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3 typy svalů: 
1. svaly příčně pruhované:  

 - složeny z jednotlivých vláken 

 - upínají se na kostru  

 - umožňují pohyb 

 - ovládáme je vůlí 

(v mikroskopu 

se jeví jako 

pruhované) 
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2. srdeční sval: 

 - buňky propojené (soubuní) – rychlé 

šíření vzruchu – stahují se najednou 

 - nemůžeme ovládat vůlí 

srdce 
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3. hladký sval: 

 - pohyb vnitřních orgánů 

 - neovládáme vůlí 

(stěny cév, pokožka, trávicí trubice) 
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žaludek 



Stavba svalu 
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SVALOVÉ BŘÍŠKO 

ŠLACHA  
(tvoří svalový úpon) 

SVALOVÉ SNOPCE 



Při pohybu působí svaly proti sobě – jeden se 

natahuje, druhý se zkracuje. 
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Anatomie svalu 

svalová buňka  –  svalová vlákna – svalové 

snopečky – svalové snopce – sval 

SVALOVÝ 

SNOPEC 

SVALOVÝ 

SNOPEČEK SVALOVÁ 

POVÁZKA 

(na povrchu) 

SVALOVÉ 

VLÁKNO 
ŠLACHA 
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Základní kosterní svaly 
hlava: obličejové svaly mimické 
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krk: zdvihač hlavy 
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trup – zadní strana: trapézový sval 
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trup: široký sval zádový 

Široký sval zádový 
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trup – přední strana: velký prsní sval 
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trup: přímý sval břišní 

14 



trup: šikmé svaly břišní 
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horní končetina: sval deltový 
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horní končetina: dvojhlavý sval pažní – 
biceps 
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trojhlavý sval pažní – triceps 
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svaly předloktí 

Natahovače  

a ohybače prstů 
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dolní končetina – zadní strana: 

velký sval hýžďový 
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dvouhlavý sval stehenní 
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dolní končetina – přední strana:  

čtyřhlavý sval stehenní 
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dolní končetina: sval krejčovský 
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dolní končetina: trojhlavý sval lýtkový 

přechází v Achillovu 

šlachu 
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Všechny uveřejněné odkazy [cit. 2011-12-01]. Dostupné pod licencí Creative Commons na WWW: 

 
1) <http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Skeletal_muscle_-_longitudinal_section.jpg> 

3) <http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Glatte_Muskelzellen.jpg> 

5) <http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Head_ap_anatomy.jpg> 

6) <http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Anatomy_and_physiology_of_animals_Antagonistic_muscles,_flexion%26tension.jpg> 

7) <http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Musculus_diagram.svg> 

9) <http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Bauplan_der_Skelettmuskulatur.svg> 

10) <http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Anatomy_and_physiology_of_animals_Structure_of_a_muscle.jpg> 

11) <http://en.wikipedia.org/wiki/File:Trapezius.png> 

13) <http://en.wikipedia.org/wiki/File:Pectoralis_major.png> 

14) <http://en.wikipedia.org/wiki/File:Rectus_abdominis.png> 

16) <http://en.wikipedia.org/wiki/File:Deltoideus.png> 

17) <http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Triceps_brachii.png> 

20) <http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Gluteus_maximus.png> 

21) <http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Muscle_gracile.png> 

24) <http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Gastrocnemius_he.png> 

 

 

Všechny uveřejněné odkazy [cit. 2011-12-01]. Dostupné pod licencí Public domain na WWW: 
 

2) <http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Heart-and-lungs.jpg> 

4) <http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Gray1050.png> 

8) <http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Sternocleidomastoideus.png> 

12) <http://en.wikipedia.org/wiki/File:Latissimus_dorsi_.PNG> 

15) <http://en.wikipedia.org/wiki/File:Gray392.png> 

18) <http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Arm_muscles_front_deep.png> 

19) <http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Musculus_abductor_digiti_minimi_%28Hand%29.png> 

22) <http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Biceps_femoris_muscle_long_head.PNG> 

23) <http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Sartorius_muscle.png> 

Zdroje obrázků: 
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