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SVALU



SVALY:

PRIEČNE PRUHOVANÉ 

1. KOSTROVÉ
Upénajú sa na kostru pomocou šliach
Skladajú sa z mnohých svalových buniek – svalových vlákien
Inervácia prostredníctvom axónov motoneurónov
Umožňujú vôľové riadenie pohyby a správanie

2. SRDCOVÝ
Kontrahuje sa automaticky bez inervácie 
Autonómny nervový systém zrýchľuje (sympatikus) alebo
spomaľuje (parasympatikus) srdcovú aktivitu

HLADKÉ

Tráviaci trakt– peristaltika
artérie – periférna rezistencia and krvný tlak
iris – riadenie vstupu svetla na retinu



SENZORICKÝ ODDIEL CNS

Sídli v primárnej senzorickej kôre

(gyrus postcentralis

v parietálnom - temennom 

laloku mozgu)

MOTORICKÝ ODDIEL CNS

Sídli v primárnej motorickej kôre

(gyrus praecentralis 

vo frontálnom - čelovom mozgovom laloku)



MOTORICKÉ

DRÁHY

Pyramídová dráha
• priame prepojenie 

• motorickej kôry so

• svalmi cez motorickú

• platničku

• tractus corticospinalis

Extrapyramídová

dráha
• prepojenie cez 

• bazálne gangliá,

• talamus, mozoček,

• mozgový kmeň

• tractus reticulospinalis

• tractus rubrospinalis 



Chránená v chrbticovom kanáli

Zložená zo sivej hmoty – neurónov v
tvare motýľa a bielej hmoty – nervových
vlákien

Predné rohy – výstup motorických
spinálnych (miechových) nervov
zásobujúcich orgány
z motorických nervových buniek
Alfa-neuróny
Gama-neuróny

Zadné rohy – vstup senzorických
spinálnych (miechových) nervov
informujúcich o periférii

MIECHA

Prierez miechy

MEDZISTAVCOVÁ 

PLATNIČKA

MIECHA

SPINÁLNE 

NERVY

ANULUS 

FIBROSUS



MIECHA – MIECHOVÉ NERVY

Spinálne nervy – 20 párov medzi 
mozgovým kmeňom a 12. 
hrudným stavcom

Cauda equina – 11 párov spinálnych 
nervov od 1. driekového stavca 
po koniec miechy

Spinálne nervy inervujú perifériu tela podľa 
miechových segmentov, z ktorých vychádzajú



• Typy nervových 
vlákien: 

• A alfa – hrubé, rýchle  
do 120 m/s,  pohyb

• A beta – tenšie, do 70 
m/s,  dotyk, tlak

• A gama – tenšie, do 30 
m/s, svalový tonus

• A delta – tenšie, do 30 
m/s, bolesť, teplo

• B – tenké a pomalé, 2 
m/s,  autonómne vlákna

• C – tenké a pomalé,  
autonómne vlákna, 
bolesť

je zložený z množstva axónov 
eferentných (od centra na 
perifériu) aj aferentných (z 
periférie do centra) neurónov, 
myelínových obalov a 
väzivového tkaniva

PERIFÉRNY NERV



Spojenie miechy s mozgom zabezpečujú
miechové dráhy organizované v zväzkoch
(funiculus)
Ascendentné dráhy (vedú informácie z
periférie do mozgu):
1) Tractus spinothalamicus anterior

(hrubý dotyk, tlak)

2) Tractus spinothalamicus lateralis
(bolesť teplo)

3) Fasciculus gracilis (senzorické vnemy z 

kože, svalov, šliach, kĺbov – jemný tlak a 

dotyk, pohyb)

Descendentné dráhy (vedú informácie z mozgu na perifériu):
1) Tractus corticospinalis (pyramídová dráha – vedie pokyny z motorickej kôry 

bez prerušenia do miechy na alfamotoneuróny – odtiaľ periférnym nervom ku 
svalom)

2) Tractus vestibulospinalis (extrapyramídová dráha – vedie informácie o polohe 

tela)

3) Tractus reticulospinalis (extrapyramídová – vedie informácie o polohe tela a 

stave svalov)

MIECHA – MIECHOVÉ DRÁHY



MOTORICKÉ HLAVOVÉ NERVY
Vychádzajú z motorických jadier 
v mozgovom kmeni (podobné motorickým 
bunkám v predných rohoch miechy)
Končia tu vlákna pyramídovej dráhy, kt.
vychádzajú z mozgovej kôry (motorický 
homunkulus)
Dráždenie vyvoláva kŕč, spasmus svalov, 
ktoré inervujú
Poškodenie vyvoláva obrnu svalov, ktoré
inervujú

SENZORICKÉ HLAVOVÉ NERVY
Odvádzajú nervové vzruchy z receptorov 
zmyslových orgánov (zrak, sluch, čuch, chuť)
Poškodením funkcie vzniká porucha 
príslušnej zmyslovej funkcie

SENZITÍVNE HLAVOVÉ NERVY
Odvádzajú informácie z periférie tela (kože)
do mozgovej kôry (gyrus postcentralis –
senzorický homunkulus)
Poškodením vnikajú hypestézie
Dráždením vznikajú hyperestézie, parestézie,
bolesť

HLAVOVÉ NERVY



HLAVOVÉ NERVY
NERVI CRANIALES

I. N. olfactorius – čuchový, senzorický

II. N. opticus – zrakový, senzorický

III. N. oculomotorius – motorický 

a vegetatívny

IV. N. trochlearis – kladkový, motorický

V. N. trigeminus – trojklanný, zmiešaný

VI. N. abducens – odťahujúci, motorický

VII. N. facialis – tvárový, zmiešaný

VIII. N. statoacusticus –
rovnovážnosluchový, senzorický                                       

IX. N. glossopharyngeus –
jazykovohltanový,  zmiešaný

X. N. vagus – blúdivý, zmiešaný

XI. N. accessorius – vedľajší, motorický

XII. N. hypoglossus – podjazykový,

motorický



MOTORICKÁ PLATNIČKA – NEUROMUSKULÁRNE 
SPOJENIE
Motorická platnička=

modifikovaná excitačná chemická

synapsa

EXCITÁCIA SVALU

1. Akčný potenciál z alfa-motoneurónu

miechy príde na 

presynaptickú membránu

2. Vyplavenie acetylcholínu

(excitačný mediátor)

3. Účinok ACH na receptoroch

postsynaptickej membrány 

(potenciál motorickej platničky)–

4.Ak je depolarizácia prahová -

depolarizácia svalovej membrány

-svalový vzruch (AP svalu)

za 2 ms nastáva kontrakcia svalu





MOTORICKÁ PLATNIČKA – NEUROMUSKULÁRNE SPOJENIE



SVALOVÁ BUNKA - VLÁKNO

JADRÁ

MITOCHONDRIE

MYOFIBRILY

ZVAZOK SVAL. VLÁKIEN

MOTONEURÓN

SVAL   

AKTÍN

MZOZÍN

MYOFILAMENTY



sarkolema

Terminálne cisterny (zelené)

sarkoplazmatického retikula

v strede transverzálny tubulus

(žltý)

Sarkoplazmatické

retikulum

mitochondrie

myofibrily

A prúžok

I prúžok

Z línia

SVALOVÁ BUNKA – SVALOVÉ VLÁKNO





RELAXOVANÁ SARKOMÉRA

KONTRAHOVANÁ SARKOMÉRA

AKTÍNOVÉ VLÁKNO

MYOZÍNOVÉ VLÁKNO

AKTÍNOVÉ VLÁKNO       OHNUTIE MYOZÍNOVEJ HLAVY     ODDELENIE MYOZÍNU OD AKTŃU   SPOJENIE OBOCH

POSÚVANIE AKTÍNOVÝCH

VLÁKIEN PO MYOZÍNOVÝCH

VLÁKNACH V KAŹDEJ SARKOMÉRE

JE PODSTATOU KONTRAKCIE

KOSTROVÉHO SVALU



sarkoméra

actín

PRÁCA KOSTROVÝCH 

SVALOV

• Príchod akčných 
potenciálov na 

motorickú platničku 
(modifikovaná synapsa) 
prostredníctvom 
axónov vychádzajúcich 
z motoneurónov v 
mieche

• Excitácia
(depolarizácia) svalovej 
membrány, vyplavenie 
Ca iónov, odblokovanie 
relaxačných bielkovín, 
ktoré „držia od seba“ 
aktín a myozín

• Spojenie aktínových 
molekúl s myozínovými 
hlavicami (spotreba 
energie) spôsobí 
posunutie hlavíc 
myozínu (aj aktínových 
molekúl) z oboch strán 
do stredu sarkoméry –
svalová kontrakcia

myozín



VZŤAH MEDZI DĹŽKOU A NAPÄTÍM SVALU

Svalová sila závisí od: 

- Počtu stimulovaných  

svalových vlákien 

- Hrúbky svalových vlákien 
(hrubšie majú viac myofibríl)

- Pokojovej dĺžky svalových 

vlákien

Ideálna pokojová dĺžka je medzi 

100% a 120% (2,0 – 2,25 

mikrometrov), dosiahne sa pri 

nej najväčšie relatívne napätie 

(udržiava sa reflexne)



• Motoneurón v mieche spúšťa 
svalovú kontrakciu cez akčné 
potenciály, ktoré sa šíria po jeho 
axóne až na svalovú membránu 
svalových buniek (vlákien), ktoré 
tvoria motorickú jednotku.

• Jeden axón motoneurónu sa vetví 
do terminálov (3 – 100-ky), ktoré 
končia na motorickej platničke 
každého svalového vlákna.

• Malé motorické jednotky – malé 
motoneuróny, málo svalových 
vlákien (10-tky), veľmi aktívne, 
(okohybné svaly)

• Veľké motorické jednotky – veľké 
motoneuróny, veľa svalových 
vlákien (100-ky), postupne zapájané 
pri veľkej svalovej námahe, 
(chrbtové svalstvo)

MOTORICKÁ JEDNOTKA
Súbor svalových vlákien, ktoré sú inervované jedným motoneuronóm 

v mieche a z neho vychádzajúcim nervovým vláknom



Svalová sumácia

Svalové trhnutia

superpozícia

Sumácia, pri zapájaní viacerých 

Motorických jednotiek 



MECHANIKA SVALOVEJ KONTRAKCIE

Pre vykonávanie svalových pohybov v určitom čase – sumácia svalových trhnutí

Uskutočňuje sa dvoma spôsobmi:

A)Priestorová sumácia (viacerých motorických jednotiek)

Pri malom signále z CNS – zapojenie malých MJ

Pri veľkom signále z CNS – postupné zapojenie väčších až veľkých MJ svalu

(veľké MJ majú až 50x väčšiu silu kontrakcie)

B) Frekvenčná sumácia - TETANUS

Každá ďalšia kontrakcia svalu nastupuje pred relaxáciou predchádzajúcej kontrakcie

Nasledujúca kontrakcia silou navyšuje predchádzajúcu a toto navýšenie je priamo

úmerné frekvencii podnetov - PILKOVITÝ TETANUS

Pri kritickej hodnote frekvencie sa následné kontrakcie spoja – HLADKÝ TETANUS 



AP kostrového svalu trvá 

cca 2 ms, po latencii nasleduje

uvoľnenie Ca iónov zo 

sarkoplazmatického retikula a 

kontrakcia.

Pri jednorázovom trhnutí sa po 

vyvolaní AP Ca ióny vracajú späť 

do tubulov.

Pri tetanickej kontrakcii pretrváva

zvýšená koncentrácia Ca iónov v

myoplazme opakovaním podnetov

(pri vysokej frekvencii podnetov)

pričom nenastáva relaxácia svalu, 

ale nasledujúci podnet spôsobí

superpozíciu až tetanus.

PRETRVÁVAJÚCA SVALOVÁ KONTRAKCIA – TETANICKÁ KONTRAKCIA



SVALOVÉ 

TRHNUTIE

AKČNÝ

POTENCIÁL

PILKOVITÝ A HLADKÝ TETANUS



AKČNÝ POTENCIÁL A KONTRAKCIA KARDIOMYOCYTU

AP srdcového svalu –

otvorenie Na kanálov, 

inaktiváciu Na kanálov 

sprevádza otvorenie Ca++ 

kanálov spolu s K+ kanálmi. 

Ustanovenie rovnovážneho 

stavu medzi vstupom Ca++ a 

výstupom K+ z kardiomyocytu 

vytvára plateau (cca 150 ms). 

Uzatvorením Ca kanálov sa 

končí fáza plateau a nastáva 

repolarizácia.

Jednorázové svalové trhnutie 

trvá približne rovnaký čas ako 

AP a refraktérna perióda končí 

pri relaxácii svalovej bunky, čo 

neumožňuje tetanickú 

kontrakciu srdcového svalu –

prevencia proti zlyhaniu srdca 

ako pumpy



LÁTKY OVPLYVŇUJÚCE PRENOS NA NEUROMUSKULÁRNEJ PLATNIČKE

1) Látky s ACH účinkom - NIKOTÍN 
majú rovnaký účinok ako ACH
ACH-esteráza nie je účinná, preto ich aktivita pretrváva dlhšie
ako aktivita ACH

2) Látky blokujúce neuromuskulárny prenos – KURARE
zabraňujú prenosu impulzov na neuromuskulárnej platničke 
kompetícia s ACH na receptroch

3) Látky inaktivujúce acetylcholinesterázu - FYZOSTIGMÍN, NEOSTIGMÍN
koncentrácia ACH stúpa s každýmˇnasledujúcim nervovým vzruchom,
akumulácia ACH - „nervový“ bojový plyn – kŕče

MYASTENIA GRAVIS
– autoimúnne ochorenie, pecienti majú protilátky proti vlastným ACH 
receptorom – platničkové potenciály sú slabé – paralýza svalov
Extrémne nebezpečné pri aktivácii respiračných svalov – znemožnenie
dýchacích pohybov 
Liečba - neostigmín



SVALY ÚSTNEJ DUTINY A PODNEBIA



HLTAN  (PHARYNX)
Nosová časť – pars nasalis 

pharyngis

Ústna časť – pars oralis pharyngis

Hrtanová časť –pars laryngea 

pharyngis

Prehĺtanie:

Prvá ústna fáza – prípravná, požutie 

jedla a premiešanie so slinami

Druhá ústna fáza – sústo sa tlakom 

jazyka dostáva na koreň jazyka a na 

tvrdé podnebie

Hltanová fáza – mäkké podnebie sa 

zdvihne, uzatvorí sa vstup do nosa 

(Passavantov val)

- epiglottis uzavrie 

vchod do hrtana, aby sa nevdýchla 

potrava

Pažeráková fáza – je reflexná, jedlo 

sa dostáva do relaxovaného 

pažeráka



Podľa počtu neurónov a synaptických spojení medzi 

neurónmi v rámci reflexného oblúka:

A) Monosynaptické (dva neuróny a jedna synapsa)
Funkcia – udržiavať konštantnú dĺžku svalu

servomechanizmus)

Receptor a efektor sú vo svale (šlachovosvalové

myotatické r.)

Reflexný čas je krátky (cca 20 ms)

Príklad: patelárny reflex (obr.) 

B)    Polysynaptické (vmedzerené interneuróny)
Receptor a efektor sú v odlišných orgánoch

Dlhší reflexný čas

Funkcia : 1) lokomócia (flexorový nocicepčný reflex)

2) nutrícia (sací reflex)

3) protekcia (stierací reflex)

Vlastnosti: sumácia podprahových podnetov

závislosť reflexného času od intenzity podnetu

závislosť veľkosti reflexnej odpovede od sily 

podnetu
Príklad:  flexorový únikový reflex

KLASIFIKÁCIA REFLEXOV



ALFA- GAMA KOAKTIVÁCIA

EXTRAFUZÁLNE 

VLÁKNO

INTRAFUZÁLNE 

VLÁKNO

MEMBRÁNA SVALOVÉHO 

VRETIENKA

PRIMÁRNE AFERENTNÉ 

VLÁKNO

SEKUNDÁRNE AFERENTNÉ 

VLÁKNO

GAMA VLÁKNO

ALFA VLÁKNO









RIADENIE 

SVALOVEJ 

KONTRAKCIE

1) cez pyramídovú dráhu – alfa motoneuróny

2) cez reflexnú činnosť – svalové vretienka, šlachové telieska

3) cez extrapyramídovú dráhu – gama motoneuróny

Gama-slučka 

– aktivácia gama motoneurónu z CNS cez  extrapyramídovú dráhu

- kontrakcia intrafuzálneho vlákna v receptore

- predĺženie proprioreceptora

- reflexná aktivácia alfa motoneurónu

- kontrakcia extrafuzálnych vlákien svalu

Funkcia gama slučky

1) udržiavanie 

svalového tonusu 

počas relaxácie svalu

2)    zabezpečenie 

precíznosti a jemnosti 

svalových pohybov



Aferentné podnety zo svalových vretienok stimulujú priamo alfamotoneurón 

agonistického svalu (na obr. extenzor) a cez inhibičný interneurón inhibujú 

alfamotoneurón antagonistického svalu (na obr. flexor) na tej istej končatine 

(ipsilaterálne)

MECHANIZMUS 

RECIPROČNEJ 

INERVÁCIE 



Stimulácia planta pedis bolestivým podnetom spôsobí reflexnú aktivitu 

alfamotoneurónu flexora a recipročnú inhibíciu alfamotoneurónu extenzora 

ipsilaterálne (na strane bolestivého podnetu) = recipročná inervácia

Ten istý podnet spôsobí reflexnú inhibíciu alfamotoneurónu flexora a stimuláciu 

extenzora 

Kontralaterálne na zabezpečenie opory tela počas reflexu na bolestivý podnet 

dvojitá recipročná inervácia

SKRÍŽENÝ 

EXTENZOROVÝ 

REFLEX



GOLGIHO 

ŠLACHOVÉ 

TELIESKO

Golgiho telieska monitorujú napätie šľachy svalu (kontrakcia alebo napätie 

svalu)

Senzorický neurón – interneurón v mieche – inhibícia alfamotoneurónu v mieche

– uvoľnenie kontrakcie alebo napätia extrafuzálnych vlákien svalu

Prevecia nadmernej svalovej kontrakcie alebo nadmerného pasívneho 

natiahnutia svalu, ktoré by mohli viesť k poškodeniu jeho úponu 



KLASIFIKÁCIA POHYBOV

LOKOMÓCIA = chôdza, beh...presuny tela v priestore

Svaly dolných končatín
Veľké motorické jednotky

MANIPULÁCIA = písanie, kreslenie, hranie na hudobných nástrojoch,

Svaly horných končatín – ruky
malé motorické jednotky, precízna gradácia svalovej kontrakcie

VERBÁLNA A NEVERBÁLNA EXPRESIA= reč, mimika...

svaly of tváre a krku v koordinácii s dýchacími svalmi

ANTIGRAVITÁCIA = zachovanie ortostatickej polohy

Svaly trupu, krku a dolných končatín – reflexné, alfa-gama koaktivácia
Veľké motorické jednotky

Hierarchická regulácia:
1) Miechové reflexy
2) Supraspinálne subkortikálne a cerebelárne centrá
3) Kortikálne centrá



TYPY SVALOVÝCH VLÁKIEN

ČERVENÉ, POMALÉ

tenšie vlákna, inervované tenšími nervovými vláknami 
viac mitochondrií, hustejšia kapilárna sieť, veľa myoglobínu 
= trvalé zásobenie kyslíkom 
zdroj energie - oxidatívna fosforylácia

Pretrvávajúca svalová kontrakcia
Svalová únava nastupuje neskôr 
(POSTURÁLNE SVALY)

BIELE, RÝCHLE

hrubšie vlákna, nízka hustota kapilár, 
Menej mitorchondrií, veľa sarkoplazmatického retikula
zdroj energie - anaeróbna glykolýza, 
Krátkotrvajúca svalová kontrakcia, 
Rýchly nástup svalovej únavy 
(BICEPS)



TYPY SVALOVEJ KONTRAKCIE 

IZOTONICKÁ
-Sval si zachováva konštantný svalový tonus
-Sval mení svoju dĺžku – skracuje sa
(prevažuje pri dvíhaní ľahkého bremena) 
IZOMETRICKÁ
-Sval si zachováva konštantnú dĺžku
-Sval mení svoj tonus – zvyšuje ho - tuhne
(prevažuje pri dvíhaní veľmi ťažkého bremena)

AUXOTONICKÁ
-Pri normálnej funkcii svalu za fyziologických okolností
-Svalový tonus a svalová dĺžka sa menia podľa aktuálnej potreby
telesného pohybu.



ENERGETIKA SVALOVEJ KONTRAKCIE





ENERGETIKA SVALOVEJ KONTRAKCIE

SVALOVÝ GLYKOGÉN MASTNÉ KYSELINY

KRVNÁ GLUKÓZA







ENERGETIKA SVALOVEJ KONTRAKCIE
ATP – zabezpečuje plnú
kontrakciu na 1-2 sekúnd
Refosforylácia ATP 
Z ADP sa deje z:

1) FOSFOKREATÍNU

stačí na 5 – 8 sekúnd 
maximálnej kontrakcie

2) GLYKOGÉN

Anaeróbna glykolýza – glykogén na pyruvát a laktát, veľmi rýchlo, 
2-3 ATP z každej molekuly glukózy oxidovanej na laktát
Stačí asi na 1 minútu maximálnej kontrakcie

Aeróbna glykolýza
95 % všetkej energie pre dlhotrvajúcu kontrakciu, v mitochondriách –
36-38 ATP z každej molekuly glukózy oxidovanej na CO2













SVALOVÁ ÚNAVA

ÚNAVA NA SYNAPSE
Neuromuskulárna depresia – na motorickej platničke – každá 
nasledujúca presynaptická stimulácia spôsobí slabšiu odpoveď na
postsynaptickej  (svalovej) membráne.

CENTRÁLNA ÚNAVA
Inhibícia na úrovni motorických neurónov (vždy predchádza celulárnu 
únavu) 
Znížená motivácia k výkonu
Vyskytuje sa najmä pri dlhotrvajúcej stereotypnej práci

CELLULÁRNA ÚNAVA
Únava svalovej bunky pre vyčerpanie energie
Nahromadenie metabolitov (laktát, nízke pH, CO2)
Fyzikálne a chemické zmeny v pracujúcich motorických jednotkách 
(efflux  K iónov, zníženie membránového potenciálu – neumožnenie
depolarizácie pri štandardnom podnete)



ZVÝŠENIE NEUROMUSKULÁRNEJ VZRUŠIVOSTI PRI HYPOKALCIÉMII

NORMÁLNE HODNOTY PLAZMATICKÉHO
KALCIA = 2,25 – 2,75 mmol/L

Kalciémia závisí od plazmatickej hl. albumínu (vyššia hladina albumínu –
vyššia hladina kalcia),  od acidobázy (nižšie pH vyššia hladina ionizovaného
kalcia)

Hypocalciémia 
Závisí od hladiny ionizovaného Ca++

Ovplyvňuje neuromuskulárnu vzrušivosť
– zvyšuje excitabilitu periférnych neurónov

Bolestivé tetanické spazmy – TETÁNIA
Objavujú sa po extrémnej fyzickej námahe a pri emočných stresoch
Hyperventilácia – respiračná alkalóza a tetánia

Na+  +  K+

Excitabilita  =  –––––––––––––––
Ca+ +   Mg+ +  H+



FYZIOLÓGIA

HLADKÉHO 

SVALU



HLADKÝ SVAL

Štruktúra bez priečneho 

pruhovania

Bunky sú tenšie a 

kratšie s jedným jadrom

(2 – 5 µm , 200- 500 µm)

Energeticky nenáročná 

kontrakcia (10 – 300- krát)

Svalové bunky sa dokážu 

veľmi roztiahnuť 

(maternica)

Svalové bunky obsahujú aktín a myozín (kontraktilné elementy)

Hrubšie myozínové vlákna, viac aktínových vlákien (1:15)

Aktínové vlákna ukotvené v uzlíkoch

Málo vyvinuté sarkoplazmatické retikulum, Ca z ECT

Vlákna aktínu nemajú troponín, ale proteíny viažúce Ca na myozínových vláknach

Pomalá degradácia ATP v myozínových hlaviciach – pomalý cyklus kontrakcie a 

relaxácie (30 – krát dlhšie ako v kostrovom)

Maximálna sila kontrakcie  4 – 6 kg/cm2 , kostrový 3 - 4 kg/cm2 

Percento skrátenia až na 30% pôvodnej dĺžky, kostrový na 65 – 75% pôvodnej dĺžky



HLADKÝ SVAL
Hladké svaly
1. Nemajú vlákna a priečne pruhovanie

2. Bunky sú vretienkové a kratšie

3. Dá sa vzrušiť aj inak ako cez nerv – prostredníctvom hormónov, miestnych 

tkanivových faktorov a pasívnym natiahnutím 

Hladký

sval

jadro

ÚRTOBNÉ (JEDNOJEDNOTKOVÉ SVALY – syncítium,

Príklad: svaly v tráviacich orgánoch

VIACJEDNOTKOVÉ SVALY – každá bunka má svoje

nervové zakončenie, precízna gradácia sťahu svalu

Príklad: svaly dúhovky



HLADKÝ SVAL

Neuromuskulárne spojenie:
Postgangliové vlákna 

autonómneho nervu 

ukončené varikozitami.

Neurotransmiter sa 

uvolňuje do priestoru v 

blízkosti svalových 

buniek.

Receptory pre 

transmiter sú po celom 

povrchu svalových 

buniek.

Transmitery:

NA, A, Ach, histamín

angiotenzín,vazopresín, 

sérotonín, oxytocín, 



HLADKÝ SVAL
Relaxovaný sval – kratší, viac mitochondrií

Menej negatívny a nestály membránový potenciál, spontánne sa mení, 

Nedá sa ovládať vôľou  

Kontrakcia hladkého svalu – pomalšia (až 300 násobne)

- frekvencia cyklov 10 – 300 krát nižšia

- silnejšia kontrakcia, väčšie skrátenie oproti relaxovanému

KONTRAHOVANÉ

UZLY
KONTRAKTILNÉ

JEDNOTKYRELAXOVANÉ

Nepravidelnosť usporiadania

kontrakčných jednotiek –

skrátenie svalu vo viacerých

smeroch, nielen pozdĺžne ako

v kostrovom svale



KOSTROVÉ SRDCOVÝ HLADKÉ

Umiestnenie Kostrové svaly Srdce Steny dutých orgánov

Funkcia Pohyb, postoj, tvorba tepla Pumpovanie krvi Pohyb stien dutých orgánov 
(peristaltika, 
premiešavanie)

Riadenie Vôľou Automaticky, autonómne Automaticky, autonómne, 
hormonálne

Prúžkovanie Áno Áno Nie

Jadro Veľa pri sarkoleme Jedno Jedno v strede bunky

Tubuly Úzke, tvoria triády so 
sarkoplazmatickým retikulom

Široké, tvoria diády so 
sarkoplazmatickým retikulom, regulujú 
vstup Ca do bunky

Chýbajú

Sarkoplazm
atické 
retikulum

Rozsiahle, skladuje a 
vyplavuje Ca

Menej rozsiahle Slabo vyvinuté

Spojenie 
buniek

Bez tesných spojení (gap 
junctions)

Interkalárne disky Viscerálne- veľa tesných 
spojení

Inde (cievy) – málo tesných 
spojení

Spôsob 
kontrakcie

Rýchle trhnutia prechádzajú 
do tetanu, stimulácia cez 
neurón

Syncitium, bez tetanu, bez únavy, 
autorytmicita

Viscerálne – autorytmicita

Inde (cievy) – individuálne 
vlákna stimulované cez 
neurón



FYZIOLÓGIA AUTONÓMNEHO 

NERVOVÉHO SYSTÉMU



SYMPATIKUSPARASYMPATIKUS

Stimuluje tvorbu 

sĺz, dilatácia pupíl

Inhibuje saliváciu

stimuluje potenie

Stimulácia činnosti

srdca

Dilatuje 

dých. cesty

Tlmí činnosť

žalúdka

Uvoľňuje adrenalín

Tlmí činnosť čriev

a tvorbu štiav

Tlmí kontrakcie močového

mechúra

Inhibuje  tvorbu sĺz 

konstrikcia pupíl

Stimuluje 

saliváciu

Inhibuje činnosť

srdca

Zužuje dých. 

cesty

Stimuluje činnosť

žalúdka

Stimuluje 

činnosť čriev

a tvorbu štiav

Stimuluje kontrakcie

močového mechúra

Miecha

Symp.

gangliá



AUTONÓMNY NERVOVÝ SYSTÉM

SCHEMATICKÝ DIAGRAM

Cervikosakrálny oddiel –

parasympatikový

Gangliá blízko 

inervovaných orgánov

Torakolumbálny oddiel

Gangliá paravertebrálne

Dreň nadobličiek –

modifikované sympatikové 

ganglion

(Ach-acetylcholín; D-

dopamín; Epi-adrenalín; 

NE- noradrenalín; N-

nikotínové receptory; M-

muscarínové receptory.)


