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Anotace:

Materiál je určen pro studenty oboru Sociální činnost, první ročník. Seznamuje s typy 
svalové tkáně, funkcí svalové soustavy, stavbou, vlastnostmi a dělením svalů.



SVALOVÁ  SOUSTAVA 1.
Typy svalové tkáně

Funkce svalovém soustavy

Stavba kosterního svalu

Vlastnosti svalu

Dělení svalů



Sval
 orgánem svalové soustavy je sval

 je orgán se složitou vnitřní strukturou

 je cévně i nervově zásoben

 sval je tvořen několika druhy tkání - svalovou

- vazivovou

- nervovou

- cév



Typy svalové tkáně

a) příčně pruhovaná svalovina

 je řízena mozkovými a míšními

nervy, ovládáme je vůlí

(kosterní svalovina)

b) hladká svalovina

 tvoří stěnu orgánů, cév 

 není ovládána vůlí
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c) svalovina srdeční

 vytváří střední vrstvu myokardu

 schopna tvořit elektrické impulsy
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Funkce svalové soustavy

1. zajišťuje pohyb jednotlivých částí těla (končetin, trupu)

2. zajišťuje pohyb těla – lokomoce (přemísťování celého těla)

na tomto pohybu se uplatňuje příčně pruhovaná svalovina

3. zajišťuje pohybovou aktivitu vnitřních orgánů na této aktivitě 
se podílí hladká svalovina

4. zajišťuje srdeční činnost, na této aktivitě se podílí srdeční 
svalovina

5. schopnost svalu vytvářet kontrakce – stažení – tuto schopnost 
mají všechny tři typy svalové tkáně 



Stavba kosterního svalu

 kosterní svaly tvoří největší tělesnou tkáň – 40 – 50% tělesné 
hmotnosti

 svalové buňky mají válcový tvar o průměru 10 – 100 
mikromilimetrů a některé dosahují délky až 30 cm, proto je 
nazýváme svalová vlákna



Složení svalu

1. myofibrily – tenká vlákna 

složená z bílkovin, jsou schopna

zkracování

2. svalové vlákno – je tvořeno 

myofibrilami

3. svalové snopce (svazky) –

svalová vlákna jsou pomocí 

vaziva spojena do snopců

4. sval – vzniká spojením svalových

snopců + nervů + cév,

vytvoří se tvar svalu

5. povrchová blána - fascie
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Sval
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Stavba kosterního svalu

1. svalové bříško

2. šlachový úpon

3. sval

4. svalový snopec

5. svalové vlákno

6. jádro

7. myofibrila

9. aktin

10.myosin

11.krevní céva
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Vlastnosti svalu

a) pružnost – elasticita – projevuje se tak, že se sval při zatížení 
protáhne ( snese až 100% protažení své původní délky), přestane 
– li přetížení působit, sval se zkrátí na svou původní délku

b) pevnost – znamená odolnost proti přetržení

c) dráždivost – je schopnost reagovat na nervové podněty, sval na 
podráždění reaguje stahem ( smrštěním), tím se zvětší obvod 
svalového bříška



Dělení svalů
a) podle polohy v těle

svaly hlavy svaly pánevní

svaly krku svaly horních končetin

svaly hrudníku svaly dolních končetin

svaly břišní svaly zádové

b) podle pohybu, který provádí

flexor (ohýbače) – např. dvojhlavý sval pažní, při jeho zkrácení se 
ohne ruka v lokti

extenzory (natahovače) – např. trojhlavá sval pažní, ruka se natáhne 
v lokti

abduktor – pohyb části těla od střední čáry (odtažení nohy od těla)

adduktor – pohyb těla ke středu (přitažení nohy k tělu)





Flexor Extenzor
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Abduktor Adduktor
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I toto jsou svaly
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Opakování

1. Jakými druhy tkání je tvořen sval.

2. V čem se liší svalovina příčně pruhovaná a hladká.

3. Jakou funkci plní svalová soustava.

4. Z jakých částí je složen sval.

5. Vysvětlete pojem flexor a abduktor.
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