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SvalovSvalováá soustavasoustava
ZZáákladnkladníí funkce a stavba svalufunkce a stavba svalu



SvalovSvalováá soustava umosoustava umožňžňuje pohybuje pohyb
Je zdrojem teplaJe zdrojem tepla

KaKažždý sval se skldý sval se sklááddáá ze svalovze svalovéé tktkáánněě,  ,  
vaziva, z nervvaziva, z nervůů a ca céévv

SvalovSvalovéé bubuňňky jsou schopny  vytvky jsou schopny  vytváářřet et 
svalovsvalovéé napnapěěttíí -- tonustonus

ČČlovlověěk mk máá ppřřibliibližžnněě 600 sval600 svalůů



Typy svalovTypy svalovéé tktkáánněě

HladkHladkáá svalovsvalováá tktkááňň
TvoTvořříí ststěěny vnitny vnitřřnníích orgch orgáánnůů (nap(napřř. tr. tráávvííccíí trubice, trubice, 
momoččový mový měěchýchýřř, , napnapřřimovaimovačč chlupchlupůů))
NeovlNeovlááddááme ji vme ji vůůllíí, inervace vegetativn, inervace vegetativníí nervovou nervovou 
soustavousoustavou
Neunavuje seNeunavuje se
Kontrakce jsou pomalKontrakce jsou pomaléé
UdrUdržžuje tonus (napuje tonus (napěěttíí))
PPřředstavuje 3% z celkovedstavuje 3% z celkovéé hmotnostihmotnosti
Na jejNa jejíí ččinnost pinnost půůsobsobíí i hormony, napi hormony, napřř. oxytocin. oxytocin
JejJejíí svalovsvalovéé bubuňňky jsou menky jsou menšíší nenežž u kosternu kosterníí svalovinysvaloviny



KosternKosterníí svalovsvalováá tktkááňň

OznaOznaččuje se jako puje se jako přřííččnněě pruhovanpruhovanáá
OvlOvlááddáá se  vse  vůůllíí
Je unavitelnJe unavitelnáá
TvoTvořříí ppřřibliibližžnněě 30 a30 ažž 40% z celkov40% z celkovéé hmotnosti hmotnosti 
ččlovlověěkaka
Sval se sklSval se sklááddáá se z dlouhých vlse z dlouhých vlááken, je pokryt ken, je pokryt 
povpováázkou, upzkou, upíínnáá se ke kosti svalovým se ke kosti svalovým úúponemponem
PPřři velki velkéé nnáámaze se hromadmaze se hromadíí ve svalech ve svalech 
metabolit kyselina mlmetabolit kyselina mlééččnnáá
Souhra svalSouhra svalůů se nazývse nazýváá antagonismusantagonismus
ZZáákladnkladníí funkcfunkcíí je smrje smrššttěěnníí ( kontrakce)( kontrakce)



SrdeSrdeččnníí svalovsvalováá tktkááňň

NachNacháázzíí se pouze v srdcise pouze v srdci
Pracuje nezPracuje nezáávisle na vvisle na vůůlili
Je tJe téémměřěř neunavitelnneunavitelnáá
SrdeSrdeččnníí bubuňňky jsou krky jsou kráátktkéé, spojen, spojenéé mezi mezi 
sebou spojkami, cosebou spojkami, cožž umoumožňžňuje puje přřenos enos 
vzruchu mezi jednotlivými buvzruchu mezi jednotlivými buňňkamikami
SrdeSrdeččnníí svalovina msvalovina máá 2 centra vlastn2 centra vlastníí
automacieautomacie
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http://www.http://www.fotosearchfotosearch..comcom//illustrationillustration//musclemuscle..htmlhtml##compcomp..aspasp??recidrecid=59553899&=59553899&xtraxtra
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