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Hlavové nervy – nn. craniales 

- parasympatikus  

 

Anatomický ústav 



Druhy ganglií 

 Ganglion sensitivum 

Ganglion parasympathicum 

Ggl. Trigeminale 

Ggl. Geniculi 

Ggl. Cochleare et 

vestibuli (bipolární bb.) 

Ggl. sup. et inf. n.IX. 

Ggl. sup. et inf. n.X. 

Radix sensitiva 

Radix sympathica 

Radix parasympathica 

dendrit axon 

Aferentní větve 
Eferentní větve 





              Cíl               Sympatikus            Parasympatikus 



Hlavové 

nervy 

 
Parasympatikus 

 
 



Úvodní 

charakteristika 
hlavové nervy                                

(mimo prvého a druhého)                                      

mají svá jádra na spodině IV. 

komory v mozkovém kmeni         

a odstupují v definovaných 

oblastech 



Uspořádání jejich vláken ve vztahu                  

k obecnému schématu  míšního nervu 

má výjimky:                                  
mohou mít – 

jeden kořen 

vegetativní složka je parasympatická a jeho 

ganglion je v blízkosti cílového orgánu 

inervují hlavu a krk (X. hlavový nerv také hrudní a 

břišní orgány) 

sensitivní ganglion je v blízkosti base lebeční 

 

navzájem se liší skladbou svých vláken 

 

 

 

 



kmen mozkový 





Hlavové nervy lze třídit 

podle  pořadí , v jakém 

procházejí lebečními otvory 





HLAVOVÉ NERVY 
• 0.          n.  terminalis                                                     - terminální nerv 

• I.     n.olfactorius                      - čichový nerv 

• II.    n.opticus                           - zrakový nerv 

• III.   n.oculomotorius               - okohybný nerv 

• IV.   n.trochlearis                     - kladkový nerv 

• V.    n.trigeminus                     - trojklaný nerv 

• VI.   n.abducens                       - odtahovací nerv 

• VII.  n.facialis (+intermediofacialis) - lícní nerv 

• VIII.n.vestibulocochlearis       - rovnovážný a sluchový nerv 

• IX.   n.glossopharyngeus            - jazykohltanový nerv 

• X.    n.vagus (pneumogastricus)           - bloudivý nerv 

• XI.   n.accessorius (cranialis, spinalis) - přídatný nerv 

• XII.  n.hypoglosus                      - podjazykový nerv  
• ??????????            n.  ??????????                                                                                 - ????????????? 

 





Lamina cribriformis - I. 

Canalis opticus    

- II., a. ophtalmica 

Fissura orbitalis superior                      

- III., IV., V1. (nasociliaris, 

lacrimalis,frontalis), VI., v. 

ophtalmica sup. 

Foramen lacerum                   

(canalis caroticus + synchondroses 

sphenopetrosalis et 

sphenooccipitalis) 

- a. carotis interna 

Foramen rotundum V2 

Foramen ovale                                   

- V3., vv.communicantes 

Foramen spinosum                            

- a. meningea media 

Canalis caroticus                                    

- a. carotis int., nn. sympathici 

(caroticotympanici) 

Foramen jugulare                                

- IX.,X.,XI. V. jugulars int. 





Mateřské buňky            

a jádra  hlavových 

nervů 

nuclei origines           

et parasympathici 

(dorsales) 

somato a viscero 

motorické 

 

nuclei terminationes 

sensitivní a sensorické 



visceral - sensory 

general (nc. 

solitarius n. X.) 

visceral - sensory 

special (nc. 

gustatorius n. 

VII.,IX.,X.) 

somatic - sensory 

general (nc. V.) 

somatic –sensory 

special (n. VIII., 

vestibular + 

auditory) 

branchio – motor (special) 

somatic motor  (general) 

viscero - motor 

(parasympaticus) 



Lze je také členit podle 

cíle inervace a podle 

typu vláken: 

smyslové I., II. 

okohybné   III., IV. VI. 

nn. žaberních oblouků V.,VII.,IX.,X.,XI. 
(IX.,X.,XI. – tvoří postranní smíšený systém)   

ve vztahu k jazyku a krčním svalům  XII. 



somatomotorická vlákna  - nn. IV., VI., 

XI.,XII. 

somatomotorická a visceromotorická 

(parasympatická) –  n. III. 

Somatomotorická a somatosensitivní – n.V. 

specielní sensitivní (sensorická) nn. I.,II. 

VIII., 

Všechny druhy vláken – nn. VII, IX., X. 

 

 

 

 



0+12 párů hlavových nervů          

nervi craniales 

I. Olfactorius 

II.Opticus 

III.Oculomotorius 

IV.Trochlearis 

V.Trigeminus 

VI.Abducens 

VII. Facialis 

VIII. Vestibulocochlearis 

IX. Glossopharyngeus 

X. Vagus 

XI. Accessorius cranialis  spinalis  

XII. Hypoglossus 

CNS 

CNS 

CNS 

 0. Terminalis 



Gustav 

Theodor 

Fritsch  
(1838 – 1927)          

německý anatom  

a antropolog 

CN 0 – Terminal 

CN I – Olfactory 

CN II – Optic…….. 

žralok 

člověk 

XIII nerve,     Zero nerve,  

N nerve, NT nerve 

reaguje na feromony 

 

mikroskopická  nemyelizovaná pleteň 

obalující gyrus rectus;  

navazuje  na trigonum olfactorium, 

čichový závit a lamina terminalis 



I. Nervus 

olfactorius 
 



10 mil čichových buněk 

bezmyelinová regio 

olfactoria mitrální buňky 

Bulbus 

olfactorius 

glomeruli 

olfactorii 

fila olfactoria 



zapojení  do čichové kůry 



hlavový nerv I 
čichový   olfactorius  

Typ signálu : (sensitivní) 

 

Přenáší čichové impulsy z nosní sliznice     

do mozku 

 

 

poškozován při úrazech čela, lebeční baze   

a úrazech tváře 



II.  Nervus opticus 
 

prostor mezi vagina 

intermedia a interna 

nervi optici obsahuje 

liquor cerebri 



očnice  

pohled zboku 



corpus 

geniculatum 

laterale 

(diencephalon) 



při 

poškození 

nervu 

vypadávají 

části 

zorného 

pole 



hlavový nerv II 
zrakový Opticus  

Typ signálu : (sensorický) 

 

přenáší zrakový impuls ze světločivné části 

sítnice do mozku 

 

rozdíl světla a tmy, barev, zraková aktivita, 

zraková ostrost, rozsah zrakového pole 



III. Nervus 

oculomotorius 

okohybný 

 

 IV. Nervus 

trochlearis 

kladkový 

 

VI. Nervus 

abducens 

odtahovací 
 



jádra 

okohybných 

nervů 

III, IV, VI 



sinus 

cavernosus 

 

cavernous 

sinus 



jsou uloženy       

v laterální stěně 

sinus cavernosus 



****** 



n. IV. 

n. III. 

n. VI. 



III. 

oculomotorius 



hlavový nerv III 

okohybný oculomotorius   

Typ signálu : motorický a parasympatický 

 
Kontrahuje mm. levator palpaebrae superioris, rectus bulbi 

superior, medialis a obliquus bulbi inferior 

 

zvedá horní víčko 

zužuje zorničku;                                                        

spolu s rozšiřovačem zorničky (sympaticus) se podílí   

na akomodaci 

 
Normal response: 

 PERRLA- pupils equal round reactive to light and accommodation 



 IV. 
trochlearis 

 VI. 
abducens 



hlavový nerv IV,  VI 
kladkový trochlearis, odtahovací abducens  

  

Typ signálu: motorický 

 

 vytáčení očního bulbu do strany a dolů 

vytáčení očního bulbu do laterální strany 



Extrinsic 

eyball 

muscles 

 

  Zevní 

svaly oční 







 V. 

trigeminus 

trojklaný  
 







1.větev trigeminu  
- n. ophtalmicus oční  sensitivní 

• N. frontalis – n. supratrochlearis – glabela 

•                      n. supraorbitalis – čelo 

• N. lacrimalis – gl. lacrimalis, zevní koutek oka 

•                         r. commun. cum n. zygomatico  

• N. nasociliaris – dutina nosní zpředu, hřbet  

•                           nosu  - n. ethmoidalis post.et ant. 

                          nn. cilares longi – oční koule 

 

 

 

 







2. větev trigeminu  

maxillaris  horní čelisti - senzitivní 

• nn. pterygopalatini – skrze ganglion              

na  zadní polovinu dutiny nosní a na patro  

• – n.palatinus major a nn. palatini minores 

• n. infraorbitalis – rr. alveolares sup. post. 

•                             r. alveolaris medius 

                        rr. alvoelares sup. ant.   

   n. zygomaticus -  skrze FOI do očnice , 

                            - n. zygomaticofacialis 

        - n. zygomaticotemporalis   

 



!! 



V2 

canalis 

sinuosus 
(Pardanaudi) 



3.větev trigeminu 

mandibularis dolní čelisti -
senzitivní a motorická 

• rr. musculares pro žvýkací svaly, m. tensor 

tympani,tensor veli palatini, 

• n. mylohyoideus  

• n. buccalis – sliznice vestibulum oris 

• n. auriculotemporalis – rr. communicantes  

•      cum ganglio otico – parasympaticus pro gl. parotis 

• n. lingualis – spojka s chorda tympani –  
• parasympaticus gl submandibularis a sublingualis  z VII. 

• n. alveolaris inferior 

 



Fossa infratemporalis 
„hluboká vrstva“ 

Infratemporal fossa 
“deep layer“ 

Větve 

V3 

 
Mandibular 

branches 





senzitivní 

oblasti n. 

V. 



 

 

Headovy zóny 

Head´s zones 



sensitivní vlákna n V.  -  

dostředivé raménko pro korneální, dýchací, sací      

a masseterový reflex 

 

motorická vlákna n. VII. 

portio minor n.V. (masseter) – odstředivé raménko 

 

reflexní pohyby žvýkacích svalů – dostředivým 

raménkem je n. V., IX., X. 

  

 



VII. 

lícní facialis 







Kožní řezy radiálně !! 





Motorická  

inervace z 

nervus facialis 

VII. nervus 

sutura tympanomastoidea 

“drop off point - 

nejvíce vystupující bod“ 





n. VII. :    Tzv. „facial 

danger zones“  - oblasti, 

kde je zranitelněji uložen 





Průběh 

uvnitř os 
petrosum 



Petrovický a spol. 2001 





Nervus 

vestibulocochlearis 

• Pars vestibularis 

N. utriculoampullaris 

N. saccularis 

N. ampullaris posterior 

 

• Pars cochlearis 

 

 

 

Fundus meati 

acustici interni 

A P 
VII 

Poškození: hluchota, závratě, poruchy rovnováhy, 

nystagmus 

VIII.  vestibulo-cochlearis                   

rovnovážně sluchový  
 





NAME TYPE ORIGIN  TERMINATION FUNCTION 
   (Pons/Medulla) 

 

Vestibulocochlear S Organ of Corti   Cochlear nuclei Hearing 

 

  Spiral ganglion    

   

  Vest. apparatus   Vestibular nuclei Balance &   

       equilibrium 

 

  Vest. Ganglion     

        

    

Cranial Nerve VIII 







Jádra postranního 

smíšeného systému 

nuclei origines           

et parasympathici 

(dorsales) 

somato and viscero 

motor 

 

nuclei terminationes 

Sensitivní a sensorická 





Jádra laterálního nervového 

systému uvnitř mozkového 

kmene 

IX

. 

X. 

Nucleus solitarius - jádro uložené zevně od sulcus limitans. Přijímá 

viscerosenzitivní informace ze srdce, z trávicího, dýchacícho ústrojí, z 

baroreceptorů a chemoreceptorů cév. Do jádra vstupují cestou axonů 

buněk senzitivních ganglií IX. a X. hlavového nervu. Axony vydávají 

ascendentní a descendentní kolaterály. Descendentní kolaterály před 

vstupem do jádra vytváří tractus solitarius.  



Afferentní:  chuť 

Dýchací systém trávicí systém 

Chemo+baroreceptory cév 

Efferentní: Thalamus – 43  chuťová area 

retikulární formace – hypothalamus amygdala 

= motorická ncc. V.,VII.,XII., n. phrenicus.  

Kontrola 

chování, 

emoce 

Autonomní 

fce 

Viscero 

sensi 

tive 

Somato

sensi 

tive 





 IX. Nervus glossopharyngeus 
SM – svaly patra, faryngu 

VM – gl.parotis (Jacobsonova 
          anastomosa),          
            
cavum tympani 

SS +VS- farynx, tonsily, zadní1/3 
jazyka, tuba auditiva,  cavum 
tympani 

 

Chuť – zadní 1/3 jazyka 

 

PORUCHY 

Dysfagie – porucha polykání 

Snížen dávivý reflex 

Poruchy chuti zadní 1/3 jazyka 

Hypestesie  zadní 1/3 jazyka, 
hltanu a tonsil 

Deviace uvuly na zdravou stranu 

Někdy tachykardie 

Neuralgie n. IX.  

 

 



IX.nerve IX. 



Průběh 

uvnitř 

os 
petrosum 

anastomosis 

Jacobsoni 

Ludwig 

Jacobson 

1783-1843 



senzitivní okrsky 

n. 

glossopharyngeus 



N. glossopharyngeus 
• n. tympanicus – pl. tympanicus na 

promontoriu, je senzitivní, sympatický    

a parasympatický – n. petrosus minor, 

přes foramen ovale do g. oticum –  

• Jacobsonova anastomoza – vede 

pregangliová vlákna z n. salivatorius inf. 

 
motorika pro svaly měkkého patra, pharyngu, 

m stylopharyngeus  

parasympaticus pro gaglion oticum, 
 

senzitivita z faryngu, tonsil, zadní třetiny jazyka, tuby     

a středouší 



Obrna IX. – poruchy polykání (dysphagia) 

Poruchy chuti v zadní třetině jazyka,  hypesthesia až 

anaesthesia inervačních oblastí IX. 

 

Snížení dávivého reflexu, snížení činnosti gl. parotis 

 

Dráždění IX. – záchvatovité bolesti (neuralgia), 

vystřelující z mandle do zvukovodu 

Bolesti středouší, zvukovodu 



Nervus vagus 

SM – svaly faryngu, laryngu (ncl. ambiguus) 

VM – parasympaticus pro trávicí a dýchací trakt srdce a velké cévy 
atd.(ncl. dorsalis n.X) 

SS -  zevní zvukovod, část boltce (ncl.Vs) 

VS – z orgánů (ncl. solitarius) 

Chuť  - z oblasti epiglottis (ncl. gustatorius) 

 

PORUCHY 

Afonie, dysfonie 

Dysfagie 

Obrna měkkého patra rhinolalie 

Tachykardie 

Mizí okulokardiální reflex 

 

DRÁŽDĚNÍ 

      Laryngospasmus, esofagospasmus, pylorospasmus, 
bradykardie až zástava, nausea,vomitus, škytavka, kašel, 
dyspnoe 



X.  











Anastomosis 

(ansa) Galeni 

spojení mezi n. 

laryngeus 

superior et 

inferior 

Klaudios Galénos 

129 – 200? 





n. laryngeus recurrens – poslední větev, která obsahuje 

vlákna somatomotorická 

 

Další níže odstupující větve už jen vlákna 

visceromotorická (parasympatická) a viscerosensitivní 

 

 

Parasympatická vlákna obsahují acetylcholin i VIP, 

zásobují  myokard předsíní, koronárních tepen a 

převodní systém (substance P, CGRP) ;                  

pravý vagus spíše n. sinuatrialis,                                    

levý vagus spíše n. atrioventricularis 

 

 





Plexus pulmonalis se dělí na: 

 

Periarteriální pleteň – převaha sympatiku 

nevagového původu 

 

Peribronchiální pleteň – převaha vagového 

parasympatiku (konstrikce bronchů) 

 

Sensitivní vlákna vagu obklopují plicní hilus – nutná 

anestesie při plicních operacích 

 



N. laryngeus reccurens 

r. cardiacus 

thoracicus dx. 

r. hepaticus 

rr. coeliaci 

rr. renales 

rr. gastrici ant. 

rr. gastrici post. 

truncus vagalis post. 

truncus vagalis ant. 

rr. bronchiales 

r. cardiacus thoracicus sin. 

n. laryngeus reccurens sin. 

N. vagus sin. 





Parasympatická vlákna vagu zásobují myenterickou 

pleteň 

Viscerosenzitivní vlákna zásobují sliznici, submukosu 

a svalovinu  trávicí trubice 

I pánevní orgány (děloha, pochva, ovarium) 



senzitivní okrsky n. vagus 



Reflexy vagové oblasti –  

dávivý  (IX.,X.)   okulokardiální (V.,X.) 

Tlakem na bulby lze vyvolat paroxysmální tachykardii 

 

Při přerušení X. vzniká – obrna svalů hltanu 

(dysfagia), obrna svalů hrtanu (dysphonia, aphonia) 

 

Při obrně X.  tachykardia, 

Při dráždění X - bradykardia 



chemoreceptory  

centrální – v prodloužené míše  

periferní – karotická (n. IX) a 

aortální (n. X) tělíska  

baroreceptory  

vysokotlaké – v sinus caroticus, 

arcus aortae, vas afferens  

nízkotlaké – v srdečních síních  

Paraganglia jsou shluky 

neuroektodermových endokrinních 

buněk (podobné buňkám dřeně nadledvin), 

které jsou roztroušené ve vmezeřeném vazivu 

kolem velkých cév, vegetativních nervů a v 

blízkosti sympatických ganglií.  

Paraganglia se řadí k sympatiku, neboť 

tvoří katecholaminy (adrenalin, 

noradrenalin, dopamin). Dělí se na:  

chromafinní (barví se chromem hnědě – feochromocyty)  

bez chromafinní reakce  

Mikroskopicky jsou tvořena feochromocyty (hlavní 

buňky obsahující granula s katecholaminy), podpůrnými 

buňkami (odpovídají Schwannovým nebo satelitním 

buňkám ganglií periferních nervů) a vazivovým 

stromatem 



XI. 

přídatný 
Accessorius 

 

cranialis 

 

spinalis 







Obrna XI. – obrna měkkého patra a poruchy mluvení 

(fonace) 

 

 

Obrna r. externus – rotace hlavy k postižené straně 

 

Rameno je sníženo, nemožná abdukce nad horizontálu 

 



 XII. 

podjazykový 
hypoglossus 










