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Svalová soustava 1



Obecná charakteristika

- je tvořena svalovou tkání
- typ svalové tkáně: kosterní (příčně 

pruhovaná) svalovina
- základní vlastnost: je schopná stahu 

(kontrakce)
- kosterní svalovina se pomocí šlach upíná na 

kosti a umožňuje nám tak pohyb
- tvoří s kostrou jeden funkční celek



Typy svalové tkáně

1) Hladká svalovina

- tvoří vnitřní orgány
- tvoří ji jednojaderné svalové buňky
- její stah je pomalý, ale je téměř neunavitelná
- neovládáme jí vlastní vůlí



Typy svalové tkáně

2) Kosterní (příčně pruhovaná)
- tvoří podkožní a kosterní svalstvo
- základní funkční jednotkou je mnohojaderné 
svalové vlákno (pod mikroskopem na něm 
vidíme příčné pruhování)
- sval. vlákno je tvořeno bílkovinami – AKTIN a 
MYOSIN (ty umožňují stah sval. vlákna)
- stah svaloviny je rychlý, ale rychle se unavuje
- ovládáme ji vlastní vůlí



Typy svalové tkáně

3) Srdeční
- podobná svalovině kosterní
- tvoří svalovou stěnu srdce
- typická je vlastní automacie (řídí se samo)
- je neunavitená, neovládáme ji naší vůlí
- malá regenerační schopnost
- tvoří jedno až dvoujaderné buňky (tvar do 
písmene ypsilon „Y“)



Stavba kosterního svalu

- základní funkční jednotkou kosterního svalu je 
mnohojaderné svalové vlákno

- základní stavební jednotkou sval. vlákna je  
MYOFIBRILA (tvořená aktinem a myosinem)

- pomocí vaziva jsou sval. vlákna jsou pospojovány 
do sval. snopečků, ty se spojují do sval. snopců a 
ty dohromady tvoří svalová bříška

- sv. bříška se na svých koncích zužují ve šlachy (z 
vaziva) a těmi se upínají na kostru

- povrch svalu kryje vazivová blána (povázka)



Stavba kosterního svalu



Princip svalové činnosti

- podstatou svalové práce přeměna chemické energie na 
energii mechanickou (převedení chem. energie ve formě 
ATP na kontrakci sval. bílkovin)

- zásobárnou chem. energie v těle je glykogen (uložený ve 
svalech, játrech,…)

- pro sval. práci je důležitý přísun kyslíku (při práci proteče 
svalem 20x více krve než v klidu – přivádí kyslík)

- fyzická aktivita má tedy zvýšené nároky na dýchací a cévní 
soustavu – posilujeme tak tyto soustavy, zvyšujeme 
odolnost, obranyschopnost, provádíme tak prevenci mnoha 
civilizačních onemocnění (cukrovka, osteoporóza, 
onemocnění srdce)



Princip svalové činnosti



Dělení svalů

1) Podle hlavní funkce – ohybače, natahovače, 
přitahovače, odtahovače

2) Podle tvaru – kruhové, dlouhé, krátké
3) Podle počtu hlav (ukončení) – dvouhlavé, 

trojhlavé, čtyřhlavé
4) Podle výskytu – svaly hlavy, trupu, končetin



Závěrečné opakování

1) Popiš rozdíl mezi hladkou a kosterní 
svalovinou.

2) Co je to myofibrila a které bílkoviny ji tvoří?
3) Co je to povázka?
4) Podle čeho svaly dělíme?
5) Jaká látka je zásobárnou energie v těle?
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