
Príloha ku svalovému  
systému.

Bližší popis vybratých svalov. 



Svaly v oblasti krku.

• Kývač hlavy /musculus sternocleidomastoideus/
• Nachádza sa medzi prednou a laterálnou stranou krku. Má 2 časti:
• Mostíková časť spodnú časť lebky  odstupuje od rukoväte hrudnej 

kosti a kľúčnicová od kľúčnej kosti. Upína sa na hlávkový výbežok. 
Zdvíha hlavu a vysúva pri obojstrannej kontrakcii. Pri stiahnutí hlavy 
na jednej strane krku nakláňa hlavu na túto stranu a vytáča tvár 
kontralaterálne. 



Kývač hlavy



Svaly v oblasti krku.

• Šikmé svaly musculi scaleni. Sú tri, nachádzajú sa v laterálnej 
strane krku. Odstupujú od krčných stavcov a upínajú sa na rebrá. 

• Predný šikmý sval a stredný šikmý sval sa upínajú na 1.rebro, zadný 
šikmý sval sa upína na 2.rebro.

• Šikmé svaly pri obojstrannej kontrakcii predkláňajú krčnú chrbticu, 
pri jednostrannej kontrakcii ukláňajú chrbticu na kontrahovanú 
stranu a vytáčajú na stranu opačnú. Pri fixovanej chrbtici dvíhajú 
prvé rebro- napomáhajú vdychu.



Predný, stredný a šikmý sval



Svaly v oblasti hrudníka.

• Z thorakohumerálnych:

• Veľký prsný sval- musculus pectoralis maior odstupuje od kľúčnej kosti 
hrudnej kosti,  od chrupaviek prvých rebier a od pošvy priameho brušného 
svalu. Úpon je na väčšom hrbčeku ramennej kosti. Funkcia je addukcia hornej 
končatiny, flexia a rotácia ramena. 

• Predný pílovitý sval- musculus serratus anterior začína tzv.zubami od 1.-
9. rebra, upína sa na mediálnom okraji lopatky. Úlohou je fixovať lopatku, 
napomáha upaženie, predpaženie a vzpaženie.   



Veľký prsný sval



Predný pílovitý sval



Svaly v oblasti hrudníka.

• Vlastné svaly hrudníka:

• Vonkajšie medzirebrové svaly- musculi intercostales externi prebiehajú medzi 
rebrami šikmo zhora nadol a dopredu. Pomáhajú pri vdychu, sú to inspiračné svaly. 

• Vnútorné medzirebrové svaly- musculi intercostales interni idú v
medzirebrovom priestore šikmo nahor a dopredu. Pomáhajú pri výdychu. Sú to expiračné svaly. 

• Bránica- disphragma. Je svalová priehradka medzi hrudníkovou a bručnou dutinou. Je to 
plochý sval. Je zložená z 3 častí.  Vlákna hrudnej časti odstupujú od hrudnej kosti, vlákna 
rebrovej časti od rebier, časť drieková od chrbtice. Pri výdychu sa vyklenuje do hrudníkovej 
dutiny, pri nádychu- kontrakcii sa vysúva do brušnej dutiny. Je to hlavný dýchací sval.  V bránici 
sú 3 otvory: pre srdcovnicu/ aortu/, pre pažerák /oesophagus/ a pre dolnú dutú žilu /vena cava
inferior/.  



Vonkajšie medzirebrové
svaly



BRÁNICA



Svaly brucha.

• Zadné svaly brucha:

• Štvoruhlý driekový sval- musculus quadratus lumborum. Odstupuje od bedrovej 
kosti, driekových stavcov, upína sa na XII. rebro.  Funkciou je záklon chrbtice pri obojstrannej 
kontrakcii, alebo úklon pri jednostrannej kontrakcii. 

• Predné svaly brucha:
• Priamy sval brucha- musculus rectus abdominis odstupuje od mečovitého výbežku hrudnej kosti 

a priľahlých rebier. Upína sa na lonovú kosť. Pomáha pri predklone a úklone chrbtice , dvíha 
panvu. Je súčasťou brušného lisu.



Štvoruhlý driekový sval a 
vonkajšie a vnútorné 
medzirebrové svaly



Bočné svaly brucha.

• Vonkajší šikmý sval- m.obliquus abdominis externus- odstupuje 8 zubami od 
dolných rebier a smeruje šikmo dopredu a nadol. Upína sa na hrebeň bedrovej kosti  a plochou 
šľachou do pošvy priameho brušného svalu. Dolná časť sa zosilňuje a tvorí slabinový väz.  

• Vnútorný šikmý sval- m.obl.abd.internus. Začína na hrudnodriekovej fascii /fascia
thoracolumbalis/ , hrebeň bedrovej kosti a slabinovom väze. Upína sa na dolné 3 rebrá a do 
pošvy priameho brušného svalu.

• Priečny brušný sval- m.transversus abd. Odstupuje od 7.- 12. rebra, od fascia
thoracolumbalis a slabinového väzu. Aponeurózou sa upína do pošvy priameho brušného svalu.

• Všetky uvedené svaly pomáhajú pri predklonoch a úklonoch chrbtice. Dvíhajú panvu. Ich 
napnutím vzniká brušný lis a tlak na orgány brušnej dutiny, čo je dôležité pri defekácii a pôrode. 



Vonkajší šikmý sval



Vnútorný šikmý, priečny brušný a priamy sval brucha



Svaly chrbta.

• a. Povrchová vrstva:
• Lichobežníkový sval- musculus trapezius. Má rombický tvar. Začína na 

záhlavovej kosti a tŕňových výbežkoch všetkých krčných a hrudníkových stavcov. 
Úpon je na kľúčnej kosti a lopatke/ hrebeni a nadplecku/. Rotuje lopatku, dvíha 
rameno, fixuje lopatku k chrbtici. 

• Najširší sval chrbta- m.latissimus dorsi. Rozsiahly sval trojuholníkovitého 
tvaru. Začína od hrebená bedrovej kosti, krížovej kosti, fascia thoracolumbalis, 
od tŕňových výbežkov driekových a dolných hrudníkových stavcov a od dolných 
rebier. Svalové snopce končia na hrebeni menšieho hrboľa ramennej kosti. 
Funkcia svalu je addukcia, dorzálna flexia a vnútorná rotácia. Je pomocným 
vdychovým svalom.



Lichobežníkový a 
najširší sval chrbta



Svaly chrbta.

• b. Druhá vrstva:
• Menší kosoštvorcový sval- m.rhomboideus minor a väčší 

kosoštvorcový sval-m.rhomboideus maior odstupujú od tŕňových 
výbežkov dolných krčný a horných hrudníkových stavcov. Upínajú sa 
na vnútornom okraji lopatky. Funkciou je posúvanie lopatky k 
chrbtici nahor. 

• Zdvíhač lopatky.- m.levator scapulae vystupuje z priečnych výbežkov 
stavcov krčných 1.- 4. a upína sa na horný uhol lopatky. Funkciou je 
dvíhanie a úklon krčnej chrbtice.   



Zdvíhač lopatky



Menší kosoštvorcový 
sval a dvíhač lopatky



Svaly chrbta.

• c. Tretia vrstva:
• Horný zadný pílovitý sval- m.serratus posterior superior

odstupuje od tŕňových výbežkov stavcov C 1.- 4. a  T 1- 2 a upína sa 
na 2.-5 rebro. Dvíha rebrá a je pomocným vdychovým svalom.

• Dolný zadný pílovitý sval- m.serratus posterior inferior odstupuje
od tŕňových výbežkov stavcov T 11.- 12. a L 1.-2. a upína sa na dolné 
4 rebrá. Ťahá rebrá nadol, je pomocným výdychovým svalom. 



Horný a dolný zadný 
pílovitý sval



Svaly chrbta.

• d. Štvrtá, hĺbková vrstva: 
• Spinotransverzálny systém. Patrí sem remenný sval hlavy a krku/ 

m.splenius capitis et cervicis/, najdlhší sval/ m.longissimus/ a 
bedrovodriekový sval/ m.iliocostalis/.   

• Spinospinálny systém. Patrí sem tŕňový sval/ m.spinalis/, nachádza 
sa v oblasti krčnej a hrudníkovej oblasti.

• Transverzospinálny systém. Patrí sem polotŕňový sval/ 
m.semispinalis/, ktorý kraniálne dosahuje záhlavie. Ďalej sú tu 
rozoklané svaly mm.multifidi/ a krátke otáčače hlavy, hrudníka a 
drieku/.mm.rotatores/. 



Hĺbkové 
chrbátové
svaly



Krátke svaly chrbta.

• Tvoria štvrtý, najhlbší systém svalových vláken. 
• Patria sem medzitŕňové svaly/.mm.interspinales/ a medzibočníkové

svaly / mm.intertransversales/. Pomáhajú pri úklonoch chrbtice.
• V tejto vrstve sú ešte hĺbkové šijové svaly / mm.suboccipitales/, 

patria k nim: 
• Väčší zadný priamy sval hlavy/m.rectus cap.post.maior/, menší zadný 

priamy sval hlavy / m.rec.cap.post.minor/, horný šikmý sval hlavy/ 
m.obl.capitis superior/ a dolný šikmý sval hlavy / m.obl.cap.inf./. 
Tieto svaly pomáhajú pri pohyboch hlavy.



Svaly pletenca hornej končatiny.

• Deltový sval/ m. deltoideus/ odstupuje od kľúčnej kosti, nadplecka
a hrebeňa lopatky, úpon je v deltoidnej drsnatine. Funkciou je 
abdukcia ramena, ventrálna flexia, dorzálna flexia. 

• Nadtŕňový sval/m. supraspinatus/odstupuje z nadtŕňovej jamy, 
podieľa sa na abdukcii ramena a vonkajšej rotácii.

• Podtŕňový sval/ m.ifraspinatus / odstupuje z podtŕňovej jamy. Pod 
ním z laterálneho okraja lopatky odstupuje menší oblý sval/m.teres
minor/. Úponové šľachy idú z dorzálnej časti lopatky na veľký 
hrbček. Ich funkciou je vonkajšia rotácia ramena.

• Väčší oblý sval a podlopatkový sval sú na ďalšom slide.



Deltový sval



Nadtŕňový a podtŕňový sval



Svaly pletenca hornej končatiny.
• Pokračovanie z predošlého slidu

• Väčší oblý sval/ m.teres major/ odstupuje od laterálneho okraja a 
dolného uhla lopatky. Jeho šľacha ale podbieha humerus a končí na 
ňom z ventrálnej strany na hrebeni menšieho hrboľa. Jeho funkciou 
je preto addukcia a vnútorná rotácia ramena.

• Podlopatkový sval/ m.subscapularis/odstupuje z ventrálnej strany 
lopatky/ podlopatkovej jamy/. Úponová šľacha končí nad úponom 
m.teres maior / malá hrboľatina humeru/ Jeho funkcia je addukcia a 
vnútorná rotácia ramena.



Veľký oblý sval



Podlopatkový sval



Manžeta rotátorov.

• Skrátene sa tieto svaly nazývajú „ SIT svaly “ podľa poradia, v akom 
spredu dozadu sa upínajú na veľký hrboľ humeru.

• 1. musculus supraspinatus
• 2. musculus infraspinatus
• 3.. musculus teres minor
• 4. musculus subscapularis.
• Bližšie o nich v texte prezentácie.



Malý oblý sval



Svaly ramena.

• Predná skupina:
• Dvojhlavý sval ramena/ m.biceps brachii/Dlhá hlava caput longum

odstupuje z lopatky z nadkĺbového hrbčeka, krátka hlava caput breve odstupuje 
zo zobákovitého výbežku lopatky. Hlavy sa spájajú do spoločného bruška, 
úponová šľacha končí z hrboľatine vretennej kosti. Funkciou je flexia v lakti, 
čiastočná supinácia predlaktia .  

• Zobákovoramenný sval/ m.coracobrachialis/ odstupuje zo zobákovitého
výbežku upína sa na humerus asi uprostred jeho dĺžky. Jeho funkcia je 
ventrálna flexia a vnútorná rotácia ramena.

• Ramenný sval/ m.brachialis/odstupuje od humeru pod miestom úponu 
m.coracobrachialis a končí v hrboľatine lakťovej kosti. Funkciou je flexia v lakti. 



Dvojhlavý sval ramena, 
zobákovoramenný a ramenný sval 



Svaly ramena.

• Zadná skupina:
• Trojhlavý sval ramena/ m.triceps brachii/má tri časti. Dlhá hlava 

odstupuje od lopatky z podkĺbového hrbčeka, laterálna hlava od 
zadnej plochy humeru nad žliabkom vretenného nervu, mediálna 
hlava odstupuje od humeru pod žliabkom vretenného nervu.  Sval sa 
upína na lakťový výbežok lakťovej kosti. Funkciou je extenzia v 
lakťovom kĺbe. 



Trojhlavý sval ramena



Vybrané svalové skupiny predlaktia.

• Predná skupina. Povrchovo uložené svaly odstupujú od mediálneho 
epikondylu humeru.

• Patria sem:  Dlhý dlaňový sval, oblý privracač, vretenný ohýbač zápästia a 
lakťový ohýbač zápästia.

• Zadná skupina. Povrchová vrstva odstupuje od laterálneho epikondylu
humeru

• Patria sem: vystierač prstov, vystierač malíčka, lakťový vystierač zápästia. 
• Poznámka: v ich začiatkoch= v mieste odstupu pri preťažení vznikajú 

epikondylitídy / tenisový lakeť.../. Mediálna=ulnárna epikondylitída, 
ev.laterálna= radiálna epikondylitída.



Ohýbače predlaktia, mediálny 
epikondyl



Vystierače predlaktia a 
laterálny epikondyl



Vybraté svaly predlaktia.

• Oblý privracač/ m.pronator teres/ má 2 hlavya upína sa na 
vretennú kosť v polovičke jej dĺžky. Funkcia je pronácia a flexia 
predlaktia. 

• Štvoruhlý privracač/ m.pronator quadratus/jeho svalové vlákna 
prebiehajú distálne na predlaktí priečne od ulny k radiu.



Oblý privracač a štoruhlý
privracač



Karpálny tunel.

• V oblasti zápästia prebiehajú dlhé šľachy ohýbačov cez kanál 
zápästia/ canalis carpi/.Kanál je vytvorený medzi kosťami zápästia a 
silným väzivovým pruhom, ktorý pridržiava šľachy / retinaculum
musculorum flexorum/. Väz je napätý medzi eminentia carpi radialis
a eminentia carpi ulnaris.   



Karpálny tunel



Bedrové svaly.

• a. Predná skupina
• Bedrovodriekový sval / m.iliopsoas/vzniká spojením driekového 

a bedrového svalu. M.psoas odstupuje od driekovej chrbtice, 
m.iliacus- bedrový sval začína od bedrovej jamy. Spojené podbiehajú 
slabinový väz a upínajú sa na malý chochol stehnovej kosti. Sval 
začína flexiu v bedrovom kĺbe.

• Napínač širokej pokrývky/m. tensor fasciae latae/ide od 
predného horného tŕňa a upína sa do šľachovitého útvaru dráha 
bedrovopíšťalová- tractus iliotibialis. Pomáha pri flexii v bedrovom 
kĺbe.



Bedrovodriekový sval



Napínač širokej pokrývky



Bedrové svaly

• b.1. Zadná skupina, povrchová vrstva:
• Najväčší sedací sval/ m.gluteus maximus/odstupuje od zadnej 

plochy bedrovej kosti a upína sa na veľký chochol stehnovej kosti a 
sedaciu drsnatinu. Úlohou je extenzia a addukcia v bedrovom kĺbe. 

• Stredný sedací sval/ m.gluteus minimus/a malý sedací sval / 
m.gluteus minor/ odstupujú od bedrovej kosti a upínajú sa na 
trochanter maior. Majú význam aj pri udržaní postoja. 



Najväčší sedací sval



Bedrové svaly.

• b. 2. Zadná skupina, hlboká vrstva:
• Hruškovitý sval, horný dvojitý sval, dolný dvojitý sval, vnútorný 

zapchávač, štvorcový sval stehna začínajú v malej panve a končia na 
stehnovej kosti. Ich funkciou je vonkajšia rotácia v bedrovom kĺbe.



Bedrové svaly



Svaly stehna.

• a. Predná skupina:
• Štvorhlavý sval stehna/ m.quadriceps femoris/ má štyri hlavy. Priamy

stehnový sval/m.rectus femoris/ odstupuje od dolného predného tŕňa bedrovej 
kosti, prístredný široký sval/ m.vastus medialis/ a bočný široký sval/ m.vastus
lateralis/ odstupujú od linea aspera- pozdĺžnej drsnej čiary stehnovej kosti. 
Prostredný široký /m.vastus intermedius/začína z prednej plochy stehnovej 
kosti. Všetky štyri hlavy sa spájajú do spoločného úponu na drsnatine píšťaly. 
Mohutná úponová šľacha sa nazýva jabĺčkový väz/ ligamentum patellae/. 

• Krajčírsky sval/ m.sartorius/ odstupuje od horného predného tŕňa bedrovej 
kosti úpon je pod vnútornou nadhlavicou píšťaly. Podieľa sa na flexii a abdukcii
stehna a flexii predkolenia.



Štvorhlavý sval stehna a krajčírsky sval



Svaly stehna.

• b. Zadná skupina:
• Dvojhlavý sval stehna/m.biceps femoris/ Dlhá hlava-caput

longum odstupuje od sedacej hrbolatiny, krátka hlava, caput breve
od stehnovej kosti. Úponová šľacha končí na predkolení v caput
fibulae. 

• Pološľachovitý sval/m.semitendinosus/ odstupuje od sedacej 
hrboľatiny a upína sa na pes anserinus/ husia noha/.

• Poloblanitý sval/ m. semimembranosus/ odstupuje tiež od 
sedacej hrboľatiny, upína sa mediálne na píšťale. Funkcia všetkých 
svalov tejto skupiny je extenzia v bedrovom kĺbe a flexia kolena. 



Dvojhlavý sval stehna, 
pološľachovitý a poloblanitý sval



Svaly stehna.

• c. Mediálna skupina:
• Všetky svaly skupiny začínajú na lonovej kosti, upínajú sa na femur.
• Hrebeňový sval/m.pectineus/ má úpon na hrebeňovej čiare.

• Krátky priťahovač/ m.adductor brevis/  dlhý priťahovač/ 
m.adductom longus/, veľký priťahovač/ m.adductor magnus/sa 
postupne pod sebou upínajú na linea aspera/pozdĺžna drsná čiara/.

• Štíhly sval/m.gracillis/ je najmediálnejšie, upína sa na pes anserinus.
• Vonkajší zapchávač/ m.obturatorius externus/ odstupuje od upchávacej

blany panvy, končí v chocholovej jame.
• Funkcia týchto svalov je addukcia v bedrovom kĺbe.



Hrebeňový sval, hruškovitý a krátky 
priťahovač



Svaly predkolenia.
• Predná skupina sú extenzory:

• Predný píšťalový sval/m.tibialis anterior/ odstupuje od laterálnej plochy 
píšťaly, upína sa na os cuneiforme mediale= prostredná klinová kosť a bázu 
1.metatarzu= prvej predpriehlavkovej kosti. Funkciou je extenzia a supinácia
nohy. Patria sem ešte dlhý vystierač palca a dlhý vystierač prstov.

• Zadná skupina sú flexory:

• Trojhlavý lýtkový sval/ m.triceps surae/sa skladá z 3 častí: lýtkový sval= 
m.gastrocnemius má mediálnu hlavu, ktorá odstupuje od mediálneho 
epikondylu femuru, laterálna hlava odstupuje od laterálneho epikondylu.Tretia
časť je jazykovitý m.soleus, odstupuje od zadnej plochy tibie a fibuly. Svalové 
časti tricepsu sa zbiehajú do silnej úponovej šľachy, ktorá sa upína na pätu/ 
etendo Achilli/. Funkciou je flexia kolena, plantárna flexia a supinácia nohy. 



Predný píšťalový sval



Trojhlavý lýtkový sval

Mediálna a laterálna 
hlava (vľavo)

Jazykovitý sval – súčasť 
trojhlavého lýtkového 
svalu (vpravo)



Príjemné štúdium.

• MUDr. Jozef Zimmermann


