
VVV...    SSSvvvaaalll yyy   aaa   pppooohhhyyybbb   111   

SVALY A POHYB 
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V predchádzajúcom �ísle �asopisu som sa venovali tuku, svalom, ich množstvu a 
významu pre náš organizmus nielen estetickému. Popísala som potrebu ur�itého 
množstva tuku práve z dôvodu pribúdania mladých vychudnutých diev�at, ktoré ho zo 
svojho jedálni�ka úplne vypúš�ajú, a pretože hrozba skrytých tukov je strašiakom každej 
reklamy, takmer vôbec nejedia a nevedomky tak vážne poškodzujú svoje zdravie: 
- telo neprijíma dôležité vitamíny rozpustné v tukoch (A, D, E, K) 
- spoma�uje sa obnovovanie (syntéza) buniek v tele  
- vzniká problém otehotnenia a donosenia die�atka (cholesterol sa podie�a na syntéze 

androgénov, estrogénov, progesterónu) 
- cholesterol sa podie�a i na tvorbe žl�e, dôležitej pri trávení 
- tuky chránia orgány pred poškodením … 
 

Skonštatovali sme, že tuky sú ve�kou zásobár�ou energie, ktorú si telo tvrdošijne 
chráni a práve vä�šie množstvo svalovej hmoty a práca svalov môžu pomôc� pri jej 
postupnom odstra�ovaní. Nie hladovky a diéty. Teda svaly sú najvä�ším 
spotrebite�om  energie v �udskom tele. Ale po�me k pohybu. 
 U nás v škole (Farmaceutická fakulta UK) takisto ako na ostatných vysokých 
školách si môžu študenti vybra� pohybovú aktivitu pod�a svojho záujmu a, samozrejme, 
pod�a finan�ných možností školy. Práve som �ítala anonymný dotazník, v ktorom 
krúžkovali odpove� na položené otázky. �es� výnimkám, ktorých je mojich hodinách 
telesnej výchovy, dúfam, dos�, som sa stretla s názorom (zdôraz�ujem u farmaceutov), 
že lepšie je sa nehýba�, neodporú�ajú hýba� sa ani druhým. Ve� na�o, aj bez toho sa 
dá ži�…  
 

NA �O SÚ VLASTNE SVALY 
 
 Svalová sústava tvorí aktívny pohybový (nervovo riadený) aparát, funk�ne je 
spojená s pasívnym pohybovým aparátom – kostra (skelet), �o znamená, že ich 
zásluhou sa môžeme hýba�, dýcha�, usmieva� sa udrža� mo�, stolicu… 
Svaly – muskuly (musculus = latinsky myška) sú teda funk�nou zložkou pohybového 
aparátu. Niektoré svaly sú sú�as�ou orgánových systémov, napr. o�nicové svaly 
pohybujúce o�nou bu�vou, svaly hrtanu a i.  

Naše telo má okolo 600 svalov, vä�šina z nich je párová, t.zn. okolo 300 svalov 
v každej polovici tela. Ich hmotnos� je u mužov priemerne 36%, u žien 32% z celkovej 
hmotnosti tela. U trénovaných �udí môže tvori� okolo 45%, ale naopak pri ich 
nepoužívaní ochabujú (ATROFUJÚ), môže klesnú� aj na 30%. Naj�ažšie je svalstvo 
dolných kon�atín (56% z hmotnosti svalstva), 28% patrí horným kon�atinám, 16% tvorí 
svalstvo hlavy a trupu.  

Teda svalstvo umož�uje všetku pohybovú �innos� �udského organizmu a aby sa 
to mohlo udia�, potrebuje ve�ké množstvo energie, ktorú práve pri pravidelnej aeróbnej 
pohybovej �innosti získava štiepením tukov zo svojich zásob. 1 kg svalov vyžaduje 
denne na svoju údržbu a výživu cca 90 kcal.  
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Z �OHO SA SKLADÁ SVAL 
Sval tvoria: 
- svalové vlákna (predstavte si ich ako tenké drôtiky) 10-100 ich je spojených a 

vytvárajú 
- svalový snopec (kábel, ktorý má vo vnútri množstvo drôtikov (vlákien). Ve�ké svaly 

obsahujú viac snopcov. 
- svalová blana (fascia) oba�uje celý sval ale tiež i celé skupiny svalov. Môžeme si ju 

všimnú� na povrchu kúpeného mäsa 
Každý sval má svoj: 
- za�iatok – miesto, kde sa pomocou š�achy pripája ku kosti 
- hlavu svalu – najširšia �as� svalu, prechádza do zúženej �asti a tá prechádza do  
- úponu – š�acha, ktorou sa sval upína ku druhej kosti 
POD�A VONKAJŠIAHO TVARU SA DELIA NA: 
1. vretenovité svaly – majú tvar vretienka a pod�a toho, ko�ko vretienok (hláv) 

obsahuje, sa delí na  
- dvojhlavý (musculus biceps) 
- trojhlavý (m. triceps) 
- štvorhlavý (m. kvadriceps) 
- dvojbruškový – má dve vretenovité brušká spojené š�achou (tvar písmena Y) 
2. ploché svaly – svaly trupu 
3. kruhovité svaly – obklopujú telový otvor a sval je uzavretý do kruhu (o�i, ústa, 

kone�ník – zviera�) 
 

FUNKCIA SVALOV 
Základnou funkciou svalov je s�ah – kontrakcia. Tu v stru�nosti vysvetlím názvy 

kontrakcií, s ktorými sa v �asopisoch stretávame. 
1. Izotonická kontrakcia – mení sa d�žka svalu, ale vnútorné napätie ostáva rovnaké. 

Skladá sa z dvoch �astí: 
a) koncentrická kontrakcia – sval sa skracuje 
b) exentrická, brzdiaca kontrakcia – sval sa predlžuje  
2. Izometrická kontrakcia – sval nemení svoju d�žku, mení sa len vnútorné napätie 

svalu. Sú to rôzne výdrže. Sval sa rýchlo unavuje, lebo trvajúci s�ah obmedzuje 
prietok krvi – najlepšie to vidie� na cvi�ení na kruhoch u športových gymnastov – je 
až neuverite�né, �o dokážu. 

 
VÝŽIVA SVALOV 

Do každého svalu vstupujú tepnové vetvy a vystupujú z neho žily. Sval obsahuje 
hustú sie� krvných vláso�níc, ktoré dovážajú kyslík a látky potrebné na jeho prácu. 
Množstvo krvi pretekajúcich svalom sa mení, v pracujúcom svale stúpa prietok až 
devä�násobne. Cievne zásobenie šliach je pomerne malé a vekom sa zhoršuje. Š�achy 
tak strácajú svoju pružnos�.  
 Ke� tak zhrniem všetko, �o je tu popísané ostáva mi nezodpovedaná otázka: 
Na�o nám dala matka príroda do vienka to�ko svalov, ke� sa nám ich nechce používa�? 
 

SVALY A JEDNOSTRANNÁ ZÁ�AŽ 
 Vždy so záujmom sledujem muskulatúru športovcov, závisiacu od druhu športu, 
ktorý vykonávajú. Ide o jednostranné za�aženie iba ur�itých svalov, a preto sú 
vyvinutejšie ako ostatné. Napr. futbalisti majú dobre vyvinuté dolné kon�atiny, ale paže 
akoby k nim nepatrili, tenisti majú jednu pažu mohutnejšiu ako druhú, vodáci majú 
úžasné telá od pása nahor, nohy zaostávajú … 

V poslednom �ase sa už zo zdravotných dôvodov za�ínajú využíva� i vo 
vrcholovom športe tzv. doplnkové športy, aby sa vyrovnali svalové nezrovnalosti 
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(disbalancie), a tak sa predišlo vážnym poškodeniam pasívneho pohybového aparátu 
(kostry). 

Ale pozor! Športujúci organizmus je zvyknutý na zá�až, rýchlejšie regeneruje, 
neustále v �om prebiehajú metabolické procesy, má spánok, stabilizuje hladinu cukru 
v krvi, zlepšuje náladu, kvalitu i vzh�ad pokožky. To znamená, že �ahšie znáša úrazy a 
rýchlejšie sa zahojí ako nešportujúci �lovek. Hovorí sa, že športom k trvalej invalidite, 
ale pre�o �udia, ktorí nešportujú vôbec, majú tie isté problémy, ba ešte horšie?  
 Vä�šina �udí má dnes sedavé zamestnanie alebo dlhodobo denne stojí. Je to 
takisto jednostranná zá�až s ve�mi vážnymi dôsledkami na zdravie. Ale na prevenciu sa 
�as nenájde. 
 
�o sa deje s naším telom napr. pri �astom sedení? 
- uvo�nené brušné svalstvo, na druhej gu�atý chrbát, zdvihnuté ramená, stuhnutá šija, 

hlava v záklone alebo predklone – migrény. Tvoria sa bolestivé bloky, nemôžeme 
hýba� hlavou, prudko sa vystrieme a „sekne“ nás ešte aj medzi lopatkami. Boles� je 
bodavá, vystre�uje, môžu by� aj problémy s dýchaním, ba niekedy si myslíme, 
blaznie srdie�ko. 

- pretože je atrofovaný ochranný svalový korzet trupu (brušné a chrbtové svalstvo), sú 
oslabené aj vnútorné orgány. Oslabenie zvýraznené zlou nepravidelnou 
životosprávou a stresmi podporuje ich zlyhávanie 

- ešte aj tá maternica je sval a žena, ke� nešportuje (myslím pre zdravie), môže ma� 
bolestivý menzes a nemusí sa jej podari� donosi� die�atko 

- znižuje sa vitálna kapacita p�úc, rýchlo sa zadýchame, srdie�ku hrozí kolaps 
- úrazy a ochorenia sa lie�ia dlhšie ako u športujúcich �udí 
 

INAKTIVITA – nepohyblivos�, zaprí�i�uje spomalenie metabolizmu, zhoršenie 
kardiovaskulárneho (srdco-cievneho) systému a �innos� �riev. Tkanivá sú zle 
vyživované, dochádza k atrofii svalov a oslabeniu (rednutiu) kostí. Onemocnenie 
z HYPOKINÉZY (nedostatok pohybu) sa prejavuje svalovou disbalanciou, teda 
funk�nými svalovými zmenami – ur�ité svalové skupiny sú pre�ažované, iné sú 
nevyužité. Tento stav zaprí�i�uje štrukturálne zmeny na chrbtici a mäkkých �astiach 
pohybového aparátu (vznik výrastkov). Problémy sa neustále opakujú, lebo sme len 
�udia … 

Necvi�íme, nemáme �as na oddych, nevedieme k tomu ani svoje deti. A, žia�, 
tieto problémy sa stále viac týkajú i nižších vekových skupín. Uvedomujeme si vlastne, 
že sa našou nepozornos�ou rozpadajú naše deti? �o z nich vyrastie, ke� už teraz majú 
tie isté problémy ako dospelí? 
 Môjho manžela raz na jednej svadbe vyzvala do tanca na poh�ad atraktívna 
mladá štíhla blondína. Ako dobrá manželka som mu tanec dopriala a zalichotilo mi, ke� 
sa po tanci vrátil znechutený z dotyku s jej mäkkým telom. 
 Žena stráca od 25 roku pri sú�asnom spôsobe života ro�ne asi 1/4 kg svalov 
(Nigourney, 2001). To sú 2-3 kg poklesu svalového tkaniva za dekádu života. Je škoda 
necha� to tak, lebo svaly nás chránia pred mnohými problémami a ve�mi pekne tvarujú 
naše postavy. Nie je pravda, že by pravidelným cvi�ením zmohutneli, len spevnejú, 
�lovek vyzerá opticky štíhlejší, drží sa pekne rovno. Niektoré estetické nedostatky sa 
dajú takto korigova�. Ale pozor! Vyberte si takú pohybovú aktivitu, kde posilujete 
rovnomerne všetky svalové skupiny. Ve�a sa pýtajte, vypustite cviky, pri ktorých vás 
nie�o bolí. Všetko sa dá prispôsobi� kondícii a zdravotnému stavu.  
 �lovek cvi�iaci 1-5 rokov je stále za�iato�ník. Až potom dochádza v organizme 
k závažným kladným zmenám. A ešte si zapamätajte, �ím dlhšie necháte svoje telo 
chátra�, tým dlhšie ho budete dáva� do dobrého stavu. A ke� je �lovek starší, platí to 
dvojnásobne. Ale – nikdy nie je neskoro … 


