů, kteří 
mají také orgán postranní čáry a motorický aparát ocasu. Jsou u pulců, nikoliv však u dospělých žab. 
Častý experimentální model neurofyziologů. 

 
 
Mozeček (cerebellum) 
 
 Vznikl z mozkového kmene jako zvláštní nervové centrum na dorzální straně přední části prodloužené 
míchy. Koordinuje motorickou aktivitu a udržování postoje. Signály přicházejí do cerebella jednak ze 
smyslů,  jednak z motorických center a to zhruba takto: 1. Ze středního ucha přicházejí vestibulárními 
drahami informace o rovnováze, především z vestibulárního aparátu a orgánu postranní čáry. 2. 
Druhým zdrojem jsou svalové a šlachové proprioreceptory – svalová vřeténka a Golgiho tělíska. 3. 
Třetím zdrojem jsou motorická centra v retikulární formaci a tektu, u ptáků ještě z corpus striatum a u 
savců se připojuje kůra. 
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               Mozeček se objevuje u kruhoústých (mihule) jako ploténka, jež přijímá informace týkající se 
rovnováhy z akusticko-laterálních jader prodloužené míchy (archicerebellum, vestibulární mozeček).  
U ptáků a savců tvoří tato část mozečku tzv. lobus flocculonodularis. U žralokovitých a kostnatých ryb 
přední konec mozečku se začíná tvořit záhyb směrem dopředu a vzniká paleocerebellum (spinální 
mozeček). Tato primární struktura je pak hlavní částí mozečku u ryb, plazů a ptáků. Sem se projikují 
signály z proprioreceptorů, kožních receptorů a motorických center v mozku a  zde dochází k integraci 
signálů z těchto oblastí se signály z vestibulárního aparátu. U savců se objevuje nová struktura - 
neocerebellum (korový mozeček). Tvoří jej dvě mozečkové hemisféry   s trojvrstevnou šedou kůrou na 
povrchu. Charakteristickými buňkami mozečkové kůry jsou tzv. Purkyňovy buňky, jejich dendrity 
vynikají bohatým větvením. U savců má mozeček a mozečková kůra rozsáhlé reciproční spoje s 
neokortexem. 

Mozečkové hemisféry se vyvíjely současně s neokortexem, a to směrem do stran. Růst 
hemisfér se projevil vznikem longitudinálních funkčních zón. Zóna uložená nejvíce laterálně je u 
člověka spojena s nejjemnější koordinací. 

Velikost mozečku, a také i mozečkových hemisfér, je různá u různých živočišných skupin. 
Stupeň  jeho vývoje odpovídá složitosti tělesných pohybů, zvláště co se týká polohy s postoje. 
Mozeček je velký a značně organizovaný u ryb, ptáků a savců. Je malý u plazů a málo vyvinutý u 
obojživelníků, kde jej tvoří jen poměrně malá párová centra, ležící přímo nad akusticko-laterálními 
jádry; je proto od nich těžko odlišitelný. 
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Střední mozek (mezencefalon)Ve středním mozku je šedá hmota nad mozkovým kanálem značně 
tluštělá a tvoří tzv. tektum, střechu středního mozku. Postranní stěny okolo mozkového
kanálu vytvářejí tzv. tegmentum. V tegmentu je uložena přední část retikulární formace. 

V oblasti středního mozku je důležité zrakové centrum. U všech obratlovců - s určitou 
výjimkou u savců - vedou vlákna zrakového nervu do tekta ve středním mozku, kde vzniklo primární 
zrakové centrum. Větší část tohoto centra je vyvinuta jako párové optické laloky; zvláště jsou vyvinuty 
u ptáků a mnoha teleostei. U savců vede do tekta jen malá část zrakových drah. 

 Do oblasti tekta, jež tvoří zrakové centrum nižších obratlovců, přicházejí podněty i z jiných 
smyslových oblastí, a to z oblasti akusticko-laterální, somaticko-senzorické a cestou diencefala z 
čichové oblasti telencefala. Vyvinuly se i spoje s mozečkem. Signály ze všech těchto oblastí se zde 
zpracovávají, dochází k jejich syntéze a k vytváření motorických odpovědí. _U ryb a obojživelníků je 
tektum  nejvyšším integračním centrem a vykonává největší vliv na somatickou motorickou činnost. 
Žába může přežívat bez mozkových hemisfér, pokud je zachován mozkový kmen a tektum. U plazů a 
ptáků má tektum jako centrum stále ještě značný význam, u ptáků však větší důležitosti nabývají 
centra v hemisférách.U vyšších obratlovců se tektu  jeví jako dva párové výběžky ( čtverohrbolí). 
První pár, colliculi superiores,  je u savců důležitý v jednoduché vizuální identifikaci pohybujících se 
objektů a v orientačních a pátracích pohybech (primární optickomotorické centrum). Druhý pár, 
colliculi inferiores, má význam ve sluchových reflexních reakcích. 
Důležitým motorickým centrem ve středním mozku je u plazů, ptáků a savců je nucleus ruber. Sbíhají  

se  zde dráhy z mozečku, kůry, talamu a míchy. U vyšších obratlovců  je rubrospinální dráha  
významnou motorickou drahou. 

 
Mezimozek (diencefalon) 

Mezimozek je část mozku ležící v oblasti třetí mozkové komory. Podstatnou část mezimozku 
tvoří boční stěny třetí komory, v nichž se nacházejí v šedé hmotě četná jádra. Oblast těchto bočních 
stěn se nazývá souborně talamus. Talamus tvoří jakési lože, na němž spočívají u vyšších obratlovců 
mozkové hemisféry (řecké thalamus = lůžko). Dorsální a ventrální část mezimozku, tj. střecha a 
podloží, se nazývá epitalamus a hypotalamus. Pod mezimozkem leží hypofýza. 

 38



 
Talamus. Dorzální talamus nebo pouze talamus je velkou strukturou mezimozku, značně 

větší než menší ventrální část (u člověka zahrnující nucleus subthalamicus). V dorzálním talamu je 
několik skupin jader:  1. specifická jádra senzorických systémů, 2. jádra s nespecifickou projekcí, 3. 
jádra řídící motorické funkce, 4. jádra spojená se složitými asociačními funkcemi. 

1. V talamických jádrech specifických senzorických systémů končí aferentní smyslové 
dráhy směřující do mozkové kůry, a to tak, že se přepojují na samostatné aferentní  dráhy vedoucí již 
přímo do senzorických oblastí kůry. Zde dochází ke konečné úpravě smyslových signálů před jejich 
vstupem do kůry. Nevedou sem dráhy čichové. 
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Aferentní dráhy k dorzálnímu talamu tvoří původně především dráhy ze zrakového aparátu. 
Zrakové dráhy vedou zprvu do dorzálního jádra talamické struktury označované jako corpora 
geniculata lateralia. U savců se však zvětšuje počet drah z jiných smyslových orgánů, jako ze 
sluchového orgánu (jež končí v corpora geniculata medialia ) , hmatových receptorů a 
proprioreceptorů, takže rozvoj vizuálních oblastí talamu je poměrně malý ve srovnání s rozvojem 
ostatních oblastí. V talamu se uskutečňuje již hrubá syntéza signálů z interoreceptorů a exteroreceptorů 
(pocity bolesti, dotyku, tlaku a teploty) a pravděpodobně i ze sluchového aparátu. Se zvětšováním 
počtu aferentních drah do talamu se u savců zároveň značně zvětšuje i počet drah z talamu do kůry, 
což souvisí s velkým rozvojem mozkové kůry u savců.
 2. Vedle specifických smyslových drah vedou do jader talamu i nespecifické aferentní dráhy z 
retikulární formace. Dráhy z těchto talamických jader končí difúzně v celém  neokortexu a 
zprostředkují budivý vliv z retikulárního aktivujícího systému. 
      3.Talamus je také důležitou motorickou strukturou, nevycházejí však z něho přímo motorické 
eferentní dráhy. (o. T8). 
U plazů a ptáků je součástí soustavy talamo-striatové. U savců ventrolaterální a ventroanteriální jádra 
mají spoje se subkortikálními a kortikálními strukturami (kortex - bazální ganglia - talamus - kortex). 
Jinými významnými spoji talamu jsou dráhy mezi mozečkem a kůrou. 

4. Jádra dorzolaterální mají spoje s _korovými asociačními oblastmi, které působí při 
složitých funkcích, jako je např. řeč. Ventrální jádra talamu jsou ve spojení s limbickým systémem. 

Hypotalamus. Přední stěnu a dno třetí komory tvoří hypotalamus. Hypotalamus je u všech 
obratlovců oblastí, která představuje hlavní integrační centrum tělesných útrobních funkcí. Má četná 
spojení s vyššími i nižšími oblastmi centrálního nervového systému, pomocí nichž získává informace o 
změnách vnitřního i zevního prostředí. Kromě toho některá jádra hypotalamu reagují velmi citlivě 
přímo na změny fyzikálně chemických vlastností krve. Eferentní složky hypotalamu se uplatňují při 
řízení vegetativních funkcí, přední hypotalamus má vztah spíše k řízení funkcí parasympatických, 
zadní k řízení funkcí sympatických. Z vývojového hlediska je zajímavé, že hypotalamus se u všech 
skupin obratlovců vyznačuje podobnou diferenciací jader a spojů. 

Epitalamus.  K dorzálni části mezimozku patří epitalamus. Zadní část epitalamu, tzv. 
habenula, je funkčně významná u primitivních obratlovců, kde má spoje s čichovým orgánem, 
talamem a tektem a slouží patrně jako integrační centrum. Z epitalamu se vyvíjíkomplex mediánního 
oka: parietální (parapineální) a pineální oko (u ptáků a savců pineální žlázá - epifýza). 
 
Koncový mozek (telencefalon) 
 

V původní jednotné přední části mozku (prozencefalon) se telencefalon zakládá v podobě 
párovitých bočních váčků jako zvláštní druhotná nervová struktura, zatímco vývoj diencefala 
představuje spíše jen pouhou diferenciaci přední části mozkového kmene. Pro vznik telencefala jako 
samostatné druhotné struktury svědčí skutečnost, že telencefalon není vyvinut u Amphioza. Teprve 
tehdy, když protochordáta začala aktivně vyhledávat potravu a přestala ji získávat pouhou filtrací, 
objevuje se _telencefalon. Podle některých názorů jeho původní funkcí bylo sloužit integraci signálů z 
čichového orgánu. Již však u nejnižších obratlovců se původní váčky zvětšují a nabývají podobu 
hemisfér, přičemž zcela zřetelně jen některé části hemisfér slouží čichové funkci. Oblast nečichových 
oblastí je poměrně velká. Funkce nečichových oblastí souvisí patrně s funkci mezimozku. 
Telencefalon u ryb přijímá vlákna z mezimozku a vystupují z něho motorické  dráhy k mozkovému 
kmeni a horním částem míchy. 

Čichové funkci slouží u všech obratlovců čichové bulby,  párovité výběžky hemisfér. 
Končí zde vlákna čichového nervu (primární čichové centrum) a dochází zde k hrubé syntéze 
čichových vjemů. Vyšší čichová centra jsou uložena v hemisférách (kortex piriformis, 
tuberculum olfactorii). 
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Čich a chut' jsou často nazývány chemickými smysly. Protože však každý neuron má 

schopnost reagovat na chemické podněty, je třeba mít na paměti, že smysly čich a chuť jsou 
specialisovány na přijímání chemických podnětů přicházejících ze zevního prostředí (snad s 
výjimkou ošlehání vlastními větry). Fysiologicky spolu navzájem souvisejí: Chut' v širším 
smyslu je do značné míry kombinací chuti a vůně příslušné potravy. Pro svůj blízký vztah k 
činnosti zažívacího-ústrojí jsou označovány jako viscerální smysly. Receptory chuti i čichu 
jsou chemoreceptory, drážděné molekulami, rozpuštěnými v nosním hlenu a ve slinách v 
ústech: Anatomicky jsou však oba tyto smysty zcela rozdílné. Čichové receptory jsou 
telereceptory, čichová dráha se nepřepojuie v thalamu a čich nemá projekční oblast v 
neokortexu. Chuťové dráhy procházejí mozkovým kmenem do thalamu a odtud směřují do 
gyrus postcentralis spolu s drahami přenášejícími informaci o dotyku a tlaku v dutině ústní.  

Čich má u všech živočichů včetně člověka více než dvě funkce. U zvířat, zejména u 
makroosmátů (zvířat s vysoce vyvinutým čichem), má nesmírný význam funkce ochranná. 
Větřením je zvíře varováno před možným 
nebezpečím, zejména v případech, kdy toto nebezpečí není možno objevit zrakem či sluchem. 
Ale i u člověka, který je mikroosmátem, má čich značný význam ochranný. Druhá 
významná funkce čichu je spoluúčast na chuti v širším smyslu, kde umožňuje přípravu 
zažívacího ústrojí na trávení určité potravy dříve, než se tato dostane do úst, popřípadě i zde 
se projevuje určitá funkce ochranná, nebot' některé nepezpečné látky se vyznačují 
nepříjemným zápachem. U mnoha živočišných druhů byl prokázán těsný vztah mezi čichem 
a sexuálními funkcemi  a podobný vztah existuje i u člověka. 

Čichové dráhy budou probírány v následujícím oddílu podrobnější  neuroanatomii. 
Pro pochopení fysiologie čichu je však potřeba si je osvěžit v paměti. Čichové receptory jsou 
umístěné ve specializované části nosní sliznice, která je~žlutavě zabarvena a nazývá se 
čichová sliznice. U psa a dalších živočichů s vysoce vyvinutým čichem (makroosmáti) je tato 
oblast rozsáhlá. U mikroosmátů, jako je např. člověk, je tato oblast malá a pokrývá asi 5 cm2 
u stropu nosní dutiny blízko septa, kde je i u člověka vomerulonasální orgán.  
 

Sledujeme-li rozvoj telencefala od nejnižších obratlovců k savcům, nelze vycházet z 
organizace mozku současných kostnatých ryb. Je třeba spíše vycházet z linie obojživelníci, plazi, 
savci. Vývoj mozku ptáků navazuje na mozek plazů, ale odlišným  způsobem než u savců. 
                Většinu tkáně hemisfér lze u všech nižších obratlovců rozlišit ve tři oblasti: corpus striatum, 
paleokortex a archikortex. Rozložení těchto struktur u obojživelníků  je znázorněno na obr. Je ukázána 
postupná diferenciace mozkových hemisfér.  Průřez levou hemisferou. A – primitivní stadium. 
Hemisféru tvoří v podstatě jen čichový lalok, šedá hmota je uvnitř málo dilerencována. B - šedá hmota 
stále uložena hlouběji, avšak diferencována v paleokortex (středně tečkováno),  archikortex 
(šrafováno) a striatum (hustě tečkováno). Stadium obojživelníků. C striatum se dostalo hlouběji a 
kortex více k povrchu. D objevuje se primordiální neokortex (obecná kůra). C, D stadium plazů. B - 
rozvoj neokortexu (černě ). Archikortex se dostal na střed jako hipokampus, paleokortex stále dosti vy-
vinut. Vývojově primitivní savec. F - neokortex značně rozvinut, tvoří záhyby, paleokortex omezen na 
ventrální stranu jako lobus piriformis. Vývojově pokročilý savec. 
Striatum (putamen a nc.caudatus).  Ventrálně leží v hemisférách corpus striatum ), nazývané tak 
proto, že vytváří dojem pruhování. Patří spolu s palliden a substantia nigra k basálním gangliům (o. 
28B, původně klinická terminologie). U vyšších obratlovců je striatum značně diferencováno. 
Vývojově stará část striata se potom nazývá paleostriatum (globus pallidus). Striatum vysílá již u 
nejprimitivnějších obratlovců eferentní vlákna, avšak většího významu nabývá až u plazů. Neostriatum 
(nucleus caudatus a putamen ) se vyvíjí souběžně s talamem a neokortexem. Objevuje se již u plazů, 
zvláště mohutně je vyvinuto u ptáků. Vzniká původně z přední části hypopallia, části kůry v boční 
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stěně hemisfér mezi pallidem a pyriformní kůrou. Z hypopallia se vyvíjí u ptáků hyperstriatum a 
ektostriatum (externí striatum). Tyto dvě struktury se vyvinuly pouze u ptáků. Často vytvořily silnou 
vrstvu a inkorporovaly patrně primordiální neokortex plazů. 

Pokud kůra pokrývá místy u některých druhů ptáků hemisféry, tvoří u ptáků jen tenkou 
málo diferencovanou vrstvu (obecná kůra). Značně diferencované corpus striatum hemisfér ptáků 
vykonává funkce podobné těm, jako u savců uskutečňuje neokortex. Zvláště složité asociační funkce 
se lokalizují do dorzální části telencefala nazývané wulst (něm. Wulst = hrbolek), který se považuje za 
homologní s primordiálním neopaliem plazů. Určitou morfologickou paralelu mezi externím striatem 
ptáků a neokortexem je možno vidět v některých aferentních a eferentních spojích. V externím striatu 
lze určit specifické smyslové oblasti alespoň pro sluchový a zrakový systém. Archistriatum ptáků se 
spíše odvozuje od archikortexu a odpovídá nucleus amygdale limbického systému. 
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Kortex - paleokortex a archikortex 
Kůra hemisfér patrně vznikala tím, že velká část nervových buněk uložených hlouběji v hemisférách se 
postupně dostávala k povrchu . Zde vytvořila kůru hemisfér, tj. povrchovou plochu nervové tkáně, 
laminované (vícevrstevné) struktury. V literatuře není vždy přesně vymezen pojem kůry (kortex) a 
pláště (pallium) hemisfér. Někdy se obou pojmů používá ve stejném smyslu. Jindy se považuje za 
případnější užívat  pojem palium pro celou stěnu henisféry, tj. pro kortex, ependymu a pia mater. 
Kůra telencefala se nejprve rozlišuje ve dva typy kůry, a to paleokortex a archikortex  
Paleokortex zůstává na ventrální straně a některé jeho části (pyriformní kůra a tuberculum 
olfactorii savců) slouží čichové funkci (sekundárni čichové centrum). U savců  vycházejí z 
pyriformní kůry vlákna do čichové oblasti neokortexu (terciární čichové centrum). 
Archikortex vzniká dorzálně a mediálně. Odvozuje se od něho hipokampus a amygdala. 
Archikortex čichovou funkci nemá, což je patrné již z toho, že je plně vyvinut i u živočichů s 
málo vyvinutým čichem. Paleokortex s archikortex, nazývané souhrnně allokortex, jsou 
tvořeny jen dvěma až čtyřmi vrstvami nervových buněk. 4.  
Podle některých modernějších chytrolínů, zakořeněné pojmy paleokortex, archikortex a 
neokortex považuje soudobá teorie za mylné popisné pojmy pocházející z 19. století. 
Paleokortex označoval čichové korové oblasti, o nichž panovalo přesvědčení, že jsou 
základem vývoje celého palia neboli mozkové kůry vývojově raných obratlovců. Archikortex 
bylo označení hipokampálního komplexu, jenž měl být prvním nonolfaktorickým úsekem 
kůry, která se vyvinula z čichových kortexů. Neokortex bylo označení popisující 
nejrozsáhlejší, vývojově nejmladší části mozkové kůry. Pojem neokortex byl nahrazen 
pojmem izokortex, což jsou v mikroskopickém obraze šestivrstevné úseky savčí mozkové 
kůry. Soudobá srovnávací metoda porovnávající mozkovou kůru suchozemských obratlovců 
(out-group analysis) je vyšetřování zkoumané veličiny, v tomto případě objemu mozkové 
kůry, které postupuje od voleného taxonu a krok za krokem pokračuje k příbuzným, nicméně 
(vývojově?) vzdálenějším taxonům. (Pojem taxon označuje druh nebo skupinu druhů, které 
existují v přírodě jako výsledek jedinečné vývojové (?) historie, která probíhala 
s modifikacemi). (viz např.: Northcutt, R. G., Kaas, J. H.: The emergence and evolution of 
mammalian neocortex. Trends  Neurosci., 18, 1995 s. 373-379.) 
Limbický systém.  Struktury odvozené od paleokortexu a archikortexu tvoří u savců základ tzv. 
limbického systému. Limbický systém (obr.) je soustava několika anatomicky dobře definovaných, 
vývojově starých oblastí telencefala,  které jsou prostřednictvím nervových drah spojeny ve funkční 
celek. Označení limbický se používá proto, že soustava působí dojmem, jako by tvořila lem (limbus) 
kolem mozkového kmene. Limbické struktury představují jakousi hraniční zónu mezi mozkovým 
kmenem s neokortexem, který se však ve srovnáni s limbickým systémem vyvíjel daleko mohutněji 
(obr.).Limbický systém lze rozlišit např. ve tři složky: 
1. Korové a podkorové okrsky šedé hmoty (neplést s basálními gangii).  Patří sem především 
hipokampus, gyrus cinguli, nucleus amygdalae a area septalis (Papezův okruh, obr.). Hipokampus 
se odvozuje od archikortexu, je však třeba si povšimnout, že svou polohu se  postupně vzdálil z 
původní polohy archikortexu. Gyrus cinguli je pětivrstevný a tvoří přechod k neokortexu. Nucleus 
amygdalae je strukturou odvozující se od archikortexu, s rudimentární laminací pouze v některých 
částech. Septum  je  podkorová oblast jader v bazální části telencefala u všech obratlovců. 
Hipokampus je substrátem tzv. deklarativní paměťi, sloužící k uchovávání faktů. Uvědomujeme 
si její existenci (tedy té paměti).  
2. Vnitřní dráhy systému limbického. Spojují uvedené části limbického systému. 
3. Vnější dráhy. Spojují limbický systém s některými jádry v mezimozku a ve středním mozku. 
Limbický systém představuje funkčně neobyčejně důležitou strukturu, jeho význam byl však 
rozpoznán mnohem později než význam ostatních struktur mozku (Karl Pribram). Dlouho se soudilo, 
že staré oblasti mozku (paleokortex a archikortex) mají jen funkci čichovou. Tuto funkci má však jen 
malá část starých oblastí. Úloha struktur limbického systému spočívá spíše v tom, že jejich 
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prostřednictvím se uskutečňuje komplexní instinktivní a emociální chování, zajišťuje se ukládání pa-
měťových stop a vytváření nových reakcí v chování organismu. 

Vztahy mezi limbickými strukturami a instinktivním a emocionálním chováním byly 
popsány na základě studia u savců. Lze však zcela oprávněně předpokládat, že homologické struktury 
u jiných obratlovců mají funkce podobné. Zvláště hipokampus, který je dobře vyvinut u většiny 
obratlovců, je možno považovat za významné centrum instinktivního chování u většiny obratlovců. U 
nižších obratlovců patrně instinktivní reakce zprostředkuje také habenula v epitalamu a snad reti-
kulární formace. Je jisté, že instinktivní centra musela být vyvinuta ještě dříve, než začal vývoj 
hemisfér. Snad lze na základě relativní neměnnosti limbického systému v srovnávací anatomii c.n.s. 
savců říci, že tito živočichové jsou velmi emocionálně orientovaní a jejich pocity, včetně bolesti pod 
menší inhibiční kontrolou z neokortexu, mohou být prožívány velmi intensivně. Pro přírodovědce je to 
jeden z dalších důvodů dbát na etiku zacházení se zvířaty.  
Neokortex. První náznak vývoje neokortexu nacházíme u některých plazů. V hemisférách se mezi 
paleokortexem a archikortexem objevuje malá oblast povrchově uložené šedé hmoty nového typu: 
šestivrstevný neokortex (obr. 33A, 34). U plazů je ještě málo diferencován a nejasně ohraničen 
směrem ke starším korovým strukturám. Označuje se jako primordiální neokortex. Neokortex u savců 
značně mohutní a zatlačuje paleokortex na bazální oblast hemisfér a archikortex  na stranu 
dorzomediální obr. 32E,F). Rozrůstá se rovněž dále dozadu a kryje svrchu mezimozek, větší nebo 
menší část středního mozku a u člověka i mozeček. Neokortex je strukturou typickou pro savce a tvoří 
část hemisfér i u nejnižších savců.   Ke koncepci vzniku a rozvoje neokortexu tak, jak je zde uvedena a 
znázorněna na obr. 32 je však nutno poznamenat, že není patrně definitivní. V posledním desetiletí 
nová studia zdůrazňují, že již kůra nižších obratlovců, a to její dorzální část (tzv. dorzální pallium), 
vykonává více funkcí než se původně předpokládalo. Začíná se proto uvažovat o tom, že již u nižších 
obratlovců je třeba předpokládat tři typy kůry a ne pouze dva. Tím se ovšem nic nemění na 
skutečnosti, že pro savce je typický mohutně vyvinutý neokortex. 

Šedá hmota neokortexu savců má složitou histologickou strukturu. V jednotlivých vrstvách 
je přítomno až několik miliard nervových buněk. U člověka obsahuje mozková kůra přibližně 30 
miliard neuronů, celý mozek asi 100 miliard. Nervové buňky jsou v kůře uspořádány do sloupců a do 
vrstev. 
Mají většinou pyramidový tvar s bohatým dendritickým větvením, dosahujícím často až k povrchu 
kůry. Šest vrstev kůry směrem od povrchu do hloubi se popisuje takto (obr. 33A,34):I. vrstva 
molekulární je nejstarší a chudá buňkami. Tvoří ji hlavně horizontálně probíhající axony a dendrity 
hlouběji uložených buněk.II. vrstva zevní granulární se skládá z drobných pyramidových buněk. Místy 
může úplně vymizet (agranulární kůra).III. vrstva zevní pyramidová obsahuje převážně větší 
pyramidové buňky.                 IV. vrstva vnitřní granulární má velký počet buněk pyramidavého tvaru.  
V. vrstva pyramidová obsahuje velké pyramidové buňky. Zvláště je vyvinuta v gyrus praecentralis. VI. 
vrstva multiformní se skládá z kolmo postavených vřetenovitých buněk; spolu s V, vrstvou tvoří hlavní 
eferentní vrstvu kůry. 

Do kůry vedou dva typy aferentních drah. 1. Projekční aferentní dráhy ze smyslových orgánů 
přes talamus. Končí rozvětvením ve IV. a V. korové vrstvy, Odtud jsou signály předávány dále do II. a 
III. vrstvy. 2. Dráhy z retikulární formace, nespecifické, rovněž prostřednictvím jader talamu. Končí  
rozvětvením hlavně v I. a III. vrstvě. Avšak většina signálů, jež neurony v kůře přijímají, přichází z 
jiných korových neuronů, a to buď z neuronů ve stejné vrstvě  (horizontální spoje), nebo z jiné vrstvy 
(vertikální spoje). Struktura i síla jednotlivých vrstev není v celé kůře stejná. Na základě rozdílu v 
různých oblastech kůry byly sestaveny  cytoarchitektonické mapy mozkové kůry. Nejužívanější je 
mapa Brodmanova (obr. 36, T4). Současná neuroanatomie zdůrazňuje, že neokortex je organizován 
jako mozaika vertikálních sloupců, modulů, složených z neuronů orientovaných kolmo k povrchu kůry 
a vzájemně mezi sebou propojených.  Vnitřní struktura modulů je u všech savců velmi podobná. Proto 
se soudí,  že zdokonalování nervové činnosti, jež pozorujeme ve vývojové řadě, se dálo spíše 
zvětšováním počtu modulů než změnou jejich vnitřní struktury. Neokortex je v podstatě tenká vrstva 
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síťovité tkáně, pod níž leží bílá vláknitá hmota mozku, a proto pouhé zvětšování objemu hemisfér 
nemohlo zajistit vývoj mozku úměrně se zvyšujícím se počtem vláken. Další vývoj umožnilo zvrásnění 
mozku (gyrifikace). U malých nebo primitivních savců bývá ještě povrch neokortexu hladký 
(ptákopysk, někteří vačnatci, hmyzožravci, většina hlodavců a netopýrů), u větších nebo 
progresivnějších forem je povrch složen v záhyby, které významně zvětšují jeho povrch. Správně se 
nazývají závity (gyri), mezery  mezi nimi brázdy  neboli rýhy (sulci). 

Hemisféry u člověka mají několik laloků: vpředu čelní (frontální), na vrcholu hlavy temenní 
(parietální), v zadní části  týlní (okcipitální) a po stranách  spánkových (temporální). 

Z funkčního hlediska kůra v přední části hemisfér rozdělených sulcus centralis představuje u 
savců oblast motorickou, zadní senzorickou  (pre a postcentrální) (obr. 36, T4,). Obě oblasti se však 
obvykle překrývají, takže rozdělení funkcí je neúplné. I u člověka některá senzorická vlákna z talamu 
končí v motorické kůře a některá motorická vlákna kortikospinální dráhy vycházejí ze somaticko-
senzorické kůry. U nižších placentálních savců pouze nejfrontálnější část kůry je téměř výlučně 
motorická s nejkaudálnější část téměř výhradně senzorická. V týlních lalocích je centrum zrakové. 
Projekční zraková pole u ptáků (špaček domácí) se liší v pravé a levé hemisféře: pravá registruje spíše 
pohyb, levá spíše barvu (kouká jako husa do flašky-každé oko jiný typ informace). Ve spánkových 
lalocích je centrum sluchové, centrum pro signály z receptorů.kožních a svalových blízko motorické 
oblasti (somaticko-senzorická oblast). U primátů jsou čelní a temenní lalok od sebe odděleny centrální 
rýhou (sulcus centralis). Precentrální gyrus je převážně motorickou oblastí, postcentrální somaticko-
senzorickou oblastí. U mnoha savců téměř celý povrch neokortexu představuje vpodstatě oblasti 
motorické nebo senzorické. U člověka však pozorujeme, že motorické a senzorické funkce zaujímají 
poměrně malou část neokortexu. Mozek člověka je nápadný mohutným rozvojem tzv. asociačních 
oblastí, které nejsou spojeny se specifickými senzorickými nebo motorickými funkcemi. Asociační 
oblastí jsou uloženy zvláště v čelním laloku před motorickou kůrou, ale také ve spánkovém laloku a v 
zadní části hemisfér v části parieto-okcipitální. Asociační oblasti jsou sídlem nejsložitějších nervových 
pochodů a jsou nutné pro socializaci a mentalizaci. Mentalizací (mentalising) rozumíme schopnost 
“šestého smyslu” (=sociálního) učit se od druhých, orientovat se podle výrazu tváře, “body speech”, 
hlasu aj. v pocitech ostatních lidí. Těžko říci, zda lze dnes poměrně přesně definované oblasti vnitřní 
plochy frontálních částí čelních laloků kůry považovat za podobně projekční pro sociální smysl, jako 
např. zrakovou oblast v týlním laloku pro vidění. Nasvědčují tomu aktivace těchto oblastí při funkční 
magnetické resonanci (viz níže). Sociální dovednosti se ale vyvíjejí a děti do 4 let připisují ostatním 
jen ty (stejné) stavy a poznání, jako mají momentálně ony. Později začnou chápat, že se jiní mohou 
mýlit a na základě mylného přesvědčení jednat. Pokusy Sally a Anny s míčem a košíkem a krabicí. 
Děti pozorují, jak Sally dá míč do svého košíku a odejde. Anna přendá míč do své krabice. Kde bude 
po návratu Sally hledat svůj míč? Mladší děti (a starší s poruchami jako je autismus, schizofrenie aj) 
řeknou, to co samy vědí – ne v původním místě (košíku), ale v Annině krabici. Starší s uvědomí, co 
Sally nemůže vědět a tvrdí správně, že bude míč hledat u sebe, kam ho sama dala.  
 Složitý převodový systém, spojující navzájem všechny části kůry, činí tedy z šedé 
kůry jednotnou soustavu, v podstatě schopnou vykonávat jakoukoli nervovou funkci. Pokusy 
na laboratorních zvířatech ukazují, že části neokortexu mohou být zničeny bez trvalých 
poruch v normální činnosti organismu. Rovněž klinická pozorování při zraněních a 
onemocněních mozku u člověka ukazují, že jednotlivé části kůry mohou za sebe vzájemně 
přebírat funkci. Na druhé straně ovšem určité oblasti kůry jsou normálně spojeny se 
specifickými funkcemi. V poslední době se ukazuje, že vzájemné spojení různých částí kůry 
zprostředkují z velké části podkorové oblasti. Nervová soustava jakožto celek je zřejmě 
organizována horizontálně  i vertikálně a vztahy mezi jednotlivými strukturami v různých 
rovinách nervového systému se uskutečňují pomocí difúzních funkčních okruhů.  
  
 
 


