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Anotace:

Materiál je určen pro studenty oboru Sociální činnost, první ročník. Seznamuje s druhy 
svalů a  funkcí svalových skupin hlavy, krku, hrudníku a břich.



SVALOVÁ  SOUSTAVA 2.
Svaly hlavy

Svaly krku

Svaly hrudníku

Svaly břicha



Přehled svalových skupin

 samotných svalů je v těle asi 250, většina svalů je 
uspořádána párově

 celkový počet svalů je asi 600



Svaly hlavy
dělí se do dvou skupin

1. svaly žvýkací – začínají na kostech mozkové části, překlenou 
kloub čelistní a upínají se na dolní čelist – umožňují pohyb dolní 
čelisti

2. svaly mimické – začínají na kostech lebky a končí v kůži 
obličeje, při jejich smrštění dojde k pohybu kůže – toto ovlivní 
výraz obličeje, vyjadřují se city

kruhové svěrače očí a svěrač úst – uzavírají 
očnice (pohybují rty a víčky), podílejí se na pohybu mluvidel





Svaly žvýkací Svaly mimické
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Svaly krku
1. hluboká skupina svalů – jsou uloženy před páteří, umožňují 

úklon a předklon hlavy

2. svaly po stranách krční páteře

m. scaleni – umožňují úklony hlavy a otáčení, upínají se na 
1.žebro, uplatňují se i jako pomocné dýchací svaly

m. sternocleidomastoideus – je zdvihač hlavy

3. svaly na přední ploše krku

svaly nadjazylkové – vytvářejí dno ústní dutiny, zvedají hrtan a 
stahují dolní čelist

svaly podjazylkové – táhnou hrtan a jazylku dolů



hluboká skupina svalů krku
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svaly po stranách krční páteře
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svaly na přední ploše krku



Svaly hrudníku
dělí se do dvou skupin

1.svaly hrudní stěny

2.svaly pletence horní končetiny

Svaly hrudní stěny

vytvářejí mezižeberní výplň – mezižeberní svaly - zevní

- vnitřní

a) zevní mezižeberní svaly – svým smrštěním zvedají žebra –
umožňují vdech

b) vnitřní mezižeberní svaly – svým smrštěním stahují žebra –
podílí se na výdechu



Mezižeberní svaly
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Svaly pletence horních končetin

 svaly začínají na kostře hrudníku a upínají se na horní končetiny

velký a malý prsní sval – slouží jako pomocný sval dýchací a 
napomáhá přitahování lopatky a horní končetiny k trupu

pilovitý sval – napomáhá vzpažení horní končetiny a otáčí lopatku

lopatkové svaly – táhnou lopatku dolů

velký prsní sval

pilovitý sval

deltový sval
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malý prsní sval

velký prsní sval podklíčkový sval



Svaly břicha
 jsou ploché, deskovité svaly, jsou rozprostřeny od horního okraje 

hrudníku k hornímu okraji kostí pánevních

1. boční stěna – je tvořena 2. skupinami svalů

a) vnější šikmý břišní sval – (jako ruce do kapsy) svým smrštěním 
umožňuje stáhnutí žeber – výdech

b) vnitřní šikmý břišní sval – umožňuje výdech

2. přední stěna

přímý břišní sval – umožňuje vytvoření břišního lisu –
vypuzovací síla

3. zadní stěna – je tvořena

čtyřhranným svalem bederním – leží u páteře

Vazivová místa – bílá vazivová čára – plochá šlach



Boční a přední svaly břicha

přímý sval břišní

zevní šikmý sval

vnitřní šikmý sval

příčný sval břišní
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Zadní stěna břicha – čtyřhranný sval bederní (7)
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I takto mohou vypadat svaly
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Funkce břišních svalů

 vytváří břišní tlak – udržuje orgány ve správném postavení

 smrštěním svalů vzniká břišní lis – vypuzování

 tříselným kanálem prochází semenný provazec nebo vazy 
upevňující dělohu

nebezpečí – oslabená břišní stěna – je možnost vytvoření tříselné 
kýly



Opakování

1. Napište dvě základní skupiny svalů hlavy, kde začínají 
a končí, jaká je jejich funkce.

2. Kde leží hluboká vrstva svalů krku a jakou mají funkci.

3. Jakou mají funkci svaly uložené po stranách krční 
páteře.

4. Jakou funkci mají mezižeberní svaly.

5. Které svaly zařazujeme mezi svaly pletence horních 
končetin.

6. Jakou funkci má přímý břišní sval.

7. Jaká je funkce břišních svalů.
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