
SPOJENIA KOSTÍ 

Spojenie kostí je miesto, kde sa dve samostatné kosti dostávajú priamo či nepriamo do kontaktu. Jeho existencia 
je základnou podmienkou pohyblivosti kostry. Okrem toho môže byť miestom, kde kosti vzájomne rastú 
(napríklad švy kostí lebky). Spojenia kostí študuje pododbor anatómie - artrológia. 

Spojenie kosti existuje v 2 základných typoch: 

A. Plynulé - kosti sú vzájomne spojené niektorým typom spojiva: väzivom, chrupavkou alebo kosťou: 

1. Fibrózne spojenie (lat. junctura fibrosa): 
 
1.1  syndezmóza - alebo väzivové spojenie (kostí) (lat. syndesmosis) je väzivový typ spojenia kostí. 
Podľa toho, aký typ väziva v spojení prevažuje, rozoznávame nasledovné typy syndezmóz: 
 fibrózna syndezmóza (lat. syndesmosis fibrosa) - s prevahou kolagénneho väziva, 
 elastická syndezmóza (lat. syndesmosis elastica) - s prevahou elastického väziva 
Pruh väziva spájajúci kosti sa označuje ako väz (lat. ligamentum). 

1.2 šev - sutúra - je väzivový typ spojenia plochých kostí lebky. Švy nie sú len spojením, ale i miestom rastu 

plochých kostí. 

1.3 dentoalveolárne spojenie - je väzivový typ spojenia koreňa zuba s alveolárnou jamkou. Vzájomné spojenie 

zabezpečuje osobitný typ väziva - ozubica (lat. periodontium). 

 

2.Chrupavkovité spojenie (lat. junctura cartilaginea) 

2.1 synchondróza - je chrupavkovitý typ spojenia kostí. V spojení prevažuje hyalínna chrupavka. Takéto 

spojenie je napríklad v oblasti hrudnej kosti. 

 

2.2 symfýza - je chrupavkovitý typ spojenia kostí. V spojení prevažuje väzivová chrupavka. Je pevné a pružné. 
V symfýzuach môžu vznikať štrbiny naplnené tekutinou. Typickým príkladom je lonová spona - symphysis 
pubica. Štrukturálne veľmi podobné symfýzam sú i medzistavcové platničky. 

 

3. kostné spojenie - synostóza (lat. junctura ossea, synostosis) -  je kostný typ spojenia kostí. Vyvíja sa 
druhotne s väzivového alebo chrupavkovitého spojenia. Príkladom je krížová kosť, ktorá vzniká synostózou 
piatich krížových stavcov. 

 
 B.dotykom - kosti sa vzájomne dotýkajú styčnými plochami a väzivom sú vzájomne spojené iba po ich obvode 
(tzv. kĺbne spojenie alebo kĺb) 
 
 
Stavba kĺbu 
 

- Kĺb alebo zriedkavo artikulácia (lat. junctura synovialis, articulatio) je pohyblivé spojenie dvoch 
alebo viacerých kostí, ktoré sa vo vnútri väzivového puzdra dotýkajú plochami pokrytými chrupavkou. 
Tieto plochy (lat. facies articulares) sú väčšinou v podobe kĺbnej jamky (lat.fossa articularis) a kĺbnej 
hlavice (lat. caput articulare). Ich chrupavka je zväčša hyalínna, len v kĺboch, ktoré sú vystavené 
veľkému tlaku je zväčša väzivová. Hrúbka chrupavky sa pohybuje od 0,5 po 6 mm, čím je kĺb viac 
zaťažovaný, tým je hrubšia. Zabezpečuje tiež rast kostí, najmä krátkych. 
 

http://sk.wikipedia.org/wiki/Kos%C5%A5
http://sk.wikipedia.org/wiki/Oporn%C3%A1_s%C3%BAstava
http://sk.wikipedia.org/wiki/Lebka
http://sk.wikipedia.org/wiki/Artrol%C3%B3gia
http://sk.wikipedia.org/wiki/V%C3%A4zivo
http://sk.wikipedia.org/wiki/Chrupavka
http://sk.wikipedia.org/wiki/Kos%C5%A5
http://sk.wikipedia.org/wiki/Latin%C4%8Dina
http://sk.wikipedia.org/wiki/Syndezm%C3%B3za
http://sk.wikipedia.org/wiki/Latin%C4%8Dina
http://sk.wikipedia.org/wiki/V%C3%A4zivo
http://sk.wikipedia.org/wiki/Spojenie_kost%C3%AD
http://sk.wikipedia.org/wiki/Latin%C4%8Dina
http://sk.wikipedia.org/wiki/Latin%C4%8Dina
http://sk.wikipedia.org/wiki/V%C3%A4z_(tkanivo)
http://sk.wikipedia.org/wiki/Latin%C4%8Dina
http://sk.wikipedia.org/wiki/%C5%A0ev_(anat%C3%B3mia)
http://sk.wikipedia.org/wiki/V%C3%A4zivo
http://sk.wikipedia.org/wiki/Kos%C5%A5
http://sk.wikipedia.org/wiki/Lebka
http://sk.wikipedia.org/wiki/Dentoalveol%C3%A1rne_spojenie
http://sk.wikipedia.org/wiki/V%C3%A4zivo
http://sk.wikipedia.org/wiki/Zub
http://sk.wikipedia.org/w/index.php?title=Ozubica&action=edit&redlink=1
http://sk.wikipedia.org/wiki/Latin%C4%8Dina
http://sk.wikipedia.org/wiki/Latin%C4%8Dina
http://sk.wikipedia.org/wiki/Synchondr%C3%B3za
http://sk.wikipedia.org/wiki/Chrupavka
http://sk.wikipedia.org/wiki/Spojenie_kost%C3%AD
http://sk.wikipedia.org/wiki/Hrudn%C3%A1_kos%C5%A5
http://sk.wikipedia.org/wiki/Symf%C3%BDza
http://sk.wikipedia.org/wiki/Chrupavka
http://sk.wikipedia.org/wiki/Spojenie_kost%C3%AD
http://sk.wikipedia.org/wiki/Panva
http://sk.wikipedia.org/wiki/Panva
http://sk.wikipedia.org/wiki/Medzistavcov%C3%A1_platni%C4%8Dka
http://sk.wikipedia.org/wiki/Synost%C3%B3za
http://sk.wikipedia.org/wiki/Latin%C4%8Dina
http://sk.wikipedia.org/wiki/Kos%C5%A5
http://sk.wikipedia.org/wiki/Spojenie_kost%C3%AD
http://sk.wikipedia.org/wiki/Kr%C3%AD%C5%BEov%C3%A1_kos%C5%A5
http://sk.wikipedia.org/wiki/K%C4%BAb_(anat%C3%B3mia)
http://sk.wikipedia.org/wiki/Latin%C4%8Dina
http://sk.wikipedia.org/wiki/Spojenie_kost%C3%AD
http://sk.wikipedia.org/wiki/Kos%C5%A5
http://sk.wikipedia.org/wiki/V%C3%A4zivo
http://sk.wikipedia.org/wiki/Chrupavka


 
 

Kĺbne puzdro (lat. capsula articularis) obklopuje styčné plochy kostí a pripája sa na ne v rôznej vzdialenosti 
od kĺbnej plochy. Má dostatočnú vôľu, aby neobmedzovalo fyziologický pohyb v kĺbe. Skladá sa z dvoch 
vrstiev: 

 fibrózna vrstva (lat. membrana fibrosa, stratum fibrosum) - vonkajšia väzivová vrstva, ktorá plynule 
prechádza do periostu. Je zložená hlavne z kolagénových vlákien, ktoré sú menej pružné, zaisťujú však 
pevnosť a teda stabilitu kĺbu  a nazývame ich väzy – ligamentá.   

 Synoviálna vrstva alebo membrána (lat. membrana synovialis, stratum synoviale) - vnútorná vrstva z 
riedkeho väziva, na vnútornom povrchu pokrytá synoviálnymi bunkami. Synoviálna membrána vystiela celé 
vnútro kĺbu s výnimkou chrupavkovitých styčných plôch. Je bohato cievne i nervovo zásobená, hladká a 
lesklá, môže vybiehať do rias (lat. plicae synoviales) a klkov (lat. villi synoviales). Má výbornú regeneračnú 
schopnosť. Produkuje kĺbny maz - synoviu: väzkú tekutinu, ktorá znižuje trenie a má veľký význam vo 
výžive chrupavky. Obklopuje kĺbnu dutinu (lat. cavitas articularis), ktorá má za normálnych okolností 
veľmi malý objem a obsahuje len minimálne množstvo kĺbneho mazu 

 
Prídavné štruktúry kĺbov 

Súčasťou niektorých kĺbov sú ďalšie štruktúry, ktoré sú  významné pre ich funkciu: 

 kĺbne menisky alebo platničky (lat. discus articularis, meniscus articularis) - sú z väzivovej chrupavky a sú 
vložené medzi kĺbne plochy. Disk má väčšinou tvar okrúhlej platničky a rozdeľuje kĺb na dve dutiny 
(napr. čeľustný kĺb). Meniskus má kosáčikovitý tvar, na priereze klinovitý (napríklad kolenný kĺb). Oba 
slúžia ako pružný „nárazník“ a vyrovnávajú nerovnako zakrivené kĺbne plochy. 

 kĺbne lemy (lat. labrum articulare) - tvoria vyvýšený lem chrupavkovitej kĺbnej plochy, tvorený väzivovou 
chrupavkou. Ich hlavnou funkciou je rozšírenie plochy kĺbnej jamky (napríklad ramenný kĺb). 

 kĺbne väzy (lat. ligamentum articulare) - zosilujú kĺbne puzdro a ovplyvňujú pohyby v kĺbe. Môžu byť 
súčasťou puzdra - kapsulárne ligamentá; alebo sa naň len prikladať - extrakapsulárne ligamentá. 

 burzy (lat. bursae synoviales) - nachádzajú sa v okolí kĺbov a sú to dutiny rôznej veľkosti vystlané 
synoviálnou membránou a obsahujúce tekutinu podobnú kĺbnemu mazu. Vyskytujú sa v miestach 
vzájomných pohybov väzov a kĺbneho puzdra. Môžu vznikať ako výchlipky synoviálnej membrány kĺbu. 

 kĺbne svaly (lat. musculi articulares) - drobné svalové snopce upínajúce sa do kĺbneho puzdra. Pri pohybe 
daného svalu bránia vmedzereniu kĺbneho puzdra medzi kĺbne plochy. 
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Kĺbna chrupavka 

- Kĺbna chrupavka väčšiny kĺbov človeka je hyalínna, neobsahuje žiadne cievy a nervy. Skladá sa z troch 
vrstiev: 

- Regeneračná schopnosť kĺbnej chrupavky je veľmi malá, chondrocyty sa po ukončení rastu už nedelia. 
 
Rozdelenie kĺbov 

Podľa počtu kostí, ktoré ho tvoria: 

 jednoduché kĺby (lat. articulationes simplices) - tvoria ho 2 kosti 
 zložené kĺby (lat. articulationes compositae) - tvoria ho 3 alebo viac kostí, alebo 2 kosti a kĺbny meniskus 

alebo disk 

 

Podľa tvaru kĺbnych plôch: 

-guľovitý kĺb (lat. articulatio spheroidea) - hlavica i jamka sú časti plochy gule 

 voľný guľovitý kĺb (lat. arthrodia) - plocha jamky je menšia ako plocha hlavice, čo umožňuje veľký 

rozsah pohybov (napríklad ramenný kĺb) 

 obmedzený guľovitý kĺb (lat. enarthrosis) - má hlbokú jamku, ktorá bráni veľkému rozsahu pohybov 

(napríklad bedrový kĺb) 
- elipsovitý kĺb (lat. a.ellipsoidea) - kontaktné plochy sú podobné rotačnému elipsoidu (napríklad atlanto-
okcipitálny kĺb) 
- sedlový kĺb (lat. a.sellaris) – kontaktné plochy v tvare sedla (napríklad karpometakarpálny kĺb palca) 

-  valcový kĺb - niekde sa uvádza kolovitý - (lat. a.cylindrica) - kontaktné lochy v tvare valca , napríklad lakťový 

kĺb 

- pántový kĺb - ginglymus (napríklad interfalangeálne kĺby) 
- kladkový kĺb - (lat. a.trochlearis) - základný tvar je valcovitý, navyše je vodiaca ryha a do nej zapadajúca 
vodiaca lišta 
- plochý kĺb (lat. a.plana) - rovné kontaktné plochy 
- tuhý kĺb (lat. amphiarthrosis) - ploché ale vzájomne zvlnené kĺbne plochy, ktoré umožňujú len minimálny 
pohyb (napríklad krížovo-bedrový kĺb) 

 

Kĺby hornej končatiny zahŕňajú: 

1. spojenia pletenca hornej končatiny (lat. articulationes cinguli membri superioris) 

 kĺb kľúčnej a hrudnej kosti (lat. articulatio sternoclavicularis) 

 kĺb kľúčnej kosti a lopatky (lat. articulatio akromioclavicularis) 
 
2. spojenia voľnej hornej končatiny (lat. articulatio membri superioris liberi) 

 ramenný kĺb (lat. articulatio humeri) – patrí medzi najpohyblivejšie kĺby v tele. Spája humerus 

so scapulou. Guľovitá hlavica umožňuje pohyby v kĺbe všetkými smermi - rotácia – otáčanie, 

addukcia – pripaženie, abdukcia – upaženie, predpaženie a zapaženie. 
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 kĺb ramennej a lakťovej kosti (lat. articulatio humeroulnaris) 

 kĺb ramennej a vretennej kosti (lat. articulatio humeroradialis) 

 kĺby lakťovej a vretennej kosti (lat. articulationes radioulnares proximalis et distalis) 

 Lakťový kĺb (lat. articulatio cubiti) je kĺb, ktorý spája ramennú kosť s lakťovou kosťou a vretennou 

kosťou, ako aj lakťovú a vretennú kosť navzájom. Pri pretáčaní na palcovú stranu sú obe kosti 

prekrížené hovoríme o pronácii , opačný pohyb sa nazýva supinácia  

 

 
 

 
 

3.kĺby ruky (lat. articulationes manus) sa skladajú z 29 kostí, z ktorých vzniknú tieto kostné spojenia: 

1. vretenozápästný kĺb (lat. articulatio radiocarpalis ) – kĺbovú hlavicu tvoria 4 zápästné kostičky , jamku 
vretenná a lakťová kosť.  

2. strednozápästný kĺb (lat. articulatio mediocarpalis ) 
3. vzdialenejší vretenolakťový kĺb (lat.articulatio radioulnaris distalis ) 
4. medzizápästné kĺby (lat. articulationes intercarpales ) 
5. zápästnozáprstné kĺby (lat. articulationes carpometacarpales ) 
6. medzizáprstné kĺby (lat.articulationes intermetacarpales ) 
7. záprstnočlánkové kĺby (lat.articulationes metacarpophalangeales ) 
8. medzičlánkové kĺby (lat.articulationes interphalangeales ) 

Kĺby dolnej končatiny zahŕňajú: 
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1.spojenia pletenca dolnej končatiny (lat. articulationes cinguli membri inferioris) 

 krížovobedrový kĺb (lat. articulatio sacroiliaca) 

 lonová spona (lat. symphysis pubica) 
2. spojenia voľnej dolnej končatiny (lat. articulationes membri inferioris liberi) 

 bedrový kĺb (lat. articulatio coxae) – kĺbová hlava femuru a hlboká jama acetabulum na panvovej kosti 

dovoľujú v bedrovom kĺbe flexiu, extenziu, abdukciu a addukciu dolnej končatiny.  
kolenný kĺb (lat. articulatio genus) – je najväčší kĺb tela.  -  Spája stehennú kosť, holennú kosť a najväčšiu 
sezamskú kosť tela jabĺčko. Umožňuje pohyb dolnej časti nohy a tým chôdzu. 

- Kolenný kĺb napriek svojmu jednoduchému vzhľadu patrí medzi najkomplikovanejšie kĺby. Zároveň 
ide o najčastejšie poranený kĺb v ľudskom organizme. Skladá sa zo štyroch kostí. Najväčšia stehenná 
kosť (femur) , ktorého kĺbové výbežky – condyly tvoria kĺbovú hlavicu  a spája sa s oboma kosťami 
predkolenia (tíbia, fibula) pomocou kĺbneho púzdra a väziva.  

- Jabĺčko (patela) sa nachádza v prednej časti kolena a pri ohýbaní kĺže v stehennom kostennom záraze 
(sulcus femoris). Koleno sa pri svojom pohybe nielen vystiera a ohýba, ale zároveň vykonáva viaceré 
ľahké rotačné pohyby. Základnými svalovými skupinami sú musculus quadriceps nachádzajúci sa na 
prednej časti stehna a hamstringy na zadnej strane. 

Kĺbna chrupavka 

Pokrýva vnútrokĺbne dotykové plochy kĺbu. Spolu s kĺbnou tekutinou, ktorá sa tvorí v kĺbnom púzdre, napomáha 
hladkému pohybu kĺbu a zabraňuje jeho opotrebovaniu. V mladosti je chrupavka jemná a hladká, stárnutím 
postupne vysychá, puká až sa postupne deformuje a odlučuje. Hovoríme o artróze. 
Meniskus 

Meniskus je presne a špeciálne tvarovaná chrupavka do mesiačikovitého C tvaru, nachádzajúca sa na oboch 
stranách kolena medzi stehennou kosťou (femur) a kosťou predkolenia (tíbiou). Rozoznávame vnútorný –
 mediálny meniskus a vonkajší – laterálny meniskus. ich hlavnou úlohou je tlmenie nárazov pri skokoch a 
dopadoch na koleno a zároveň stabilizujú kolenný kĺb vyplnením nerovnakých tvarov naliehajúcich kostí v 
kolene. 
Skrížené väzy 

Sú hlavnými stabilizátormi kolena. Predný skrížený väz (ACL) a zadný skrížený väz (PCL) sa navzájom krížia v 
strede kolena. Predný stabilizuje posun predkolenia voči posunu dopredu a zadný proti posunu dozadu.Po 
stranách sa nachádzajú bočné väzy-vnútorný kolaterálny väz (LCM) a vonkajší kolaterálny väz (LCL).Väzy 
plnia svoju funkciu najmä pri kombinovaných rotačných pohybnoch.Takže pri ich poškodení dochádza ku 
zníženiu až strate stabilizačnej funkcie, čo má za následok nestabilitu kolena. Sumárne povedané – kosti kolena 
sú jeho pevnou oporou, svaly sú zdrojom pohybu a väzivá stabilizujú kĺb v jednotlivých polohách. 

 

 

Hlavným typom pohybu v kolennom kĺbe je flexia a extenzia predkolenia a jeho rotácia pri ohnutom kolene. 
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- Členkový kĺb – articulatio talocrularis – je spojenie medzi vidlicou kostí predkolenia a kladkou 

člnkovej kosti. Kĺb má veľmi slabé puzdro, ktoré sa pri chybnom dostúpení často trhá. Pohyby sú 

možné v zmysle flexie ( stoj na špičkách ) a extenzie ( stoj na pätách )  

 

 kĺb medzi píšťalou a lýtkovou kosťou (lat. articulatio tibiofibularis) 
3. spojenia nohy (lat. articulatio pedis) – kosti nohy sú tvarom a usporiadaním uspôsobené tak, že vytvárajú 

pozdĺžnu a priečnu klenbu nohy. Preto sa noha neopiera o podložku celou nohou , ale iba v 4 bodoch : hrboľ 
pätovej kosti, časti palcového , 2 a 3 metatarzu. Klenba nohy má veľký význam pre pružné dostupovanie- 
prenos hmotnosti tela na podložku. Ochabnutím svalov pri nevhodnom zaťažovaní dolnej končatiny ( práca 
v stoji ) sa klenba postupne rúti a vzniká bolestivá plochá noha.   

 

 

 

 



Pohybová sústava človeka 
 

- Sval (mys, musculus ) je hybnou aktívnou súčasťou pohybového systému.  

Svalová sústava 
 

Tvorí aktívnu zložku pohybového aparátu, zabezpečuje realizáciu pohybu. Základom svalovej sústavy je priečne 
pruhované svalové tkanivo riadené nervovým systémom. Funkčným orgánom svalovej sústavy sú svaly (lat. 

musculi). Názov musculus – myš, myška vznikol pravdepodobne podľa pretiahnutého tvaru svalu a podľa 
charakteristického hmatateľného pohybu kontrahujúceho sa svalu. Základnou vlastnosťou svalov je schopnosť 

zmrštenia – svalovej kontrakcie. V ľudskom tele je asi 600 svalov , a to 300 v každej polovici tela. Hmotnosť 
svalov tvorí u muža 36% a u ženy 32% z celkovej telesnej hmotnosti. U športovcov môže hmotnosť svalov 

dosiahnuť až 45% z celkovej telesnej hmotnosti. Náuka o svaloch – myológia. 
 

Štruktúra svalu 
Sval sa skladá z troch základných zložiek:  

- svalové vlákno 
-  väzivo  

-  pomocné svalové zariadenia. 
 

Svalové vlákno 
-  Je základnou stavebnou jednotkou priečne pruhovaného kostrového svalu. 

- Svalové vlákno má valcovitý tvar. Pod bunkovou membránou sú v pozdĺžnych radoch uložené početné 
jadrá. V cytoplazme svalového vlákna sú bunkové organely vrátane mitochondrií, kvapôčky tuku a 

glykogénu a hlavnú súčasť tvoria husto usporiadané pozdĺžne orientované myofibrily (svalové vlákna) 
, ktoré sa skladajú z kontraktilných bielkovín aktínu a myozínu. 

-  Priečne pruhovanie kostrového ( aj srdcového) svalu spôsobuje rozdielna svetelná lomivosť 
jednotlivých úsekov myofibríl, ktorá sa pravidelne strieda (striedajúce sa svetlejšie a tmavšie úseky na 

myofibrilách viditeľné pod svetelným mikroskopom- slabo a silne dvojlomné úseky). Svetlejšie úseky 
sú tvorené aktínom, tmavšie úseky sú tvorené myozínom . 

- Svetlejšie úseky sú rozdelené pozdĺžnou tmavou platničkou ( Z línia) na dve polovice. Úsek myofibrily 
medzi dvoma Z líniami sa nazýva sarkoméra – je najmenšou kontrahovateľnou jednotkou a kontrakcia 

celej myofibrily nastáva zmrštením jednotlivých sarkomér, ktoré zároveň ležia na rovnakej úrovni vo 
všetkých myofibrilách svalového vlákna , takže po svalovom vlákne prebieha jednotná kontrakčná vlna.  

- Jednotlivé svalové vlákna sú navzájom spojené väzivom. Niekoľko svalových vlákien (10-100) sa 
pomocou svalového väziva spája do primárnych zväzkov (svalových snopčekov). Niekoľko 

primárnych zväzkov sa spája svalovým väzivom do sekundárnych zväzkov. Niekoľko sekundárnych 
zväzkov sa spája do svalového snopca. Niekoľko svalových snopcov tvorí sval. Primárne a sekundárne 

zväzky sú obalené a spájané navzájom svalovým väzivom, ktoré sa nazýva osvalie (perimysium). 
 



 

 

 

 

 
Na svale sa rozlišuje: 
• začiatok – odstup svalu je časť, ktorou je sval pomocou šľachy pripojený na kosť 
• hlava svalu –mäsitá časť, ktorou pokračuje začiatok svalu 
• bruško svalu – najširší úsek svalu , ktorý pokračuje do zúženej časti 
• chvost svalu - zúžená časť svalu 
• úpon svalu – pripojenie svalu ku kosti pomocou šľachy,je pohyblivejší ako odstup svalu 
 

 

 

Na svalu se rozeznávajú funkčné a tvarové úseky:  
začiatek - origo – 1 - část, kterou je sval pomocí šlachy připojen ke kosti  

hlava svalu - caput musculi – 2 - masitá část, kterou začáteční úsek pokračuje 
bříško svalové - venter musculi – 3 - nejširší úsek svalu, který pokračuje ve zúženou část (označována též jako 

Cauda musculi – 4 )  
 



Fyzikálne vlastnosti kostrového svalu 
Pružnosť svalu znamená, že počas svalovej kontrakcie sa skráti a po ukončení kontrakcie dochádza k relaxácii, 
ochabnutiu svalu ( čo sa prejaví poklesom napätia v svale a vrátením sa svalu na svoju pôvodnú dĺžku ). Pevnosť 

svalu sa pohybuje v rozmedzí 4-12 kg na 1cm2 kolmého prierezu svalov. 
 

Fyziologické vlastnosti kostrového svalu 
Kostrový sval je dráždivý a schopný kontrakcie. Normálnym podnetom na svalovú kontrakciu je nervový 

vzruch. Kontrakcia svalového vlákna prebieha podľa zákona všetko alebo nič , t.j. svalové vlákno sa po 
podráždení prahovým podnetom kontrahuje maximálne. Svalové vlákno nie je schopné sa kontrahovať rôznou 

intenzitou, buď sa kontrahuje maximálne ( na prahový a nadprahový podnet ) alebo vôbec (na podprahový 
podnet nereaguje). Po ukončení kontrakcie sa svalové vlákno nedokáže aktívne vrátiť na svoju pôvodnú dĺžku , 

dôjde iba k uvoľneniu zvýšeného svalového napätia , čím sa svalové vlákno vráti na pôvodnú dĺžku. Kostrový 
sval má schopnosť skrátiť sa o 30-50% dĺžky svalového vlákna. 

 

Svalová kontrakcia  
-  Izotonická- mení sa dĺžka svalu bez zmeny napätia svalu. 
• A, koncentrická – sval sa skracuje. 

• B, excentrická – sval sa predlžuje- brzdenie . 
       -      Izometrická – mení sa napätie svalu bez zmeny dĺžky svalu , vzostup napätia zodpovedá hmotnosti 

alebo odporu predmetu alebo prekonávanému odporu. 
- Auxotónia - mení sa dĺžka svalu aj jeho napätie 

 
 

Svalové väzivo 
 

- Endomysium spája vo zväzkoch jednotlivé svalové vlákna, umožňuje posuny svalových vlákien medzi 
sebou. U trénovaného svalu je viac uhladené a kladie menší odpor pri činnosti svalových vlákien. 

- Perimysium – osvalie obaľuje a spája jednotlivé primárne a sekundárne zväzky. 
-  Šlacha – tendo  je zväzok rovnobežne usporiadaných kolagénových vlákien navzájom spojených 

väzivom - ide o veľmi pevné, tuhé väzivo. Prekrvenie šľachy je slabé - je belavej farby. Prechod 
svalových vlákien do šľachy sa uskutočňuje prostredníctvom väziva ( väzivo svalu prechádza do väziva 

šľachy). Šľacha zabezpečuje odstup a úpon svalu. Na kosť sa šľacha pripája šikmo tak, že väzivo 
šľachy zrastá s okosticou a kolagénové vlákna pokračujú do kosti. Ťah svalu sa pri kontrakcii plynulo 

prenáša najprv na väzivo šľachy , až potom na kolagénové vlákna. Tým je zabezpečená nielen obrovská 
mechanická pevnosť úponu ( skôr sa pretrhne sval, než sa vytrhne šľacha v mieste úponu) , ale aj 

pružný, elastický prenos sily na kosti. Povrch šľachy je chránený šľachovými pošvami. 
-  Šľachové telieska (vretienka) registrujú zmeny svalového napätia. Sú uložené v šľachách v blízkosti 

úponu svalu v sérii s pracovnými svalovými vláknami. Po zvýšení svalového napätia v dôsledku 
svalovej kontrakcie sa šľachové telieska podráždia, vzniknutý vzruch sa šíri senzitívnymi vláknami do 

miechy, kde prostredníctvom interneurónov vzniká útlm motoneurónov vlastného svalu a synergistov 
(ochrana svalu a šľachy pred poškodením z preťaženia) a súčasne sa aktivujú motoneuróny 



antagonistov. Šľachové telieska sa aktivujú pri svalovej kontrakcii a následne spôsobia svalovú 

relaxáciu. 
 

 
 

- Pomocné svalové zariadenia 
• svalové pokrývky - fascie sú väzivové blany, ktoré obaľujú jednotlivé svaly alebo skupinu svalov. 
• šľachové pošvy – sú trubicovité útvary , ktoré obaľujú a pridržujú šľachu ku kostenému podkladu. 

Vonkajšia vrstva šľachových pošiev je z kolagénového väziva a vnútorná z blany , ktorá produkuje 
maz. Uľahčujú kĺzanie šľachy a chránia šľachu pred poškodením o kostené časti pri svalovej činnosti. 

Pri preťažení alebo úraze dochádza k poškodeniu šľachovej pošvy (tendinopatia, tendovaginitis). 
• mazové vačky - burzy sú vakovité útvary s podobnou štruktúrou ako šľachové pošvy. Sú lokalizované 

na miestach, kde sa sval alebo šľacha opiera o tvrdý podklad kosti. Chránia sval a šľachu pri ich 
činnosti pred poškodením a umožňujú im voľný pohyb. 

• Svalové cievy zabezpečujú výživu svalov. Do každého svalu vstupujú vetvičky tepien, ktoré 
privádzajú okysličenú krv so živinami , vo svale sa vetvia na terminálne riečisko - bohatú vlásočnicovú 

sieť a zo svalu sa odkysličená krv a splodiny metabolizmu odvádzajú vetvičkami žiliek. Prekrvenie 
svalov v pokoji je nízke, po zahájení svalovej činnosti sa niekoľkonásobne. 

 

Inervácia svalov 
Nervové vlákna , ktoré vstupujú do svalov sú trojakého druhu: motorické, senzitívne a autonómne. 
 

Motorické vlákna  
Motorické vlákna vychádzajú z alfa motoneurónov mechy. Každé motorické vlákno sa vo svalovom 

tkanive v blízkosti svalových vlákien vetví. Každá vetvička každého motorického vlákna sa spája so 
svalovým vláknom prostredníctvom nervosvalovej platničky. Mediátorom prenosu vzruchu na 

nervosvalovej platničke je chemická látka- acetylcholín. Motorické vlákna vedú vzruch , ktorý 
zabezpečuje svalovú kontrakciu. 

 

Motorická jednotka 
Je základnou funkčnou jednotkou svalu. Je súbor svalových vlákien inervovaných jedným alfa 
motoneurónom. Takže z jedného alfa motoneurónu prostredníctvom motorického nervového vlákna sa 

inervuje niekoľko nervosvalových platničiek. Motorické platničky sú najmenšie vo svaloch 
zabezpečujúcich jemnú motoriku napr. v okohybných svaloch ( jedno motorické nervové vlákno 



inervuje 8- 12 svalových vlákien) a najväčšie vo svaloch DK ( jedno motorické vlákno inervuje 

niekoľko sto svalových vlákien). Čím sú pohyby presnejšie a jemnejšie , tým musia byť presnejšie 
riadené, preto pri svaloch zabezpečujúcich jemnú motoriku musí byť menšia motorická jednotka. Do 

svalových vretienok prichádzajú nervové vlákna z gama motoneurónov, ktoré vyvolávajú kontrakciu 
svalových vlákien vo svalových vretienkach. 

 
 

 

Senzitívne vlákna 
Vychádzajú zo špecializovaných receptorov - svalových vretienok a šľachových teliesok , vedú vzruch do CNS.  
 

Biochemické zloženie kostrového svalu 
Svalové tkanivo obsahuje 75% vody, 20% bielkovín ,1% minerálnych látok a zvyšok pripadá na svalový 

glykogén, ATP, CP a myoglobín. 
 

Rast a regenerácia svalov 
• Do hrúbky rastie sval hrubnutím svalových vlákien – hypertrofia. 

• Do dĺžky rastie sval prikladaním svalových vlákien na koncoch. 
• Regeneračná schopnosť svalov sa za normálnych okolností neuplatňuje. 

• Počet svalových vlákien sa po narodení nemení. 
• Pri regenerácii natrhnutého svalu sa sval hojí väzivovou nepružnou jazvou. 

• Vekom dochádza medzi svalovými vláknami k zmnoženiu tuku, atrofii svalových vlákien a k strate pružnosti 
svalu. 

 

Delenie svalov 
• Agonista je sval, ktorý je iniciátorom pohybu v určitom smere 
• Anatagonisti sú svaly, ktoré vykonávajú protichodný opačný pohyb 

• Synergisti sú svaly, ktoré sa zúčastňujú na pohybe vykonávanom agonistom. 

 



Typy svalových vlákien 

Svalové vlákna zastúpené vo svale nie sú rovnaké. Rozlišujeme svalové vlákna biele a svalové vlákna červené 
(základné rozdelenie). V tom istom svale môžu byť zastúpené oba typy vlákien: 

• Červené alebo pomalé vlákna obsahujú veľké množstvo mitochondrií, čo znamená, že tieto svaly 
využívajú energiu respiračného cyklu. Tieto svalové vlákna reagujú na podnet pomalšie, ale kontrakčná 
vlna pretrváva dlhšie. 

• Biele alebo rýchle vlákna obsahujú glykolytické enzýmy, čo poukazuje na to, že získavajú energiu 
glykolýzou za vzniku kyseliny mliečnej. Sú schopné reagovať rýchlejšie, ale skoro sa unavia. 

 

 

 

 

http://sk.wikipedia.org/wiki/Mitochondria
http://sk.wikipedia.org/wiki/Krebsov_cyklus
http://sk.wikipedia.org/wiki/Glykol%C3%BDza
http://sk.wikipedia.org/wiki/Enz%C3%BDm
http://sk.wikipedia.org/wiki/Kyselina_mlie%C4%8Dna


 

 

 

 

Podľa funkcie, akú sval vykonáva, rozoznávame: 

• ohýbače (flexory) 

• rozširovače (dilatátory) 

• vystierače (extenzory) 

• priťahovače (adduktory) 

• zvierače (sfinktery) 

• odťahovače (abduktory) 



Prehľad najdôležitejších svalov ľudského tela 

Svaly hlavy 

 

 

Tvoria dve funkčné skupiny: žuvacie a mimické svaly. 

Žuvacie svaly  sa začínajú na kostiach mozgovej časti lebky a po preklenutí spánkovo sánkového kĺbu sa 

upínajú na sánku, ktorou pohybujú. Majú za úlohu pohybovať sánkou.  

- Patria k nim spánkový sval (musculus temporalis),  

 

- žuvací sval (m. masseter)   

- dva krídlové svaly (m. pterygoidei). 

 

Mimické svaly smerujú od lebkových kostí  a sa pripájajú na kožu tváre. Pri kontrakcii pohybujú kožou a 

dodávajú tvári výraz. Patria k nim  



- očný kruhový sval (m. orbicularis oculi),  

 

- ústny kruhový sval (m. orbicularis oris),  

 

- trubačský sval (m. buccinator) a ďalšie menšie svaly. 

 

Svaly krku 
 

Tvorí skupina svalov hĺbkovo  uložených pred chrbticou.Táto skupina svalov zabezpečuje úklony a predklony 
hlavy. Sú uložené do niekoľkých vrstiev. Najvýraznejšími sú  

- pravý a ľavý kývač hlavy (m. sternocleidomastoideus) – začína na manubriu sterna a claviculi a 
upína sa na bradavkovitom výbežku klinovej kosti, zakláňa hlavu a stáča ju do strany. 

 

 

- Šikmé svaly ( mm. scaleni ) – uplatňujú sa ako pomocné vdychové svaly a pohybujú chrbticou 



 

- Nadjazylkové svaly – vytvárajú dno ústnej dutiny, dvíhajú hrtan a sťahujú sánku 

 

- Podjazylkové svaly- priťahujú hrtan a jazylku smerom nadol  

Svaly hrudníka 

Sú tiež uložené vo vrstvách. Vonkajšia vrstva spája hornú končatinu s hrudníkom a vnútorná vrstva tvorí svaly 

steny hrudníka. K vonkajšej vrstve patria :  

-  veľký prsný sval (m. pectoralis major)- priťahuje pažu k hrudníku , účastní sa na vdychu a je 

pomocným dýchacím svalom 

-  malý prsný sval (m. p. minor) – uplatňuje sa pri predpažení a pri vdychu a  

 

predný pílovitý sval (m. serratus anterior) - je pomocný dýchací sval  

 



Svaly steny hrudníka tvoria vonkajšie a vnútorné medzirebrové svaly (m. intercostales).  – vonkajšie sa 

zúčastňujú pri vdychu a vnútorné majú význam pri výdychu 

 

- Kontrakciou vonkajších medzirebrových svalov sa dvíhajú rebrá, sú to teda svaly vdychové.  

- Vnútorné medzirebrové svaly sú výdychové, sťahujú rebrá na pôvodné miesto. 

Svaly brucha 

Sú to ploché  doskovité svaly, ktoré tvoria stenu brušnej dutiny. Rozprestierajú sa medzi dolným okrajom 

hrudníka a hornými okrajmi panvových kostí. 

Bočnú brušnú stenu tvorí:  

-  vonkajší a vnútorný šikmý sval brucha (m. obliquus abdominis externus et internus) 

 –  Podieľajú sa na predklone a otáčaní trupu 

 

 

- dolnú časť vonkajšieho šikmého brušného svalu tvorí tenká plochá šľacha, ktorá sa spodným okrajom 

upína na horný predný výbežok lopaty bedrovej kosti a k hrboľu lonovej kosti. Tento okraj vonkajšieho 

šikmého svalu sa nazýva slabinový väz ( ligamentum ingvinale ) . Tvorí hranicu medzi brušnou stenou 

a stehnom. Nad väzom je brušná stena zoslabená v slabinovom kanáli ( canalis ingvinalis ), v ktorom 

u mužov prechádza do semenného povrazca a u ženy jeden z väzov upevňuje maternicu.  

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/f/f2/Gray411.p
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/f/f2/Gray411.p�


  

 

-  priečny sval brucha (m. transversus) – podieľa sa na brušnom lise.  

 

 

 

Strednú  časť steny vpredu dotvárajú :  

Priame svaly brucha  ( m. recti  ) v stredovej čiare sa spájajú väzivovým pásom ( linea alba ) , v ktorom je 

pupočná jazva. podieľa sa na predklone a brušnom lise  

 

 

 

 

Zadný úsek brušnej stany pri chrbtici dopĺňa:  

-  Štvorhranný bedrový sval  ( m. quadratus lumborum ) – ohýba a napriamuje chrbticu  

 

 

Svaly chrbta 
 

- Zabezpečujú otáčanie, záklon, vzpriamovanie chrbtice, a tým ja udržiavanie vzpriameného držania tela. 



- Sú uložené v niekoľkých vrstvách pozdĺž chrbtice. Povrchovo sú uložené napr. lichobežníkový sval 

(m. trapezius)  - plochý sval, ktorý zaisťuje polohu lopatky pri pohybe HK 

 

-  najširší sval chrbta (m. latissimus dorsi) – otáča pažu dovnútra, paža sa pripažuje a zapažuje  

 

- Pod ním sú uložené zadné pílovité svaly (m. serratus posterior) – pomocné dýchacie svaly 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Svaly hornej končatiny 

Sú veľmi početné a tvoria ich svaly ramena, svaly predlaktia a svaly ruky. K svalom ramena patria deltový sval 

(m. deltoideus), podlopatkový sval (m. subscapularis), dvojhlavý sval ramena (m. biceps brachii), trojhlavý sval 

ramena (m. triceps brachii). Medzi svaly predlaktia patria lakťový ohýbač zápästia (m. flexor carpi radialis), 

ramennovretenný sval (m. brachioradialis). Svaly ruky sú drobné a zabezpečujú presné pohyby prstov. 

Svaly dolnej končatiny 

Umožňujú chôdzu. Tvoria ich štyri skupiny: bedrové svaly, stehnové svaly, svaly predkolenia, svaly nohy. 

Bedrové svaly zabezpečujú pohyb v bedrovom kĺbe. K nim patria bedrovodriekový sval (m. iliopsoas), najväčší 

sedací sval (m. glutaeus maximus), stredný sedací sval (m. glutaeus medius) a najmenší sedací sval (m. glutaeus 

minimus). 



Stehnové svaly zabezpečujú pohyb v kolennom a bedrovom kĺbe. K nim patria štvorhlavý sval stehna (m. 

quadriceps femoris), krajčírsky sval (m. sartorius), dvojhlavý sval stehna (m. biceps femoris), poloblanitý sval 

(m. semimembranosus) a pološľachovitý sval (m. semitendinosus). 

Svaly predkolenia pohybujú nohou a prstami. Patria k nim predný píšťalový sval (m. tibialis anterior), 

vystierače palca (m. extensor digitorum), trojhlavý sval lýtka (m. triceps surae). Trojhlavý sval lýtka sa pripája 

na pätovú kosť Achilovou šľachou. 

Svaly nohy. K nim patria svalové skupiny palca, malíčka a kĺbové svaly nohy. Zabezpečujú klenbu nohy. 

Hladké svaly 

Hladké svalstvo sa skladá z buniek vretenovitého tvaru, ktoré nemajú zreteľnú povrchovú membránu, ale 

membrána sa tvorí okolo viacerých vláken. Vlákna sú vzájomne usporiadané do zväzkov. Sú ovládané 

autonómnymi nervami a rôznymi hormónmi, ich činnosť neovplyvňujeme vôľou. Spôsobujú zužovanie ciev, 

pohyby žalúdka a čriev - peristaltiku, ovládajú priesvit priedušiek, vyprázdňovanie močového mechúra, 

vytláčanie plodu z maternice. Hladké svaly sú i v dúhovke - zrenicový reflex, patrí sem i akomodačný sval, 

ktorý spôsobuje vyklenutie očnej šošovky. Sťahy hladkých svalov sú pomalšie, slabšie a vytrvalejšie ako 

kostrových svalov. 

Srdcový sval 

Stavba srdcového svalu (myokard) je pri pozorovaní pod mikroskopom rovnaká ako u kostrového svalu, ale s 

tým rozdielom, že vlákna sú usporiadané priečne. Bunky myokardu obsahujú okrem svalového tkaniva aj vodivé 

bunky, ktoré zabezpečujú neustále sťahy srdca. Je to tzv. prevodový systém srdca. Srdcový sval sa vyznačuje 

nepretržitou prácou nezávislou od vôle človeka. 
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