


Svalová sústava.

• Všeobecná časť.



Aktívny pohyb.

• Aktívny pohyb je jednou z charakteristických vlastností živého organizmu. 

• Pohyb organizmu ako celku

• Rozšírenie krvných ciev

• Črevná peristaltika

• Žúženie oka

• Sťahy srdca

• Subtílnejšie pohybové prejavy v nesvalových bunkách.

• Lokomócia celej bunky

• Kmitanie bičíkov spermií

• Kmitanie cílií dýchacieho epitelu

• Kmitanie cílií vajcovodov

• Vnútorný cytoplazmatický transport látok, metabolitov, hormónov, transmiterov



Kostrové svaly.

• Kostrové svaly spolu s kostrovou sústavou 
umožňujú organizmu 

• pohyb.

• polohu

• sú zdrojom tepla 



Stavba svalu.

• Základnou jednotkou priečne pruhovaného svalového tkaniva je 
mnohojadrové svalové vlákno. 

• Väčší počet svalových vláken vytvára

• snopčeky, tie 

• snopce, ich súbor vytvára

• svalové bruško  pokryté tenkým väzivovým obalom-fasciou.
Na oboch koncoch prechádza bruško do pevných bielych 
šliach- tendo.

• Šľachami sa svaly upínajú ku kostiam, okrem mimický, ktoré 
sa upínajú do kože.

• V miestach, kde šľacha prechádza cez kostený podklad je 
chránená šľachovou pošvou. 



Svalové tkanivo.

• Svalové tkanivo sa vyskytuje v 3 typoch:

• 1. priečne pruhované

• 2. hladké

• 3. srdca



Obecná myológia.

• Funkčnými orgánmi aktívneho pohybového systému sú 
svaly- musculi.

• Priečnepruhované svaly, ktoré pohybujú kosťami v kĺboch sú 
kostrové svaly. 

• Kostrové svaly majú priečne pruhovanú mikroštruktúru. 
Kontrahujú sa len vtedy, keď sú inervačne excitované a pod 
kontrolou vôle.

• Svalové bunky sú združené do motorických jednotiek.

• Motorickú jednotku, alebo hybnú jednotku  tvoria všetky 
svalové vlákna, ktoré sú inervované jedným eferentným
motoneurónom.   



Svalové tkanivo.

• Sval je tkanivo, ktoré sa špecializovalo na generovanie 
pohybu.

• Základnou vlastnosťou svalu je schopnosť skrátenia, t.j. 
kontrakcie.

• Jemná štruktúra svalu je tvorená jemnými vlákenkami 
špecifických proteínov, aktínu a myozínu a ďalšími 
pomocnými štruktúrami a enzýmami.

• Ich úlohou je „ prinútiť“ aktínové a myozínové vlákna aby 
spolu reagovali, aby nastal vzájomný kĺzavý pohyb pozdĺž ich 
osi, výsledkom je kontrakcia.

• V opačnej situácii vlákna aktínu a myozínu kĺžu voči sebe 
opačným smerom, štruktúra sa predĺži, nastáva relaxácia
svalu.  



Riadenie činnosti svalových vláken.

• Činnosť svalových vláken je riadená mozgovými a 
miechovými nervami pod kontrolou mozgovej kôry.

• Kontrakcia, zmrštenie svalových vláken je vyvolané 
vzruchmi, ktoré sa šíria motorickými/ hybnými/ nervovými 
vláknami z centrálneho nervového systému, zakončenými na 
nervosvalových platničkách.

• Spätná informácia o stave napätia svalu a šliach dostáva 
centrálny nervový systém  prostredníctvom senzitívnych/ 
„cítivých“/ nervov zo svalových receptorov/ sú to svalové 
vretienka/ ktoré reagujú na zmenu dĺžky svalových vláken a 
tým regulujú ich dĺžku/, a šľachové telieska, ktoré regulujú 
svalové napätie, a chránia tak sval pred preťažením.  



Motorická informácia z CNS.

• Motorickú informáciu z CNS ku kostrovým svalom prenášajú motoneuróny.

• Ich telá sa nachádzajú v predných miechových rohoch a v jadrách niektorých 
hlavových nervov.

• Sú 2 typy motorickým neurónov

• 1. alfa motoneurony, ich axóny inervujú pracovné vlákna kostrových 
svalov/ extrafuzálne/.

• 2. gama motoneuróny, ich axóny inervujú vlákna svalových vretienok/ 
intrafuzálne/. 

• Existujú ešte interneuróny/ vmedzerené neurony/ . Neuróny nadradených 
centier sú v synaptickom spojení s motoneurónmi, alebo sú s nimi prepojené 
interneurónmi.

• Jeden alfa motoneurón a súbor svalových vláken, ktoré riadi sa nazýva motorická 
jednotka.

• +



Svalové napätie - tonus.

• Základom všetkej motoriky je určité svalové napätie 
-tonus. 

• Aj v kľude sú svaly udržiavané v stave mierne trvalej 
kontrakcie.

• Príčinou svalového napätie je nepretržitá vzruchová aktivita alfa 
motoneurónov.

• V motorickej oblasti retikulárnej formácie sú 2 oblasti:
• 1. facilitačná aktivuje motoneuróny extenzorov a tlmí motoneurony flexorov.
• 2. inhibičná v predĺženej mieche aktivuje flexory a tlmí extenzory. 

• +



Svalový tonus má 2 zložky:

• 1. napätie svalu spôsobené kvalitou 
nekontraktilných zložiek svalu – elasticitou, 
resp.tuhosťou väzivových elementov v svale.

• 2. aktívne svalové napätie, ktoré je vlastne miernou 
izometrickou kontrakciou svalu riadenou reflexne, 
signalizáciou zo svalových vretienok a 
prispôsobujúcou sa aktuálnym potrebám pohybovej 
sústavy.  

• Pokojové napätie je reflexné napätie svalu v pokoji. 

• Posturálne napätie je reflexné napätie, pri ktorom svaly udržiavajú 
človeka v antigravitačných polohách. 



Svalový tonus.

• Hypotónia je znížené napätie, býva pri hypoaktivite-
svalovej nečinnosti.

• Normotónia je primerané napätie aktívnej zložky svalu. 

• Hypertónia je zvýšené napätie pri nadmernom zaťažení, 
alebo jeho obrannej reakcii.

• Pri chorobách periférnej nervovej sústavy je svalová 
hypotónia.

• Pri chorobách centrálnej nervovej sústavy je častejšia 
hypertónia nazývaná spasticita alebo rigidita.



Kľudové napätie svalu.

• Svaly ani v kľude/ mimo kontrakcie/ nie sú v stave úplného 
uvoľnenia. Zachovávajú si svalové napätie/ kľudový svalový 
tonus/.  

• Tento je výhodný pre okamžité zahájenie svalovej kontrakcie a 
umožňuje vzpriamenú polohu tela.

• Je riadený gama- motoneurónmi z chrbticovej miechy.
• Kľudový svalový tonus sa neustále mení podľa potreby organizmu. 

Najnižší je v spánku.
• Informácie o veľkosti svalového napätia registrujú receptory v 

šľachách / šľachové telieska/.
• Medzi svalovými vláknami sú svalové vretienka, ktoré reagujú na 

zmenu dĺžky svalových vláken. 

• +



Recipročná inhibícia.

• Za účelom zabezpečenia dobrého priebehu pohybu je nutné, 
aby kontrakcia jednej svalovej skupiny / agonistov/ bola 
spojená s relaxáciou svalovej skupiny s opačným účinkom / 
antagonistov/. Táto tzv.recipročná inhibícia je výsledkom 
recipročnej inervácie / pri aktivácii určitých svalov je 
prostredníctvom inhibičných interneurónov tlmená aktivita 
antagonistických svalov.  



Obrázok recipročnej inhibície.



Reflexný oblúk.



A. sval, 
B. B svalový snopec, 
C. svalový zväzok, 
D. svalové vlákno. 
E. myofibrila, 
F. myofilamenta.

1.Myozín
2. Aktín
M mezofragma
Z/T/ telofragma
H disk

SVALOVÁ SÚSTAVA



Metabolizmus svalového vlákna.

• Metabolické pochody zabezpečujú energiu pre činnosť svalu:

• 1. pohotovým zdrojom energie je zásoba ATP./ Tá však stačí na niekoľko sekúnd 

svalovej aktivity. Ďalšie množstvo energie potrebnej pre činnosť svalu poskytuje kreatinfosfát./

• 2. Kreatinfosfát vzniká väzbou jednej energeticky bohatej fosfátovej 
väzby z ATP na molekulu kreatínu počas kľudového režimu svalu. Pri sťahu sa z energie CP 
/ kreatinfosfátu/ regeneruje ATP a svalová aktivita sa predĺži na celkových asi 15 sec./ niektoré šprinty/. 
Po využití energie CP pre svalový sťah sa kreatín mení na kreatinín/ jeho koncentrácia v krvi je 
ukazovateľom funkcie obličiek. Jeho hodnota stúpa pri poklese glomerulárnej filtrácie. 

• Glukóza sa odbúrava

• a/ cestou anaeróbnej glykolýzy. Uplatňuje sa na začiatku svalovej práce pri 

tzv.kyslíkovom dlhu. Vedľajším produktom je kyselina mliečna. / Poskytuje 2 ATP z každej molekuly 
glukózy.

• b/ aeróbny proces pri dostatočnej ponuke 02 sa glukóza spaľuje v mitochondriách. Tento 

proces poskytuje až 36 molekúl ATP. Zásobou glukózy vo svale je glykogén.

• Mastné kyseliny sú najvýznamnejším zdrojom energie pre sval. Poskytujú  vysoké množstvo 

molekúl ATP, ale výhradne aeróbnou cestou.



• Glukóza je slnečná energia zachytená a uskladňovaná 
rastlinami. Glukóza vzniká fotosyntézou, tento energetický 
proces je základom života na Zemi. 

6 H2O + 6CO2 + energia – C6H12O6 + CO2

• Uvoľňovanie energie z glukózy prechádza cez niekoľko dielčich
reakcií, ktorých konečný stav môžeme napísať C6H12O6 + 6 
O2 – 6H2O + 6CO2 + energia. Táto energia sa nespotrebováva 
pri svalovom  sťahu priamo, ale prostredníctvom prenášačov 
energie, najčastejšie je to ATP.

Energia pre svalový sťah



• ATP             ADP + fosfát + energia

• ADP + fosfát + energia              ATP

Energia pre svalový sťah



Energia pre svalový sťah



SVALOVÁ SÚSTAVA

Kontrakcia 
svalového vlákna

T/Z/ telofragma
M mezofragma
H disk



SVALOVÁ SÚSTAVA

T/Z/ telofragma, A anizotropný úsek, H disk, 
1. myozín
2. aktín



Svalové vlákno.

Schéma priestorového usporiadania filamentov a 
priečne rezy.

A. Priestorové usporiadanie. B. priečne rezy.



Makroštruktúra a mikroštruktúra kostrového svalu.

• Sval

• Snopec

• Vlákno

• Myofibrila

• Myofilamenty

• Aktín a myozín



Svalové vlákno po kontrakcii

• Po kontrakcii sa svalové bruško skracuje, 
hrubne, šľachy ťahajú kosti, výsledkom je 
pohyb kostí v kĺboch.

• Mimické svaly pri skrátení pohybujú kožu. 



Ako dochádza ku kontracii svalu. 

• Nervový impulz uvoľní z vezikúl v nervovosvalovej
platničke synapsy mediátor- acetylcholín.

• Ten vyvolá vyplavenie Na+ ionov, tie spôsobia 
depolarizáciu buniek. 

• Motorické nervové zakončenie tvorí sústava dutín 
nazývaná synaptický gombík, ktorý je oddelený od 
svalového tkaniva nepatrným synaptickým 
priestorom. 

• Vnútri každého z týchto gombíkov sú vačky –
vezikuly, ktoré obsahujú chemický neurotransmiter
acetylcholín.





Štiepenie ATP- energetický základ 
kontrakcie.

• Svalová bunka nie je shopná využiť energiu živín priamo. Ako 
bezprostredný energetický zdroj pri svalovej kontrakcii sa môže 
uplatňovať jedine energia akumulovaná v chemickej väzbe organickej 
molekuly adenozíntrifosfátu= ATP. 

• Energia sa uvoľňuje odštiepením fosfátového 
radikálu, pričom z ATP vzniká ADP. 

• Zásoby ATP vo svalových bunkách sú obmedzené/ 6 
mmolxkg na -1 svalovej hmoty/ a stačia iba na 
niekoľko intenzívnych kontrakcií, musia sa pri dlhšie 
trvajúcej svalovej práci neustále obnovovať.  



Štiepenie ATP 1.pokr.

• Resyntéza ATP prebieha opätovným spájaním molekuly ADP 
s fosfátovým radikálom. Táto reakcia si však vyžaduje 
energiu, ktorá sa opäť akumuluje do väzby fosfátu na ADP. 

• Energiu potrebnú na resyntézu ATP môže svalová bunka 
získavať :

• 1. aeróbne/ spaľovaním substrátov za priamej účasti kyslíka/

• 2. anaeróbne / bez účasti kyslíka/.  

• ATP predstavuje akýsi univerzálny energetický mediátor, ktorý 
sprostredkováva premenu chemickej energie živín/ cukrov, tukov, ev.aj
bielkovín/ na mechanickú energiu svalovej kontrakcie.

• Štiepenie ATP možno považovať za ústrednú reakciu energetického 
metabolizmu svalovej bunky. 



Anaeróbna resyntéza ATP.

• Najpohotovejší zdroj energie na obnovu ATP tvorí iná  
makroergická zlúčenina kreatínfosfát. 

• Energia, ktorá sa uvoľní pri rozštiepení sa môže využívať na 
obnovu energetického potenciálu molekuly ATP. 

• Rovnica:    kreatínfosfát + ADP= ATP + kreatín

• Zásoby kreatínfosfátu sú vo svalových bunkách vyššie/ 20-
30 mmolxkg na -1 svalovej hmoty, to však vydrží na 20 
sekúnd intenzívneho zaťažovania.

• Kreatínfosfát pôsobí ako určitá zásoba energie na obdobie, 
kým sa aktivujú účinnejšie procesy uvoľňovania energie, 
t.j.anaeróbna glykolýza, resp.spaľovanie cukrov a tukov.  



ATP



Schéma usporiadania aktínových a myozínových 
filamentov v sarkomére priečne pruhovaného svalu.  

1. aktínové filamenty a 
2. myozínové filamenty sa pri kontrakcii do seba zasunú a sarkoméra sa 

skráti.



Synapsy



Aktín a myozín



Princíp excitácie a kontrakcie. 1.

• Vzruchová aktivita, ktorá prichádza po alfa neuróne 
vyvolá v praesynaptickej časti nervosvalovej
platničky za prítomnosti Ca 2+ uvoľnenie 
acetylcholínu zo zásobných vezikúl.

• Acetylcholín ako mediátor prenosu je vyplavený do 
synaptickej štrbiny a na postsynaptickej membráne 
sa naviaže na acetylchloínové receptory.  

• Touto väzbou vyvolá zmenu priepustnosti pre Na+, 
zaháji tým depolarizáciu postsynaptickej membrány.



Princíp excitácie a kontrakcie. 2.

• Vzniknutý akčný potenciál sa šíri po sarkolemme
okolo T tubulov.

• Aktivuje vačky sarkoplazmatického retikula, z nich 
sa uvoľňujú Ca2+ ióny.

• Tie sa v sarkoplazme naviažu na troponín a vytvoria 
kalciotroponínový komplex. 

• Viď obrázok na nasledujúcom slide. 



Aktín a myozín



Princíp excitácie a kontrakcie. 3.

• Odklopením troponínu z tropomyozínu sa uvoľňujú 
miesta pre naviazanie aktínu na myozín- vznikajú 
tým aktinomyozínové mostíky. 

• Táto fáza, pri ktorej sa vo svale zvyšuje napätie, ale 
nemení sa jeho dĺžka sa nazýva izometrická 
kontrakcia. 

• Vlastná, svalová tzv.anizometrická kontrakcia je 
založená na princípu Huxleyho sklzného modelu.

• Zásadnú energetickú úlohu má cyklická hydrolýza , 
ATP—ADP + P. Pozn.Huxley- Nobelova cena 1963. 



Princíp excitácie a kontrakcie. 4.

• ATP sa naviaže na hlavu myozínu, ktorá tak získava 
energiu na opakovaný pohyb posúvajúci aktínové 
myofilamenty do stredu sarkoméry. 

• V procese sú dôležité aj Mg++ ióny, ktoré 
zabezpečujú návrat Ca++ zo sarkoplazmy do 
sarkoplazmatického retikula- viď obr.na 
nasledujúcom slide.  



Svalovákontrakcia.



Sarkoplazmatické retikulum.

• Cisterna

• Transverzálny
tubulus

• Longitudinálny
tubulus



Posuvný mechanizmus.

• Posuvný 
mechanizmus 
predklonom hlavice 
priečneho mostíka 
spojeného s 
posunutím aktínu
proti myozínu a 
následným 
odpojením hlavice.



Schéma spinálneho motoneurónu. 

Neurón
Neurón je základnou 
morfologickou a funkčnou 
jednotkou nervovej sústavy.
Každá nervová bunka sa skladá z 
tela a jemných 
cytoplazmatických výbežkov-
nervových vláken.
Neurónové výbežky, ktoré vedú 
vzruchy k telu bunky sa označujú 
dendrity.
Nervové vlákno, ktoré vedie 
nervové vzruchy od tela bunky 
sa nazýva neurit.



Schéma svalu



Svalové vretienko a jeho štruktúry.

1.Intrafuzálne 
svaly
2. Špirálovité 
zakončenie 
aferentného
vlákna a 
eferentných gama 
vláken.



Kľudový potenciál.

• Bunková membrána neurónov obsahuje rôzne typy ionových
kanálov, z ktorých je každý špecifický pre konkrétny ión/ 
Na+, K+, Cl-, Ca2+/.

• Iné kanály sú otvorené stále, ďalšie sú riadené zmenou 
napätia, chemicky, či mechanicky.

• Intra a extracelulárne majú najmä ióny Na+, K+ rozdielnu 
koncentráciu. Vďaka aktívnym Na-K pumpám a ATPázam

• sú extracelulárne Na+ a 

• intracelulárne K+ ióny. 

• Medzi vnútrom a vonkajškom vzniká koncentračný gradient.  



Akčný potenciál.

• Akčný potenciál vznikne vtedy, keď je membrána  neurónu 
podráždená prahovým a nadprahovým podnetom.

• Keď sa dosiahne spúšťacia úroveň otvoria sa napätím 
riadené sodíkové kanály. Na+ ióny nimi vnikajú do bunky a 
prinášajú + náboj.

• Vznikne situácia, keď v bunke je +/ kladný/ náboj a 
extracelulárne – / záporný/ náboj.

• Otvárajú sa aj pomalé K+ kanály. Prichádza k hyperpolarizácii. 

• Akčný potenciál sa ako vlna depo-repo-hyperpolarizácie šíri jednosmerne 
po nervovom vlákne.

• Na konci akčného potenciálu z bunky unikli ióny K+ a prenikli ióny Na+. 

• Kľudové rozmiestnenie iónov rýchlo obnoví Na+/K+ a ATPázy a pripraví 
membránu na ďalší akčný potenciál.   



Energetické centrum bunky -
mitochondrie.

• Nachádzajú sa nielen vo všetkých neurónoch / a všeobecne 
vo všetkých bunkách/, ale tiež vo všetkých častiach bunky.

• Majú 2 membrány. Vonkajšia je hladká, vnútorná je 
zriasnená/ kristy/, ktoré zväčšujú jej plochu.  Na vnútornej 
membráne sú membránové prenášače a enzýmy/ vrátane 
enzýmov tvoriacich, ATP, čiže ATP- syntetázy/.

• Ich hlavná úloha spočíva v získavaní a uvoľňovaní energie, 
ktorá sa využíva pre činnosť bunky. 

• Mitochondrie vyrábajú mobilný a okamžite dostupný zdroj energie pre 
všetky bunkové procesy.

• ATP + P + energia ------ ATP

• Opačný proces je uvoľňovanie energie uskladnenej v ATP :

• ATP ----- ADP + P + energia 



Obrázok mitochondrie

a. vnútorné priehradky, b. enzýmy zabezpečujúce oxidačné a redukčné funkcie mitochondrií, c. 
hrudkovitá hmota vnútri mitochondrií. 



Tri typy svalových kontrakcií.

• 1. Izometrická= sval nemení dĺžku. Ide o statický sťah. Tlak 
kontrahovaného svalu svalu obmedzuje prietok krvi, môže 
viesť k zýšeniu krvného tlaku. Pôsobí na úpony svalov, 
dlhodobá kontrakcia vyvoláva kontraktúru a kŕče svalov. 

• 2. Izotonická- anizometrická = sval mení dĺžku. Delí sa na 
koncentrickú/ prekonanie odporu, pohyb tela/ a excentrickú
/ odpor vonkajším silám, pohyb v opačnom smere funkcie 
svalu. Termín izotonická sa neodporúča používať, pretože 
napätie svalu sa tiež mení.

• 3.Izokinetická= sú to anizometrické sťahy pri konštantnom 
stupni zrýchlenia.



Mediátory.

• Mediátory/ prenášače, neurotransmitery/ sú látky, ktoré sprostredkúvajú na 
synapsách chemický prenos nervových informácií. 

• Neurón môže syntetizovať a uvoľňovať dokonca viac prenášačov, na druhej 
strane mediátor môže vyvolávať na postsynaptických bunkách  rozdielne 
efekty- excitáciu, alebo inhibíciu. 

• Uvoľnenie mediátora sa uskutočňuje cez presynaptickú membránu po 
excitácii zakončenia prichádzajúcim akčným potenciálom.

• Významnú úlohu tu zohrávajú ióny vápnika Ca2+.
• K hlavným mediátorom patria:
• Acetylcholín
• Noradrenalín
• Adrenalín
• Dopamín
• Serotonín
• Ďalej histamín, kyselina glutamová a asparágová, kyselina gama aminomaslová GABA, 

glycín, D- serín, oxid dusnatý NO, neuroaktívne peptidy etc .



SVALOVÁ SÚSTAVA

Inervácia svalu. 1. alfa motoneurón, 2. gama 
motoneurón, 3. senzitívne vlákna nervu, 4. svalové 
vretienko, 5. šľachové teliesko, 6. motorické vlákna 
nervu, 7. motorické platničky.



SVALOVÁ SÚSTAVA

Motorická platnička

1. Nervové vlákno
2. Spojenie/ synapsa/
3. Svalové vlákno



SVALOVÁ SÚSTAVA

Motorická jednotka

1.Alfa motoneurón
2.Motorický nerv
3.Svalové vlákno
4.Motorická 

platnička



SVALOVÁ SÚSTAVA

Svalové úseky.

1.Odstup svalu
2.Hlava svalu
3.Bruško svalu
4.Chvost svalu
5.Úpon svalu



SVALOVÁ SÚSTAVA

Typy svalov
a. vretenovitý sval
b. jednopierkovitý sval
c. dvojpierkový sval
d. plochý sval
e. trojuholníkový
f. vretenovitý dvojhlavý



Zobrazenie častí svalov.



Energia pre sval

• Sval potrebuje k svojej činnosti kyslík a energiu, ktorú získava aeróbnym 
metabolizmom živín/ látkovou premenou živín za prístupu kyslíka O2/ 
privádzaných krvou do svalu.

• Spotreba kyslíka a energie sa mení podľa intenzity svalovej činnosti.

• Pri krátkodobej namáhavej práci získava sval energiu anaeróbnym 
metabolizmom/ bez spotreby kyslíka -O2/. Toto voláme „ práca na 
kyslíkový dlh“. 

• Pri anaeróbnom metabolizme sa v svale hromadia produkty látkovej 
premeny, hlavne kyselina mliečna. Zvýšené množstvo kyseliny mení 
vnútorné prostredie svalu- stúpa koncentrácia vodíkových iónov a 
zároveň klesá pH, dochádza k acidóze. 

• Zvýšená koncentrácia kyseliny mliečnej dráždi voľné nervové zakončenia 
, receptory, ktoré reagujú na podnety, to je jedna z príčin „ bolesti 
svalov“ pri intenzívnej svalovej práci a po nej.  



Typy svalových vláken.

• 1. pomalé červené vlákna získavajú energiu aeróbne, vlákno obsahuje/ 
veľký počet mitochondrií/, majú bohaté cievne zásobovanie, intracelulárne 
vysoký obsah myoglobínu/ protein, ktorý viaže kyslík/. Zmršťujú sa pomaly a 
pomalý je aj nástup svalovej únavy. 

• 2. rýchle červené vlákna sa líšia hlavne vyššou rýchlosťou kontrakcie.

• 3. rýchle biele vlákna získavajú energiu anaeróbne / málo mitochondrií, 
vysoký obsah glykogénu/, majú slabé cievne zásobenie, malé množstvo 
myoglobínu. Zmršťujú sa rýchlo, rýchlo nastupuje aj únava. 

• Väčšina svalov má všetky tri typy svalových vláken, líši sa však ich 
zastúpenie. 

• Svaly, ktoré sa podieľajú na udržaní vzpriamenej polohy tela / svaly chrbta, dolných končatín/, obsahujú 
väčšie množstvo pomalých červených vláken.   

• Svaly, ktoré sa krátkodobo sťahujú majú viac rýchlych bielych vláken.

• Platí, že svalové vlákna jednej motorickej jednotky patria k jednej skupine svalových 
vláken.



Svalová práca a únava.

• Svalová práca sa rozdeľuje na:

• 1. Statickú
• Pri statickej práci sa zhoršuje prekrvenie svalu zvýšeným svalovým napätím, tým klesá množstvo 

privádzaných živín a kyslíka a odvod odpadových látok/ katabolitov/.

• 2. Dynamickú
• Pri dynamickej práci sa striedajú fáze kontrakcie a relaxácie svalu / napr.pri behu/. Prekrvenie svalu sa 

mení v závislosti od príslušnej fáze/ zvýšené prekrvenie svalu, tým aj zvýšenie prísunu kyslíka a živín 
počas relaxácie/.

• Je veľa príčin svalovej únavy- príznaku signalizujúceho zhoršené podmienky pre činnosť svalu. Za 
hlavnú príčinu sa považujú:

• Nedostatok energetických zdrojov/ cukrov a tukov/

• Nahromadenie katabolitov

• Porucha činnosti nervosvalovej platničky

• Nedostatok iónov potrebných pre svalovú kontrakciu/ vápnik, draslík,fosfor/. 



Prehľad svalov so sklonom ku 
skráteniu alebo oslabeniu. 

• Svaly so sklonom k hyperaktivite, tuhosti, skráteniu.
• Krátke extenzory šije, m.trapezius stredná a horná časť, m.levator scapulae, 

m.erector spinae v driekovej oblasti. M.quadratus lumborum, ischiokrurálne
svaly, m.triceps surae. M.scaleni, m.sternocleidomastoideus, m.pectoralis, 
m.subscapularis, šikmé brušné svaly, m.iliopsoas, m.tensor fasciae latae, m.rectus
femoris, adduktory stehna. Flexory horných končatín. 

• Svaly so sklonom k oslabeniu.
• M.supraspinatus, m.infraspinatus, m.trapezius, dolná časť, m.serratus anterior, 

mm.rhomboidei, m.deltoideus, sedacie svaly, hlboké flexory šije, priame brušné 
svaly, m.vastus /lateralis, intermedius, medialis/, mm.peronei, m.tibialis anterior, 
extenzory prstov nohy, extenzory horných končatín.  



Svalové nerovnováhy- dysbalancie.

• Kľúčovou úlohou v patogenéze bolesti, najmä chrbtice, majú funkčné 
poruchy pohybového systému.

• Najčastejšou príčinou funkčných porúch a blokád a ich recidív sú chybné, 
nesprávne motorické stereotypy, ktoré často vznikajú následkom 
nerovnováhy medzi svalovými skupinami a statickým preťažovaním 
pohybového aparátu.   

• V ideálnom prípade by mali pohybové vzory alebo stereotypy umožniť čo 
najekonomickejší pohyb, ktorý by pri určitom výkone spotreboval 
minimum energie.  

• Problematická je však hranica normy, pretože pohybové stereotypy sú do 
značnej miery individuálne a charakteristické pre každého jedinca.

• Vytvárajú sa v priebehu ontogenézy ako reťazec podmienených a 
nepodmienených reflexov.



Základné pohybové stereotypy.

• 1. stereotyp extenzie v bedrovom kĺbe

• 2. abdukcie bedrového kĺbu

• 3. abdukcie v plecovom kĺbe

• 4. predklon hlavy

• 5. predklon trupu

• 6. stereotyp vzporu

• 7. stereotyp dýchania



Názvy svalov 

• Podľa vykonávania rovnakého, alebo opačného 
pohybu :  synergisti/ vykonávajú rovnaký pohyb, 
napr.zohnutie/, opačne pracujúce svaly sú 
antagonisti. Týmto sa rozumie aktuálny stav činnosti. 

• Podľa pohybov, ktoré vykonávajú: ohnutie/ flexia/ 
flexory, natiahnutie/ extenzia/ extenzory,
odtiahnutie od tela/ abdukcia/ abduktory, 
pritiahnutie / addukciu/ adduktory.



Literatúra.

• A. Bínovský anatómia pre športovcov I. 

• K.Javorka a kol. Lekárska fyziológia.



Ďakujem za pozornosť.

• Zim


