
POHYBOVÝ APARÁT Svalové dno pánevní. Svaly hráze. (Diaphragma pelvis et urogenitale. Mm. perinei.)

TABULKA: SVALOVÉ DNO PÁNEVNÍ, SVALY HRÁZE
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Název Origo Insertio Funkce Inervace           /            poznámky
Diaphragma pelvis                                                                                                                                                 plexus sacralis
m. levator ani
            a.pars iliaca

            b.pars pubica

a.arcus tendineus m.l.a.:
   r.sup. ossis pubis, fascia 
   obturat.,spina ischiadica
b.r. sup. ossis pubis

a.os coccygis, 
a.,b.lig. anococcygeum
b.svalová stěna orgánů*
   druhostranný sval

svěrač, zdvihač orgánů a 
dna pánevního

plexus sacralis (S3-S4)
a.m. iliococcygeus
b.m.pubococcygeus:*m. pubo-
prostaticus,-rectalis,-vaginalis

m. coccygeus* svalové snopce prostupující ligamentum sacrospinale flexe kostrče plx.sacralis (S2-S4),  *sval kostrční
m. sacrococcygeus  
                  ventralis*

kaudální část facies 
pelvina ossis sacri

přední plocha kostrče ventrální náklon kostrče plexus sacralis et coccygeus
                                 *sval kostrční

Diaphragma urogenitale                                                                                                                                       n. pudendus
m. transversus  peri- 
      nei profundus ♂*

Rozepjat mezi dolními rameny kostí stydkých a rameny 
kostí sedacích, u symfýzy doplněn lig. transv. perinei

uzavírá hiatus genitalis, 
fixuje urethru

n. pudendus (S3-S4)
             *u ženy vazivová ploténka

m. sphincter urethrae obkružuje urethru svěrač urethry n. pudendus (S3-S4)
m. transversus  peri- 
   nei superficialis ♂*

tuber ischiadicum centrum tendineum perinei doplňuje svalové dno n. pudendus (S3-S4)
                                   *u žen zřídka

Mm. perinei (♂,♀)
m. bulbospogiosus centrum tendineum perinei

♂raphe penis, ♀bulbus ve-
stibuli, vestibulum vaginae

lamina profunda fasciae 
penis, clitoridis

m. erector penis, clitoridis
♂m.accelerator et ejaculator 
urinae et seminis, ♀*

n. pudendus( S3-S4),
pasy S3–erekce, nn. errigentes, 
     ♀*kontrakce vestibulum vaginae

m. ischiocavernosus r. inf. ossis pubis, 
lig. sacrotuberale

lamina profunda fasciae 
penis, clitoridis

m. erector penis, clitoridis,
účast na ejakulaci

n. pudendus( S3-S4)  sy L2-L3 – 
ejakulace-plx.hypogastricus inf.

m. sphincter   
     urethrovaginalis 
♀

centrum tendineum perinei vestibulum vaginae,urethra
s druhostraným smyčka

účast na močové kontinenci n. pudendus( S3-S4)

m. compressor    
                 urethrae ♀

od m. ischiocavernosus stěna vaginy, urethry, před 
urethrou smyčka s druhostr

účast na močové kontinenci n. pudendus( S3-S4)

m. sphincter ani ext.
a.pars profunda*
b.pars superficialis
c.pars subcutanea**

a.obkružuje rectum, med. snopce kruhové, lat. snopce 
vzadu do lig. anococcygeum, vpředu do hiatus urogen.
b.kruhově mezi lig.anococcyg. a centrum tend. perinei
c.svalový prstenec vyzařující do kůže

uzávěr análního kanálu a 
otvoru (při akutním intesti- 
nálním dyskomfortu zabrání 
rektálnímu debaklu)

n. pudendus( S3-S4)
             *m. compressor recti 
               společně s m. puborectalis
             **součást m. corrugator ani
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