
Dodatok k trom otázkam v anatómii a 
fyziológii pre študentov UKF. 

Najskôr všeobecný úvod k stavbe a funkcii CNS.

1. Pyramídová dráha.

2. Svalové vretienko a šľachové teliesko.

3. Hlboké svaly chrbta.



Nervový systém.

• Pri akejkoľvek svalovej činnosti človeka sú vždy zapojené dve zložky:

• 1. Podporná/ postojová /motorika-

• zabezpečuje vzpriamený postoj a udržiava potrebnú pozíciu tela v 
priestore.

• 2. Cielená/ pohybová/ motorika-

• prejavuje sa vôľovými a mimovôľovými cielenými pohybmi.



Somatomotorický systém. 

• Informáciu k pohybu z CNS ku kostrovým svalom prenášajú 

motoneuróny.
• Ich telá sú v predných rohoch miechy a v jadrách niektorých 

hlavových nervov. 

• sú dva typy motorických neurónov: 

•Alfa motoneurony

•Gama motoneurony



Motorické neuróny.

•1. alfa motoneuróny sú veľké bunky, ich axóny
inervujú pracovné / extrafuzálne/ vlákna kostrových 
svalov.

•2. gama motoneuróny sú menšie, inervujú 
intrafuzálne vlákna svalových vretienok.

• Poznámka: existujú ešte interneuróny/ vsunuté neuróny/. Prítomné 
sú vo všetkých častiach CNS a tvoria veľké množstvo horizontálnych 
a vertikálnych spojov. 



Somatomotorický systém.

• Jeden alfa- motoneurón a súbor svalových vláken, ktoré sú ním 
riadené sa nazýva motorická jednotka. 

•1. Existujú veľké motorické jednotky / jeden 
motoneurón inervuje stovky svalových vláken-
napríklad u chrbátových svalov/.

•2. Malé motorické jednotky/ jeden motoneurón riadi 
minimálny počet svalových vláken- napríklad 5 -10 u 
okohybných, alebo artikulačných svalov/.



Svalové napätie.

• Základom všetkej motoriky je určité svalové napätie- svalový 
tonus.Jeho príčinou je nízkofrekvenčná, vzruchová aktivita alfa 
motoneurónov.

• Riadenie svalového tonusu sa uskutočňuje centrami nadriadenými miechovým 
a kmeňovým motoneurónom. 

• V motorickej oblasti retikulárnej formácie sú dve oblasti. Facilitačná vo 
Varolovom moste aktivuje extenzory a tlmí flexory,  inhibičná na nachádza v 
predĺženej mieche a pôsobí opačne.

• Na aktivácii oboch oblastí sa podieľa mozgová kôra a kolaterály vzostupných 
senzitívnych dráh.



Recipročná inhibícia. 

• Pre zabezpečenie hladkého priebehu všetkých pohybov je potrebné, 
aby kontrakcie jednej svalovej skupiny/ agonistov/ boli spojené s 
relaxáciou svalov, ktoré majú opačný účinok/ antagonistov/. 

• Táto takzvaná recipročná inhibícia je dôsledkom 
recipročnej inervácie, to znamená, že pri aktivácii 
určitých svalov je prostredníctvom inhibičných 
interneurónov tlmená aktivita antagonistických 
svalov. 

• Príklad: ohnutie kolena... 



Pohyb je vždy uskutočňovaný súhrou činnosti niekoľkých svalov.

•1. Mimovôľová motorika.

•2. Vôľová motorika.



Dráhy CNS.

•Nervové dráhy sú súborom vláken spájajúcich 
jednotlivé časti CNS, v širšom význame aj CNS s 
perifériou.

•Dráhy rozdeľujeme na 3 skupiny

•1. dráhy asociačné

•2.dráhy komisurálne

•3. projekčné dráhy



Dráhy asociačné.

•Asociačné dráhy spájajú príslušné okrsky tej istej 
poloviny CNS a sú v mozgu. 

•1.  sú krátke- spájajú kôru dvoch susedných gyrov

•2. alebo dlhé – spájajú jednotlivé laloky.



Komisurálne dráhy.

•Komisurálne dráhy spájajú rovnaké časti oboch 
polovín CNS.

•Väčšina týchto vláken spájajúcich bunky v kôre 
hemisfér prebieha v corpus callosum/ kalózne
teleso/.  

• Staršie spojky klenbové spájajú obe časti klenby/ 
fornixu/. 

•Menšie spojky spájajú podkôrové centrá.



Projekčné dráhy.

•Projekčné dráhy spájajú obomi smermi nervové 
centrá uložené nad sebou, sú teda:

•1. ascendentné/ senzitívnej povahy/. 

•2. descendentné / motorickej povahy/. 



A. Dráhy ascendentné.

• Dráhy ascendentné:

• 1. dráha zadných povrazcov/ priama senzitívna/= dráha hlbokej 
citlivosti= spinobulbárna. Touto dráhou prichádzajú do mozgu 
vnemy z kože, tlakové vnemy, dotykové vnemy, vzruchy z kĺbov, 
šliach, svalov= hlboká citlivosť.

• 2. dráha miechovohrboľová/ spinotalamická/. Postranná vedie 
vzruchy tepla, chladu, bolesti, predná vedie dotykové vzruchy= 
povrchová citlivosť.

• 3. ostatné dráhy podrobne v literatúre / patria sem o.i sluchová, 
vestibulárna, zraková, čuchová/.   



B. Dráhy descendentné.

• 1. Dráha pyramídová= kortikospinálna. Začína z kôry mozgu, z oblasti predného 
ústredného závitu z Becových buniek. Zostupuje cez vnútorné púzdrom, 
prechádza bazálnou časťou mostu, v predĺženej mieche podmieňuje zdurenie/ 
pyramídy/, na hranici predĺženej miechy a chrbátovej miechy prechádza na 
druhú stranu, v postranných povrazcoch miechy zostupuje do motorických 
buniek predných rohov miechy priamo alebo nepriamo prostredníctvom 
interneurónov. Vlákna, ktoré sa nekrížili v decussatio zostupujú v predných 
povrazcoch a do predných rohov prechádzajú až v jednotlivých segmentoch. 
Dráha tlmí motorickú aktivitu miechy a umožňuje vôľou ovládané pohyby.

• 2. Extrapyramídové dráhy.

• Súhrnné označenie pre množstvo descendentných dráh. Z jadier bazálnch ganglií etc idú do motorických buniek predných 
miechových dtĺpcov.

• 3. mnoho ostatných, bližšie viď literatúra/ nap.kortikopontinná, kortikobulbárna, parapyramídové dráhy etc./.



Pyramídová dráha.

1.Ústredný predný závit
2. Vnútorné púzdro
3. Mozgové stopky
4. Predná časť mostu
5. Pyramídy predĺženej 
miechy
6. Kríženie pyramídovej 
dráhy
7. Neskrížená časť 
pyramídovej dráhy
8. Predné rohy miechy, v 
rámikoch sú motorické 
platničky.



Ad 1. Mimovôľová motorika.

•Mimovôľová motorika - sú vzorce chovania 
stereotypného charakteru. 

•Pohyb pri chôdzi, behu, plávania etc.je výsledkom 
spustenia vzorca neuronálnej aktivity, takzvaného 
centrálneho motorického programu. 

•Pred pôsobením škodlivých vplyvov slúžia obranné 
exteroreceptívne miechové reflexy na obranu 
organizmu.   



Ad 2. Vôľová motorika.

• Zabezpečuje vôľou riadené pohyby. V ich riadení sa uplatňuje 
niekoľko nervových oblastí: motorické a asociačné oblasti čelového 
laloka, asociačná oblasť temenného laloka, bazálne gangliá, 
mozoček, limbický systém, a tak ďalej. 

• Informácie z nadriadených centier sa k alfa motoneurónom
dostávajú prostredníctvom: 

• 1. pyramídovej dráhy

• 2. mimopyramídových dráh



Pyramídová dráha.

•Pyramídová dráha 

•Vedie eferentné informácie u motorickej kôry 
priamo, bez prepojenia. 

•Prebieha v predných a postranných miechových 
povrazcoch. Jej vlákna sa krížia z väčšej časti  na hranici predĺženej 

miechy a potom na úrovni jednotlivých miechových segmentov.



Mimopyramídové dráhy. 

•Mimopyramídové dráhy 
• prinášajú informácie z motorickej kôry po prepojení v bazálnych 

gangliách s modifikujúcim vplyvom mozočka.



Vôľový pohyb.

• Primárny impulz k realizácii pohybu vychádza často z 
motivačných ústredí CNS.

• Nasleduje senzorická analýza okolia.

• Vypracuje sa plán pohybovej akcie a na základe vybratej 
stratégie je vypracovaný konkrétny program pohybu. 

• Až potom nasleduje zahájenie a realizácia pohybu.
• Do mozgových a miechových centier kontinuálne prichádzajú aferentné informácie  o stave 

pohybového aparátu / poloha, napätie/.

• Tieto informácie na riadenie hybnosti sú nevyhnutné.



Svalové vretienka a šľachové telieska.

• Svalové vretienka a šľachové telieska sú receptory pohybového 
aparátu/ patria sem aj kĺbové receptory/.

• Svalové vretienka obsahujú intrafuzálne vlákna /6-14/obalených väzivovým púzdrom.

• Do svalového vretienka vstupujú senzitívne vlákna a vlákna gama- motorické. 

• Podnetom pre podráždenie zakončení senzitívnych vláken je pretiahnutie svalu, ktorým sa mení 
dĺžka vretienka= intrafuzálnych vláken, ale aj zmena dĺžky intrafuzálnych vláken inervovaných z 
gama motoneurónov. Aktivita gama motoneurónov môže takto meniť citlivosť vretienka. Týmto 
mechanizmom sa udržiava svalové napätie.

• Šľachové telieska/ Golgiho aparát/ sú uložené v prechode svalu do šľachy. 
Obsahujú niekoľko šľachových snopcov, medzi ktorými začínajú senzitívne vlákna , ktoré sú 
napínaním šľachových snopcov deformované a tým aktivované.



Svalové vretienko a šľachové teliesko.



Hlboké svaly chrbta.

• Podľa odstupu, priebehu a úponu jednotlivých skupín ich delíme do 
niekoľkých systémov:

• 1. Spinotransverzálny systém

• 2. Spinospinálny systém

• 3. Sakrospinálny systém

• 4. Transverzospinálny systém

• 5. Hlboké šijové svaly  



Spinotransverzálny systém. 

• Spinotransverzálny systém

• Svaly ležia v rozsahu krčnej a hornej časti hrudníkovej chrbtice. Patrí 
sem m.splenius cervicis et capitis= remeňový krčný a hlavový.

• Odstupujú od tŕňových výbežkov a upínajú sa na priečne výbežky.

• Funkcia:

• 1. Pri jednostrannej kontrakcii nakláňajú a otáčajú hlavu na svoju 
stranu.

• 2. Pri obojstrannej kontrakcii zakláňajú hlavu a krčnú chrbticu.



Spinospinálny systém.

• Spinospinálny systém je rozložený v podobe dlhých svalov pozdĺž 
tŕňových výbežkov strednej časti chrbtice, mm.spinales= tŕňové 
svaly.

• V hrudníkovej a driekovej oblasti patria k nemu tiež krátke svaly, 
ktoré spájajú tŕňové výbežky susedných stavcov mm.interspinales = 
medzitŕňové svaly.

• Funkcia:

• 1. Svaly pri jednostrannej kontrakcii nakláňajú chrbticu.

• 2. Pri obojstrannej kontrakcii chrbticu zakláňajú. 



Sakrospinálny systém.

• Sakrospinálny systém je mohutný komplex, ktorý je v dolnej časti 
jednotný, m.sacrospinalis, kraniálne sa delí na mediálnejšie uložený 
m.longissimus = najdlhší a laterálnejší m.iliocostalis = bedrovorebrový.

• Sval začína kaudálne od tŕňového výbežku driekových stavcov, dorzálnej 
plochy krížovej kosti a od dorzálnej časti hrebeňa bedrovej kosti.Spoločná
časť svalu zrastá s aponeurózou najširšieho svalu chrbta= fascia
thoracolumbalis. 

• Funkcia:

• 1. celý systém zakláňa chrbticu

• 2. pri jednostarannej kontrakcii chrbticu čiastočne nakláňa na svoju 
stranu. 



Sakrospinálny systém.



Transverzospinálny systém.

• Transverzospinálny systém. Svaly tohto systému odstupujú od priečnych 
výbežkov, idú kraniomediálne a upínajú sa na tŕňové výbežky.

• Patria sem:

• Dlhé  svaly mm.semispinales = polotŕňové

• Krátke hlboké svaly, ktoré začínajú na priečnom výbežku a upínajú sa na tŕňový výbežok 
kraniálnejšieho stavca mm.rotatores = otáčače. 

• Mm.multifidi= rozoklané idú od priečnych výbežkov  k tŕňovým výbežkom kraniálnejších
stavcov / preskakujú až 2 -3 stavce/ 

• Funkcia: 

• 1. pri jednostrannej kontrakcii otáčajú chrbticu na opačnú stranu

• 2. pri obojstrannej kontrakcii zakláňajú chrbticu.



Transverzospinálny
systém.



Hlboké šijové svaly.

• Hlboké šijové svaly. Patria sem: 
• 1. m. rectus capitis posterior minor = menší zadný priamy sval hlavy

• 2. m.rectus capitis posterior maior = väčší zadný priamy sval hlavy

• 3. m.obliquus capitis superior = horný šikmý sval hlavy

• 4. m.obliquus capitis inferior = dolný šikmý sval hlavy 

• Tieto svaly pomáhajú pri pohyboch hlavou.



Hlboké svaly šije.



Ďakujem za pozornosť.

• MUDr. Jozef Zimmermann


