
Smyslová ústrojí - čidla

Smyslové orgány –zachycují informace o změnách vnějšího a vnitřního prostředí

Základní smysly – čich, sluch, chuť, hmat a zrak



Čich

Čich – vývojově nejstarší smyslové ústrojí

Receptory se nachází v horní části dutiny nosní

Základ tvoří čichové buňky uložené v nosní 

sliznici

Čich se podílí na zvýšení činnosti trávicích žláz 

když jídlo voní

Varuje také před látkami ohrožujícími zdraví.

Kvalita čichu závisí na průchodnosti nosních dutin



Chuť
• Chuť je spojena s činností trávicí soustavy

• Hlavní orgán – jazyk – obsahuje chuťové 

pohárky (papily) – jsou uloženy ve sliznici 

měkkého patra

• Zaznamenávají látky rozpuštěné ve vodě a 

slinách

• Základní chuťové vjemy – sladkost  

• slanost    

• kyselost  

• hořkost             



Hmat

• Hmat – umožňuje vnímat fyzikální podněty z 

vnějšího prostředí – tlak, chlad, teplo, bolest

• Jeho receptory jsou uloženy v pokožce celého těla 

a ve sliznicích dutiny ústní a nosní

• Zaznamenávání bolesti - jeden z nejdůležitějších 

• úkolů hmatu

• Varuje před úrazem nebo nastupujícím 

onemocněním 
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Sluch

Pomocí sluchu vnímáme okolní prostředí, 

umožňuje nám komunikovat mezi sebou

Orgán sluchu – ucho

Ucho se skládá ze tří částí – vnější ucho,                                             

vnitřní ucho, střední ucho

Vnější ucho – tvoří ho boltec a vnější zvukovod 

zakončený bubínkem

V dutině středního ucha – tři kůstky – kladívko, 

kovadlinka, třmínek – jsou spojeny kloubem

Eustachova trubice – vyrovnává tlak mezi uchem a 

vnějším prostředím

Vnitřní ucho – obsahuje blanitého hlemýždě

Jsou zde ústrojí pro vnímání pohybu a polohy těla a 

hlavy

//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/d/d2/Anatomy_of_the_Human_Ear_cs.svg


Zrak

Nejdůležitější lidský smysl

Zaznamenává dopadající světlo, jeho intenzitu, barvu

Pomocí zraku vnímáme okolní prostředí, předměty, jejich 
prostorové uspořádání, pohyb

Oko – orgán zraku

Uložení - v očnici a chráněné nadočnicovým obloukem  
s obočím
Vpředu je chrání oko pohyblivá víčka a řasy

Sliznici víček tvoří blanka – spojivka – zde ústí slzné            
žlázy produkující slzy
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Zrak - oko

• Oční poruchy

• Krátkozrakost – dobře vidí nablízko, na dálku rozmazaně

• Dalekozrakost – daleké předměty vidí dobře, špatně blízké

• Šilhavost – špatná koordinace okohybných svalů

• Barvoslepost – vrozená vada – nerozliší některé barvy

• Šeroslepost – špatně vidí za šera
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