
väz 

Análnakostrčový väz – lig. anococcygeum, corpus anococcygeum. 

Bedrovodriekový väz – lig. iliolumbale. 

Bedrovostehnový väz – lig. iliofemorale. 

Bočný väz – liga. laterale. 

Bránicovohrubočrevný väz – ligamentum phrenicocolicum. 

Bránicovopaţerákový väz – lig. phrenicooesophageale. 

Bránicovslezinový väz – ligamentum phrenicolienale, lig. phrenicosplenicum. 

Členkovočlnkový väz – lig. talonaviculare. 

Členkovoihlicový predný väz – ligamentum talofibulare anterius.  

Členkovoihlicový zadný väz – ligamentum talofibulare posterius. 

Členkovopätový medzikostný väz – lig. talofibulare intersosseum. 

Členkovopätový prístredný väz –  lig. talocrurale mediale. 

Členkovopätový zadný väz – lig. talocrurale posterius. 

Deltový väz – lig. deltoideum, lig. collaterale mediale. 

Väz dráţdca prakovitý –  lig. fundiforme clitoridis. 

Väz dráţdca vakovitý –  lig. fundiforme clitoridis. 

Väz dráţdca závesný – lig. suspensorium clitoridis. 

Driekovorebrový väz – lig. lumbocostale. 

Väz dvanástnika závesný – lig. suspensorium duodeni. 

Haditý väz – ligamentum spirale. 

Hlasivkový väz – ligamentum vocale. 

Väz hlavy ihlice predný – lig. capitis fibulae anterius. 

Väz hlavice zadný – lig. capitis fibulae posterius. 

Väz hlavy rebra lúčovitý – lig. capitis costae radiatum. 

Väz hlavy rebra vnútrokĺbový – lig. capitis costae intraarticulare. 

Väz hlavy stehnovej kosti – lig. capitis femoris. 

Väz hrádze priečny – lig. transversum perinei. 

Hráškovohákový väz – lig. pisohamatum. 

Hráškovozáprstný väz – lig. pisometacarpale. 

Hrebeňový väz – lig. pectineum. 

Väz hrotu zuba – lig. apicis dentis. 

Väz chrbtice nadtŕňový – lig. supraspinale. 

Ihlicový pobočný väz – lig. collaterale fibulare. 

Väz jabĺčka – lig. patellae. 



Jazylkovopríchloplkový väz – lig. hyoepiglotticum. 

Jazylkovoštítny bočný väz – lig. thyroideum laterale. 

Jazylkovoštítny stredný väz – lig. thyroidohydoideum medianum. 

Väz kladivka bočný – lig. mallei laterale. 

Väz kladivka horný – lig. mallei superius. 

Väz kladivka predný – lig. mallei anterius. 

Klinovokockový medzikostný väz – lig. cuneocuboideum interosseum. 

Klinovokockový spaknoţný väz – lig. cuneocuboideum dorsale. 

Klinovokockový stupajový väz – lig. cuneocuboideum plantare. 

Klinovosánkový väz – lig. sphenomandibulare. 

Kockovočlnkový spaknoţný väz – lig. cuboideonavicularedorsale. 

Kockovočlnkový stupajový väz – lig. cuboidonaviculare plantare. 

Väz kolena priečny – lig. transversum genus. 

Väz kolena skríţený predný – lig. cruciatum anterius. 

Väz kolena skríţený zadný  –  lig. cruciatum posterius. 

Väz konečníka bočný – lig. recti laterale. 

Konečníkovomaternicový väz – lig. rectouterinum. 

Kosáčikovostehnový predný väz – lig. meniscofemorale anterius. 

Kosáčiíkovostehnový zadný väz – lig. meniscofemorale posterius. 

Kosákovitý väz – lig. falciforme. 

Väz krčka maternice priečný – lig. transversum cervicis, lig. cardinale. 

Väz krčka maternice základný predný – lig. cardinale, lig. anterius cervicis. 

Väz krčka maternice základný priečny – lig. cardinale, lig. transversum cervicis. 

Krídlovotŕňový väz – lig. pterygospinale. 

Kríţovobedrový zadný väz – lig. sacroiliacum posterius. 

Kríţovobedrový predný väz – lig. sacroiliacum anterius. 

Kríţovohrboľový väz – lig. sacrotuberale. 

Kríţovokostrčový bočný väz – lig. sacrococcygeum laterale. 

Kríţovokostrčový zadný hĺbkový väz – lig. sacrococcygeum dorsale profundum. 

Kríţovokostrčový povrchový zadný väz – lig. sacrococcygeum dorsale (posterius) superficiale. 

Kríţovokostrčový predný väz – lig. sacrococcygeum anterius (ventrale). 

Kríţovotŕňový väz – lig. sacrospinale. 

Kruhový väz – zona orbicularis. 

Kuţeľovitý väz – lig. conoideum. 

Lakťovozápästný dlaňový väz – lig. ulnocarpale palmare. 



Lakťovozápästný spakručný väz – lig. ulnocarpale dorsale. 

Lakťový pobočný vňz – lig. collaterale ulnae. 

Väz ľavej dutej ţily –  lig. v. cavae sinistrae. 

Lichobeţníkový väz – lig. trapezoideum. 

Lonovokrčkový väz – lig. pubocervicale. 

Lonovomechúrový väz – lig. pubovesicale. 

Lonovomechúrový bočný väz – lig. pubovesicale laterale.  

Lonovomechúrový prístredný väz – lig. mediale pubovesicale. 

Lonovopredstojnicový väz – lig. puboprostaticum. 

Lonovopredstojnicový prístredný väz – lig. puboprostaticum mediale. 

Lonovopredstojnicový bočný väz – lig. puboprostaticum laterale. 

Lonovostehnový väz hĺbkový – lig. pubofemorale profundum. 

Lonový dolný väz – lig. pubicum inferius. 

Lonový horný väz – lig. pubicum superius. 

Väz lopatky priečny dolný – lig. transversus scapulae inferius. 

Vňz lopatky priečny horný – lig transversus scapulase superius. 

Väz maternice oblý – lig. teres uteri. 

Vňz maternice široký – lig. latum  uteri. 

Maternicovovaječníkový väz – lig. ovarii proprium. 

Medzijamkový väz – lig. interfoveolare. 

Medzikľúčny väz – lig. interclaviculare. 

Väz mechúra bočný – lig. vesicae laterale. 

Mihalnicový prístredný väz – lig. palpebrale mediale. 

Mimopobrušnicový väz – lig. extraperitoneale. 

Mostíkovokľúčny zadný väz – lig. sternoclaviculare posterius. 

Nadpleckovokľúčny väz – lig. acromioclaviculare. 

Väz nadsemenníka dolný – lig. epididymidis inferius. 

Väz nadsemenníka horný – lig. epididymidis superius.  

Väz nákovky horný – lig. incudis superius. 

Väz nákovky zadný – lig. incudis posterius. 

Násadcovojazylkový väz – lig. stylohyoideum. 

Násadcovosánkový väz – lig. stylomandibularis. 

Väz nosiča kríţový – lig. cruciforme atlantis. 

Väz nosiča priečny – lig. trasnversum atlantis. 

Nosičovozáhlavný bočný väz – lig. atlanntooccipitale laterale. 



Nosičovozáhlavný predný väz – lig. atlantooccipitale anterius. 

Oblúkový prístredný väz – lig. arcuatum mediale. 

Oblúkový stredový väz – lig. arcuatum medianum. 

Väz očnej gule závesný – lig. suspensorium bulbi. 

Ohnutý väz vonkajšieho šikmého svalu brucha – ligamentum reflex. 

Väz panvičky priečny – lig. transversum acetaboli. 

Väz pazuchy závesný – lig. suspensorium axillae. 

Pňtovočlnkový väz – lig. calcaneonaviculare. 

Pätovočlnkový stupajový väňz – lig. calcaneonaviculare plantare. 

Pätovoihlicový väz – lig. calcaneofibulare. 

Pätovokockový spaknoţný väz – lig. cacaneocuboideum dorsale. 

Pätovokockový stupajový väz – lig. calcaneocuboideum plantare.  

Väz pečene oblý – lig. teres hepatis. 

Pečeňovobránicový väz – lig. hepatophrenicum. 

Pečeňovodvanástnikový väz – lig. hepatoduodenale. 

Pečeňovohrubočrevný väz – lig. hepatocolicum. 

Pečeňovoobličkový väz – lig. hepatorenale. 

Pečeňovopaţerákový väz – ligamentum hepatooesophageale. 

Pečeňovoţalúdkový väz – lig. hepatogastricum. 

Píšťalovoihlicový väz predný – lig. tibiofibulare anterius. 

Píšťalovoihlicový zadný väz – lig. tibiofibulare posterius. 

Píšťalový pobočný väz – lig. collaterale tibiale. 

Pľúcny väz – lig. pulmonale. 

Pobočný bočný väz – lig. collaterale laterale. 

Pobočný prístredný väz – lig. collaterale mediale, dil. deltoideum. 

Podpriehlavkový priečny povrchový väz – lig. metatarsale transversum superficiale. 

Podţalúdkovoţľazovohrubočrevný väz – lig. pancreticocolicum. 

Podţalúdkovoţľazovoslezinový väz – lig. pancreaticosplenicum. 

Väz pohlavného údu prakovitý – lig. fundiforme penis. 

Väz pohlavného údu závesný – lig. suspensorium penis. 

Väz predpriehlavkový priečny hĺbkový – lig. metatarsale transversum profundum. 

Väz predpriehlavkový priečny povrchový – lig. metatarsale superficialis. 

Predsieňový väz – lig. vestibulare. 

Prístredný väz – lig. mediale. 

Prstienkovokrhlovitý väz – lig. criocoarytaenoideum. 



Prstienkovohltanový väz – lig. cricopharyngeum. 

Prstienkovopriedušnicový väz – lig. cricotrahceale. 

Prstienkovoštítny stredný väz – lig. cricothyroideum medianum. 

Pupkový stredový väz – lig. umbilicale medianum. 

Väz ramena priečny – lig. transversum humeri. 

Rebrovobočníkový väz – lig. costotransversarium. 

Rebrovobočníkový bočný vúz – lig. lumbocostale laterale. 

Rebrovobočníkový horný väz – lig. costotransversarium superius. 

Rebrovokľúčny väz – lig. cosctoclaviculare. 

Rohovoprstienkový väz – lig. keratocricoideum. 

Sedacostehnový väz – lig. ischiofemorale. 

Slabinový väz vonkajšieho šikmého svalu brucha – lig. inguinale, arcus inguinalis.  

Slezinovohrubočrevný väz – lig. splenocolicum, lig. lienocolicum. 

Slezinovoobličkový väz – lig. splenorenale, lig. lienorenale. 

Väz strmienka prstienkový – lig. anulare stapediale. 

Stupajový dlhý väz – lig. plantare longum. 

Šijový väz – lig. nuchae. 

Šijový pozdĺţny predný – lig. longitudinale anterius. 

Šijový pozdĺţny zadný väz – lig. longitudinale posterius. 

Škárový väz vonkajšieho šikmého svalu brucha – lig. lacunare. 

Väz štítnej ţľazy závesný – lig. suspensorium glandulae thyroideae. 

Štítnopríchlopkový väz – lig. thyroideoepiglotticum. 

Štvorcový väz – lig. quadratum. 

Tepnový väz – lig. arteriosum. 

Trojuholníkový pravý väz – lig. triangulare dextrum. 

Trojuholníkový ľavý väz – lig. triangulare sinistrum. 

Väz údu prakovitý – lig. fundiforme penis. 

Väz údu závesný – lig. suspensorium penis.   

Ušnicový horný väz – lig. auriculare superius. 

Ušnicový predný väz – lig. aurocilare anterius. 

Ušnicový zadný väz – lig. auroculare posterius. 

Väz vaječníka vlastný – lig. ovarii proprium, lig. uteroovaricum. 

Väz vaječníka závesný – lig. suspensorium ovarii. 

Vencovitý väz – lig. coronarium. 

Vidlicový väz – lig. bifurcatum. 



Väz vretena prstienkový – lig. anulare radii. 

Vretennozápästný dlaňový väz – lig. radiocarpale palmare. 

Vretennozápästný spakručný väz – lig. radiocarpale dorsale. 

Väz vretenný pobočný – lig. collaterale radiale. 

Zákolenný oblúkovitý väz – lig. popilteum arcuatum. 

Zákolenný šikmý väz – lig. popliteum obliquum. 

Väz zápästia lakťový pobočný – lig. collaterale carpi ulnare. 

Väz zápästia vejárový – lig. carpi radiatum. 

Záprstný hĺbkový priečny väz – lig. metacarpale transversum profundum. 

Záprstný priečny povrchový väz – lig. metacarpale transversum superficiale.   

Väz zápästia vretenný pobočný – lig. collaterale carpi radiale. 

Zobákovokľúčny väz – lig. coracoclaviculare. 

Zobákovonadpleckový väz – lig. coracoacromiale. 

Zobákovoramenný väz – lig. coracohumerale. 

Zúbkový väz – lig. denticulatum. 

Ţalúdkovobránicový väz – lig. gastrophrenicum. 

Ţalúdkovohrubočrevný väz – lig. gastrocolicum. 

Ţalúdkovoslezinový väz – lig. gastrosplenicum, lig,. gastrolienale. 

Ţilový väz – lig. venosum. 

Ţilový väz pupočníkovej časti vrátnice – lig. venosum partis umbilicalis v. portae. 

Príkrčkové väzy – úparacervix. 

väzy 

Dlaňové väzy – ligg. palmaria. 

Väzy chrbtice medzibočníkové – ligg. Intertransversalia. 

Väzy chrbtice medzitŕňové – ligg. Interspinalia. 

Väzy chrbtice ţlté – ligg. flava. 

Jamkovoramenné väzy – ligg. glenohumeralia. 

Klinovočlnkové spaknoţné väzy – ligg. cuneonavicularis dorsalia. 

Klinovočlnkové stupajové väzy – ligg. cuneonavicularia plantaria. 

Klinovopredpriehlavkové medzikostné väzy – ligg. cuneometatarsalia interossea. 

Krídlovité väzy – ligg. alares, plicae alares. 

Mečovorebrové väzy – ligg. costoxiphoidea. 

Medziklinové medzikostné väzy – ligg. intercuneiformia interossea. 

Medziklinové spaknoţné väzy – ligg. intercuneiformia dorsalis. 

Medziklinové stupajové väzy – ligg. intercuneiformia plantaria. 



Mimopuzdrové väzy – ligg. extracapsularia.  

Mostíkovosrdcovníkové väzvy – ligg. sternopericardiaca. 

Mostíkovorebrové lúčovité – ligg. sternocostalia radiata. 

Pečeňové väzy – ligg. hepatis. 

Pobočné väzy – ligg. collateralia. 

Predpriehlavkové medzikostné – ligg. metatarsalia interossea. 

Predpriehlavkové spaknoţné väzy – ligg. metatarsalia dorsalia. 

Prepriehlavkové stupajové väzy – lig. metatarsalia plantaria. 

Priehlavkové väzy – ligg. tarsalia. 

Priehlavkovopredpriehlavkové spaknoţné väzy – ligg. tarsometatarsalia dorsalia. 

Priehlavkovopredpriehlavkové stupojaovéväzy – ligg. tarsometatarsalia plantaria. 

Väzy priehlavku medzikostné – ligg. trasi interossea. 

Väzy priehlavku spaknoţné – ligg. trasi dorsalis. 

Väzy priehlavku stupajové – ligg. tarsi planaria. 

Väzy prsníka závesné – ligg. suspensoria mammaria, retinaculum cutis mammae. 

Prstienkové väzy – ligg. anularia. 

Prieduškové väzy – ligg. trachealia. 

Puzdrové väzy – lig. capsularia. 

Väzy sluchových kostičiek – ligg. ossiculorum auditus. 

Stupajové väzy – ligg. plantaria. 

Šijové priečne väzy – ligg. transversa nuchae.  

Ušnicové väzy – ligg. auricularia. 

Vnútorkĺbové väzy – lig. intracapsularia. 

Zápästné dlaňové väzy – ligg. intercarpalia palmaria. 

Zápästné medzikostné väzy – ligg. intercarpalia interossea. 

Zápästné spakručné väzy – ligg. intercarpalia dorsalia. 

Zápästnozáprstné väzy – ligg. carpometatarsales. 

Zápästnozáprstné dlaňové väzy – ligg. carpometacarpalia palmaria. 

Zápästnozáprstné spakručné väzy – ligg. carpometacerpalia dorsalis. 

Záprstné dlaňové väzy – ligg. metacarpalia palmaria. 

Záprstné medzikostné väzy – ligg. metacarpalia interossea. 

väzba – [l. commissura, iunctura, constructio] vzájomné spojenie, závislosť, korelácia. 

Väzba génov – jav spoločného dedenia 2 al. viacerých znakov a vlastností rodičov na potomstvo, 

pričom vznikajú len také kategórie, kt. sú opakovanímk rodičovských fenotypov (totálna v.). V istom 

% prípadov vznikajú aj fenotypy, kt. sú kombináciou znakov obidvoch rodičov (parciálna v.). 

Základom v. génov je skutočnosť, ţe gény pre sledované znaky a vlastnosti sú lokalizované v 



jednom chromozóme, kt. do dcérskej bunky prechádza ako samostatný celistvý útvar. Vplyvom v. sa 

teda úplne al. čiastočne obmedzuje voľná kombinácia (Mendelove pravidlá) a vzniká gen. korelácia 

znakov a vlastností. Gény lokalizované v jednom chromozóme tvoria väzbovú skupinu. Mierou sily 

v. je početnosť vzniku prípadov, keď sa fenotypicky oddeľujú viazané znaky a vlastnosti a vznikajú 

fenotypy, kt. sú kombináciou vlastností obidvoch rodičov (rekombinácia). Mechanizmus, kt. 

zabezpečuje vznik rekombinácií je crossing-over. Jeho frekvencia, a tým aj sila v. závisia od 

vzdialenosti sledovaných génov na chromozóme. Čím sú gény od seba vzdialenejšie, tým je 

frekvencia crossing over väčšia a sila v. menšia. Gény jednej väzbovej skupiny sa dedia nezávisle 

od génov iných väzbových skupín. V. g. môţe mať 2 fázy: coupling, keď sú spolu viazané gény 

rovnako významné (dominantné al. recesívne), a repulzia (keď sú spolu viazané gény nerovnako 

významné (jeden dominantný a druhý recesívny). V. môţe byť prekáţkou získania ţelaných 

génových kombinácií, resp. oddelenia génov vhodných od nevhodných. V. moţno vyuţiť aj pri 

detekcii vlastností, kt. sa fenotypicky slabo al. neskoro prejavujú na základe spoločného dedenia so 

znakmi, kt. sa prejavujú skoro al. výrazne.  

Chemická väzba – spojenie atómov prvkov v molekule vonkajšími (valenčnými) elektrónmi. Pri 

vzniku molekuly nastáva vzájomné pôsobenie elektrónov s elektrónmi, elektrónov s jadrami a jadier 

s jadrami, pričom sa zniţuje celková energia novovzniknutého systému. Podľa teórie molekulových 

orbitálov sa pri väzbe jadrá a vnútorné (zaplnené) orbitály pribliţujú k sebe, pričom sa valenčné 

orbitály jednotlivých atómov vzájomne prekrývajú, čím vznikajú molekulové orbitály MO. Elektrónová 

štruktúra molekuly sa opisuje podobne ako elektrónová štruktúra atómu. Na rozdiel od atómových 

orbitálov AO je pohyb elektrónov na MO v poli zloţitý, preto ho treba zjednodušiť.  

Takýmto zjednodušením je metóda lineárnej kombinácie atómových orbitálov LCAO, kt. vychádza z 

týchto predpokladov: ak máme napr. dvojcentrový MO v dvojatómovej molekule s rovnakými 

atómami, potom elektrón, kt. sa na tomto orbitáli nachádza, je v určitom okamihu bliţšie k jednému 

jadru, a teda pôsobí naň príťaţlivá sila od bliţšie jadra. Okrem toho naň pôsobia ostatné elektróny. Z 

toho vyplýva, ţe v blízkosti jadra A sa MO podobá na AO charakterizovaný vlnovou funkciou A 

(Schrödingerova rovnica). Rovnako je to pri MO v blízkosti jadra B. Pre vlnovú funkciu potom platí: 

 = N(A + B), resp.  = N(A – B) (N je normovací koeficient). V prvom prípade ide o väzbový 

MO, v druhom o protiväzbový MO. Medzi energiami s atómových orbitálov 2 rovnakých atómov a 

molekulových orbitálov väzbových (), resp. protiväzbových (*) je úzky vzťah. Elektróny, kt. sú na 

-MO, sa nachádzajú v poli oboch jadier. 

Lingv. prostriedok na vyjadrenie gramatickej závislosti, pri kt. nadradený vetný člen určuje 

podradenému vetnému členu pád. 

 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
Väzba niektorých liečiv na plazmatické bielkoviny 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
  Liečivo           Viazané    Liečivo               Viazané  
                      mnoţstvo (%)            mnoţstvo (%) 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
Antibiotiká    Chemoterapeutiká 

   Ampicilín              10 – 20     Sulfametoxazol    60 

   Cefalexín             10 – 15    Trimetoprím    40 

   Cefaloridín             5 – 20    Izoniazid    25 

   Cefalotín             40 – 64     Kys. p-aminosalicylová   60 

   Cefazolín             86    Kys. nalidixová    75 – 93 

   Cefradín             12,5    Nitrofurantoín    50 

   Dikloxacilín             95 – 98    Sulfadimetoxín    90 – 99 

   Erytromycín báza      31 – 93    Sulfadimidín    80 

   Erytromycínestolát    73    Sulfametoxydiazín   75 – 87 

   Fucidín             90     Sulfametoxypyridazín   90 



   Gentamycín             25 – 30    Sulfafenazol    99 

   Chloramfenikol         60 – 80    Sulfarbamid    5 

   Kanamycín             0 – 3    Sulfosoxazol    86 

   Karbenicilín             50 

   Klindamycín             93  Diuretiká 

   Kloxacilín             89 – 95    Furosemid    97 

   Kolistín             10    Chlorotiazid    95 

   Meticilín             30 – 50    Kys. etakrynová   90  

   Nafcilín             70 – 90    Trichlormetiazid   92 

   Novobiocín             95 – 98 

   Oxytetracyklín           85 – 94  Kardiovaskulárne liečivá 

   Penicilín G             24    Chinidín    89 

   Penicilín V             40 – 50     Diazoxid    91 

   Rifampicín             55 – 74     Digitoxín    90 – 95 

   Streptomycín             20 – 30     Digoxín    35 

   Tetracyklín             25 – 30     Propranolol    94 

   Tikarcilín             65     Strofantín    55 

   Vankomycín              10 

Antidiabetiká   Psychofarmaká 

   Chlórpropamid          96    Amitriptylín    96 

   Tolazamid             94    Barbital     5 

   Tolbutamin             99    Dezipramín    92 

        Diazepam    99 

Antiflogistiká       Fenobarbital    37 

   Ac. acetylsalicyl.        50 – 80     Fenytoín    91 

   Ac. salicylicum           84     Chlórdiazepoxid   97 

   Fenylbutazón              99     Chlórpromazín    96 

   Indometacín               90 – 97     Imipramín    96 

         Metadón    87 

Antikoagulanciá      Nortriptylín    94 

   Bishydroxykumarín     99,8    Pentobarbital    20 

   Warfarín               97    Petidín    40 

         Tiopental     65 – 87 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

väzbová energia jadra atómu – energia, kt. sa uvoľní pri priamej syntéze atómového jadra z jeho 

nukleónov. Ide o energiu potrebnú na rozbitie jadra na nukleóny. Veľkosť energie uvoľnenej pri 

vzniku atómového jadra z jeho nukleónov je mierou jeho stability. Najstabilnejšie sú jadrá s 

nukleónovým číslom ~ 55. Ľahšie a ťaţšie jadrá sú menej stále. Vnútrojadrová energia sa preto 

získava dezintegráciou ťaţkých jadier al. syntézou jadier z jadier ľahkých. 

väzivo – druh spojivového →tkaniva. Je mäkké, poddajné, značne vodnaté tkanivo. Zjavuje sa vo 

vývoji jedinca zo všetkých spojív najskôr. Skladá sa z buniek uloţených v zákl. hmote tekutej al. 

aspoň riedkej konzistencie, a z menšieho počtu fibríl. Bunky sú rôznych typov. Patria sem: 1. 

fibrocyty (väzivové bunky s pretiahnutými výbeţkami, hvuiezdicovité al. vretenovité, najmä sploštené 

a pozdĺţnym jadrom; na najmladších vývojových štádiách tvoria súvislú sieť, kt. sa sek. prerušuje); 

2. histiocyty  (majú pozdĺţne, ale menej pretiahnuté jadro, sú schopné fagocytózy, amébovitého 

pohybu – blúdivé bunky; za istých podmienok môţu vznikať z fibrocytov); 3. plazmatické bunky 

(zaokrúhlené bunky s guľatým jadrom, v kt. sa chromatín skladá do trámčekov zbiehajúcich sa do 

stredu jadra ako šteblá v kolese; plazma je číra a farbí sa slabo zásaditými farbivami; vo väzive je 

ich pomerne málo); 4. žírne bunky (majú guľaté jadro, v plazme sa nachádzajú vo vode rozp. 

granulá, preto sa dajú dokázať po fixácii alkoholom; vyskytujú sa v blízkosti ciev, hromadia vitamín 

C a produkujú heparín); 5. tukové bunky (sú dvojaké: a) ako preferečné adipocyty (→obezita) a b) 



vzniknuté premenou fibrocytov na určitých miestach vo v., zaťahujúc svoje výbeţky; hromadia v 

sebe tukové kvapôčky, kt. sa zlievajú do jednej kvapky a vypĺňajú celú bunku pritláčajúc jadro aţ na 

obvod bunky; tuk je v nich uloţený ako zásobná látka, kt. sa môţe v prípade potreby opäť 

spotrebovať; na niekt. miestach sa tukové bunky nikdy nezjavujú (mihalnice, skrótum); 6. 

pigmentové bunky (rozvetvené bunky, kt. obsahujú drobné zrknká čierneho melanínu; vyskytujú sa 

vo v. koţe). 

Medzibunková hmota je v rôznych druhoch v. zastúpená nerovnako. Obsahuje aj menlivé mnoţstvo 

jemných vlákenok, väzivových fibríl. Rozoznáva sa viacero druhov fibríl: a) kolagénové fibrily; b) 

praekolagénové fibrily; c) elastické fibrily. 

Kolagénové fibrily – sú mierne zvlnené, obyčajne zhluknuté do zväzkov, pevné, nie však ťaţné. 

Obyčajne sú všetky rovnakej hrúbky. V zriedených kys. bobtnajú a spriesvitňujú sa, dajú sa rozvariť, 

pričom vzniká glej (g. kola glej). Vznikajú syntézou kolagénu, kt. sa uskutočňuje vo fibroblastoch a 

extracelulárnom matrixe spojiva. Vo fibroblaste sa tvorí prekurzor tropokolagénu, kým v matrixe 

prebieha jeho premena na tropokolagén a následná konštrukcia vlákna; →tropokolagén. 

Prekolagénové (retikulárne, mreţové) fibrily – sú veľmi jemné. Od kolagénových fibríl sa líšia tým, 

ţe sa striebornými soľami impregnujú čierno (argentofilné fibrily), kým kolagénové fibrily nanajvýš 

hrdzavo hnedo. V slabých kys. bobtnajú, varením neposkytujú glej. Často tvoria jemné siete, napr. 

okolo tukových a ţľazových buniek al. na svalových vláknach. Netvoria kompaktné zväzky. Počas 

vývoja sa zjavujú skôr ako kolagénové fibrily, môţu se premeniť na ne.  

Elastické fibrily – sú nerovnako hrubé, často sa vetvia. Slabými kys. sa nemenia, varením nedávajú 

glej a hmota, z kt. sa skladajú, je nerozp. elastín. Sú menej pevné ako kolagénové a značne ťaţné, 

pri pretrhnutí sa značne sprehýbajú. Farbia sa typicky rezorcínfuchsínom (modro). Tam, kde ich je 

vo v. veľa, nadobúdajú naţltlú farbu. 

Podľa pomerného mnoţstva buniek, medzibunkovej hmoty a fibríl sa rozoznáva 6 druhov väziva: 

1. Mezenchým – najprimitívnejšia forma, kt. tvorí súvislú sieť rozvetvených buniek bez fibríl. Vzniká 

vo vývoji skoro zo stredného zárodočného listu. Je to materský substrát, z kt. sa vyvíjajú ostatné 

druhy v. a i. spojivové tkanivá. 

2. Rôsolovité väzivo – (Whartonov rôsol) podobné mezenchýmu, obsahuje kolagénové 

a prekolagénové fibrily. Vyskytuje sa napr. v pupočníku a zubnej pulpe. 

3. Retikulárné väzivo – skladá sa zo siete buniek, kt. je však vystuţená retikulínovými fibrilami. 

Retikulínové fibrily sú blízke kolagénovým, ale v zriedeným kys. nezdurujú a dobre sa impregnujú 

striebrom. Retikulárne v. tvorí siete napr. v lymfatických uzlinách, slezine a kostnej dreni. 

4. Fibrilárne väzivo – v. bohaté na fibrily a uţ pri slabom zväčšení zreteľne vláknité. Vyskytuje sa v 

2 formách, medzi kt. sú plynulé prechody: a) riedke v. s fibrilami menej početnými a väčšinou 

neorientovanými do určitých smerov; v tele vypĺňa najmä štrbiny medzi inými tkanivami 

(vmedzerené, intersticiálne v.); b) tuhé v. charakterizuje prevaha fibríl usporiadaných do určitých 

smerov, je na bunky chudobné; vyskytuje sa napr. vo väzoch, fasciách a šľachách. 

5. Elastické (ţlté) väzivo – je tuhé v., v kt. je veľké mnoţstvo elastických fibríl. Vyskytuje sa v niekt. 

väzoch (ligg. flava na chrbtici, lig. nuchae, lig. stylohyoideum). 

6. Tukové väzivo – je vmedzerené v., obsahuje veľké mnoţstvo tukových buniek. Na niekt. 

miestach sa ho tvorí veľa, v podkoţí utvára súvislú podušku, panniculus adiposus. Okolo niekt. 

orgánov (napr. obličky) tvorí puzdro, inde pruţné vloţky (tuková poduška v stupaji). 

V. udrţuje pohromade iné tkanivové elementy, tuhé v. tvorí pevné obaly a väzy (→ligamenta). 

Riedke v. vo svojich medzibunkových priestoroch zadrţuje značné mnoţstvo vody. Tukové v. 



predstavuje zásobáreň tuku a ochranný termoregulačný obal. V. je všade prestúpené cievami, takţe 

o jeho výţivu je dobre postarané. 

väzicová ozubica – desmodontium. 

VC – skr. angl. vital capacity vitálna kapacita. 

VCAM-1 – skr. angl. vascular cell adhesion molecule, molekula s imunoglobulínovými doménami, kt. 

viaţu molekuly →integrínov na povrchu iných buniek, VCAM-1 je exprimovaný endotelovými 

bunkami a sprostredkúva väzbu pamäťových T-lymfocytov, monocytov a bazofilov. 

vcelku – l. in toto. 

vcestný – l. praevius. 

VCG – skr. angl. vectorcardiogram. 

V-Cillin
®
 – antibiotikum; penicilín V. 

vcítenie – empatia, schopnosť vţívať sa do pocitov a myslenia druhého. 

včela medonosná – Apis melifera, blanokrídly hmyz z nadčeľade včiel (→Apoidea). 

včelár →Pernis. 

včeláriky →Meropes. 

včelia kašička – apilak (angl. Queen bee jelly, royal jelly, franc. gelée royale, nem. Weiselfuttersaft), 

odvodený prípravok z →medu. Zo stopových prvkov obsahuje Fe, Mn, Ni, Co, Si, Cr, Au, Hg, Bi a 

As. Podávanie syntetickej zmesi zloţiek včelej kašičky udrţuje včelie larvy pri ţivote, nevyvoláva 

však premenu na kráľovnú. Prítomnosť hormónov pôsobiacich na ľudí sa nedokázala. Podávanie 

včelej kašičky potkanom s avitaminózou E neupravovalo spermatogenézu samcov ani neplodnosť 

samičiek. U ľudí sa nepozorovali jej výraznejšie účinky s výnimkou zvýšenej bdelosti. Pri deficitných 

stavoch nemá praktický význam, pretoţe treba podávať veľmi vysoké dávky. 

VD – skr. angl. venereal disease pohlavná choroba. 

VDBP – skr. angl. vitamin D binding protein proteín viaţuci vitamín D. 

VDEL – skr. angl. Venereal Disease Experimental Laboratory experimentálne laboratórium pre 

pohlavné choroby. 

VDJ-exón – exón kódujúci variabilnú oblasť v ťaţkom reťazci imunoglobulínu. 

VDRL – skr. angl. Venereal Disease Research Laboratory výskumné laboratórium pre pohlavné 

choroby. 

vdych – l. inspiratio, inspirium; vdýchnutie dačoho – aspiratio. 

vdychovanie – l. inhalatio.  

veatchín – C22H33NO2, Mr  343,49; látka izolovaná z kôry stromu Garrya veatchii Kellogg, Garryaceae. 

Veatchín 

 

 

 

 

VEB – skr. nem. Volkseigener Betrieb štátny (národný) podnik v býv. NDR. 



vec – l. res. 

vecordia, ae, f. – [l.] šialenstvo, zúrivosť. 

vector, oris, m. – [l. vehere viezť] →vektor. 

vectorcardiographia, ae, f. – [vector + g. kardiá srdce + g. grafein písať] →vektorkardiografia. 

Vectrin
®
 – minocyklínhydrochlorid. 

vecuronium bromidum →vekuróniumbromid. 

večernica malá – Pipistrellus pipistrellus; z čeľade netopierov (→Chiroptera). 

veda – [l. scientia] súbor metód a postupov určených na skúmanie sveta vrátane nás samých, tieţ 

jeho výsledku; ide o poznatky, všeobecné princípy, zákonitosti získané touto činnosťou. 

Ide o prepojenie 3 systémov: 1. vedenia; 2. činnosti; 3. inštitúcií, kt. sú viazané metódou zakotvenou 

v systéme vedenia. Ide o sociálny systém orientovaný na tvorbu vedenia, s cieľom rozšíriť vedenie a 

logiku výskumu, tak i výskumné ciele, zámer tvorby a zhodnocovanie v. V. je zákl. ľudskou potrebou 

usporiadanosti rozdielnych a mnohostranných javov. 

V. zahrňuje 3 zákl. charakteristiky: 1. antropologická perspektíva, kt. vyjadruje postoje človeka k 

svetu a k sebe samému, a tým aj moţnosti a medze vedeckého vedenia; 2. poznávacia perspektíva, 

kt. charakterizuje spôsob systematizácie vedeckého vedenia chápaného ako sústava výpovedí a 

foriem, definícií a pravidiel ich tvorby; 3. kultúrna a spoločensko-materiálna perspektíva, kt. 

vymedzuje miesto a úlohu v. v kultúre, jej inštitucionálnu povahu a štruktúru a interakcie s ostatnými 

oblasťami kultúrnej a materiálnej tvorby. 

V antike vznikla ,,scientia“ ako odnoţ filozofie, ako prostriedok jej spoľahlivého sebapoznania – teda 

poznania zákl. princípov (cognitio principiorum). Aristoteles predstvuje v. ako hypoteticko-

deduktívnu súpstavu výpovedí a im zodpovedajúcich postojov, ale zároveň§ ako súčasť vyššieho 

intelektuálneho konania a poznávania (intelectus, sapientia), kt. umoţňujú vzhľad do princípov, 

axióm a základov vedenia. Idea v. odvodzuje spoľahlivosť a stabilitu vedenia od moţnosti nazerania 

axióm a princípov ako všeobecných podstát a z nich odvodených poznatkov evidentným a 

spoľahlivým (logickým) spôsobom. Postavenie človeka v statickom svete a viera v tradície a 

nemennosť formujú tak špecifickým spôsobom to, čo sa poznáva. ako sa poznáva a čo je teda 

pravidvé (napr. ppäatie priestoru a času, stálosti a zmeny, prírody a dejín sa principiálne nelíši od 

dnesných predstáv). 

V modernej v. sa odráţa iný postoj človeka k svetu. Presadzuje sa tu ideál autonómie človeka a jej 

rozvoj sleduje emancipačné, dejinné a humanistické ciele. Tento ideál ju orientuje na poznanie a 

presadenie zmeny prírody, rozvoja človeka a dejinného zmyslu. Zdroje a perspektívy modernej v. 

vychádzajú z potreby sebapoznania človeka, z eliminácie teologického absolutizmu, z teoretickej 

túţby po poznaní a zo záujmu na praktickom ovládnutí prírody. Jej antropologické perspektívy 

vyjadrujú postoje neutrálnej dištancie, bezpredsudkovosti, bezhodnotovosti, otvorenosti ku kritike a 

intersubjektívnej skúsenosti. Namiesto logickej dedukcie z všeobecných pojmov nastupuje 

podmienený hypoteticko-deduktívny systém tvorby výpovedí, vedeckých vysvetlení vychádzajúcich 

z aktívne ponímaných hypotetických generalizácií. V kultúrnej dimenzii modernej v. má osobitný 

význam vzťah k technike a remeselnej skúsenosti. K rozmach modernej v. nastáva v období 

industrializmu, keď sa vyhraňujú špecifiká poznania prírody a dejín, potreba povzniesť morálku na 

úroveň v. 

Podstatu v. tvorí systém a metóda, pričom systém predstavuje jej obsahovú stránku, kým metóda jej 

formálnu stránku. Systém je usporiadaný celok poznatkov al. obsahov v. Naproti tomu metóda je 

cesta, kt. je tento celok vybudovaný a získaný. 



Metóda je spôsob, postup, pravidlá akéhokoľvek konania, od čiastkových aktov, operácií po celkové 

poňatie ţivota a sveta. Metóda sa obyčajne chápe ako návod ku konaniu, kt. moţno vyuţívať 

napĺňať vedome al. podvedome, rutinne. Špecifickými skupinami metód sú pozná-vanie a tvorivé 

metódy.  

Všeobecná metóda kaţdej v. sa uskutočňuje podľa osobitosti rôznych odborov v špecifickom 

charaktere, vlastnom a primeranom, príslušnému odboru. Rýdze odlišovanie metód začal uţ Tomáš 

Akvinský 3 stupňami abstrakcie, kt. rozvíja v nadväznosti na Aristotela. Nad abstrakciou fyzickou 

(prírodovedeckou a matematickou) sa dvíha metafyzická abstrakcia, kt. uvaţuje o súcne z hľadiska 

bytia (→metafyzika). Prenášanie vlastnej metódy jednej v. na inú môţe všetko sfalšovať, ba zničiť; 

to sa stane, keď sa s metafyzikou zachádza len metódou prírodných v. al. Wittgensteinovou prvou 

filozofiou jazyka. Z poznávacích metód sa vyvinuli vedecké metódy, charakterizované najmä 

systematickosťou, presnosťou, kontrolovateľnosťou, verifikovateľnosťou, opakovateľnosťou, resp. 

zovšeobecniteľnosťou. Sú postavené na pravidlách logiky. Ich utváranie, skúmanie a 

zovšeobecňovanie sa nazýva →metodológiou. Je to teória metód. Zaoberá sa štruktúrou vedeckých 

metód a postupov pri riešení otvorených problémov poznania skutočnosti. Zahrňuje empirické 

(pozorovanie, meranie experiment atď.) a logicko-teoretické metódy (vysvetlenie, predvídanie, 

modelovanie atď.). Je to návod ako hľadať pravdivé poznatky, ako formulovať najprv čiastočné a 

nakoniec všeobecné zákonitosti objektívnej reality, ako postupovať na ceste za poznaním 

racionálne a ekonomicky. Zákl. znaky materialistickej vedeckej metódy sú (Filkorn 1960): a) svet sa 

chápe ako objektívny, od ničoho nezávislý; b) dôsledná exaktnosť; c) opiera sa historické skúmanie 

(všetky javy sa sledujú v procese vzniku a vývoja); d) opiera sa o komplexné skúmanie (javy sa 

sledujú vo vzájomných súvislostiach); e) progresívny, t. j. poznanie chápe ako postupujúci proces; f) 

neohraničuje ľudské poznanie; g) svet je poznateľný vedeckou cestou. 

Pri aplikácii intenzívneho modelu skúmania treba opustiť obvyklý mat.-logický model hodnotenia dát. 

Model ,,priemerného jedinca“ a vysvetľovanie ,,individuálnych rozdielov“ pomocou štatistických 

metód sa v psychiatrii nahrádza štúdiom intraindividuálnej štruktúry a ich zmeny v čase. 

Uţ Aristoteles v Druhých Analytikách rozlišoval medzi metódami teoretických vied, zameraných na 

nájdenie a zdôvodnenie vedeckých poznatkov, a metódami praktických vied, orientovaných na 

cieľavedomé konanie. V súčasnosti sa metodológia vedy chápe ako samostatná disciplína al. 

súčasť filozofie vedy. Rozlišujú sa 3 hierarchicky usporiadané skupiny vedeckých metód: 1. 

filozofická, zahrňujúca napr. dialektickú a fenomenologickú metodu; 2. všeonecnovedná, zahrňujúca 

logické metódy, kt. sa uplatňujú vo všetkých vedných disciplínach (ako je definovanie, klasifikácia al. 

usudzovanie) a tie, kt. sa aplikujú vo viacerých, obyčajne príbuzných vedných odboroch (napr. 

prírodných al. humanitných); 3. špeciálnovedná, kt. sa pestuje na úrovni jednotlivých vedných 

odborov. 

Rozdiel medzi formálnymi vedami, t. j. logikou a matematikou a reálnymi vedami vedie k rozlíšeniu 

skupiny deduktívnych a induktívnych vied. Prvá skupina stotoţňovaná s logickými metódami 

zahrňuje najmä pojmové metódy a definitorické výstavby deduktívnych, resp. hypoteticko-

deduktívnych systémov: v prvom prípade klasifikáciu, definíciu a explikáciu, v druhom prípade 

axiomatizáciu a formalizáciu. Metodológia týchto vied sa zaoberá metalogickými vlastnosťami týchto 

systémov (nerozpornosťou, úplnosťou, rozhodnuteľnosťou ap.). Druhá skupina vedeckých metód 

stotoţňovaná s metódami empirických vied sa člení na empiricko-výskumné metódy, zhrňujúce 

metódy pozorovania, merania a experimentovania, a metódy konceptuálne-teoretické, kam patrí 

indukcia a analógia, verifikácia, falzifikácia a konfirmácia, explanácia a predikcia, tvorba hypotéz a 

teórií. 

Súhrn metód pouţívaných v určitej oblasti predstavuje príslušnú metodiku. 



Metodický rozvoj v. veľmi podporuje jednoznačná terminológia, resp. odborný jazyk, kt. nesmie byť 

kolísavý, ale ani skostnatený. 

V súčasnosti sa v. zdôvodňuje ozmyslením ľudskej praxe. V porovnaní s klasickým poňatím sa 

zmenil vzťah filozofie a v. Filozofia uţ nie je východiskom a apriorným prostriedkom legitimácie v., 

ale jej súčasťou, kt. zdôvodňuje platnosť a zmysel v.; →postmodernizmus.  

V. sa delia na čiastkové disciplíny podľa rôznych kritérií: prírodné, humanitné, technické; zákl. a 

aplikované; všeobecné, špeciálne a i. 

Exaktné vedy – [l. exactus dokonale vykonaný, úplný] matematické a prírodovedné odbory, v kt. sa 

vyuţívajú kvantit. precedúry, najmä meranie al. algoritmicky prepracované postupy logicko-

matematickej povahy. 

Formálna vedy – v neopozitivistickej koncepcii rozvinutej R. Carnapom súhrnné označenie pre 

logiku a matemaiku. F. v. je zaloţená na analytických vetách, kt. nič nevypovedávajú o objektívnej 

realite ani o našej skúsenosti.  

Idiografické vedy – [g. idios zvláštny, vlastný] v. zaoberajúce sa udalosťami, t. j. opisujúce 

,,zvláštne“, na rozdiel od nomotetických v., kt. sa zaoberajú formuláciou všeobecných zákonov. 

Tieto pojmy utvorili predstavitelia bádenskej (freiburgskej) novokantovskej školy W. Windelband a H. 

Rickert. Metóda prírodných vied je generalizujúca, metóda historických vied individualizujúca. 

Reálna veda – v neopozitivisticke koncepcii rozvinutej R. Carnapom syn. pre empirické al. faktuálne 

v. Na rozdiel od matematiky a logiky, kt. predstavujú formálnu v., sa k r. v. radia všetky prírodné, 

technické a spoločenské v. Špecifickosť týchto v. je ich vypovedacia schopnosť, ich bezprostredný 

vzťah k objektívnej realite.  

Sociálne vedy – v. o človeku a spoločnosti. V anglosaskej tradícii sem patria: 1. humanitné v. 

(humanities) – dejiny a teória literatúry, klasická filológia, filozofia a história; 2. sociálne v. (social 

sciences) – ekonomická v., najmä ekonomická teória, príp. politická ekonómia, sociológia, 

demografia a politická veda; 3. prírodné v. (science). Rozdiel medzi humanitnými a sociálnymi v. je 

daný mierou kvantifikácie, kt. je vyššia v sociálnej v. a stupňom vyuţívania exaktných výskumných 

metód, najmä experimentu a systematického štandardizovaného pozorovania. Marxizmus uznáva 

spoločenské v., kt. zahrňuje aj humanitné v. 

Spoločenské vedy →sociálne vedy.  

Tajné vedy – okultizmus. 

védánta – [sanskrt] završenie →véd, jeden z ortodoxných systémov indickej filozofie, nábo-ţensko-

filozofické učenie, kt. vzniklo na základe →upanišád. Ako v. sa pôvodne označovalo upanišady, 

resp. súbor filozoficko-náboţenských náuk v nich obsiahnutých. Neskôr to bol filozofický smer, kt. 

najdôslednejšie rozvíjal zákl. myšlienku upanišád, všejednotu v brahme a atmáne. V. má aj v 

súčasnosti dôleţité postavenie vo filozofii →hinduizmu. Jej základné poučky prývýkrát vyloţil 

Bádajárana vo svojich Brahmasútrách. V. ďalej rozvíjali komentáre k tomuto dielu a k upanišádam.  

Vo v. jestvujú dva smery. Prvým je ádvaita (absol. nedualizmus), kt. zakladateľom je Šankara (8. 

stor. n. l.). Svoju náuku vyloţil formou komentára k 555 sútrám tradujúcim védántu. Podľa ádvaity 

nejestvuje vo svete nijaká iná realita okrem jedinej najvyššej duchovnej bytosti – Brahmu, kt. je 

neurčiteľný, nepodmienený a bez vlastností. Predstava o mnohotvárnosti predmetov a javov 

vesmíru je výsledkom nevedenia (ávídja): v skutočnosti je všetko okrem boha čistá ilúzia (mája). Za 

zákl. metódu poznania pokladá ádvaita intuíciu a vnuknutie a tvrdí, ţe usudzovanie a pocit majú 

druhoradý význam. Cieľom snaţenia indivídua je pochopiť, ţe za všetkou mnohotvárnosťou stojí 

jediné boţstvo. V Šankarovej v. malo významnú úlohu učenie o psychických stavoch človeka 

(avastha) ako o tom, čo podmieňuje vonkajšia skutočnosť.  



Druhým smerom je višista-ádvaita (rozlišovací nedualizmus), kt. zakladateľom je Rámánudţa (11. 

aţ 12. stor.). Podľa Rámánudţovho učenia jestvujú 3 reality: hmota, duša a boh. Nachádzajú sa vo 

vzájomnej podradenosti: materiálne telo je podradené individuálnej duši, boh vládne nad nimi 

obidvoma. Bez boha môţe tak duša, ako aj hmota jestvovať iba ako čistý pojem, ale nie ako 

skutočnosť. Cieľom snaţení indivídua je oslobodiť sa od materiálnej existencie, čo sa dosahuje 

prostredníctvom duševnej aktivity, poznania a lásky k bohu. Posledné je osobitne dôleţité. Ádanta 

bola prevaţne spojená s kultom boha Šivu a višista-ádvaita s kultom boha Višnu. 

Podľa Šankaru brahma, večný princíp sveta, z kt. všetko pochádza a v kt. všetko spočíva, je 

identický s átman, naším najvnútornejším ja. Átman je nepoznateľný. Existuje jediná skutočnosť, 

átman, kt. je brahma. Tomu však odporuje vonkajšie zdanie, lebo kaţdodenná skúsenosť nás učí, 

ţe neexistuje jediná skutočnosť, ale mnohosť druhov a podôb skutočnosti, a naše ja, zviazané s 

pominuteľným telom, sa nám javí ako jedna z týchto podôb skutočnosti. Všetka skúsenosť podľa 

Šankaru je sprostredkovaná zmyslami. To, čo nazývame vedením, nie je nič iného ako spracovanie 

materiálu, kt. podávajú zmysly. Podobne ako v 18. stor. Kant však Šankara dospieva k záveru, ţe 

skúsenosť nám neukazuje podstatu vecí, ale len ako sa javia našim zmyslom, ako javy. Myslieť si, 

ţe týmto spôsobom moţno odhaliť podstatu sveta, je klam, mája. 

Skutočné vedenie, vidja, univerzálne poznanie získa len ten, kto prehliadne závoj mája, zmyslovú 

podmienenosť našej skúsenosti. Potom uvidí, ţe naše ja sa líši od všetkých vonkajších javov a od 

nich nezávisí, a ţe je brahma. Takéto poznanie nemoţno získať pomocou vonkajšej skúsenosti, ale 

ani uvaţovaním, reflexiou, ale toto poznanie pramení jedine z večného a boţského zjavenia védov, 

najmä z upanišád. 

Šankara vypracoval náuku o 2 stupňoch poznania: 1. Na nižšom stupni (exoterickom) sa svet a boh 

(kt. sú identické, lebo boh sa definuje ako existencia) javia formou mnohosti: Boh sa ukazuje ako 

Íšvara al. tvorca sveta, pripisujú sa mu rôzne atribúty a ľud ho uctieva v rôznych podobách. 

Predstavy sú tu prispôsobené chápavosti jednoduchých ľudí a sú akousi predsieňou pravého 

poznania. 2. Filozof na vyššej úrovni (exoterického) poznania vidí, ţe za májou javov spočíva jediná 

brahma, kt. nemoţno prisudzovať ţiadne atribúty, lebo je úplne nepoznateľná. Niţšiu formu vedenia 

vidiaci človek netupí; smie sa modliť v kaţdom chráme a skláňať sa pred kaţdým bohom, pretoţe 

takéto formy uctievania nepoznateľného sú prispôsobené ľudským formám myslenia a vnímania, on 

však vo svojom srdci vie o večnej jednote za všetkými javmi a uctieva ju. 

Zákl. otázkou védanty je, ako sa môţe človek spasiť od individuálnej existencie, kt. je strasťou. 

Odpoveď je jasná: Spasenie záleţí v objavení átmana v nás. To má za následok stav, v kt. sa 

povznášame nad krátkosť a zviazanosť našej existencie a splývame s nesmiernym oceánom bytia, 

v kt. nie je ţiadne rozlišovanie, nijaká zmena, nijaký čas.  

Praktická etika védanty zahrňuje tieto poţiadavky: 1. rozlišovanie medzi večným a pominuteľným; 2. 

vzdanie sa odmeny na tomto i na onom svete; 3. šesť nástrojov: pokoj mysle, sebaovládanie, 

zrieknutie sa zmyslových pôţitkov, znášanie ťaţkostí, vnútorná koncentrácia a viera; 4. túţba po 

spasení z individuálnej pozemskej existencie. 

Vhodný prostriedkom na vyplnenie týchto poţiadaviek však nie sú dobré skutky. Tie síce nie sú 

bezcenné, ale ich funkcia je skôr negat., lebo podobne ako askéza pomáhajú odstraňovať zábrany 

pokušenia a hnutia mysle, kt. prekáţajú pravému vedeniu. Nástrojom spasenia nie je konanie, ale 

pravé vedenie, kt. sa dosahuje zbožnou meditáciou a štúdiom véd. Vediacemu sú skutky ľahostajné, 

lebo poznal, ţe skutky, kt. v skutočnosti patria do sveta javov, nie sú v skutočnosti jeho skutkami. 

V ľudovom ind. podaní v. sa hovorí: Pochábeľ! Vzdaj sa svojho smädu po bohatstve, zapuď zo 

svojho srdca všetku ţiadosť!... nebuť hrdý na svoje bohatstvo, svojich priateľov, svoju mladosť, lebo 

to všetko v okamihu pohltí čas. Toto všetko opusť, je to len klam, a vojdi do brahmy...ţivot je ako 



kvapka vody chvejúca sa na lotosovom liste... Čas sa s nami pohráva, ţivot odkvitá – avšak dych 

nádeje nikdy neustáva ... Zachovaj vţdy vyrovnanú myseľ ... 

Vedderov príznak – [Vedder, Edward Bright, 1878 – 1952, amer. vojenský chirurg] →príznaky. 

vedľa – l. juxta, para. 

vedomie – zákl. termín empirickej psychol. definovaný ako veda o stavoch v. V. zahrňuje subjektívne 

javy od vnímania jednoduchého podnetu aţ k zloţitým poznávacím procesom, na kt. sa zúčastňujú 

psychodynamické činitele, ako je motivácia, vplyv predchádzjúcej skúsenosti a momentálny stav 

(únava, drogy). Podľa W. Wundta ide o ,,všeobecné spojenie duševných záţitkov“. C. H. Judd 

uvádza, ţe ,,vedomie je to, čo má kaţdý z nás, keď vidí a počuje, keď cíti príjemné al. bolesť, keď si 

dačo predstavuje al. o dačom uvaţuje, keď sa rozhoduje k činu“. Neskôr sa v. nahradilo pojmom 

skúsenosť, záţitok, správani. V marxistickej psychol. je v. vlastnosť mozgu ako hmoty na jej 

najvyššom vývojovom stupni, pričom hmota je prvotná, v. druhotné. Ide o odraz objektívnej, 

spoločensky podmienenej skutočnosti. 

V. je syntetická funkcia, zdruţuje ostatné psychické procesy. →Vnímanie, →myslenie a i. procesy 

sa odohrávajú len v stave v. Za súčasť v. sa pokladá →pozornosť. Svet sa odráţa v psychických 

funkciách v celkovom odraze vo v. Niekedy sa stotoţňuje s psychikou, dušou. Je to nedeliteľný, 

jednotný celok, preto v. (,,duša“) ani nemôţe zahynúť. Psychické funkcie sa môţu narušiť v 

mnohých smeroch, psychická činnosť však úplne nevyhasne. Niekt. funkcie v. sa uplatňujú aj pri 

zvieratách (napr. depresia, smútok ap.). V. človeka sa však nedá porovnať s psychikou zvierat. 

V neurofyziológii je v. súhrn konkrétnych neurofyziol. procesov, kt. udrţujú bdelý, aktívny stav. Jeho 

protikladom je →bezvedomie (strata v. v zmysle bdelosti, aktivácie). Obsah pojmu v. v psychológii a 

filozofii nie je totoţný. V. sa chápe ako stav bdelosti, aktivácie, kt. umoţňuje senzorickú a percepčnú 

diskrimináciu a slúţi ako oporný bod pre pozorovanie a meranie. Stav bdelosti, pozornosti (arousal) 

je najniţším stupňom subjektívne pociťovanej informácie. Na tento stav sa potom vrstvia rôzne 

modality vnímania, kt. nadobúdajú viac informatívny charakter podľa toho, ako sa modifikujú faktory 

kvality a intenzity a ako sa zhodnocujú v čase a priestore. Navrstvujú sa naň dva vyššie stupne 

informácií, kt. sa označujú ako emočné a ideačné. Informácie ideačného charakteru vedú ku 

komunikácii symbolickými prejavmi. Informácie emočného charakteru sa prejavujú afektivitou, 

pocitmi a citmi. 

Vo fyziol.-psychol. zmysle je teda v. osobitnou vlastnosťou mozgovej činnosti, kt. sa vyznačuje 

diferenciálnou a selektívnou reaktivitou, harmonickou integráciou a organizáciou správania a 

konania, ako korektívnou snahou adaptácie na okamţitú situáciu a tieţ trvalými mnestickými 

stopami (Bremer). 

V. je stav, v kt. je mozog ako celok schopný správne odráţať skutočnosť, vonkajší svet 

a organizmus schopný poznávať vzájomné vzťahy medzi sebou a svojím prostredím. Podľa Hrbka  

je  proces v. u človeka neustály vnútorný dej: 1. proprioceptívna (slovná) signalizácia (o svojich 

vzťahoch k vonkajšiemu prostrediu); 2. endoceptívna signalizácia (sebe); 3. exoceptívna 

signalizácia (o svojich vzťahoch k vonkajšiemu prostrediu); 4. signalizácia akčného plánu (vôľová 

signalizácia).  

Štruktúra a organizácia v. predstavuje tú úroveň neuropsychickej aktivity, kt. umoţňuje 

najdiferencovanejší informačný vzťah medzi subjektom a objektívnou skúsenosťou a dovoľuje 

anticipovať deje v okolitom svete s najväčšou moţno pravdepodobnosťou a s čo moţno najmenším 

informačnými úbytkami, kt. nastávajú pri transformačných procesoch. Selektívny charakter v. je tu 

podriadený tejto informačnej aktivite. Súborný jav v. u človeka do značnej miery závisí od symboliky 

myslenia a reči. 



Vo filozofickom zmysle je v. spoločenským produktom, je to niečo sek., odvodené. Vzniká a vyvíja 

sa ako špecifický jav existencie človeka. Jeho formou je myslenie, jeho obsahom sú odrazy 

spoločenských vzťahov. Podľa Marxa v. je v. dačoho, teda bytia. A keďţe bytie je jav spoločenský, 

aj v. má znaky, kt. mohli vzniknúť len vplyvom existencie spoločnosti. Spoločenské v. je historická a 

spoločenská kategória, kým v. jedinca je individuálne v.  

V psychiatrii sa pouţíva v 3 významoch: 1. stav bdelosti, aktivácie (arousal); 2. uvedomovanie si 

samého seba, svojho okolia v období bdelej časti dňa (na rozdiel od straty bdelého uvedomovania si 

seba a okolia počas spánku al. pri somnolencii, sopore, kóme); okamţitý tok percepcií, myšlienok a 

pocitov sa nazýva ,,tok v.“ (James), t. j. dej prebiehajúci od jedného okamihu k druhému; 3. všetky 

myšlienky, pocity, spomienky minulých záţitkov, skúseností, informácií, kt. si jedinec môţe 

úmyselne vybaviť, uvedomiť si ich a to v rôznom časovom období a za rôznych okolností. Ide teda o 

súhrn informácií, kt. psychika obsahuje a podľa štruktúry kt. psychika informácie zaraďuje al. dáva 

ich zaraďovať. 

Anencefalici a novorodenci s nefungujúcou mozgovou kôrou sú ,,tvory mozgového kmeňa“, kt. majú 

reflexy a budivé odpovede, ale sú len málo schopní diferenciácie, rozlišovania a reakcií. 

Z elektrofyziol. hľadiska sa rozlišujú stavy, druhy a časti v. 

Stavy vedmia – delia sa na zákl. stavy 1. poriadku, kde sa uplatňuje len gen. prenatálne programo-

vanie. Sú dobre definované neuroanatomicky, EEG, SEEG, psychol., etologicky i biochemic-ky. 

Patrí sem vigilita, non-REM-spánok a REM-spánok. Stavy 2. a 3. poriadku sa vyvíjajú postnatálne a 

závisia od vonkajšieho prívodu informácií. Za patol. okolností k základným stavom pristupuje 

epilepsia, psychózy a parasomnie (somnambulizmus, pavor nocturnus ap.). Za normálnych 

okolností sú tieto stavy dobre oddelené, t. j. buď bdieme al. spíme, čo je podmienené správnou 

asociáciou talamokortikálneho okruhu (TKO) a septohipokampového okruhu (SHO) s modulačnými 

systémami kmeňa. Vigilitu predstavuje nielen lucidita so svojou hladinou bdelosti a reaktivity, ale aj 

so svojou intelektovou a emočnou bohatosťou. ,,Čistá vigilita“ ako bezobsaţná bdelosť je prítomná 

azda len u novorodencov, pri vigilných kómach ťaţkých prefrontálnych sy., apalických sy. a 

dementných sy. Anat. ide najmä o dekortikáciu al. všeobecnejšie afunkciu kôry, kde je činný len 

kmeňový a talamický systém. 

Druhy vedomia – moţno deliť na racionálne v. (predstavované TKO) a emocionálne v. (realizované 

najmä SHO). Za normálnych okolností sú obidva druhy v. v stálej asociácii, za patol. okolností môţe 

nastať medzi obidvoma okruhmi disociácia, následkom čoho môţe vzniknúť napr. psychastenický 

sy. s depersonalizáciou (hypofunkcia SHO al. hyperfunkcia TKO). Inokedy vzniká ,,hysterické“ 

konanie, anxieta, panický horor (hyperfunkcia SHO al. hypofunkcia TKO). Loţisková hyperfunkcia 

TKO sa prejaví aurou, hyperfunkcia SHO halucináciou. Disociáciu medzi TKO a SHO podmieňuje 

dysfunkcia a nerovnováha medzi funkciami modulačných kmeňových systémov. Napr. nedostatok 

noradrenalínergickej inervácie vyvoláva epilepsiu, kým hyperdomapínergia a hyposérotonínergia 

(insuficiencia non-REM-spánku) má za následok psychózu. Hyperfunkcia SHO vyvolová aj pri 

halucinatórnych stavov al. vo sne v paradoxnom spánku pocit reality. SHO a limbický systém sa 

pokladajú za sídlo supersenzibility v zmysle Vondráčkovej definície: ,,Vnímam a uvedomujem si, ţe 

vnímam...“.  

Časti vedomia – zahrňujú vigilanciu, luciditu, reflexivitu a idiognóziu. 

Vigilancia – bdelosť, označuje stupeň, kt. je vedomie spojené s ostatným svetom, a teda sa 

prejavuje orientáciou a mierou pozornosti. 

Lucidita – jasnosť, označuje jasnosť vnímania, ale aj nepriepustnosť voči jeho poruchám. Prejavuje 

sa takisto orientáciou a pozornosťou. 



Kontinuita – spojitosť, tok v., pri normálnom v. vedomé akty na seba nezastaviteľne nadväzujú. 

Jestvujú však stavy, keď je tento tok v. náhle prerušený, napr. pri obnubiláciách. 

Reflexivita – sebauvedomovanie je samokontrola v., kt. umoţňuje, ţe pacient sa vie odvrátiť od 

subjektívneho nazerania na seba a je schopný vidieť sám seba neosobne. Prejavuje sa ako 

sebakritika v tom, ţe nepodlieha len jednému z uvedených procesov, napr. mysleniu, ale je schopná 

sa postaviť proti ostatným psychickým funkciám. U zvierat nejestvuje a u človeka musí tieţ dozrieť 

súčasne s intelektom a skúsenosťou. 

Idiognózia – zloţitá funkcia, schopnosť rozlišovať rozličné čiastkové aspekty ega: a) identita ega – 

vedomie vlastnej existencie má kontinuitu, t. j. ego si je vedomé toho, ţe je prítomné pred 

uvedomením i po ňom a ţe pri zmenách vplyvom rôznych udalostí v psychickom ţivote ostáva ako 

identická konštanta; b) demarkácia ega – hranice ega, človek si je vedomý toho, ţe obsah ega sa 

líši od toho, čo je mimo vlastného ega (sú pacienti, kt. sa domnievajú, ţe ich myšlienky sú 

myšlienkami iných ľudí, a tí im ich nanucujú; tým sa často stráca al. narúša záţitok reality vlastného 

ega a okolia; c) kohézia ega – odolnosť voči narušeniu; v. môţe byť rozštiepené, ak konzistencia nie 

je dosť silná; d) aktivita ega – vigilita, spontánne riadenie asociácií, pocit spontánnosti: človek má 

pocit, ţe sa niečo vykonáva spontánne, a nie pasívne; tento pocit sprevádza predchádzajúce 

funkcie pri psychických procesoch; súčasne preţíva jedinec, s akou silou a sebaistotou sa sám 

zúčastňuje na dianí; e) sebahodnotenie a sebazobrazenie – sabeuvedomovanie, človek si je 

vedomý aj toho, ako sa sám posudzuje a hodnotí; tento proces úzko súvisí s reflexivitou.  

       
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––- 
Zloţky vedomia  
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 Zloţky     Definície      Príklad     
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––- 

Vigilancia      Bdelosť     Stupne bezvedomia 

Lucidita     Jasnosť     Zmätenosť 

Kontinuita      Tok vedomia      Epileptický záchvat, obnubilácie 

Reflexivita      Sebauvedomenie    Nepríčetnosť 

Idiognózia  

 a) identita      Pocit sebatotoţnosti    Apersonalizácia, transformácia 

 b) demarkácia     Hranice ,,ja``      Intrapsycické halucinácie 

 c) konzistencia    Odolnosť voči rozštiepeniu vedomia   Rozštiepenie vedomia, hystéria 

 d) aktivita       Pocit spontánnosti    Depersonalizácia 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––- 

Nevedomie – človek neodráţa všetky vonkajšie skutočnosti, kt. sa mu dostanú do v. Určité duševné 

obsahy v nás pôsobia a sú aktuálne, aj keď sami o tom nevieme. Nevedomie nie je teda iba to, čo 

nevieme, ale čo jestvuje psychicky v latentnej forme. Podnety musia mať určitú silu a inten-zitu, aby 

sa dostali na prah v. Pod týmto prahom je teda nevedomie. Prítomnosť nevedomých obsahov 

moţno dokázať takisto evokovanými potenciálmi. Do nevedomia sa dostanú obsahy, kt. nie sú 

prijateľné pre v., t. j. obsahy, kt. v. odmieta. Napr. dieťa, kt. zjedlo zhnilé jablko, zachová si proti 

nemu odpor, hoci na to uţ zabudlo. Ide o tzv. potlačenie (nem. Verdrängung). Freud rozlišuje 

nevedomie ,,id“ (,,ono“) na rozdiel od v., v kt. je sídlo ega“ (,,ja“). Toto delenie osobnosti na viac 

častí, z kt. jedna je vo v., druhá v nevedomí, sa všeobecne neprijíma. Podľa niekt. autorov je 

správnejšie hovoriť o nevedomých obsahoch ako o nevedomí ako o duševnej sfére. Nevedomé sú 

však aj obsahy, kt. nie sú s osobnosť antagonistické, leţ synergistické, a napriek tomyu nie sú 

vedomé. Hlavným poznatkom o nevedomí je, ţe jestvujú psychické fenomény skryté a prístupné len 

osobitným psychol. technikám. 

Teória, ţe všetko, čo je amorálne a odsúdeniahodné, sídli v nevedomí, a všetko, čo je kladné 

a konštruktívne, je vo v. sa pokladá za zjednodušenie; vedie totiţ k záveru, ţe všetky svetlé stránky sú 



vedomé a všetky tmavé, amorálne, zločinecké obsahy majú sídlo v nevedomí. Vo v. nie je ,,miesto“ 

pre všetky pozit. obsahy a nachádza sa v ňom len malá časť duševných obsahov. V nedvedomí sa 

nachádzajú obsahy, kt. sa nemôţu dostať do v. bez všetkého, teda hladko, a ak áno, potom iba 

osobitnými zásahmi, napr. hypnózou.  

Predvedomím sa označuje stupeň v., kt. len momentálne nie je badateľný, uvedomovaný, ale podľa 

potreby môţe byť do v. privolaný. Mimovedomé je to, čo má síce psychický charakter, ale obyčajne 

sa nemôţe dostať do v. Jestvujú podmienky, kt. sú argumentom na uznanie nevedomia, a tie 

pomáhajú definovať mimovedomé procesy, lebo nemajú psychický charakter.  

Podľa materializmu je telesná i duševná činnosť riadená mozgom (nervizmus). Jednota týchto 

procesov sa označuje ako psychofyzický monizmus. Idealistický názor, ţe duša je umiestená v tele 

funkčne nezávisle bez vzájomnej súvislosti, sa vola dualizmus. K dualistom patril napr. Descartes a 

Spinoza, kt. síce uznávali súvislosť psychických a telesných procesov, ale nie ich zákonitú súvislosť, 

lebo na dušu pozerali ako oddelenú substanciu, kt. je nezničiteľná. 

Poruchy vedomia – delia sa na kvantitatívne a kvalitatívne.  

Kvantitatívne poruchy vedomia – týkajú sa vigilancie (bdelosti) a obsahujú rôzne stupne 

→bezvedomia; zahrňujú somnolenciu, sopor a kómu. 

Synkopa – je krátkodobá strata v.  Asi 30 – 50 % populácie má v ţivote aspoň jednu synkopu. 

Arytmogénne synkopy – bývajú zväčša závaţným symptómom, kt. si vyţaduje urgentný zásah. 

Synkopa pri org. chorobe srdca je zlým prognostickým ukazovateľom – jednoročná mortalita týchto 

pacientov je aţ 20 %. Najzávaţnejšie potenciálne letálne arytmické príčiny sú asystólia a komorová 

tachykardia, resp. fibrilácia. Synkopa môţe byť jedinou a prvou manifestáciou arytmie. Synkopa 

vzniká pri tachyarytmii, ato aj bez iných prodrómov tým ľahšie, čím rýchlejšia je frekvencia komôr. 

Ani synkopu podmienenú asystóliou nepredchádzajú obyčajne palpitácie. Pri tachyarytmiách s 

pomalšou frekvenciou sa dostavujú najprv palpitácie a strata vedomia vzniká aţ neskôr následkom 

zlyhania obehu. Dôleţitým údajom je trvanie bezvedomia. Spontánne zotavenie svedčí o tom, ţe 

synkopu vyvoláva asystólia al. spontánne upravená komorová tachykardia (napr. torsade de pointes 

pri sy. predĺţeného intervalu QT). Na druhej strane pravdepodobnosť spontánnej úpravy komorovej 

fibrilácie je takmer nulová. Keď sa ju podarí zrušiť vonkajším zásahom, hovorí sa od odvrátenej 

náhlej smrti al. odvrátenom zastavení srdca (aborted cardiac arrest). 

Počas Holterovského monitorovania sa synkopa, resp. presynkopa vyskytuje v 19 %, korelácia 

medzi arytmiou a symptómami sa vyskytuje len v 4 % prípadov. Aditívny prínos 3-krát opakovaného 

24-h monitorovania v prípade, ţe prvé 24-h monitorovanie je negat. je 15, 11 a 4 %.  

Ortostatická synkopa – ortostatický kolaps, ľahký šok, náhla strata posturálneho tonusu s ne-

schopnosťou udrţať sa vo vzpriamenej polohe, stratou vedomia a odpadnutím pri ortostatickej 

→hypotenzii, podmienená vzpriamenou polohou a prevládnutím vazodepresorického účinku vagu. 

Vyskytuje sa aj po farmakách (antihypertenzívach, -blokátoroch), pri diabetickej polyneuropatii, po 

sympatektómii, pri rozsiahlych varixoch na dolných končatinách, pri strate tekutín vracaním 

hnačkou, po krvácaní, masívnej diuréze, pri profúznom potení, pri Addisonovej chorobe. Strata 

vedomia vzniká obyčajne náhle, bez prodromov, pri zmene horizontálnej do vertikálnej polohy al. pri 

dlhom státí. Th. pozostáva z uloţenia postihnutého do horizontálnej polohy, uvoľnenia dýchacích 

ciest (rozopnúť odev, otočiť hlavu nabok, zvýšiť polohu dolných končatín). Pre riziko recidívy 

synkopy treba pacienta nechať istý čas poleţať si. Treba však odstrániť vyvolávajúce faktory. 
 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
Najčastejšie príčiny synkopy 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

Neurologické 

     • epilepsia 

     • tranzitórny ischemický atak 

Metabolické 



     • hypoglykémia 

     • hypoxémia 

     • hyperventilácia 

Kardiálne 

 a) štrukturálne 

     • obštrukčná lézia výtoku z ľavej komory 

     • aortálna stenóza 

     • hypertrofická kardiomyopatia 

     • embólia pľúcnice 

     • prim. pľúcna hypertenzia 

     • myxóm predsiene 

     • mitrálna stenóza 

 b) arytmické  

     • dysfunkcia SA uzla (sy. chorého sínusu) 

     • intermitentný AV blok 

     • supraventrikulárna tachykardia 

     • komorová tachykardia monomorfná al. 

        polymorfná (torsade de pointes) 

Neurokardiogénne 

     • situačná synkopa 

     • vazodepresorická synkopa 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––- 

Kvalitatívne poruchy vedomia – vyznačujú sa rozmanitými klin. obrazmi. Patria sem poruchy 

lucidity, kontinuity, reflexivity a idiognózie. Osobitnou formou kvalit. poruchy vedomia je zastreté v., 

obnubilované v. a zmätenosť.  

Zmätenosť charakterizuje porucha asociácií myšlienok (amentiformná zmena v.), pričom kontakt je 

zachovaný, myšlienky sa však odchyľujú od určitého smeru, takţe pacient je často bezradný. 

Pozornosť je kolísavo zníţená. Porušená je najmä lucidita, niekedy aj vigilancia, najvýraznejšie 

dopláca na situáciu vigilita. Amentiformný stav je psychopatologický obraz, kým amencia 

nozologický pojem. Rozoznáva sa niekoľko foriem zmätenosti: 

• Simplexná forma – odpútaná pozornosť novými a novými podnetmi, introvertovanosť a pasivita, 

chýba asociačný tlak na udrţanie toku vedomia, dezorientáciu moţno zistiť len po skončení epizódy, 

pacient však neprejavuje potrebu ujasnenia, lebo býva utlmený; vyskytuje sa pri katatónii. 

• Vlastná zmätenosť – amentiformná porucha s poruchou idiognózie jednotlivých zloţiek v si-le – 

pacient si neuvedomuje naplno vlastnú osobu, v konzistencii – obyčajne dodatočne hovorí, ţe bol 

ako mŕtvy; porušená je najmä lucidita – pacient nepreţíva všetko ako reálne a prítomné bývajú ilúzie 

a oneroidné predstavy, afektivita je menlivá, najtypickejšia je inkoherencia menlivej intenzity, 

vyskytujú sa aj lucidné intervaly, niekedy sa pacient ţaluje, ţe je ,,celkom zmätený“, inokedy sa trápi 

pocitom bezradnosti. 

• Delírium – najhlbší stav zmätenosti s psychomotorickým nepokojom, extrovertovanosťou, 

halucináciami a ţivými ilúziami, pacient si nie je vedomý choroby, ovládajú ho ilúzie, kt. zapríčiňujú 

deozorientáciu, cíti sa na inom mieste a okolité osoby si zamieňa so známymi; motorický nepokoj sa 

niekedy prejavuje ako delírium zamestnanosti, pacient vykonáva rozličné úkony a pohyby ,,akoby“, 

napr. akoby prelieval vodu, hobľoval ap. Motorický nepokoj sa nedá zastaviť a môţe vyvolať 

zlyhanie obehu; halucinácie sú ţivé a majú charakter vnemov. 

Podľa klin. obrazu sa delírium delí na: 1. mierne (,,blandné“) – bez silnejšieho motorického 

nepokoja; 2. furibundné (zúrivé, so silne vyznačeným motorickým nepokojom); 3. musitujúce 

(delirium mussitans, tiché delírium – v dôsledku útlmu halucinačné vzrušenie prejavuje miernym 

automatickými produkciami, napr. chytaním snehových chumáčikov (úchopové a ţmolivé pohyby na 

prikrývke). Podľa obsahu halucinácií môţe byť delírium banálne (obsah halucinácií neprekračuje 

moţnosti reálneho ţivota) al. fantastické – obsah halucinácií sa vzťahuje na situácie, kt. sa v 

reálnom ţivote nevyskytujú). 

Príčinou delíria môţe byť infekčná choroba, intoxikácia, autointoxikácia, inanícia al. telesná al. 

psychická exhauscia. Vyskytujú sa aj pri encefalitíde a loţiskových mozgových procesoch (tzv. 

exogénny reakčný typ). Pri výraznejších halucináciách sa hovorí o delirantno-halucinatórnom stave. 

Odosobnenie (depersonalizácia) je porucha v., pri kt. záţitky získané z okolia, vlastného tela a 

vlastného psychického ţivota sa spájajú s pocitom odcudzenia. Rozoznávajú sa 3 formy: 1. 



alopsychická depersonalizácia (derealizácia – pacientovi sa marí, ţe celé jeho okolie je zmenené, 

vidí sa mu cudzie, čudné, akoby neskutočné); 2. somatopsychická depersonalizácia (pacientovi sa 

zdá, ţe celé jeho telo je zmenené, často sa pozerá do zrkadla – franc. signe du miroir); 3. 

autopsychická depersonalizácia (pacient si pripadá ako cudzí, príp. pochybuje o svojej existencii). 

Stupeň závaţnosti poruchy v. sa dá hodnotiť podľa →glasgowskej stupnice kómy. 

Prehľad stavov, druhov a porúch vedomia 

Alternujúce vedomie – psychoanalytický pojem, rozpojenie psyché na vedomé a nevedomé, resp. 

rôzne stavy. Vyskytuje sa pri potlačení kofliktu, obrannom mechanizme, kt. sa vytláčajú nepríjemné 

spomienky a sexuálne túţby z v.  

Aproximatívne vedomie – podľa C. G. Junga stav medzi jasným v. a nevedomím. 

Čisté vedomie – lucídne, normálne v. 

Kolektívne vedomie – podľa E. Durkheima súbor predstáv, citov, túţob a i., kt. sú dané spoločným 

spoluţitím a nie individuálne; →Jungova analytická psychológia. 

Obnubilované vedomie – podľa Myslivečka ,,obluzené“ v., mrákotný stav so zúţeným v. V. môţe 

byť viac zamerné na určitý predmet, v. však nie je rozštiepené. Konanie je zväčša automa-tické. 

Začína sa aj končí náhle, preto je naň úplná amnézia, kontinuita v. prerušená. Prebieha pod rôznymi 

obrazmi, ako: 1. afektívno-delírantná forma (vyznačuje sa mimoriadnou vzruše-nosťou aţ 

útočnosťou; je typická pre epilepsiu a patické opojenie, niekedy ide o obraz extázy s náboţenskými 

a apokalyptickými vidinami); 2. vigilambulantná forma (pacient je navonok akoby v poriadku a jeho 

konanie nevzbudzuje pozornosť, iba amnézia a celková neúčelnosť konania dodatočne ukazujú, ţe 

išlo o zmenu v.; spoločensky môţu byť niekt. činy, ako sú krá-deţe, zablúdenie, nebezpečné; ide o 

komplikované automatizmy); 3. somnambulická forma (námesačnosť, pacient v nepokojnom spánku 

vstane a chodí po izbe al. dlho hovorí a potom si akoby nič zasa ľahne; ide o ţivý sen, príp. spánok 

s uvoľnenou motorikou); 4. zmätená forma (Kleistova-Leonhardova psychóza, preţíva sa epizodicky 

len ako depersonalizácia spojená so silnými afektmi, napr. strachu al. extázy); 5. automatická forma 

(je nápadná, prejavuje sa neúčelnými automatizmami; pacienti sa vyzliekajú, sú dezorientovaní, 

niekedy si ublíţia, napr. dotykom horúcej pece; vyskytuje sa pri psychomotorickej epilepsii); 6. 

oneroid (Mayerova-Gossova snová zmätenosť: vigilancia je mierne porušená, ale vonkajšie udalosti 

vyvolávajú snové obsahy, kt. majú niekedy scénický charakter; pacienti ich preţívajú pasívne, akoby 

vo sne, sú pohrúţení do seba a pritom bezradní, typické sú Kandinského pseudohalucinácie).  

Obnubilácia je psychopatol. sy. celého organizmu ako pri zastretom v. Ide skôr o zmenu obsahu v. 

Chýba tu tlmenie a zoslabovanie duševnej činnosti ako pri zastretom v., cv popredí je zmätenosť 

obsahu psychiky. Vyskytuje sa pri hiorúčkových stavoch, intoxikáciách (chem., baktériových), 

autointoxikáciách, pri organickom poškodení mozgu a i. Je hlavným príznakom delíratných a 

amentných stavov. Na rozdiel od zastretého v. je porušená súvislosť, pacient nedokáţe rozpoznať 

skútočnosť od oneirických predstáv. Na prekonaný stav obnubilovaného v. má pacient len veľmi 

obmedzenú spomienku, a to tým chudobnejšiu, čím bol jeho stav ťaţší. 

 

Skupinové vedomie – súhrn psychických javov, kt. sú spoločné členom skupiny a vyvinuli sa 

priebehu jej existencie (v. ,,my“); navonok prejavované napr. výrazmi s posunutým al. pre nečlenov 

skupiny nezrozumiteľným významom.  

Sociálne vedomie – skupinové v., uvedomovanie si svojej príslušnosti ako člena skupiny a tieţ 

uvedomovanie si problémov skupiny a príčin týchto problémov. 

Šírka vedomia (Frank, 1963) syn. operačnej pamäti; CNS je schopný podrţať vo v. udalosť, kt. 

práve preţívame, t. j. ~ 10 s, má kapacitu 160 bitov. 



Zastreté vedomie – podľa Myslivečka zoslabená jasnosť v., kt. sa vyskytuje vţdy s celým somatic-

kým sy. (napr. zoslabenie, spomalenie všetkých vegetatívnych funkcií, zníţenie TK, celková fyzická 

ochabnutosť atď.). Mierne stupne zastretého v. sa vyskytujú pri únave, usínaní, prebúdzaní. Všetka 

duševná činnosť je sťaţená, spomalená, menej pruţná (zníţenie pozornosti, spomalenie myslenia, 

emocionality); súdnosť je zachovaná. Zastreté vedomie sa podobá somnolencii, ale vigilancia 

nemusí byť zníţená. Pacient neovláda svoje asociácie a robí ,,unáhlené“ závery, nevie sa sústrediť 

na svoje predstavy, takţe im myšlienky ,,uletia“. Príčinou býva telesná al. duševná únava, príp. 

lieky. 

Zmenené vedomie – zmenený stav v., vyskytuje sa pri hypnóze, toxickom pôsobení chem. látok 

(napr. LSD, hašiš ap.), pri fyziol. autoreguláciách (techniky spätnej väzby), pri meditáciách, zen-

budhizme, jógových cvičeniach a i. 

vedomosť – poznatok osvojený učením. Ide o zapamätaný a organizovaný väčší počet informácií 

vrátane pochopenia vzťahov medzi nimi (v podobe pojmov, pravidiel a zákonov, vzorcov a i.); základ 

rozumových operácií, myslenia. Je podmienená zovšeobecnením empirických poznatkov. 

védy – [sanskrt véda vedenie, poznanie] 1. štyri základné posvätné knihy starých Indov: Rgvéda, 

Atharvavéda, Sámavéda a Jadţurvéda. Boli utvorené v období medzi 12. a 7. stor. pr. n. l.  

2. Slovom v. sa označujú aj brahmany (knihy vykladajúce a objasňujúce védske obrady), vzťahujúce 

sa na uvedené knihy, áranjaky (,,Lesné knihy“), kde sa vysvetľuje mystický zmysel védskych 

obradov a dešifruje sa symbolika véd a neskoršie utvorené →upanišády (knihy, v kt. kult a mytológia 

v. dostáva filozofický základ a kde vystupujú do popredia všeobecné úvahy o bohu, človeku a 

prírode). 

3. Slovo v. sa pouţíva aj vo všeobecnom zmysle ako ,,posvätná kniha“, ,,najvyššia múdrosť“. 

Obsahuje najstaršie náboţenské predstavy, ale aj veľmi špekulatívne časti, kde sa uţ nastoľujú 

otázky príčin a cieľov existencie sveta a ľudského konania. 

VEE – skr. angl. Venezuaan equine encephalomyelitis venezuelská konská encefalomyelitída. 

Veetids
®
 – antibiotikum; penicilín V draselná soľ. 

Veeneklaasov syndróm →syndrómy. 

veganstvo – absol. →vegetariánstvo. 

vegetácia – [vegetatio] 1. rastlinstvo, súbor rastlín a ich spoločenstiev, →fytocenóz, vyvinutých a 

rozšírených na určitom území; 2. →vegetatio adenoidea. Fytocenózy sú súčasťou →biocenóz. 

Floristicky podobné fytocenózy tvoria asociácie, kt. sa zaraďujú do vyšších zoskupení (zväzy, rady, 

triedy). V. sa člení podľa rozličných hľadísk (fyziognomických, ekologických, floristických ap.), na 

základe kt. sa zostavili vegetačné systémy. Pri starších vegetačných systémoch sa zdôrazňovali 

fyziognomické hľadiská (Grisebach, 1872; Drude, 1902), neskôr ekologické členenie, v kt. sa kládol 

dôraz na rozdielnosť stanovištných podmienok a ich typizáciu (Warming, 1902). Obidve kritériá r. sa 

uplatňujú vo fyziognomicko-ekologických systémoch (Rübel, 1912; Brockmann-Jerosch, 1912; Du 

Rietz, 1921 a i.). V dynamicko-foristických systémoch sa berie do úvahy vývojový stupeň 

jednotlivých zloţiek r., najmä záverečné štádiá vývoja – klimax (Clemens, 1916, 1928; Aichinger, 

1951 a i.). Odlišné členenie sa pouţíva v chronologických systémoch, rešpektujúcich geografickíé 

rozšírenie druhov, vertikálnu stupňovitosť a horizontálnu pásmovitosť r. (Schmid, 1942). Súčasné r. 

je výsledkom pôsobenia rôznych činiteľov biotického a abiotického prostredia, pôdnych 

a klimatických podmienok a procesu vývoja rastlinných organizmov, ako aj vplyvu človeka.  
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
Prehľad rastlinnej ríše 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

Rastliny výtrusné (nekvitnúce) Rastliny semenné (kvitnúce)  



Oddelenia: Vírusy  Oddelenia: Nahosemenné rastliny 

      Baktérie     Trieda:   ihličnany 

      Sinice    Krytosemenné rastliny 

      Zlatisté riasy     Trieda:   dvojklíčne rastliny 

      Červenoočká       jednoklíčne rastliny 

       Zelené riasy  

      Červené riasy 

      Slizovky 

      Huby 

    Trieda:   prahuby 

       plesne 

      vreckaté huby 

      bazídiové huby 

 Lišajníky 

 Machorasty 

   Trieda:   pečeňovky 

    roţteky 

    machy  

 Papraďorasty 

   Trieda:   plavúne 

    prasličky 

    paprade 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––- 

Podľa zloţenia a stupňa zachovalosti vegetačnej pokrývky sa rozlišuje v. pôvodná, prirodzená, 

náhradná ap. Pôvodná v. predstavuje rastlinné spoločenstvo, kt. rástlo na istých plochách skôr, ako 

človek zasiahol do prírody. 

Prirodzené v. tvoria spoločenstvá, kt. súm v istej rovnováhe s prostredím a na ich druhovom zloţení 

a fyziognómii sa neprejavuje podstatný vplyv ľudskej činnosti. V., kt. zloţením a fyziognómiou 

zodpovedá súčasným klimatickým podmienkam väčšieho územia, sa nazýva zonálnou vegetáciou a 

územie, na kt. je rozšírená, vegetačnou zónou. Vertikálne členenie v. podmienené nadmorskou 

výškou a klímou zahrňuje niekoľko výškových vegetačných stupňov. Podľa zráţkových a teplotných 

pomerov sa rozlišuje 5 hlavných vegetačno-klimatických pásem (zón); →zonálnosť vegetácie. 

Rozčlenenie porastu na vrstvy al. poschodia podľa absol. nadmorskej výšky stoniek al. hĺbky 

rozloţenia podzemných orgánov v pôde sa nazýva rozvrstvenie (stratifikácia) vegetácie. Je to 

rozčlenenie porastu na vrstvy al. poschodia podľa absol. nadm. v. stoniek al. hĺbky rozloţenia 

podzemných orgánov v pôde. Vrstva al. poschodie predstavuje časť vzdušného al. pôdneho 

priestoru fytocenózy, kt. moţno ohraničiť myslenými plochami, paralelnými s povrchom pôdy. V 

porastoch lesných spoločenstiev sa rozlišuje obyčajne stromové poschodie (E3) s jedincami vyššími 

ako 3 m, krovinné (E2) 1 – 3 m, bylinné (E1) do výšky 1 m a prízemné (E0) menej ako 5 cm nad 

povrchom pôdy. Pôdny priestor spoločenstva, v kt. sú rozloţené podzemné orgány (rizosféra), nie je 

uţ tak dôsledne členený ako nadzemný. Skladá sa z 3 vrstiev: hornej, strednej a dolnej koreňovej. 

Náhradná v. vznikla na bývalých plochách prirodzených spoločenstiev po veľkom zásahu člo-veka 

do ich druhovej skladby, napr. lúčne spoločenstvá na odlesnených svahoch pohorí, v údolí riek ap. 

vegetačno-klimatické pásma →zonálnosť vegetácie. 

vegetariánstvo – výţiva potravinami prevaţne al. výlučne rastlinného pôvodu. Rozoznávajú sa 3 

formy v.: 1. semivegetariánstvo: preferencia potravín rastlinného pôvodu, pripúšťa však 2-

krát/týţd. ryby al. hydinu; ide o racionálnu výţivu pacientov s kardiovaskulárnymi chorobami, vhodná 

pre jedincov, kt. uţ nerastú); 2. klasické v.: výţiva, kt. odmieta mäso, ale pripúšťa mlieko, vajcia, 

mliečne výrobky, ryby; 3. vegánstvo (odmieta všetky potraviny ţivočíšneho pôvodu). Radikálne v. 



sa neodporúča rastúcim jedincom a gravidným ţenám, pretoţe nezabezpečuje dostatok niekt. 

vitamínov, napr. vitamínu D, ďalej Fe, Ca, Zn) a spája sa s rizikom anémie a i. nepriaznivých 

vplyvov. Odporúča aspoň substitúcia vitamínov a stopových prvkov. 

vegetatio adenoidea – hyperplázia hltanovej mandle s rozmnoţenými sek. zárodočnými cent-rami. 

Vyskytuje sa u detí, po 10. – 15. r. ţivota adenoidné tkanivo zaniká. Jeho hyperplázia nastáva po 

infekčných chorobách (osýpky, šarlach, záškrt), pri lymfatickej a exsudatívnej diatéze a nesprávnej 

výţive (málo bielkovín a vitamínov). Klin. obraz charakterizuje tupý výraz tváre, dýchanie ústami, v 

chrápanie, pavor nocturnus, enuréza, fufňavá reč, bledosť, roztrţitosť, často duševné zaostávanie a 

neprospievanie v škole, niekedy epileptické kŕče al. chorea. Časté je gotické podnebie, úzky 

hrudník, nádcha, tubotympanitída a blefaritída. Dg. sa potvrdzuje zadnou rinoskopiou, menej 

vhodná je palpácia. Ddfdg. treba odlíšiť nádor nosohl-tana a hypertrofickú rinitídu. Hypertrofické 

tkanivo sa odstraňuje pomocou adenotómu a ky-rety (adenotómia). Výkon je kontraindikovaný pri 

akút. rinitíde, submukóznom rázštepe podnebia, hemoragickej diatéze a poliomyelitíde. Pri 

opakovanej recidíve a príznakoch obštrukcie hltanového ústia sluchovej trubice al. pri 

kontraindikáciách adenotómie moţno lymfatické tkanivo oţiariť. Po adenotómii je dôleţitá 

rehabilitácie dýchania cez nos.  

vegetatívny – [vegetativus] týkajúci sa rastu, ţivota; autonómny; →nervový systém. 

vegetovať – 1. rásť (o rastline, zvierati); 2. ţivoriť (najmä o človeku). 

vehemencia – [vehementia] sila, prudkosť, ráznosť. 

vehiculum, i, n. – [l.] →vehikulum. 

vehikulum – [vehiculum] 1. vozidlo; 2. vo farm. látka, kt. úlohou je zriediť al. objemovo zväčšiť hlavnú 

účinnú látku ta, aby sa uľahčila príprava aj podávanie lieku. 3. V. pôvodcu nákazy – kontaminované 

predmety a látky (voda, mlieko, potraviny), kt. sa uplatňujú v nepriamom prenose nákazy. Infekčný 

agens sa môţe, ale nemusí vo v. rozmnoţovať, resp. vyvíjať. 

Veillonella – [Veillon, Adrien, 1864 – 1931, paríţsky bakteriológ] rod drobných anaeróbných kokoch s 

Ø 0,3 – 0,4 m, kt. sa zoskupujú v dvojiciach a zhlukoch. Niekt. druhy sa vyskytujú v ústnej dutine a 

horných dýchacích cestách, čreve a urogenitálnom systéme ľudí a zvierat. Patrí sem: 

Veillonella alcalescens – vyskytuje sa beţne v ústnej dutine zdravých ľudí i zvierat vo veľkom 

mnoţ-stve. Ojedinele sa izoluje zo zápalových loţísk (pľúcna gangréna, apendicitída). Pri zubnom 

kaze al. v materiáli zubných plakov sa nachádza v oveľa väčšom mnoţstve ako v zdravej ústnej 

dutine. 

Veillonella parvula – vyskytuje sa u zdravých ľudí a v niekt. zvieratách beţne v ústnej dutine a 

čreve, ojedinele sa izoluje zo zápalových loţísk v pľúcach (gangréna), čreva (apendicitída) a nazo-

faryngu (tonzilitída). 

Veillonellaceae – [Veillon, Adrien, 1864 – 1931, paríţsky bakteriológ] čeľaď gramnegat., 

anaeróbnych, kokovitých baktérií, kt. sa zoskupujú v dvojicich al. krátkych reťazcoch. Netvoria 

spory, sú nepohyblivé. Vyskytujú sa v tráviacej sústave ľudí, preţúvavcov, hlodavcov a ošípaných. 

Patria sem rody: Acidamonococcus, Medasphaera a Veillonella; med. významný je len rod 

Veillonella.  

Veillonova trubička – [Veillon, Adrien, 1864 – 1931, paríţsky bakteriológ] sklená trubička s gumovou 

zátkou na jednom a tampónom na druhom konci, pouţíva sa v bakteriológii. 

vek – [l.] obdobie ţivota organizmu od narodenia al. vzniku jedinca aţ do smrti; nevyhnuteľná ţivotná 

premenná; →vývoj. 



Sociologický vek – jedna z 2 zákl. charakteristík kaţdej populácie (vedľa pohlavia), zákl. dimenzia 

demografickej štruktúry a jeden z hlavných identifikačných znakov a výberových a triediacich kritérií. 

Anatomický vek – stupeň anat. vývoja zodpovedajúci danému chronologickému v. 

Batolivý vek – v. od 1. do 3. r. ţivota. 

Biologický vek – miera stupňa zrelosti; určuje sa podľa kostného, zubného v. a hodnotenia prim. a 

sek. pohlavných znakov v období puberty. Stanovuje sa aj v. menarche a polúcie. 

Chronologický vek – kalendárny v., počítaný od narodenia jedinca do jeho smrti. 

Kalendárny vek – chronologický v. 

Kostný vek – najpresnejší spôsob hodnotenia biol. v. podľa postupu osifikácie, zvyčajne na 

kostiach ruky. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mentálny 

vek. – 



stupeň intelektového vývoja, úroveň duševných schopností zodpovedajúca danému 

chronologickému v. Meria sa pomocou určitých kategórií psychometrických skúšok. Termín zaviedol 

Alfred Binet r. 1905; →inteligencia. 

Priemerný vek – váţený priemer počtu r., kt. preţili príslušníci danej populácie do daného okamihu. 

Niekedy sa nahrádza vekovým mediánom, kt. menej ovplyvňujú extrémne hodnoty (je uţší). 

Školský vek – od 6. do konca 14. r. ţivota. Rozlišuje sa mladší (do konca 10. r.) a starší š. v. (do 

konca 14. r.) 

Tretí vek – staroba. 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
Obdobia ţivota človeka 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 Obdobie    Trvanie obdobia   Charakteristické znaky na začiatku  
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

 novorodenecké   1. mes. ţivota  dieťa ešte celkom nevníma okolie, uplatňuje sa najmä cicavý  

       a obranný reflex 

 dojčenské    do konca 1. r.  dieťa je svojou výţivou odkázané najmä na mlieko, najlepšie  

       materské; vyvíja sa rýchlo telesné i duševne, citovo je viazané na  

      matku 

 batolivé    do 3 r.   vyvíjajú sa pohybové schopnosti (dieťa lezie a chodí) a prerezávajú  

      sa mliečne zuby 

 predškolský vek   do 6 r.   menia sa telesné rozmery, dieťa rastie do výšky, rozvíjajú sa  

      duševné schopnosti, dieťa túţi po činnostiach v kolektíve 

 mladší školský vek  do 10 r.   telesné tvary sa zaobľujú, začínajú sa prerezávať trvalé zuby, dieťa  

       sa stáva spoločenským 

 starší školský vek  do 14 r.   vstupujú do činnosti pohlavné ţľazy; utvárajú sa sek. pohlavné  

      znaky, zrýchľuje sa rast, nastáva puberta 

 dorastové   do 18 r.   rozvoj sek. pohlavných znakov, myslenia a citov, zvýšená intenzita  

      rastu 

 dospelosť   do 30 r.   vrchol fyzickej zdatnosti, úsilie uplatniť sa v ţivote a zaloţiť si vlastnú  

                                                           rodinu 

 zrelý vek   do 45 r.   telesná a duševní dozretosť, úsilie uplatniť svoje skúsenosti,  

      najväčšia pracovná aktivita 

 stredný vek    do 60 r.   u ţeny sa končí potentia generandi; odovdzávanie vedomostí a  

      skúseností mladším  

 staroba   do 75 r.  orgány a tkanivá atrofujú, zmenšuje sa podiel vody, kosti sa stávajú  

      redšími, pribúda tuhé väzivo 

 vysoká staroba  > 75 r.   zoslabuje sa činnosť vnútorných orgánov, ochabujú zmyslové ústroje 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

Vek vývoja – výraz Arnolda Gesella: úroveň psychol. a motorického vývoja dojčaťa a batoľaťa 

zisťovaná špecifickými testami, napr. Baby-test (Gesell, 1925; Charlotte Bühlerová, 1935 a i.).  

Zubný vek – v. hodnotý podľa počtu prerezaných zuboch stáleho chrupu 6 – 11-r. detí; je to menej 

presný údaj o biol. v. 

vektor – 1. mat. veličina určená veľkosťou, smerom a orientáciou, pričom veľkosť predstavuje dĺţka 

úsečky a smer orientovaný smer úsečky vyznačený šípkou (orientovaná úsečka).  

                                 → 

V písanom texte sa v. označuje dvojicou bodov so šípkou, napr. AB al. v tlači osobitným druhom 

písma, napr. AB). Mnoţina rovnajúcich sa v. sa nazýva voľný v. V písanom tvare sa označuje 

malými písmenami latinskej abecedy so šípkou, napr. →v, al. v tlači osobitným typom písma, napr. 

v. Mnoţina rovnajúcich sa v. sú všetky v. rovnakej veľkosti a smeru, ale s rôznymi počiatočnými 



bodmi. Je ich nekonečne veľa. Nazývame ich umiestením voľného v., kt. je charakterizovaný len 

veľkosťou a smerom. 2. Epidemiol. prenášač (pôvodcu nákazy). 

vektorkardiograf – [vectocardiograph] prístroj na snímanie akčných potenciálov srdca v rovine. 

vektorkardiografia – [vectocardiographia] snímanie akčných potenciálov srdca v rovine. Priestorová 

vektorkardiografia –v., pri kt. sa vektory potenciálov srdcového vzruchu projikujú na tri navzájom 

kolmé koordináty, X, Y a Z, kde X je transverzálna os (pravá al. ľavá), Y vertikálna os (smerujúca 

nahor al. nadol) a Z sagitálna os (predná alo. zadná). 

vektorkardiogram – [vectocardiogramma] záznam akčných potenciálov srdca v rovine; záznam má 

tvar slučky, kt. predstavuje konce okamihových vektorov. 

vekuróniumbromid – vecuronium bromidum, 1-[3,17-bis(acetyloxy)-2-(1-piperidinyl)androstan-16-yl]-

1-metylpiperidíniumbromid, C34H57BrN2O4, Mr 637,75; 

relaxans kostrového svalstva (NC-45
®
, Org-NC-45

®
, 

Musculax
®
, Norcuron

®
). 

Vekuróniumbromid 

 

 

 

vel – [angl.] mat., log. symbol pre logický súčet. 

Velacycline
®
 – antibiotikum; rolitetracyklín.  

velámen – [l. velum plachta] 1. bot. viacvrstvová koreňová pokoţka; 2. anat. membrána, plena, 

pokrývka. 

velamentum, i, n. – [l. velum plachta] pokrývka, obal. Velamenta cerebri – mozgové pleny. 

velára – [l. velum palatinum mäkké podnebie] mäkkopodnebná spoluhláska. 

Velban
®
 – vinblastínsulfát. 

veličina – charakteristika objektu merania, kt. určuje rozsah (veľkosť al. stupeň) ako ukazovateľa 

(vlastnosti al. vzťahu). V. je merateľná vlastnosť systému, je predmetom merania. Vyjadrujú sa ako 

počet jednotiek a zobrazujú ako znaky (intervalové al. pomerové). Namerané hodnoty fyz. v. sa 

udávajú ich číselnou hodnotu vynásobenou rozmerom príslušnej v. Fyzika s nimi pracuje ako s mat. 

v. U nás sa od r. 1988 pouţívajú v. sústavy SI, kt. základ tvorí 7 axiomaticky stanovených tzv. zákl. 

v. Sú to dĺţka, hmotnosť, čas, intenzita elekt. prúdu, termodynamická teplota, svietivosť a látkové 

mnoţstvo. Rozmer zákl. v. (dĺţky, času a hmotnosti, al. sily) sú príslušné jednotky miery v danom 

systéme jednotiek. 

Jednotka merania (etalón, štandard, normatív) je hodnota, kt. slúţi na meranie. Ide o vhodne 

zvolenú a stanovenú v. toho istého druhu, kt. slúţi ako prostriedok uľahčujúci kvantifikovanú 

predstavuu o v. a na vzájomné porovnávanie v. toho istého druhu. 

Rozmer – odvodené v. sa stanovujú na základe rovnice medzi zákl. v. Napr. hmotnostná 

koncentrácia = hmotnosť/dĺţka
3
. Odvodené v. sa dajú opäť previesť na zákl. v. pomocou rovníc. 

Rozmer v. je súčin utvorený z definičnej rovnice v., udáva, aké mocniny jednotlivých zákl. v. 

vystupujú v rovnici. Kaţdý súčiniteľ v súčine pozostáva z rozmeru a príslušného exponentu. Napr. 

rozmer hmotnosti je L
0
.M

1
.I

0
.Q

0
.J

0
.N

0
 = M; rozmer hmotnostnej koncentrácie je L

–3
.M

–1
.T

0
.Q

0
.N

0
 = 

ML
–3

. 



Extenzitná veličina – v. úmerná mnoţstvu látky v systéme. Majú pozit. hodnotu, keď sa látka do 

systému pridáva a negat. hodnotu, keď sa táto látka zo systému odstraňuje. Príkladom je hmotnosť, 

objem, počet mólov. 

Intenzitná veličina – symbol m, predstavuje stupeň kvality a zobrazuje sa ako poradový znak. 

Príkladom intenzitnej v. je tlak, teplota a koncentrácia. Súčin extenzitnej a intenzitnej v. je energia 

(elekt., chem., priestorová, termická). 

Náhodná veličina – reálna funkcia v pravdepodobnostnom priestore, t. j. číselná funkcia, kt. je 

priradená elementárnym javom (bodom) pravdepodobnostného priestoru. Výskyt hodnôt n. v. sa 

riadi pravdepodobnostnými (probabilistickými) zákonmi rozloţenia n. v.: pri spojitých n. v. určuje 

pravdepodobný výskyt v kaţdom (ľubovoľnom) intervale z obidvoch ich hodnôt, pri diskrétnych 

(nespojitých) n. v. je nimi priradená pravdepodobnosť kaţdej jednotlivej hodnote n. v. 

Pravdepodobnostné zákony rozloţenia pri spojitých n. v. reprezentujú hustota (funkcia, kt. plocha k 

určitému intervalu určuje pravdepodobnosť výskytu) pri diskrétnych funkcia (určuje 

pravdepodobnosť váhy jednotlivých hodnôt). Inými formami pravdepodobnostných zákonov 

rozloţenia sú distribučné funkcie (kumulujú pravdepodobnosť výskytu pozdĺţ číselnej osi) a ďalšie 

špeciálne funkcie). 

Najznámejšie triedy rozloţenia n. v. sú: 1. spojité n. v. – normálne (Gaussovo, exponenciálne, 

rovnomerné, dvojité exponenciálne Laplaceovo), logaritmicko-normálne, -, - a i.; 2. diskrétne n. v. 

– Bernouilliho, binomické, Poissonovo, negat. binomické, geometrické a rozloţenie charakterizujúce 

epidemiologické a priesotorové šírenie javov; 3. viacrozmerné spojité n. v. – viacrozmerné normálne 

rozloţenie; 4. viacrozmerné diskrétne n. v. – multinomické rozloţenie. 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
Základné veličiny sústavy SI 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––-    
 Veličina            Jednotka      
 Názov   Symbol  Rozmer     Názov      Symbol 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––-    

Dĺţka         l      L      meter            m 

Hmotnosť       m      M      kilogram       kg 

Čas         t      T      sekunda         s 

Intenzita prúdu       i      I      amper            A 

Termodynamická teplota     T     T     kelvin            K 

Svietivosť        l      L     kandela         cd 

Látkové mnoţstvo       n      N      mól             mól 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––- 

velikášstvo – megalománia, chorobné zveličovanie. Prehnané presvedčenie o svojej sile, moci, 

význame, významnosti, dôleţitosti. V bludnej interpretácii sa spája s bludom vzťahovačnosti a 

prenasledovania. Velikášske bludy vyvierajú z pocitov neistoty, inferiority, nedostatočivosti, ako ich 

kompenzácia. Podľa S. Freuda sú výrazom intenzívneho dlhodobého narcizmu (,,sexuálne 

prehodnotenie ega“), resp. návratom k infantilnému pocitu omnipotencie. Harris (1977) rozoznáva: 

1. velikášssku identitu – pacient tvrdí, ţe sa menuje podľa dajakého významného mena, napr. Jeţiš 

(vtelenie boha, boh je súčasťou mojej osoby ap.); 2. velikášsku rolu – pacient si ponecháva svoje 

meno, avšak pokladá sa za mocnú osobu, resp. sa stýka s významnými osobami (napr. ,,som 

vodca, kt. spasí svet“); 3. velikášske schopnosti – pacient si ponecháva svoju identitu, je si vedomý, 

ţe dosiaľ nedosiahol úlohy a uznanie, kt. si zaslúţi, chorobne však verí (blud), ţe má osobitný 

talent, resp. genialitu, kt. bude poznaná (napr. môţe kontrolovať duše ľudí, detegovať ,,fluidum“ a i. 

javy, stane sa veľkým umelcom ap.). 

Vellova fistula – [Vella, Luigi, 1825 – 1886, tal. fyziológ] umelý otvor v izolovanom segmente čreva, 

kt. obidva konce sú prišité k brušnej stene; pouţíva sa v experimentoch.  



velocitas, atis, f. – [l.] v, rýchlosť, fyz. veličina, kt. udáva, akú dráhu (s) by prešiel hmotný bod, ak by 

sa danou rýchlosťou pohyboval za jednotku času (t): v = s/t; →rýchlosť.  

velokardiofaciálny syndróm →syndrómy. 

velozimín – vellosiminum; sapargan-17-al, C19H20N2O, Mr 292,39; látka izolovaná z kôry stromu 

Geissosperum vellosii Allem, Apocynaceae. 

Velozimín 

 

 

 

veľký tresk – angl. big bang, hypotéza vzniku →vesmíru. Podľa nej vznikol vesmír ~ pred 15 

miliardami r. veľkým výbuchom z počiatočných, nulových rozmerov a odvtedy sa neustále rozpína.  

Vo veľmi krátkych časových intervaloch prechádzal rôznymi érami. V období do 10
–23

 s od v. t. 

vznikali častice, potom prevládali silné jadrové sily (do 10
–4

 s), nasledovala éra ľahkých častíc a 

fotónov (do 1 s) a éra ţiarenia (do 10
13

 s). Ţiarenie sa osamostatnilo, oddelilo sa od látky, pričom v 

tomto období (1 aţ 1000 s) prostredníctvom termonukleárnych reakcií vznikali jadrá deutéria a hélia. 

Teraz ţijeme v ére látkovej, v nej má významné postavenie gravitácia, pôsobením kt. vznikali 

galaxie a hviezdy. O rozpínavosti vesmíru svedčí skutoč-nosť, ţe čím vzdialenejšia je galaxia, tým 

rýchlejšie sa od nás vzďaľuje a existencia tzv. reliktového ţiarenia (tepelné ţiarenie, kt. je v tepelnej 

rovnováhe s mrazivým medzihviezdnym priestorom, zodpovedá zdroju s teplotou –270 °C a je 

pozostatkom zo začiatku existencie vesmíru).  

Tepelné ţiarenie je elektromagnetické ţiarenie vysielané zohriatymi telesami. Má spojité spektrum a 

jeho intenzita a rozloţenie energie na vlnové dĺţky závisia od teploty. Napr. horúca ţehlička 

vyţaruje len v infračervenej oblasti, čo vnímame len hmatom, nie zrakom, špirály elekt. piecky majú 

vyššiu teplotu, sú rozţeravené dočervena. Vlákno ţiarovky má teplotu > 2000 °C a je takmer biele, 

hoci väčšinu energie vyţaruje vo viditeľnej oblasti, špeciálne v intervale vlnových dĺţok, kt. farebne 

vnímame ako ţltozelené. Tepelné ţiarenie však vysiela aj kocka ľadu. 

veľryby →Cetaceae. 

velum, i, n. – [l.] plachta, plachtička, plachtová riasa, priehradka; 1. časť amnia, plodová blana, kt. 

pokrýva hlavičku plodu pri pôrode; pileus; 2. dočasná pokrievka plodnice húb. 

Velum Ficki – Fickov fenomén, zahmlené videnie s kruhmi okolo svetla (halo) u osôb, kt. osôb 

s kontaktnými šošovkami.  

Velum Jacksoni – Jacksonova membrána, jemná sieť zrastov (pokladála sa aj za list peritonea), kt. 

sa rozprestiera od bočnej stranby brušnej steny po cékum, pokrýva cékum a vyvoláva obštrukciu 

čriev. 

Velum medullare – lamela bielej mozgovej hmoty, kt. tvorí strop IV. komory. 

Velum palatinum – v. molle, zadná pohyblivá časť mäkkého podnebia. 

Na hubách sa rozoznáva celková (v. generale) a čiastočná plachtička (v. partiale) . Pri vývine niekt. 

druhov je celková plachtička veľmi zreteľne vyvinutá, pri iných sotva viditeľná. Ak je celková 

plachtička dostatočne vyvinutá, obaľuje za mladi celú plodnicu. Postupným rastom sa roztrháva a na 

klobúku i na báze hlúbika necháva obyčajne zvyšky, tzv. pošvu, typickú pre daný druh. Celková 

plachtička je nápadne vyvinutá pri rode muchotrávka (Amanita) a poš-vovec (Volvariella). Čiastočná 

plachtička zakrýva za mladi rúrky al. lupene a spája okraj klobúka s hlúbikom, obyčajne v jeho 

hornej tretine. Rastom plodnice sa čiastočná plachtička roztrháva a necháva zvyšky, na okraji 



klobúka v podobe útrţkov a na hlúbiku v podobe prsteňa al. golierika. Čiastočná plachtička je dobre 

vyvinutá napr. pri muchotrávkach, pečiarkach, bedliach a niekt. druhoch masliakov. Väčšina 

muchotráviek má dobre vyvinuté obidve druhy plachtičiek. 

Konzistencia vela je pri rôznych rodoch a druhoch rozličná. 

Niekedy je hrubo blanitá, inokedy tenko blanitá, vatovitá, 

pavučinovitá ap. 

 

Schéma vývinu muchotrávky. cp – celková plachtička; čp – čiastočná 

plachtička; pr – prsteň; po – pošva 

Velum Sattleri – v. Ficki. 

vena, ae, f. – [l.] tenkostenné krvné cieva, kt. privádzajú krv k srdcovým predsieňam. 

Prehľad ţíl 

Vena adrenalis – v. suprarenalis. 

Venae advehentes – kanáliky vo včasnom štádiu plodu, kt. spájajú povrchovú v. cerebralis media a 

sinus transversus. 

Vena analis – análna ţila. 

Verna anastomotica inferior – dolná spojovacia ţila, spája povrchové stredné mozgové ţily. 

Vena anastomotica superior – horná spojovacia ţila, kt. spája v. cerebralis media superficialis a 

sinus sagittalis superior. 

Vena angularis – ţila očného kútika, krátka ţila medzi okom a koreňom nosa; vzniká spojením v. 

supratrochlearis a v. supraorbitalis a pokračuje nadol ako v. facialis. 

Venae anonymae (dextra et sinistra) – bezmenné ţily, vv. brachiocephalicae (dextra/sinistra). 

Vena antebrachialis – vv. superficiales membri inferioris. 

Vena anterior – predná ţila. 

Vena anterior venae pulmonalis dextrae superioris – predná ţila pravej hornej pľúcnej ţly.  

Venae anteriores cerebri – vv. cerebri anteriores, predné mozgové ţily, sprevádzajú a. cerebri 

anterior a spájajú sa s v. basalis. 

Vena anterior venae pulmonalis sinistrae superioris – predná ţila ľavej hornej pľúcnej ţily.  

Vena anterior septi pellucidi – v. septi pellucidi anterior, predná ţila priezračnej priehradky, 

drénuje septum pellucidum anterius do v. thalamostriata superior. 

Vena apicalis venae pulmonalis dextrae superioris – hrotová ţila pravej hornej pľúcnej ţily. 

Vena apicoposterior venae pulnonalis superioris – zadná hrotová ţila ľavej hornej pľúcnej ţily. 

Vena appendicularis – ţila červovitého výbeţku, sprevádza a. appendicularis, spája sa s v. 

caecalis anterior et posterior a tvorí v. ileocolica; →v. portae. 

Vena aquaeductus – ţila mokovodu.  

Vena aquaeductus cochleae – v. canaliculi cochleae, ţila slimákového kanálika, prebieha pozdĺţ 

aquaeductus cochleae a vlieva sa do bulbus superior v. jugularis internae.  

Vena aquaeductus vestibuli – malá ţila idúca z vnútorného ucha cez aquaeductus vestibuli 

a vlieva sa do sinus petrosus superior. 



Venae arciformes (arcuatae) renis – séria úplných oblúkov naprieč báze obličkových pyramíd; 

tvoria sa spojením vv. interlobares a venulae rectae, vlievajú sa do vv. interlobares. 

Venae articulares – vv. a. temporomandibulae, kĺbové ţily, malé cievy, kt. drénujú spleť okolo 

temporomandibulárneho skĺbenia do v. retromandibularis. 

Venae atriales – ţily predsiene.  

Venae atriales dextrae – ţily pravej srdcovej predsiene.  

Venae atriales sinistrae – ţily ľavej srdcovej predsiene. 

Vena atrii lateralis – v. lateralis atrii. 

Vena atrii medialis – v. medialis atrii. 

Venae atrioventriculares cordis – ţily vychádzajúce z predsiení a komôr srdca. 

Venae auditivae internae – vv. labyrinthina. 

Venae auriculares – ušnicová ţila.  

Venae auriculares anteriores – predné ušnicové ţily, vetvy z prednej časti ušnice, kt. vstupujú do 

v. temporalis superficialis.  

Vena auricularis posterior – zadná ušnicová ţila, začína sa v spleti na bočnej strane hlavy, 

prebieha dole za ušnicou, spája sa s vv. retromandibulares a utvára s ňou v. jugularis externa. 

Vena axillaris – pazuchová ţila, ţilový kmeň hornej končatiny, kt. sa začína na dolnom okraji m. 

teres major spojením v. basilica a v. brachialis, a na laterálnom okraji 1. rebra pokračuje ako v. 

subclavia. 

Vena azygos – nepárová ţila, ţilový kmeň, kt. odvádza krv z pravých medzirebrových ţíl a spája v. 

cava superior et inferior; vychádza z v. lumbalis ascendens, prebieha nahor v zadnom mediastíne 

do úrovne Th4, kde tvorí oblúk nad koreňom pravých pľúc (arcus v. azygos) a vlieva sa do v. cava 

superior. 

Vena basalis – spodinová ţila, vlieva sa do hĺbkovej mozgovej ţily. 

Vena basalis communis venae pulmonalis dextrae inferioris – spoločná základňová ţila pravej 

dolnej pľúcnej ţily. 

Vena basalis Rosenthali – ţila, kt. vychádza zo substantia perforata anterior, prebieha smerom 

dozadu, okolo pedunculus cerebri a vlieva sa do v. carebralis interna. 

Vena basalis anterior venae pulmonalis dextrae inferioris – predná základňová ţila pravej dolnej 

pľúcnej ţily. 

Vena basalis communis venae pulmonalis sinistrae inferioris – spoločná základňová ţila ľavej 

dolnej pľúcnej ţily. 

Vena basalis inferior venae pulmonalis dextrae inferioris – dolná základňová ţila pravej dolnej 

pľúcnej ţily. 

Vena basalis inferior venae pulmonalis sinistrae inferioris – dolná základňová ţila ťavej dolnej 

pľúcej ţily. 

Vena basalis superios venae pulmonalis sinistrae inferioris – horná základňová ţila ľavej dolnej 

pľúcnej ţily. 

Vena basilica – v. superficialis membri superioris, kráľovská ţila, vychádza z ulnárnej strany rete 

dorsalis manus, prebieha nahor predlaktím, spája sa s vv. brachialies, s kt. tvoria vv. axillares. 



Vena basilica antebrachii – kráľovská ţila predlaktia, vlieva sa do v. basilica. 

Vena basivertebrales – spodinovostavcové ţily, ţilové sínusy v hubovitom tkanive tiel stavcov, 

spájajú sa so spleťou ţíl na prednej strane stavca a s plexus vertebralis internus anterior. 

Venae brachiales – ramenné ţily, sprevádzajú a. bracialis, spájajú s v. basilica a tvoria v. axillaris. 

Vena brachiocephalica (dextra/sinistra) – vv. anonymae (dextra et sinistra), ramennohlavová ţila 

(pravá/ľavá), dve ţily, kt. drénujú krv z hlavy, krku a hornej končatiny, spájajú sa a tvoria v. cava 

superior. Obidve vznikajú pri koreni krku spojením ipsilaterálnej v. jugularis interna a v. subclavia. 

Pravá (v. b. dextra) prebieha skoro vertikálne smerom dole pred a. brachiocephalica, ľavá (v. b. 

sinistra) zľava doprava za hornou čaasťou mostíka. Obidve dostávajú v. vertebralis, v. cervicalis 

profunda, v. thyreoidea profunda,a v. thoracica interna Ľavá ţila prijíma navyše interkostálne, 

týmusové, tracheálne, paţerákové, bránicové, mediastinálne a perikardiálne vetvy, ako aj ductus 

thoracicus. Do pravej ţily sa vlieva pravý ductus lympha-ticus.  

Venae bronchiales – prieduškové ţily, drénujú krv z väčších vetiev bronchov vľavo do v. azygos a 

vpravo do v. hemiazygos a v. intercostalis superior.  

Venae bronchiales anteriores et posteriores – vv. bronchiales. 

Venae bulbi penis – ţily hľuzy pohlavného údu, drénujú krv z bulbus penis do v. pudendalis 

interna.  

Vena bulbi vestibuli – ţila predsiene pošvy, kt. odvádza krv z bulbus vestibuli vaginae do v. 

pudendalis interna. 

Vena canaliculi cochleae – v. aquaeductus cochleae. 

Vena canalis pterygoidei Vidii – ţila krídlového kanála, jedna zo ţíl, kt. prebiehajú cez canalis 

pterygoideus a vlievajú sa do plexus pterygoideus. 

Venae capsulares – puzdrové ţily. 

Vena cardiaca – srdcová ţila. Vv. c. anteriores – vv. ventriculi dextri anteriores.  

Vena cardiaca magna – v. cordis magna, veľká srdcová ţila, zbiera krv z prednej steny komôr, 

sprevádza sulcus longitudinalis anterior a vlieva sa do sinus coronarius.  

Vena cardiaca media – v. cordis media, stredná srdcová ţila, zbiera krv z bránicového povrchu 

komôr, sledujú sulcus longitudinalis posterior a vlieva sa do sinus coronarius.  

Venae cardiaca minimae – vv. cordis minimae, najmenšie srdcové ţily, početné malé ţily, kt. 

vychádzajú zo svalových stien a vlievajú sa nezávisle do srdcových dutín.  

Vena cardiaca parva – v. cordis parva, malá srdcová ţila, zbiera krv z obidvoch častí pravého 

srdca, sleduje v sulcus coronarius, prebieha doľava a vlieva sa do sinus coronarius.  

Venae cavae – duté ţily.  

Vena cava inferior (caudalis) – dolná dutá ţila, ţilový kmeň pre dolné končatiny, panvu a brušné 

útroby; začína sa na úrovni L5 spojením v. iliaca communis, prebieha nahor vpravo od aorty a vlieva 

sa do pravej predsiene srdca.  

Vena cava superior (cranialis) – ţilový kmeň, kt. drénuje krv z hlavy, krku, horných končatín 

a hrudníka; začína sa spojením dvoch vv. brachiocephalicae, prebieha smerom nadol a vlieva sa do 

pravej predsiene srdca.  

Vena cava s. sinistra persistens – vývojová anomália, pri kt. ľavá v. c. s. perzistuje v postnatálnom 

ţivote, obyčajne vyúsťuje do ľavej predsiene; je následkom chybnej obliterácie hornej časti v. 



cardinalis anterior sinistra. Môţe byť izolovanou anomáliou al. sprevádza iné kardiovaskulárne 

chyby, ako je Fallotova tetralógia. 

Vena cavernosae penis – ţily, kt. odvádzajú krv z corpora cavernosa do hlbokých ţíl a v. doralis 

penis.  

Vena centralis – ústredná ţila, leţiaca v strede.  

Vena centralis glandulae suprarenalis – veľká jediná ţila, do kt. sa vlievajú rôzne ţily v tkanive 

ţľazy a pokračuje v híle ako v. suprarenalis.  

Venae centrales hepatis – ţily v strede pečeňových lalôčikov, kt. drénujú krv do v. hepatica.  

Vena centralis retinae – ústredná ţila sietnice, vzniká spojením vv. retinales; prebieha smerom z 

oka v zrakovom nerve a vlieva sa do v. ophthalmica superior. 

Vena cephalica – hlavová ţila; v. superficialis membri inferioris, kt. vzniká na radiálnej strane z rete 

dorsalis manus, stáča sa dopredu a smeruje pozdĺţ predného okraja m. brachiocephalicus, nad 

lakťom stúpa pozdĺţ laterálneho okraja m. biceps a pektorálneho okraja m. deltoideus; vlieva sa do 

v. axillaris.  

Vena cephalica antebrachii – hlavová ţila predlaktia, vlieva sa do v. basilica. 

Vena cephalica accessoria – vedľajšia hlavová ţila, vzniká z rete dorsalis manus, prebieha 

smerom nahor na predlaktie a spája sa s v. cephalica nad lakťom. 

Venae cerebelli – mozočkové ţily: ţily na povrchu mozočka z hornej strany mozočka sa vlievajú do 

sinus rectus a v. cerebralis magna al. do sinus transversus a sinus petrosus superior; z dolnej strany 

mozočka sa vlievajú do sinus transversus, sinus sigmoideus a sinus petrosus inferior al. do sinus 

occipitalis. 

Venae cerebri – ţily mozgu.  

Venae cerebri anteriores – vv. anteriores cerebri.  

Venae cerebri inferiores – vv. inferiores cerebri.  

Venae cerebri internae – vv. internae cerebri.  

Vena cerebri magna – v. magna cerebri.  

Vena cerebri media profunda – vv. media profunda cerebri.  

Vena cerebri media superficialis – v. media superficialis cerebri.  

Vena cerebri profundae – vv. profundae cerebri.  

Venae cerebri superficiales – vv. superficiales cerebri.  

Venae cerebri superiores – vv. superiores cerebri. 

Vena cervicalis – krčná ţila.  

Vena cervicalis profunda – hlbková krčná ţila, vychádza zo splete v subokcipitálnom trojuholníku, 

sleduje hlbokú krčnú tepnu smerom dole a vlieva sa do v. vertebralis al. v. brachiocephalica. 

Venae ciliares – vráskovcové ţily, vznikajú vnútri očnej gule z vetiev m. ciliaris a drénujú krv do v. 

ophthalmica superior.  

Venae ciliares anteriores – predná vráskovcové ţily, sledujú a. ciliares anteriores a dostávajú 

vetvy zo sinus venosus, skléry, episklerálnych ţíl a tunica conjunctiva bulbi.  



Venae ciliares posteriores – vv. vorticosae sledujú aa. ciliares posteriores a vlievajú sa tieţ do v. 

ophthalmica inferior. 

Venae circumflexae femoris laterales – vv. c. laterales femoris, bočné ovíjajúce ţily stehna, 

vlievajú sa do v. profunda femoris.  

Venae circumflexae femoris mediales – vv. c. laterales femoris, prístredné ovíjajúce ţily stehna, 

vlievajú sa do v. profunda femoris. 

Vena circumflexa humeri anterior – predná ovíjajúca ţila ramena, vlieva sa do v. axillaris. 

Vena circumflexa humeri posterior – zadná ovíjajúca ţila ramena, vlieva sa do do v. axillaris.  

Vena circumflexa ilium (iliaca) profunda – hĺbková bedrová ovíjajúca ţila, spoločný kmeň, kt. 

sprevádza z vv. comitantes homonymnú tepnu a vlieva sa do v. iliaca externa.  

Vena circumflexa ilium (iliaca) superficialis – povrchová bedrová ovíjajúca ţila, sleduje 

homonymnú tepnu a vlieva sa do v. saphena magna.  

Vena circumflexa lateralis femoris – v. c. femoris lateralis, ţily, kt. sprevádzajú a. femoralis 

circumfklexa lateralis, vlievajú sa do v. femoralis a v. femoralis profunda.  

Venae circumflexae mediales femoris – vv. c. femoris mediales, ţily, kt. sprevádzajú a. 

circumflexa medialis femoris.  

Vena circumflexa scapulae – ovíjajúca ţila lopatka, vlieva sa do v. axillaris. 

Vena circumflexa sinistra – ţila, kt. sleduje ľavú a. colica a vlieva sa do v. mesenterica inferior. 

Vena cisternae cerebelllomedullaris – ţila mozočkovomiechovej nádrţky, vlieva sa do ţíl 

mozgového kmeňa. 

Vena colica – črevná ţila.  

Vena colica dextra – pravá hrubočrevná ţila, sprevádza priebeh a. colica dextra a vlieva sa do v. 

mesenterica superior; →v. portae.  

Vena colica intermedia – v. colica media.  

Vena colica media – v. c. intermedia, stredná hrubočrevná ţila, sprevádza priebeh a. colica media 

a vlieva sa do v. mesenterica superior; →v. portae.  

Vena colica sinistra – ľavá hrubočrevná ţila, vlieva sa do v. mesenterica inferior 

Venae columnae vertebralis – plexus venosus vertebralis, ţily chrbtice: plexiformné ţilové siete, 

kt. sa rozprestierajú po celej dĺţke chrbtice, vnútri i okolo chrbticového kanála; predné a zadné 

vonkajšie a predné a zadné vnútorné skupiny voľne anastomozujú a končia sa vo vv. 

intervertebrales. 

Vena comitans – sprievodna ţila, obyčajne bývajú párové, sprevádzajú homonymné tepny a 

nachádzajú sa najmä na končatinách. Vv. c. a. femoralis – sprevádza a. femoralis a vlieva sa do v. 

iliaca externa.  

Vena comitans n. hypoglossi – sprievodná ţila podjazykového nervu, vzniká spojením v. profunda 

linguae a v. sublingualis, sprevádza n. hypoglossus a vlieva sa do v. facialis, v. lingualis a v. 

jugularis interna. 

Venae conjunctivales – spojovkové ţily, malé ţily, kt. drénujú krv zo spojovky do v. opthalmica 

superior. 

Venae cordis – srdcové ţily, drénujú krv z rozličných tkanív srdca.  



Vena cordis anteriores – vv. ventriculi anteriores.  

Vena cordis magna – v. cardiaca magna.  

Vena cordis media – v. cardiaca media.  

Venae cordis minimae – vv. cardiacae minimae.  

Vena cordis parva – v. cardiaca parva. 

Venae coronariae – vencovité ţily.  

Vena coronaria dextra – pravá vencovitá ţila, časťstrednej srdcovej ţily, kt. dostáva krv z v. 

interventricularis posterior a vlieva sa do sinus coronarius.  

Vena coronaria sinistra – ľavá vencovitá ţila, leţí v sulcus coronarius, dostáva krv z v. 

interventricularis anterior a vlieva sa do sinus coronarius. 

Venae costoaxillares – ţily, kt. vychádzajú z plexus venosus areolaris, anastomozujú s horným 6 

aţ  7 vv. intercostales posteriores a vlievajú sa do v. axillaris. 

Vena cubitalis – ţila lakťovej jamy; vv. superficialis membri superioris. 

Vena cutanea – koţná ţila, jedna malá ţila, kt. sa začína v koţnej papile v subpapilárnom plexe a 

vlieva sa do v. subcutanea. 

Vena cystica – ţlčníková ţila, malá ţila, kt. odvádza krv zo ţlčníka do pravej vetvy portálnej ţily, 

vnútri pečeňového tkaniva; →v. portae. 

Venae digitales – prstové ţily.  

Venae digitales communes pedis – spoločné prstové ţily nohy, krátke ţily, kt. vznikajú spojením 

vv. digitales dorsalis a vv. intercapitulares nohy.  

Venae digitales dorsales pedis – vv. digitales pedis dorsales, spaknoţné prstové ţily, ţily 

dorzálnej strany prstov nohy, kt. sa spájajú do párov okolo kaţdej medziprstnej medzery a tvoria vv. 

metatarsales dorsales.  

Venae digitales palmares – vv. comitantes a. palmaris propria a a. palmaris digitalis communis, kt. 

sa spájajú s povrchovým dlaňovým ţilovým oblúkom. 

Venae digitales pedis dorsales – vv. d. dorsales pedis.  

Venae digitales plantares – stupajové prstové ţily, ţily stupajovej strany prstov nohy, kt. sa spájajú 

do párov okolo kaţdej medziprstnej medzery a tvoria vv. d. metatarsales plantares.  

Venae digitales volares communes – vv. d. palmares.  

Venae digitales volares propriae – vv. d. palmares. 

Venae diploicae – medziplošné ţily lebky, kt. tvoria sínusy v hubovitom tkanive medzi laminami 

lebkových kostí, vysielajú vetvičky k vonkajšej a vnútornej lamine, periostu a dura mater a 

odvádzajú krv sčasti z mimolebkového a sčasti lebkového tkaniva:  

Vena diploica frontalis – čelová medziplošná ţila, kt. drénuje čelovú kosť, vlieva sa navonok do v. 

supraorbitalis al. dovnútra so sinus sagittalis superior.  

Vena diploica occipitalis – záhlavná meziplošná ţila, najväčšia diploická ţila, kt. drénuje krv zo 

záhlavnej kosti a vlieva sa do v. occipitalis al. sinus transversus.  

Vena diploica temporalis anterior – predná spánková medziplošná ţila, kt. drénuje laterálnu časť 

čelovej a prednú časť temennej kost, vlieva sa dovnútra do sinus sphenoparietalis a navonok do v. 

temporalis profunda.  



Vena diploica temporalis posterior – zadná spánková medziplošná ţila, drénuje temennú kosť a 

vlieva sa do sinus transversus. 

Vena directae laterales – bočné priame ţily, ţily bočnej komory, kt. sa vlievajú do v. cerebralis 

magna.  

Vena dorsalis – zadná (chrbtová) ţila.  

Vena dorsalis clitoridis profunda – v. d. profunda clitoridis. 

Venae dorsales clitoridis superficialis – vv. d. superficiales clitoridis.  

Vena dorsalis corporis callosi – chrbtová ţila svorového telesa, kt. drénuje hornú stranu corpus 

callosum do v. cerebralis magna.  

Venae dorsales linguae – ţily chrbta jazyka, spájajú sa s malou ţilou sprevádzajúcou a. lingualis a 

s hlavným jazykovým kmeňom.  

Vena dorsalis penis profunda – v. d. profunda penis.  

Venae dorsales penis superficiales – vv. d. superficiales penis.  

Vena dorsalis profunda clitoridis – v. d. clitoridis profunda, hĺbková chrbtová ţila dráţdca, sleduje 

priebeh homonymnej tepnya vlieva sa do plexus vesicalis.  

Vena dorsalis profunda penis – v. d. penis profunda, hĺbková chrbtová ţila pohlavného údu, 

prebieha subfasciálne v strednej čiare penisu medzi hlbokými dorzálnymi ţilami; začína sa v malých 

ţilách okolo corona glandis, spája sa s hlbokými ţilami penisu a smeruje proximálne, prebiehajúc 

medzi lig. arcuatum pubicum a lig. perineale transversum, kde sa delí na ľavú a pravú ţilu; vlieva sa 

do plexus prostaticus.  

Venae dorsales superficiales clitoridis – vv. d. clitoridis superficiales, povrchiové chrbtové ţily 

dráţdca, zbierajú krv z podkoţia z dráţdca a vlievajú sa navonok do v. pudendalis.  

Venae dorsales superficiales penis – vv. d. penis superficiales, povrchové chrbtové ţily 

pohlavného údu,  odvádzajú krv z podkoţia penisu a vlievajú sa do v. pudendalis externa.  

Vena duodenalis – dvanástniková ţila. 

Venae emissariae – emissaria, prietokové ţily, malé ţily bez chlopní, kt. prechádzajú cez niekt. 

otvory v lebke, spájajú sinus venosus duralis so ţilami vlasatej časti hlavy al. hlbokými ţilami 

leţiacimi pod bázou lebky.  

Vena emissaria condylaris (condyloidea) – emissarium condyloideum, hlavicová prietoková ţila, 

malá ţila, kt. prebieha cez canalis condylaris lebky, spája sinus sigmoideus s v. vertebralis al. v. 

jugularis interna.  

Vena emissaria mastoidea – emissarium mastoideum, hlávková prietoková ţila, malá ţila, kt. 

prechádza cez foramen mastoideum lebky a spája sinus sigmoideus s v. occipitalis al. v. auricularis 

posterior.  

Vena emissaria occipitalis – emissarium occipitale, záhlavná prietoková ţila, nekonštantná malá 

ţila, kt. prebieha cez malý otvor v protuberantia occipitalis lebky s pája confluens sinuum s v. 

occipitalis.  

Vena emissaria parietalis – emissarium parietale, temenná prietoková ţila, prechádza cez 

fopramne parietale lebky a spája sinus sagittalis superior s vv. temporales superficiales. 

Venae encephali – mozgové ţily. 

Vena epigastrica – nadbrušková ţila.  



Vena epigastrica inferior – dolná nadbrušná ţila, sprevádza a. epigastrica inferior a vlieva sa do v. 

iliaca externa.  

Vena epigastrica superficialis – povrchová nadbrušná ţila, sprevádza homonymnú tepnu a vlieva 

sa do v. saphena magna al. v femoralis. 

Venae epigastricae superiores – horné nadbrušné ţily, vetvy vv. thoracicae internae. 

Vena epiploica – predstierková ţila.  

Vena epliploica dextra – v. gastro-omentalis dextra.  

Vena epiploica sinistra – v. gastro-omentalis sinistra. 

Venae episclerales – nadbielkové ţily, obkolesujú rohovku a vlievajú sa do vv. vorticosae a v. 

ciliaris. 

Venae ethmoidales – čuchové ţily, riečicové ţily, vystupujú z foramina ethmoidalia a vlievajú sa do 

v. ophthalmica superior. Patrí sem v. e. anterior et posterior. 

Vena facialis (faciei) – v. facialis anterior, v. facialis communis, tvárová ţila, začína sa v angulus 

medialis oka ako v. angularis, zostupuje za a. facialis a končí sa obyčajne vo v. jugularis interna.  

Vena faciei profunda – v. profunda faciei. 

Vena femoralis – stehnová ţila, leţí v proximálnych 2/3 stehna, je priamym pokračovaním v. 

poplitealis, sprevádza a. femoralis a pri lig. inguinale prijíma v. iliaca externa.  

Vena femoropoplitea – povrchovo zostupujúca ţila, kt. drénuje dolnú a zadnú časť stehnaa vlieva 

sa do v. saphena parva pred jej preniknutím hlbokou fasciou. 

Venae fibulares – vv. peroneae, ihlicové ţily, sprevádza a. peronealis a vlievajú sa do v. tibialis 

posterior. 

Venae frontales – 1. čelové ţily, vv. cerebrales superiores superficiales, kt. drénujú frontálnu kôru; 

2. vv. supratrochleares. 

Venae gastricae – ţalúdkové ţily.  

Venae gastricae breves – krátke ţalúdkové ţily, malé cievy, kt. drénujú ľavú časť veľkej kurvatúry 

ţalúdka a vlievajú sa do v. splenica.  

Vena gastrica dextra – pravá ţalúdková ţila, sprevádza a. gastrica dextra, vlieva sa do v. portae; 

→v. portae.  

Vena gastrica sinistra – ľavá ţalúdková ţila, sprevádza a. gastrica sinistra, vlieva sa do v. portae; 

→v. portae. 

Vena gastroepiploica dextra – pravá ţalúdkovo predstierková ţila, →v. gastroomentalis dextra.  

Vena gastroepiploica sinistra – v. gastroomentalis sinistra. 

Vena gastroomentalis dextra – v. epiploica dextra, v. gastroepiploica dextra, pravá ţalúdkovo 

predstierková ţila, sprevádza homonymnú tepnu a vlieva sa do v. mesenterica superior; →v. portae. 

Vena gastroomentalis sinistra – v. epiploica sinistra, v. gastroepiploica sinistra, ľavá 

ţalúdkovopredstierková ţila, sprevádza homonymnú tepnu a vlieva sa do v. splenica; →v. portae. 

Venae geniculares – vv. genus, kolenové ţily, sprevádza aa. geniculares a vlievajú sa do v. 

poplitea. 

Venae gluteae (glutaeales) – sedacie ţily.  



Venae gluteae inferiores – dolné sedacie ţily, sprevádzajú a. glutaealis inferior, drénujú podkoţné 

tkanivo zadnej strany stehna a sedacie svaly, spájajú sa do jedinej ţily, prechádzajú cez foramen 

sciaticum magnum a vlievajú sa do v. iliaca interna.  

Venae gluteae superiores – horné sedacie ţily, sprevádzajú a. glutealis superior, drénujú sedacie 

svaly, prechádzajú cez foramen sciaticum magnum a vlievajú sa do v. iliaca interna. 

Vena gyri olfactorii – ţila čuchového závitu, drénuje gyrus olfactorius do v. basalis. 

Venae haemorrhoidales – konečníkové ţily.  

Venae haemorrhoidales inferiores – vv. rectales inferiores. V. h. media – vv. rectales mediae.  

Vena haemorrhoidales superior – v. rectalis superior. 

Vena hemiazygos – ojedinelá ţila, kt. odvádza krv z trupu do dolných vv. intercostales posteriores; 

vzniká z v. lumbalis ascendens, smeruje na ľavej strane stavcov k Th8, kde prijíma prídavnú vetvu, 

kríţi chrbticu a vlieva sa do v. azygos.  

Vena hemiazygos accessoria – vedľajšia ojedinelá ţila, vzostupná ţila, kt. odvádza krv z trupu od 

Th4 po Th8 do v. intercostales posteriores. Leţí na ľavej strane a vo výške Th8 sa spája s v. 

hemiazygos al. kríţi chrbticu, prechádza napravo a spája sa priamo s v. azygos, hore môţe 

komunikovať s v. intercostalis superior sinistra.  

Venae hepaticae – pečeňové ţily, viaceré ţily, kt odvádzajú krv z centrálnych ţíl pečene, 2 – 3 

veľké cievy v hornej skupine a 6 – 20 malých ţíl v dolnej skupine tvoria sukcesívne väčšie cievy, kt. 

sa vlievajú do v. cava inferior na zadnej strane pečene.  

Vena hepatica dextra – pravá pečeňová ţila, vlieva sa do v. cava inferior.  

Vena hepatica intermedia – v. hepatica media, prostredná pečeňová ţila, vlieva sa do v. cava 

inferior. 

Vena hepatica sinistra – ľavá pečeňová ţila, vlieva sa do v. cava inferior. 

Vena hypogastrica – podbrušná ţila, v. iliaca interna. 

Vena choroidea – cievovková ţila. V. ch. inferior – drénuje plexus chorioideus inferior do v. basalis.  

Vena choroidea inferior – dolná cievovková ţila, vlieva sa do spodinovej ţily. 

Venae choroideae oculi – vv. vorticosae.  

Vena choroidea superior – horná cievovková ţila, prebieha pozdĺţ celého priebehu plexus 

chorioideus, drénuje tento plexu, hipokampus, fornix a corpus callosum; spája sa s v. thalamostriata 

superior a tvorí v. cerebralis interna. 

Venae ileales – bedrovníkové ţily, drénujú krv z ilea do v. mesenterica superior; →v. portae. 

Vena ileocolica – bedrovníkovo hrubočrevní ţila, sprevádza homonymnú tepnu a vlieva sa do v. 

mesenterica superior; →v. portae. 

Vena iliaca – bedrová ţila.  

Vena iliaca communis – spoločná bedrová ţila, vzniká pri bedrovokríţovom skĺbení spojením v. 

iliaca externa a v. iliaca interna, prebieha smerom hore k pravej strane L5, kde sa obojstranné ţily 

spájajú a tvoria v. cava inferior; →v. portae.  

Vena iliaca externa – vonkajšia bedrová ţila, pokračovanie v. femoralis od lig. inguinale k 

bedrovokríţovému skĺbeniu, kde sa spája s v. iliaca interna a tvorí v. iliaca communis.  



Vena iliaca interna – v. hypogastrica. Vnútorná bedrová ţila, krátky kmeň tvorený spojením 

parietálnych vetiev; rozprestiera sa od incisura ischiadica major po apertura pelvis superior, kde sa 

spája s v. iliaca externa a tvorí v. iliaca communis. 

Vena iliolumbalis – driekovobedrová ţila, sprevádza a. iliolumbalis a vlieva sa do a. iliaca interna 

al. v. iliaca communis, príp. je na konci zdvojená; →v. portae. 

Venae inferiores – dolné ţily.  

Venae inferiores cerebri – vv. cerebri inferiores, dolné mozgové ţily, väčšie povrchové mozgové 

ţily, kt. sa pri báze a inferolaterálnom povrchu vetvia: vetvy na dolnej strane čelového laloka sa 

vlievajú do sinus sagittalis inferior a sinus cavernosus, vetvy zo spánkového laloka do sinus 

petrosus superior a sinus transversus, zo záhlavného laloka do sinus rectus.  

Vena inferior hemispherii cerebelli – ţily, kt. odvádzajú krv z dolnej strany mozočka a vlievajú sa 

do sinus transversus, sinus sigmoideus, sinus petrosus inferior al. sinus occipitalis.  

Vena inferior vermis – dolná ţila červu, drénuje krv z dolnej strany mozočka, prebieha dozadu na 

dolnej strane vermis a vlieva sa do sinus rectus al. jedného zo sinus sigmoideus. 

Vena insulares – ostrovové ţily, drénujú inzulu a spájajú sa s v. cerebralis media profunda. 

Venae intercapitulares – vv. intercapitales manus, medzihlavičkové ţily, prebiehajú medzi 

hlavičkami metakarpálnych kostí a tvoria komunákáciu medzi dorzálnym a palmárnym ţilovým 

systémom. 

Venae intercolliculares – medzihrboľové ţily, vlievajú sa do ţíl mozgového kmeňa. 

Venae intercostales – medzirebrové ţily, ţily, kt. sprevádzajú aa. intercostales:  

Venae intercostales anteriores – predné medzirebrové ţily, 12 párov, kt. sprevádzajú aa. 

thoracicae anteriores, vlievajú sa do vv. thoracicae internae.  

Venae intercostales posteriores – zadné medzirebrové ţily, sprevádzajú korešpondujúce 

medzirebrové tepny a drénujú zadné interkostálne priestory; prvá sa končí vo v. brachiocephalica al. 

v. vertebralis, 2. a 3. vo v. i. superior a 4. – 11. sa spája vpravo s v. azygos, vľavo s v. hemiazygos.  

Vena intercostalis superior dextra – pravá horná medzirebrová ţila, spoločný kmeň, kt. tvorí 

spojenie 2., 3. a niekedy 4. v. i. posterior, vlieva sa do v. azygos.  

Vena intercostalis superior sinistra – ľavá horná medzirebrová ţila, spoločný kmeň tvorený 

spojením 2., 3. a niekedy 4. v. i. posterior, kt. kríţi oblúk aorty a spája sa s v. brachiocephalica.  

Vena intercostalis suprema – najvrchnejšia medzirebrová ţila, prvá zadná medzirebrová ţila na 

obidvoch stranách, kt. prechádza ponad hrot pľúc a konči sa vo v. brachiocephalica, v. vertebralis al. 

v. i. superior.  

Venae interlobares renis – medzilalokové ţily obličiek, drénujú ţilové arkády v obličkách, 

zostupujú medzi pyramídami a spájajú do v. renalis.  

Venae interlobulares hepatis – medzilalôčkové ţily pečene, vznikajú z prítokov portálnej ţily, 

prebiehajú medzi pečeňovými lalôčikmi.  

Venae interlobulares renis – zbierajú krv z kapilárnych sietí kôry a vlievajú sa do ţilových arkád v 

obličkách. 

Vena intermedia antebrachii – v. mediana basilica, vychádza z plexus venosus palmaris a 

vystupuje na predlaktie a prebieha medzi v. cephalica a v. basilica k lakťu, kde sa spája s jednou z 

nich, utvára bifurkáciu a spája sa al. sa spája s v. cubitis mediana.  



Vena intermedia basilica – v. mediana basilica, nekonštantná ţila ako stredná vetva, končí sa vo 

v. basilica, na bifurkácii v. antebrachii mediana.  

Vena intermedia cephalica – v. mediana cephalica, nekonštantná ţila ako laterálna vetva, končí sa 

vo v. cephalica, tvorí bifurkáciu v. antebrachii mediana.  

Vena intermedia cubiti – v. mediana cubiti, veľká spájajúca vetva, kt. vzniká z v. cephalica pod 

lakťom a prebieha šikmo nahor cez fossa cubitalis a spája sa s v. basilica.  

Venae intermediae cerebri – vv. ecrenri internae, dve ţily, kt. vznikajú pri foramen interventriculare 

spojení v. thalamostriatae a v. chorioidea; prebiehajú dozadu cez tela chorioidea, odvádzajú krv z 

bazálnych jadier a spájajú sa pri splenium corporis callosi a tvoria v. cerebralis magna. 

Venae internae cerebri – vnútorné mozgové ţily, vlievajú sa do veľkej mozgovej ţily. 

Vena interossea – medzikostná ţila.  

Venae interosseae anteriores – predné medzikostné ţily, sprevádzajú a. interossea anterior, kt. sa 

spájajú s v. ulnares blízko lakťa.  

Venae interosseae posteriores – zadné medzikostné ţily, úsek v. cardiaca media, kt. vystupuje v 

sulcus interventricularis posterior a vlieva sa do v. coronaria dextra. 

Venae interpediculares – medyistopkové ţily, vlievajú sa do ţíl mozgového kmeňa. 

Vena intervertebralis – ţily, kt. drénujú vertebrálne splete, vybiehajú cez foramina intervertebralia a 

vlievajú sa do regionálnych ţíl: na krku do vv. vertebrales, na hrudníku do vv. intercostales, na 

bruchu do vv. lumbales a v panve do vv. laterales sacrales. 

Vena intestinalis – črevná ţila. 

Venae intrarenales – vnútioroobličkové ţily. 

Venae jejunales – lačníkové ţily, drénujú krv z jejúna do v. mesenterica superior; →v. portae. 

Vena jugularis – hrdlová ţila.  

Vena jugularis anterior – predná hrdlová ţila, vzniká pod bradou, prebieha na krku smerom dole a 

vlieva sa do v. jugularis externa al. v. subclavia, príp. do arcus venosus jugularis.  

Vena jugularis externa – vonkajšia hrdlová ţila, začína sa v príušnici za uhlom sánky spojením v. 

retromandibularis a v. auricularis posterior, zostupuje nadol na krku a vlieva sa do v. subclavia, v. 

jugularis interna al. v. brachiocephalica.  

Vena jugularis interna – vnútorná hrdlová ţila, začína sa ako bulbus superior vo fossa jugularis, 

drénu väčšiu časť hlavy a krku, zostupuje s a. carotis interna a potom s a. casrotis communis na krk, 

spája sa s v. subclavia a tvorí v. brachiocephalica. 

Vena labialis – ţila pery.  

Venae labiales anteriores – predné pyskové ţily, zbierajú krv z prednej strany pier a vlievajú sa do 

v. pudendalis externa; sú homologické s vv. scrotales anteriores u muţov.  

Venae labiales inferiores – ţily dolnej pery, kt. drénujú oblasť dolnej pery do v. facialis.  

Venae labiales posteriores – zadné pyskové ţily, malé vetvy z pier, kt. sa vlievajú do plexus 

venosus vesicalis; sú homologické s vv. scrotales posteriores u muţa.  

Vena labiales superior – ţila hornej pery, kt. drénuje krv z hornej pery do v. facialis. 

Venae labyrinthi(nae) – vv. auditivae internae, malé ţily, kt. prebiehajú cez meatus acusticus 

internus zo slimáka do sinus petrosus inferior al. sinus transversus. 



Vena lacrimalis – slzná ţila, kt. drénuje krv zo slinnej ţľazy do v. ophthalmica superior. 

Vena laryngea (laryngica) – hrtanová ţila.  

Vena laryngea inferior – dolná hrtanová ţila, drénuje krv z hrtana do v. thyreoidalis inferior.  

Vena laryngea superior – horná hrtanová ţila, drénuje krv z hrtana do v. thyreoidalis superior. 

Vena lateralis atrii – v. atrii lateralis, ţila, kt. prebieha v laterálnej stene bočnej komory a drénuje 

spánkovýa temenný lalok do v. thalamostriata superior. 

Vena lateralis ventriculi lateralis – bočná ţila bočnej komory, vlieva sa do hornej 

lôţkovoprúţkovej ţily, kt. je vetvou veľkej mozgovej ţily. 

Vena lienalis – slezinová ţila, v. splenica. 

Vena lingualis – jazyková ţila, hlbková ţila, kt. sprevádza a. lingualis a vlieva sa do v. jugularis 

interna. 

Vena lingularis venae pulmonalis sinistrae superioris – jazyková ţila ľavej hornej pľúcnej ţily. 

Vena lobi medii venae pulmonalis dextrae superioris – ţila stredného laloka pravej hornej 

pľúcnej ţily. 

Venae lumbales – driekové ţily, 4 – 5 ţíl na obidvoch stranách, kt. sprevádzajú korešpondujúce aa. 

lumbales a drénu zadnú stenu brucha, canalis vertebralis, miechy a plien; prvé 4 sa obyčajne končia 

vo v. cava inferior, hoci prvá sa môţe končiť vo v. lumbalis ascendens; piata sa spája s v. 

iliolumbalis a l. v. iliaca communis; všetky sa spájajú do v. iliaca ascendens.  

Vena lumbalis ascendens – vystupujúca drieková ţila, párové driekové ţily, kt. sa začínajú 

laterálnymi kríţovými ţilami a prebiehajú nahor pozdĺţ chrbtice k L1, kde sa spájajú s v. subcostalis 

a vpravo tvoria v. azygos, vľavo v. hemiazygos. 

Vena magna cerebri – v. cerebri magna, veľká mozgová ţila, krátky stredný kmeň tvorený 

spojením 2 vv. cerebrales internae, kt. sa zatáčajú okolo splenium corporis callosi a vlievajú sa do 

sinus rectus.  

Venae mammariae internae – vv. thoracicae internae. 

Vena marginalis dextra – ţila vystupujúca pozdĺţ pravého okraja srdca, drénuje priľahlé časti 

pravej komory a vlieva sa do pravej predsiene al. v cardiaca anterior. 

Vena marginalis lateralis – bočná okrajová ţila, vlieva sa do v. saphena parva. 

Vena marginalis medialis – prístredná okrajová ţila, vlieva sa do v. saphena parva. 

Venae massetericae – ţily z m. masseter, kt. sa vlievajú do v. facialis. 

Venae maxillares – čeľustné ţily, vychádzajú z plexus pterygoideus, tvoria obyčajne jediný krátky 

kmeň, kt. prebieha dozadu, spája sa s v. temporalis superficialis v priušnici a tvorí v. 

retromandibularis. 

Vena media profunda cerebri – v. cerebri media profunda, hĺbková stredná mozgová ţila, 

sprevádza a. cerebralis media na dne sulcus lateralis a spája sa s v. basalis.  

Vena media superficialis cerebri – v. cerebri media superficialis Sylvii, povrchová stredná 

mozgová ţila, drénuje laterálnu stranu mozgu, sprevádza fissura cerebralis lateralis a vlieva sa do 

sinus cavernosus.  

Vena medialis atrii – v. atrii medialis, ţila, kt. prebieha cez mediálnu stenu bočnej komory a 

drénuje parietálny a okcipitálny lalok do v. cerebralis interna a v. cerebralis magna. 



Vena medialis ventriculi lateralis – prístredná ţila čonej komory, vlieva sa do hornej 

lôţkovoprúţkovej ţily, kt. je vetvou veľkej mozgovej ţily. 

Vena mediana antebrachii – v. intermedia antebrachii, stredová ţila predlaktia.  

Vena mediana basilica – v. intermedia basilica.  

Vena mediana cephalica – v. intermedia cephalica.  

Vena mediana cubiti – v. intermedia cubiti, stredová lakťová ţila.  

Venae mediastinales (anteriores) – medzipľúcne ţily, početné malé ţilové vetvy, kt. drénujú krv z 

predného mediastína do v. brachiocephalica, v. azygos al. v. cava superior. 

Venae medullae oblongatae – ţily predĺţenej miechy, vlievajú sa do ţíl mozgovéhokmeňa. 

Venae medullae spinalis – ţily miechy. 

Vena medullaris anterolateralis – bočnopredná ţila predĺţenej miechy, vlieva sa do ţíl mozgového 

kmeňa. 

Vena medullaris anteromediana – strednopredná ţila predĺţenej miechy, vlieva sa do ţíl 

mozgového kmeňa. 

Venae medullares dorsales – zadné ţily predĺţenej miechy, vlievajú sa do ţíl mozgového kmeňa. 

Venae medullares oblongatae – ţily, kt. drénujú predĺţenú miechu, vlievajú sa do ţil. miechy, 

priľahlých ţilových sínusov dura mater al. pozdĺţ posledných 4 hlavových nervov do sinus petrosus 

inf. al. bulbus sup. v. jugularis.  

Vena medullaris posteromediana – strednozadná ţila predĺţenej miechy, vlieva sa do ţíl 

mozgového kmeňa. 

Venae medullares transversae – priečne ţily predlţenej miechy, vlievajú sa do ţíl mozgového 

kmeňa. 

Venae membri inferiores – ţily dolnej končatiny, kt. drénujú stehná, predkolenia, nohy a delia sa 

na: vv. superficiales (prebiehajú v povrchovej fascii) a vv. profundae (sprevádzajú tepny). 

Venae membri superioris – ţily hornej končatiny, drénujú ramená, predlaktia a ruky, delia sa na 

vv. superficiales (prebiehajú v povrchovej fascii) a vv. profundae (sprevádzajú tepny); medzi 

obidvoma skupina sú početné anastomózy. 

Venae meningeae (meningicae) – plenové ţily, sprevádzajú aa. menigneae, drénujú dura mater, 

komunikujú s lacunae laterales a vlievajú sa do regionálnych sínusov a ţíl.  

Vena meningeae mediae – stredné plenové ţily, sprevádajú a. menignea media a končia sa v 

plexus pterygoideus.  

Venae mesencephalicae – vv. trunci encephalici, bočné strednomozgové ţily, vlievajú sa do ţíl 

mozgového kmeňa. 

Vena mesencphalica lateralis – bočná strednomozgová ţila, vlieva sa do ţíl mozgového kmeňa. 

Vena mesenterica – okruţová ţila.  

Vena mesenterica inferior – dolná okruţová ţila, sprevádza homonymnú tepnu a vlieva sa do v. 

splenica; →v. portae.  

Vena mesenterica superior – horná okruţová ţila, sprevádza homonymnú tepnu, spája sa s v. 

splenica a tvorí v. portae; →v. portae. 



Venae metacarpales (metacarpeae) dorsales – záprstné ţily, kt. vznikajú spojením dorzálnych ţíl 

priľahlých prstov, proximálne sa spájajú a utvárajú rete venosum dorsale manus.  

Venae metacarpales palmares – dlaňové záprstné ţily, sprevádzajú aa. metacarpales palmares. 

vlievajú sa do hlbokého ţilového oblúka dlane. 

Venae metatarsae (metatarsales) – predpriehlavkové ţily.  

Venae metatarsales dorsales – spaknoţné predpriehlavkové ţily, chrbtové predpriehlavkové ţily 

tvorené dorzálnymi prstovými ţilami v medziprstových medzerách, spájajú sa a utvárajú dorzálny 

ţilový oblúk.  

Venae metatarsales plantares – stupajové predpriehlavkové ţily, hlboké ţily nohy, kt. vznikajú zo 

stupajových prstových ţíl v medziprstových medzerách a prebiehajú dozadu utvárajúc stupajový 

ţilový oblúk. 

Venae musculares – svalové ţily, kt. drénujú krv z m. levator palpebrae, m. rectus superior, m. 

obliquus superior a m. rectus medialis do v. ophthalmica superior.  

Venae musculophrenicae – svalovobránicové ţily, sprevádzajú a. musculophrenica, drénujú krv z 

časti bránice, steny hrudníka a brucha. 

Vena nasalis – nosová ţila.  

Venae nasales externae – vonkajšie nosové ţily, malé vzostupné vetvy z nosa, kt. sa vlievajú do v. 

angularis a v. facialis. 

Vena nasofrontalis – nosovočelová ţila, vlieva sa do v. ophthalmica superior. 

Venae nuclei caudati – ţily chvostnatého jadra, sú časťou corpus striatum. 

Vena nutricia – vyţivovacia ţila. 

Vena obliqua – šikmá ţila.  

Vena obliqua atrii sinistri – šikmá ţila ľavej predsiene, malá ţila z ľavej predsiene, kt. sa vlieva do 

sinus coronarius. 

Venae obturatoriae – zapchávajúce ţily, drénujú bedrový kĺb a regionálne svaly, vstupujú do panvy 

cez canalis obturatorius a vlievajú sa do v. iliaca interna al. v. epigastrica inferior.  

Vena obturatoria accessoria – vedľajšia zapchávajúca ţila; →r. pubicus v. epigastricae inferioris. 

Venae occipitales – vv. cerebrales superficiales, záhlavné ţily, ţily vo vlasatej časti hlavy, kt. 

sprevádzajú aa. occipitales, drénujú záhlavnú mozgovú kôru hlavy a vlievajú sa pod m. trapezius do 

plexus venosus suboccipitalis; môţu pokračovať s a. occipitalis a končiť sa vo v. jugularis interna. 

Venae oesophageales (oesophagicae) – paţerákové ţily, malé ţily, kt. drénujú krv z paţeráka do 

v. hemiazygos a v. azygos al. do v. brachiocephalica sinistra. 

Vena ophthalmica – očná ţila.  

Vena ophthalmica inferior – dolná očná ţila, ţila tvorená spojením svalových a ciliárnych vetiev, 

prebieha dozadu a spája sa s v. ophthalmica superior al. sa vlieva priamo do sinus cavernosus; 

vysiela komunikujúcu vetvu cez fissura orbitalis inferior a spája sa s plexus venosus pterygoideus.  

Vena ophthalmica superior – horná očná ţila, začína sa vo vnútornom očnom kútiku, kde 

komunikuje s v. frontalis, v. supraorbitalis a v. angularis; sleduje priebeh a. opthalmica a môţe sa 

spájať pri fissura orbitalis superior pred vústením do sinus cavernosus s v. ophthalmica inferior. 

Vena ophthalmomeningea – malá dolná plenová ţila, kt. sa vlieva do v. ophthalmica superior, príp. 

do sinus petrosus superior. 



Venae orbitae – ţily očnice, drénujú očnicu a jej štruktúry, zahrňujú v. opthalmica superior a jej 

prítoky a v. opthalmica inferior. 

Vena ovarica – vaječníková ţila.  

Vena ovarica dextra – pravá vaječníková ţila, drénuje vpravo plexus mapiniformis lig. latum do v. 

cava inferior.  

Vena ovarica sinistra – ľavá vaječníková ţila, drénuje vľavo plexus pampiniformis lig. latum do v. 

renalis sinistra. 

Vena palatina externa – vonkajšia podnebná ţila, drénuje krv z tonzíl a mäkkého podnebia do v. 

facialis. 

Venae palpebrales – mihalnicové ţily, malé vetvy z mihalníc, kt. sa vlievajú do v. ophthalmica 

superior.  

Venae palpebrales inferiores – dolné mihalnicové ţily, vetvy, kt. drénujú krv z hornej mihalnice do 

v. angularis.  

Venae palpebrales superiores – horné mihalnicové ţily, vetvy, kt. drénujú krv z hornej mihalncie 

do v. asngularis. 

Venae pancreaticae – ţily podţalúdkovej ţľazy, početné vetvy z pankreasu, kt. sa vlievajú do v. 

splenica a v. mesenterica superior; →v. portae. 

Venae pancreaticoduodenales – podţalúdkovo ţľazovo dvanástnikové ţilz, sprevádzajú 

homonymné tepny. Horná a dolná ţila vychádzajú z prednej a zadnej ţilovej arkády. V. superior 

anterior sa spája s v. gastroomentalis, v. posterior superior s v. portae. V. anterior a v. inferior 

posterior sa spájajú niekedy do jedného kmeňa s najvrchnejšou v. jejunalis al. v. mesenterica 

superior; →v. porate. 

Vena pancreatiocoduodenalis superior posterior – zadná horná podţalúdkovo dvanástniková 

ţila, vlieva sa do v. portae hepatis. 

Venae paraumbilicales (Sappeyi) – prípupkové ţily, komunikujú v oblasti pupka s v. portae 

a anastomozujú s v. superior, v. epigastrica inferior a v. vesicalis superior. Tvoria časť kolaterálneho 

obehu portálnej ţily v prípade hepatálnej obštrukcie; →v. portae.  

Venae parietales – temenné ţily, povrchové horné mozgové ţily, kt. drénujú temennú mozgovú 

kôru. 

Venae parotideae (posteriores) – príušnicové vetvy, malé ţily z príušnice, kt. sa vlievajú do v. 

temporalis superficialis.  

Venae parotideae anteriores – rr. parotidei v facialis. 

Venae pectorales – prsné ţily, súborný názov pre vetvy v. subclavia, kt. drénujú pektorálnu oblasť. 

Venae pedunculares – stopkové ţily, drénujú pedunculus cerebralis do v. basalis. 

Venae perforantes – prevŕtavajúce ţily, kt. sa vlievajú do hlbokých femorálnych ţíl a kt. sa utvára 

dole anastomóza medzi v. femoralis profunda a v. poplitea a hore s v. glutaealis inferior. 

Venae pericardiacae – venae pericardiales, osrdcovníkové ţily, početné malé vetvy, kt. drénujú krv 

z osrdcovníka do v. brachiocephalica, v. thyreoidea inferior a v. azygos. 

Venae pericardiacophrenicae – vv. phrenicae superiores, osrdcovníkovobránicové ţily, malé ţily, 

kt. drénujú krv z osrdcovníka a bránice do v. brachiocephalica sinistra. 

Venae pericardiacae – vv. pericardiales, osrdcovníkové ţily, vlievajú sa do v. azygos.  



Venae peroneae – vv. fibulares. 

Vena petrosa – skalná ţila, krátky kmeň, kt. vzniká spojením 4 – 5 mozočkových a pontínnych ţíl 

oproti pedunculus cerebelli medius a končí sa v sinus petrosus superior. 

Venae pharyngeales (pharyngeae, pharyngicae) – hltanové ţily, kt. drénujú krv z plexus 

pharyngeus a vlievajú sa do v. jugularis interna. 

Vena phrenica – bránicová ţila.  

Venae phrenicae inferiores – dolné bránicové ţily, sprevádzajú homonymné tepny, jedna na 

pravej strane vstupyuje do v. cava inferior, jedna na ľavej strane do v. suprarenalis sinistra, v. 

renalis sinistra al. v . cava inferior.  

Venae phrenicae superiores – vv. pericardiacophrenicae, horné bránicové ţily. 

Venae pontis – mostové ţily, drénujú Varolov most a vlievajú sa do v. basalis, vv. cerebellares, 

sinus petrosus a sinus venosus al. plexu venosus formaninis ovalis. 

Vena pontis anterolateralis – bočnopredná mostová ţila, vlieva sa do ţíl mozgového kmeňa. 

Vena pontis anteromediana – strednopredná mostová ţila, vlieva sa do ţíl mozgového kmeňa.  

Vena pontis lateralis – bočná mostová ţila, vlieva sa do ţíl mozgového kmeňa. 

Venae pontis transversae – priečne mostové ţily, vlievajú sa do ţíl mozgového kmeňa. 

Vena pontomesencephalica – mostovostrednomozgová ţila, vlieva sa do ţíl mozgového kmeňa. 

Vena poplitea – zákolenná ţila, sprevádza a. poplitea a utvárajú spojenie s vv. comitantes a. tibialis 

anterior et posterior; pri hiatus addoctorius je jej pokračovaním v. femoralis. 

Vena portae hepatis – vrátnica.  

Vena portae (portalis) hepatis – krátky hrubý kmeň, kt. vzniká spojením v. mesenterica superior a 

v. splenicae za kaudou pankreasu; prebieha hore k pravému koncu porta hepatis, kde sa delí 

sukcesívne na menšie vetvy, sprevádzajúce vetvy a. hepatica, aţ utvoria systém sínusoidov 

podobný kapiláram, kt. prechádzajú všetky látky vstupujúce do pečene.  

Venae portales hypophysiales – hypofýzovoportálne ţily, systém venúl spájajúcich kapiláry v 

hypotalame so sínusoidovými kapilárnami adenohypofýzy.  

Vena posterior – zadná ţila. 

Vena posterior corporis callosi – zadná ţila svorového telesa.  

Vena posterior venae dextrae superioris – zadná ţila pravej hornej pľúcnej ţily. 

Vena posterior corporis callosi – ţila, kt. drénuje zadný povrch corpus callosum do v. cerebralis 

major.  

Vena posterior septi pellucidi – v. septi pellucidi posterior, zadná ţila priezračnej priehradky, kt. 

drénuje septum pellucidum posterius do v. thalamostriata superior.  

Vena posterior ventriculi sinistri cordis – v. ventriculi sinistri posterior cordis.  

Vena precentralis cerebelli – predcentrálna mozočková ţila, vychádza z fissura cerebellaris 

praecentralis a prebieha dopredu a nahor k vrcholu (culmen), končiac sa vo v. cerebralis major. 

Venae prefrontales – vv. cerebrales superiores superficiales, predčelové ţily, kt. drénujú 

prefrontálnu mozgovú kôru.  



Vena prepylorica – predvrátniková ţila, sprevádza a. praepylorica, prebieha nahor nad predný 

povrch junkcie medzi pylorom a dvanástnikom a vlieva sa do v. gastrica dextra; →v. porate. 

Vena profunda – hĺbková ţila.  

Venae profundae cerebri – vv. cerebri profundae, hlboké mozgové ţily, drénujú vnútorné oblasti 

mozgových pologúľ.  

Venae profundae clitoridis – hlboké ţily dráţdca, malé ţily, kt. sa vlievajú vo plexus venosus 

vesicalis.  

Vena profundae faciei – v. p. facialis, v. faciei profunda, tvárová hĺbková ţila, drénuje krv z plexus 

pterygoideus do v. facialis.  

Vena profundae femoris – hĺbková ţila stehna, sprevádza priebeh a. femoris profunda a vlieva sa 

do v. femoralis.  

Vena profunda linguae – hĺbková ţila jazyka, drénuje krv z hĺbky jazyka a spája sa s v. sublingualis 

utvárajú v. comitans n. hypoglossus.  

Venae profundae membri inferioris – hĺbkové ţily dolnej kočnatiny – ţily drénujúce dolnú 

končatinu, sprevádzajú homonymné artérie a voľne anastomozujú s povrchovými ţilami; hlavná 

hlboká ţila je v. femoralis a v. poplitea.  

Venae profundae membri superioris – hĺbkové ţily hornej končatiny, drénujú hornú končatinu, 

sprevádzajú homonymné artérie a voľne anastamozujú s povrchovými ţilami; zahrňujú v. brachialis, 

v. ulnaris a v. radialis, ako aj ich prítoky, všetky sa vlievajú do v. axillaris.  

Venae profundae penis – hĺbkové ţily pohlavného údu, sprevádzajú priebeh homonymných tepien 

a vlievajú sa do v. dorsalis penis. 

Vena pubica – lonová ţila; →r. pubicus.  

Vena pudenda – ohanbová ţila.  

Venae pudendae externae – vonkajšie ohanbové ţily, sprevádzajú a. pudendalis externa a vlievajú 

sa do v. saphena magna.  

Vena pundenda interna – vnútorná ohanbová ţila, sprevádza a. pudenda interna a vlieva sa do v. 

iliaca interna.  

Venae pulmonales – pľúcne ţily, štyri ţily, kt. odvádzajú oxygenovanú krv z pľúc do ľavej predsiene 

srdca:  

Vena pulmonalis dextra inferior – v. pulmonalis inferior dextra, pravá dolná pľúcna ţila, kt. 

odvádza krv z dolného laloka pravých pľúc [z hornej (apikálnej) vetvy a spoločnej, hornej a dolnej 

bazálnej ţily].  

Vena pulmonalis dextra superior – pravá horná pľúcna ţila, v. p. superior dextra, ţila, kt. odvádza 

krv z horného a stredného laloka pravých pľúc [z hornej (apikálne), prednej a zadnej vetvy a 

strednej lobárnej vetvy] do ľavej predsiene srdca.  

Vena pulmonalis sinistra inferior – v. p. superior sinistra – ľavá dolná pľúcna ţila, odvádza krv z 

horného laloka ľavých pľúc (z apikoposteriórnej, prednej a lingulárnej vetvy) do ľavej predsiene 

srdca.  

Vena pulmonalis sinistra superior – v. p. superior sinistra, ľavá horná pľúcna ţila, odvádza krv z 

horného laloka ľavých pľúc (z apikoposteriórnej, prednej a lingulárnej vetvy) do ľavej predsiene 

srdca.  



Vena pylorica – vrátniková ţila. 

Venae radiales – vretenné ţily, sprevádzajú a. radialis, kt. sa vlievajú do v. brachialis. 

Vena recessus lateralis ventriculi quarti – ţila bočného záhybu IV. Komory, malá ţila, kt. 

vychádza z tonsilla cerebelli a prebieha v laterálnom recese IV. mozgovej komory a vlieva sa do v. 

petrosa. 

Vena rectalis – konečníková ţila.  

Venae rectales inferiores – vv. haemorrhoidalies inferiores, dolné konečníkové ţily, drénujú dolnú 

konečníkovú spleť do v. pudendalis interna.  

Venae rectales mediae – stredné konečníkové ţily, drénujú plexus rectalis a vlievajú sa do v. iliaca 

interna a v. rectalis superior.  

Vena rectalis superior – v. haemorrhoidalis superior, horná konečníková ţila, drénuje hornú časť 

plexus rectalis do v. mesenterica inferior a utvára spojenie medzi portálnym a systémovým obehom; 

→v. portae. 

Venae renales (renis) – obličkové ţily, zahrňujú vv. interlobaris, vv. arcuatae, vv. interlobularis, a 

venulae rectae. 

Vena retromandibularis – v. facialis posterior, zásanková ţila, prebieha v hornej časti priušnice za 

krčkom sánky, vzniká spojením v. maxillaris a v. temporalis superficialis, prebieha dole ţľazou, 

komunikuje s v. facialis, vystupuje zo ţľazy, spája sa v. auricularis posterior a tvorí v. jugularis 

externa. 

Venae revehentes – lanáliky vo včasnom embryovom štádiu, odvádzajú krv zo sínusoidov pečene 

do sinus venosus a neskôr z nich vznikajú vv. hepaticae. 

Vena sacralis – kríţová ţila.  

Venae sacrales laterales – bočné kríţové ţily, sprevádzajú rovnomenné tepny, pomáhajú tvoriť 

plexus sacraslis lateralis a vlievajú sa do v. iliaca interna al. v. glutaealis superior. 

Vena sacralis media (mediana) – stredová kríţová ţila, sprevádza a. sacralis media a vlieva sa do 

v. iliaca communis; →vena portae. 

Vena saphena – skrytá ţila.  

Vena saphena accessoria – vedľajšia skrytá ţila, keď je prítomná drénuje mediálne a zadné 

povrchové časti stehna a vlieva sa do v. saphena magna.  

Vena saphena magna – veľká skrytá ţila; najdlhšia ţila v tele, siaha od dorsum pedis skoro po lig. 

inguinale, kde sa vlieva do v. femoralis; vv. superficiales membri inferioris.  

Vena saphena parva – malá skrytá ţila; vv. superficiales membri inferioris. 

Vena scapula dorsalis – vetva v. subclavia. 

Vena scapularis dorsalis – zadná lopatková ţila, vlieva sa do v. subclavia. 

Venae sclerales – prítoky vv. ciliares anteriores, kt. drénujú skléru.  

Vena scrotalis – miešková ţila.  

Venae sclerales – bielkové ţily. 

Venae sclerales anteriores – predné mieškové ţily, drénujú krv z prednej strany mieška do v. 

pudenda externa.  



Venae sclerales posteriores – zadné mieškové ţily, malé ţilové vetvy z mieška, kt. sa vlievajú do 

plexus venosus vesicalis. 

Vena septi pellucidi anterior – v. anterior septi pellucidi. V. septi pellucidi posterior – v. posterior 

septi pellucidi. 

Venae sigmoideae – ţily esovitého čreva, odvádzajú krv z colon sigmoideum a vlieva sa do v. 

mesenterica inferior; →vena portae. 

Vena spermatica – semenníková ţila, ţila, kt. drénuje krv vo semenníkov a nadsemenníkov, tvorí 

plexus pampiniformis funiculi spermatici a sprevádza a. spermatica interna; ţila vpravo sa vlieva do 

v. cava inferior, vľavo do v. renalis sinistra.. 

Venae spinales – rr. spinales, miechové ţily (vetvy), vlievajú sa do vv. intercostales posteriores. 

Venae spinales anteriores – skupina pozdĺţnych ţíl, kt. tvoria spleť na dorzálnom povrchu mie-

chy, zahrňuje v. madiana leţiacu pred fissura mediana anterior a dve vv. anterlolaterales, kt. leţia 

trocha vzadu za prednými nervovými koreňmi.  

Venae spinales externae anteriores – vv. spinales anteriores/posteriores, predné miechové ţily, 

malé longitudinálne ţily drénujúce krv zo zadnej časti pia mater miechy.  

Venae spinales externae posteriores – vv. spinales anteriores/posteriores, malé longitudinálne 

ţily drénujúce krv zo zadnej časti pia mater miechy.  

Venae spinales posteriores – zadné miechové ţily, skupina longitudinálnych, obyčajne 

prerušovaných ţíl, kt. tvoria spleť na zadnom povrchu miechy, zahrňujú v. mediana leţiacu za 

zadnou mediálnou priehradkou a 2 posterolaterálne ţily, kt. leţia za zadnými nervovými koreňmi.  

Vena spiralis modioli – špirálová ţila vretienka, prítok vv. labyrinthinae. 

Vena splenica – v. lienalis, slezinová ţila, prebieha zľava doprava k cauda pancreatis, kde sa spája 

s v. mesenterica superior, s kt. tvorí →vena portae. 

Venae stellatae renis – venulae stellatae renis. 

Venae striatae – vv. thalamostriatae inferiores. 

Vena sternocleidomastoidea – kývačová ţila, sprevádza priebeh homonymnej artérie a vlieva sa 

do v. jugularis interna. 

Vena stylomastoidea – násadcovohlávková ţila, sprevádza a. stylomastoidea a vlieva sa do v. 

retromandibularis. 

Vena subclavia – podkľúčna ţila, je pokračovaním v. axillaris ako hlavný ţilový kmeň hornej 

končatiny, sprevádza a. subclavia a spája sa s v. jugularis interna, s kt. tvorí v. brachiocephalica.. 

Vena subcostalis – podrebrová ţila, sprevádza a. subcostalis, kt. sa spája s v. lumbalis ascendens 

a tvorí vpravo v. azygos a vľavo v. hemiazygos. 

Venae subcutaneae abdominis – podkoţné brušné ţily, podkoţné ţily brušnej steny. 

Vena sublingualis – podjazyková ţila, sprevádza a. sublingualis a vlieva sa do v. lingualis. 

Vena submentalis – podbradová ţila, kt. sleduje a. submentalis a vlieva sa do v. facialis. 

Vena subscapularis – podlopatková ţila, vlieva sa do v. axillaris. 

Vena superficialis – povrchová ţila.  

Venae superficiales cerebri – vv. cerebri superficiales, povrchové mozgové ţily, drénujú povrchy 

mozgových pologúľ, zahrňujú v. cerebralis superior, inferior et media a ich prítoky.  



Venae superficiales membri inferioris – povrchové ţily dolnej končatiny, kt. drénujú dolnú 

končatinu, nachádzajú sa bezprostrednej pod koţou, voľne anastomozujú s hlbokými ţilami; hlavné 

povrchové ţily sú v. saphena magna et parva.  

Vena superficialdes membri superioris – povrchiové ţily hornej končatiny, drénujú hornú 

končatinu; nachádzajú sa bezprostredne pod koţou a voľne anastomozujú s hlbokými ţilami; patrí 

sem v. basilica, v. cephalica, v. cubitalis media a v. antebrachii a ich prítoky; všetky sa vlievajú do v. 

axillaris.  

Vena superior – horná ţila.  

Venae superiores cerebri – horné mozgové ţily; 8 – 12 povrchových mozgových ţíl (prefrontálna, 

frontálna, parietálna a okcipitálna), kt. drénujú hornú, laterálnu a mediálnu povrch mozgu pozdĺţ 

fissura cerebri longitudinalis.  

Venae superiores cerebelli – horné mozočkové ţily, drénujú horný povrch mozočkovej pologule a 

vlievajú sa do sinus petrosus transversus al. superior.  

Vena superior dextra venae pulmonalis dextra inferioris – horná ţila dolnej pľúcnej ţily. 

Vena superior venae pulmonalis sinistrae inferioris – horná ţila ľavej dolnej pľúcnej ţily 

Vena superior vermis – v. vermis superior, horná ţila červu, drénuje horný povrch mozočka; 

prebieha dopredu a mediálne cez vermis sup. a vlieva sa do sinus rectus al. v. cerebri magna. 

Vena supraorbitalis – ţila, kt. prebieha dole na čele laterálne od v. supratrochlearis, spája sa s ňou 

pri koreni nosa a tvorí v. angularis. 

Vena suprarenalis – v. adrenalis, nadobličková ţila.  

Vena suprarenalis dextra – v. adrenalis dx., pravá nadobličková ţila, drénuje krv z pravej 

nadobličku do v. cava inferior.   

Vena suprarenalis sinistra – v. adrenalis sin., ľavá nadobličková ţila, odvádza krv z ľavej 

nadobličky do v. renalis sinistra. 

Vena suprascapularis – v. transversa scapulae, nadlopatková ţila, kt. sprevádza homonymnú 

tepnu (niekedy sú dve a spájajú sa), vlievajú sa obyčajne do v. jugularis externa al. v. subclavia. 

Vena supraorbitalis – nadočnicová ţila, vetva v. facialis. 

Venae supratrochleares – vv. frontales, nadkladkové ţily, dve ţily, kt. sa začínajú v ţilovej spleti 

vysoko na čele a zostupujú ku koreňu nosa, kde sa spájajú s v. supraorbitalis a tvoria v. angularis. 

Venae surales – lýtkové ţily, ţily predkolenia, kt. vystupujú s aa. surales a drénujú krv z lýtka do v. 

poplitealis. 

Venae temporales – spánkové ţily, vlievajú sa do povrchových mozgových ţíl.  

Vena temporalis media – stredná spánková ţila, kt. vychádza zo substancie m. temporalis a pre-

bieha dole pod fasciou k jazylke, ktorou preniká a spája sa s v. temporalis superficialis.  

Venae temporales profundae – hĺbkové spánkové ţily, kt. drénujú hĺbkovú časť m. temporalis 

a vlievajú sa do plexus pterygoideus.  

Venae temporales superficiales – povrchové spánkové ţily, drénujú laterálnu časť vlasatej časti v 

čelovej a spánkovej oblasti, prítoky tvoria jedinú povrchovú v. temporalis pred ušnicou pod jazylkou. 

Vena terminalis – konečná ţila; v. thalamostriata superior. 

Vena testicularis – semenníková ţila.  



Vena testicularis dextra – pravá semenníková ţila, drénujepravý plexus pampiniforis do v. cava 

inferior.  

Vena testicularis sinistra – ľavá semenníková ţila, drénuje ľavý plexus pampiniformis do ľavej v. 

renalis. 

Venae thalamostriatae inferiores – vv. striatae, dolné lôţkovoprúţkové ţily, prebiehajú cez 

substantia perforata anterior a spájajú sa s v. cerebralis profunda media a v. cerebralis anterior za 

vzniku v. basalis.  

Vena thalamostriata superior – v. terminalis, horná lôţkovoprúţková ţila, hraničná ţila, odvádza 

krv z corpus striatum a talamu a spája sa s v. chorioidea utvárajúc v. cerebralis media. 

Vena thoracica (thoracalis) – hrudníková ţila.  

Venae thoracica internae – vv. mamariae internae, vnútorné hrudníkové ţily, párové ţily tvorené 

junkciou vv. concomi-tantes a. thoracica interna na obidvoch stranách.  

Vena thoracica lateralis – bočná hrudníková ţila, veľká ţila, kt. sprevádza a. thoracica lateralis a 

drénuje krv do v. axillaris. 

Vena thoraco-acromialis – hrudníkovonadplecková ţila, sprevádza homonymnú tepnu a vyúsťuje 

do v. subclavia. 

Vena thoracodorsalis – chrbtovohrudníková ţila, vlieva sa do v. axillaris. 

Venae thoraco-epigastricae – hrudníkovonadbrušné ţily, dlhé pozdĺţne povrchové ţily v 

anterolaterálnom podkoţnom tkanive trupu, kt. vyúsťujú hore do laterálnej hrudníkovej ţily a dole do 

v. femoralis. 

Venae tymicae – ţily detskej ţľazy, malé vetvy z týmusu, kt. vyúsťujú do ľavej v. brachicephalica. 

Vena thyroidea – štítna ţila.  

Vena thyroidea ima – nekonštantná ţila utvorená vysokou junkciou pravej a ľavej dolnej štítnej ţily, 

vlieva sa do ľavej v. brachiocephalica.  

Venae thyroideae inferiores – dolné štítne ţily, pravá a ľavá, drénujú plexus thyreoideus do ľavej a 

pravej v. brachiocephalica; niekedy sa spájajú do spoločného kmeňa a vyúsťuje do ľavej v. 

brachiocephalica.  

Venae thyroideae mediae – stredné štítne ţily, ţily, kt. drénujú krv zo štítnej ţľazy do v. jugularis 

interna.  

Vena thyroidea superior – horná štítna ţila, ţila, kt vychádza z hornej časti štítnej ţľazy na 

obidvoch stranách, vlieva sa do v. jugularis interna, príp. spolu s v. facialis. 

Venae tibiales – píšťalové ţily.  

Venae tibiales anteriores – predné píšťalové ţily, sprevádzajú a. tibialis anterior, spájajú sa s vv. 

tibiales posteriores a tvoria v. poplitea.  

Venae tibiales posteriores – zadné píšťalové ţily, sprevádzajú a. tibialis posterior, spájajú sa s vv. 

tibilaes anteriores a tvoria v. poplitea. 

Venae tracheales – priedušnicové ţily, malé vetvy, kt. drénujú krv z priedušnice do v. 

brachiocephalica. 

Venae transversae cervicis – vv. transversae colli, priečne ţily krku, kt. sprevádzajú a. transversae 

cervicis a vyúsťujú do v. subclavia.  



Vena transversa faciei (facialis) – priečna ţila tváre, kt. prebieha späť s a. transversa faciei pod 

jarmovým oblúkom a spája sa s v. retromandibularis.  

Vena transversa scapulae – priečna ţila lopatky, v. suprascapularis. 

Venae trunci encephalici – vv. mesencephalicae, ţily mozgového kmeňa, drénujú mozgový kmeň 

a vyúsťujú do v. basalis al. v. cerebralis magna; v. pontomesencephalica anterior, v. pontis, v. 

medullae oblongatae, v. recessus lateralis ventriculi quarti. 

Venae tympanicae – bubienkové ţily, malé ţily z bubienkovej dutiny, kt. prechádzajú cez fissura 

petrotympanica, otvárajú sa do splete okolo temporomandibulárneho skĺbenia a vyúsťujú do v. 

retromandibularis. 

Venae ulnares – lakťové ţily, ţily sprevádzajúce a. ulnaris, kt. sa spájajú s vv. radiales v lakti 

a tvoria vv. brachiales. 

Vena umbilicalis – pupková ţila, starší názov párových ţíl, kt. odvádzajú krv z chória do sinus 

venosus a srdca vo včasnom štádiu embrya; obidve splývajú a jediná perzistujúci pupkový povrazec 

odvádza všetku krv z placenty do ductus venosus plodu. 

Vena umbilicalis sinistra – ľavá pupková ţila, vzniká fúziou atrofovanej pravej pupkovej ţily s 

ľavou pupkovou ţilou, kt. odvádza všetku krv z placenty do ductus venosus; →vena portae. 

Vena uncalis – v. unci, hákovitá ţila, drénuje krv z unkusu do ipsilaterálnej v. cerebralis inferior. 

Venae uterinae – maternicové ţily, kt. drénujú plexus uterinus do vv. iliacae internae. 

Venae vasorum – malé ţilky, kt. odvádzajú krv z tkaniva, tvoriaceho steny krvných ciev. 

Venae ventriculares cordis – ţily srdcových komôr.  

Vena ventricularis inferior – dolná komorová ţila, drénuje temporálny lalok do v. basalis.  

Venae ventriculares dextri anteriores – vv. cardiacae anteriores, predné ţily pravej komory, malé 

ţilky, kt. drénujú krv z ventrálne steny pravej komory a ústia do pravej predsiene.  

Vena ventricularis lateralis – v. lateralis atrii.  

Vena ventricularis lateralis medialis – v. medialis atrii.  

Vena ventricularis posterior – zadná ţila ľavej komory, kt. drénuje krv zo zadného povrchu ľavej 

komory do sinus coronarius. 

Vena ventriculi sinistri – zadná ţila ľavej komory. 

Vena vermis inferior – v. inferior vermis. 

Vena vermis superior – v. superior vermis. 

Vena vertrebralis – chrbticová ţila, vychádza z plexus venosus suboccipitalis, prechádza spolu s a. 

vertebralis cez foramina proc. transversi horných 6 krčných stavcov a vlieva sa do v. 

brachiocephalica.  

Vena vertebralis accessoria – ţila, kt. niekedy vychádza zo splete, utvorenej z vertebrálnych ţíl 

obklopujúcich a. vertebralis, zostupuje spolu s v. vertebralis a vystupuje z foramen transverum 7. 

krčného stavca a vyúsťuje do v. brachiocephalica.  

Vena vertebralis anterior – predná chrbticová ţila, drobná ţila, kt. sprevádza a. cervicalis 

ascendens. Vychádza z plexus venosus, kt. prilieha ku kraniálnejšiemu proc. transversus a 

zostupuje a končí sa vo v. vertebralis. 

Venae vesicales – mechúrové ţily, prebiehajú od plexus vesicalis do v. iliaca interna. 



Venae vestibulares –vetvy drénujúce krv z vestibula do vv. labyrinthinae. 

Venae vorticosae – vv. ciliares posteriores, vv. chorioideae oculi, vírovité ţily, štyri ţily, kt. prenikajú 

sklérou a odvádzajú krv z v. chorioidea do v. ophthalmica superior. 

 
Obr. 1. Venae I. 2 – vv. pulmonales (ţily, kt. vedú krv z pľúc do ľavej predsiene srdca); 3 – vv. pulmonales 

dextrae (dve pravostarnné pľúcne ţily; niekedy sa spájajú do jednotného kmeňa); 4 – v. pulmonalis dextra 

superior (pravá horná pľúcna ţila z horného a stredného laloka); 5 – r. apicalis (vetva z apikálneho segmentu); 6 

– pars intrasegmentalis (prítok predchádzajúcej vetvy z apikálneho segmentu); 7 – pars intersegmentalis (prítok 

uloţený medzi apikálnym a zadným segmentom); 8 – r. anterior (predná vetva, kt. prichádza zo segmentum 

anterius); 9 – pars intrasegmentalis (prítok zo segmentum anterius); 10 – pars intersegmentalis (prítok uloţený 

medzi segmentum anterius horného a segmentum laterale stredného laloka); 11 – r. posterior (zadná vetva, kt. 

prichádza zo segmentum posterius); 12 – pars infralobularis (prítok zo segmentum posterius); 13 – pars 

intralobaris (pars intersegmentalis, prítok uloţený medzi segmentum posterius a segmentum apicale horného 

laloka); 14 – r. labii medii (vetva zo stredného laloka); 15 – pars lateralis (prítok zo segmentum laterale stredného 

laloka); 16 – pars medialis (prítok zo segmentum mediales stredného laloku); 17 – v. pulmonalis dextra inferior 

(pravá dolná pľúcna ţila v pravého dolného laloka); 18 – r. superior (vetva zo segmentum superius dolného 

laloka); 19 – pars intrasegmentalis (prítok zo segmentum superius dolného laloka); 20 – pars intersementalis 

(prítok uloţený medzi segmentum superius a segmentum basale posterius); 21 – v. basalis communis (spoločná 

ţila z bazálnych segmentov pravých pľúc); 22 – v. basalis superior (spoločná ţila z bazálnych se); 23 – r. basalis 

anterior (prítok z predného a čiastočne z laterálneho bazálneho segmentu); 24 – pars intrasegmentalis (prítok z 

predného bazálneho semgnetu); 25 – pars intersegmentalis (ţilová vetva medzi predným a laterálnym bazálnym 

segmentom); 26 – v. basalis inferior (ţila zo zadného bazálneho segmentu); 27 – vv. pulmonales sinistrae (dve 

ľavostranné pľúcne ţily; niekedy sa spájajú do jednotného kmeňa); 28 – v. pulmonalis sinistra superior (ľavá 

horná pľúcna ţila z ľavého horného laloka); 29 – r. apicoposterior (vetva zo segmentum apicoposterius); 30 – 

pars intrasegmentalis (prítok zo segmentum apicoposterius); 31 – pars intersegmentalis (vetva uloţená medzi 

segmentunm apicoposterius a segmentum anterius); 32 – r. anterior (vetva zo segmentum anterius); 33 – pars 

intrasegmentalis (prítok vychádzajúci zo segmentum anterius); 34 – pars intersegmentalis (vetva medzi 

segmentum anterius a segmentum lingulare superius) (podľa Faneisa, 1996) 



 
 

Ţily ľavých pľúc   V. brachiocephalica dextra et sinistra 

Ţily srdca 
 

Obr. 2. Venae II. 1 – r. lingularis (vetva ľavej hornej pľúcnej ţily, spoločná pre obidva lingulárne segmenty); 2 – 

pars sup. (vetva zo segmentum lingulare superius); 3 – pars inf. (vetva zo segmentum lingulare inferius); 4 – v. 

pulmonalis sin. inf. (ľavá dolná pľúcna ţila, z ľavého dolného laloka); 5 – r. sup. (vetva z apikálneho segmentu 

dolného laloka); 6 – pars intrasegmentalis (prítok zo segmentum apicale dolného laloka); 7 – pars 

intersegmentalis (vetva uloţená laterálne medzi apikálnym segmentom a segmentum basale ant., mediálne 

medzi apikálnym segmentom a segmentum basale post.); 8 – v. basalis communis (spoločný kmeň pre bazálne 

segmenty; vzniká sútokom v. basalis sup. et inf.); 9 – v. basalis sup. (horná bazálna ţila; spája r. basalis ant. s v. 

basalis communis); 10 – r. basalis ant. (prítok do v. basalis sup. zo segmentum basale ant.); 11 – pars 

intrasegmentalis (vetva z predného bazálneho segmentu); 12 – pars intersegmentalis (vetva medzi segmentum 

basale med. et lat.); 13 – v. basalis inf. (vetva do v. basalis communis zo segmentum basale post.); 14 – vv. 

cordis (ţily srdcovej steny); 15 – sinus coronarius (zberný ţilový kmeň na zadnej stene srdca; ústie do pravej 

predsiene; začína sa pri vústení v. obliqua atrii sin. do v. coronaria sin.); 16 – v. interventricularis ant. (prebieha v 



sulcus interventricularis ant.); 16a – v. coronaria sin. (pokračovanie v. interventricularis ant. v sulcus coronarius 

ľavej strany); 17 – v. ventriculi sin. posterior (ide o ľavého okraja srdca nahor do v. cardis magna al. do sinus 

coronarius); 18 – v. obliqua atrii sin. (malá ţila na zadnej stene ľavej predsiene, rudiment po embryovom ductus 

Cuvieri ľavej strany); 19 – plica v. cavae sin. [riasa perikardu nadvihnutá pruhom väziva medzi v. 

brachiocephalica sinistra (pri ústí v. intercostalis superior sinistra a v. obliqua atrii sinistri (zvyšok embryovej v. 

cava superior sinistra – ductus Cuvieri); leţí pred ľavými pľúcnymi cievami, kt. môţe navzájom spájať]; 20 – v. 

interventricularis post. (ide v sulcus interventricularis post. a vyúsťuje do sinus coronarius); 20a – v. marginalis 

dextra (ţila na vonkajšom okraji pravej komory); 20b – v. coronaria dextra (prídavná ţila v 32 % prípadov v sulcus 

coronarius pravej strany); 21 – v. cardiaca parva (v. cordis parva, prichádza z pravého okraja srdca a pravým 

sulcus coronarius ide do sinus coronarius); 22 – v. ventriculi dextri ant. (1–3 menšie ţily na prednej stene pravej 

komory, ústí do v. cardiaca parva al. samostatne priamo do pravej predsiene); 23 – vv. cardiacae minimae (vv. 

cordis minimae Thebesii, malé ţily, kt. ústia priamo do srdcových dutín, najmä do pravej predsiene); 24 – vv. 

atriales dextrae et sin. (prítoky zo stien predsiení); 25 – vv. ventriculares (malé ţilové vetvy zo stien komôr); 26 – 

vv. atrioventriculares (prítoky z rozhrania predsiení a komôr); 27 – v. cava sup. (horná dutá ţila); 28 – vv. 

brachiocephalica dextra et sin. (pravá a ľavá prítoková vetva do v. cava superior; vznikajú kaţdá sútokom v. 

jugularis interna a v. subclavia); 29 – vv. thyreoideae inf. (ţily, kt. idú z plexus thyreoideus impar, uloţeného pod 

štítnou ţľazou do v. brachiocephalica sin., niekedy aj do v. brachiocephalica dextra); 30 – plexus thyreoideus 

impar (ţilová spleť pred tracheou, pod kaudálnym okrajom štítnej ţľazy); 31 – v. laryngea inf. (ţila, kt ide od 

hrtana kaudálne do plexus thyreoideus impar) (podľa Faneisa, 1996) 

 
     A Ţily v záhlavnej oblasti    B Hlboké ţily hlavy 
 

Obr. 3. Venae III. 1 – v. thyreoidea superior (ţila, kt. sprevádza a. thyreoidea superior; ústí do v. facialis al. v. 

jugularis interna); 2 – vv. thyreoideae mediae (jedna al. viaceré ţily zo štítnej ţľazy do v. jugularis interna; nemajú 

zodpovedajúce tepny; 3 – v. sternocleidodomastoidea (vedie z rovnomenného svalu do v. jugularis interna al. v. 

thyreoidea superior); 4 – v. laryngea superior (ţila, kt. sprevádza a. laryngea superior; ústí do v. thyreoidea 

superior); 5 – v. facialis (zadná vo vnútornom kútiku oka, leţí za a. facialis, potom pod glandula submandibularis); 

6 – v. angularis (začiatok v. facialis v očnom kútiku; vzniká spojením v. supratrochlearis a v. supraorbitalis; 

anastomozuje s v. ophthalmica superior; je spojená cestou v. nasofrontalis s v. ophtalmica superior a je obdobne 

bez chlopní; je teda moţná cesta infekcie z tváre do očnice a priestoru mozgu); 7 – vv. supra-trochleares (v. 

frontalis, ţily mediálnej polovice čela, začínajú sa pri sutura coronalis, spájajú sa navzájom a s v. angularis); 8 – 

v. supraorbitalis (prichádza z vonkajších partií čela a spája sa s vv. supratrochleares); 9 – vv. palpebrales 

superiores(ţily z hornej mihalnice); 10 – vv. nasale externae (prichádzajú z vonkajšej časti nosa); 11 – vv. 

palpebrales inferiores (ţily z dolnej mihalnice); 12 – v. labialis superior (ţila hornej pery); 13 – vv. labiales 

inferiores (väčšinou viac ţíl z dolnej pery); 14 – v. profunda faciei (v. profunda facialis, prichádza z plexus 

pterygoideus a ide po čeľusti dopredu do v. facialis); 15 – rr. parotidei (vetvy z príušnice); 16 – v. palatina externa 



(ţila, kt privádza krv do v. facialis z oblasti tonzily z laterálnych častí podnebia a steny hltana); 17 – v. submentalis 

(sprievodná ţila pri a. submentalis; anastomozuje s v. sublingualis a s v. jugularis anterior); 18 – v. 

retromandibularis (siaha od sútoku početných ţíl pred ušnicou aţ k v. facialis); 19 – vv. temporales superficialies 

(ţily sprevádzajúce a. temporalis superficialis); 20 – v. temporalis media (vychádza z m. temporalis a vyúsťuje do 

vv. temporales superficiales); 21 – v. transversa faciei (ţila, kt. sprevádza a. transversa faciei kaudálne pozdĺţ 

arcus zygomaticus); 22 – vv. maxillares (spájajú plexus pterygoideus so začiatkom v. retromandibularis); 23 – 

plexus pterygoideus (ţilová spleť medzi m. temporalis a m. pterygoideus medialis et lateralis, uloţená prevaţne 

okolo m. pterygoideus lateralis; má prítoky, uvedené niţšie); 24 – vv. meningeae mediae (ţily, kt. sprevádzajú a. 

meningea media); 25 – vv. temporales porundae (ţily, kt. sprevádzajú aa. temporales profundae); 26 – v. canalis 

pterygoidei (ţila, kt. sprevádza a. canalis pterygoidei); 27 – vv. auriculares anteriores (ţilové vetvy od zvukovodu 

a ušnice); 28 – vv. parotideae (vetvy z priušnice); 29 – vv. articulares (vetvy, kt. prichádzajú od 

temporomandibulárneho kĺbu); 30 – vv. tympanicae (ţilové vetvy zo stredoušnej dutiny); 31 – v. stylomastoidea 

(ţila zo stredoušnej dutiny, kt. sprevádza n. facialis z pars petrosa spánkovej kosti) (podľa Faneisa, 1996) 

 

Hore vľavo ţily hlavy a krku, hore vpravo sinus durae matris na báze lebky; dole sinus durae matris v pravej 

polovici lebkovej dutiny 

  

Obr. 4. Venae IV. 1 – v. jugularis externa (vzniká spojením v. occipitalis a v. auricularis posterior; prebieha medzi 

platyzmou a lamina superrficialis fasciae cervicalis; vyúsťuje väčšinou do v. subclavia); 2 – v. occipitalis (ţila, kt. 



sprevádza a. occipitalis); 3 – v. auricularis posterior (ţila uloţená povrchovo za ušnicou); 4 – v. jugularis anterior 

(začína sa vo výške jazylky a ústi do podbehnutia m. sternocleidomastoideus najčastejšie do v. jugularis externa); 

5 – arcus venosus v. jugularis anterior v spatium suprasternale; 6 – v. suprascapularis (väčšinou 2 sprievodné ţily 

rovnomennej tepny); 7 – vv. transversae cervicis (ţily, kt. sprevádzajú a. transversa cervicis); 8 – sinus durae 

matris (nestlačiteľné vnútrolebkové ţilové splavy, uloţené medzi dura mater a vnútrolebkovým periostom; 

prijímajú krv odtekajúcu z mogzu a mozgových obalov a ústia do v. jugularis interna); 9 – sinus transversus 

(začína sa v confluens sinuum a laterálne prechádza do sinus sigmoideus); 10 – confluens sinuum(miesto 

vzájomných prepojení sinus sagittalis superior, sinus rectus, sinus occipitalis a sinus transversus v mieste 

protuberantia occipitalis interna); 10a – sinus marginalis (leţí pri obvode foramen magnum a spája ţilové splete 

vnútri lebky so spleťami chrbticového kanála); 11 – sinus occipitalis (začína sa zo ţilovej splete pri foramen 

magnum a v úpone falx cerebri ide ku confluens sinuum); 12 – plexus basilaris (ţilová spleť na klive, napojená na 

sinus cavernosus, sinus petrosi a na ţilové spelte chrbticového kanála); 13 – sinus sigmoideus (nadväzuje na 

sinus transversus, opúšťa bočnú stenu lebky a esovite sa vinie k foramen jugulare); 14 – sinus sagittalis superior 

(prebieha v úpone falx cerebri a siaha od crista galli ku confluens sinuum); 15 – lacunae laterales (malé 

priestranné výklenky zo sinus sagittalis superior); 16 – sinus sagittalis inferior (menší sénus vo voľnom okraji falx 

cerebri; končí sa v sinus rectus); 17 – sinus rectus (začína sa na sútoku v. magna cerebri a sinus sagittalis inferior 

a ide v mieste spojenia falx cerebri s tentorium cerebelli do confluens sinuum); 18 – sinus petrosus inferior (beţí 

po zadnej spodnej hrane skalnej kosti od sinus cavernosus do foramen jugulare); 19 – vv. labyrinthales (vetvy, kt. 

vychádzajú z meatus acusticus internus do sinus petrosus inferior); 20 – sinus petrosus superior (ide od sinus 

cavernosus po hornej hranice skalnej kosti do sinus sigmoideus); 21 – sinus cavernosus (hubovitý ţilový priestor 

po obidvoch stranách sella turcica, do kt. o. i. ústia vv. ophthalmicae; leţí v ňom a. carotis interna a n. abducens; 

v jeho bočnej stene prebiehajú hlavové nervy III, IV, V1 a V2); 22 – sinus intercavernosi (spojky medzi pravým a 

ľavým sinus cavernosus pred hypofýzou a za ňou); 23 – sinus sphenoparietalis (menší splav pod okrami malých 

krídel klinovej kosti; ústi do sinus cavernosus); 24 – vv. diploicae (ţily uloţené v diploe kosti kalvy; prijímajú krv z 

dura mater a z kostí lebkového krytu a majú spojenie do sinus durae matris, ako aj do povrchových ţíl hlavy); 25 

– v. diploica frontalis (diploická ţila vpredu; ústi do v. supraorbitalis a sinus sagittalis superior); 26 – v. diploica 

temporalis anterior (diploická ţila vpredu v temporálnej oblasti, ústi do v. temporalis profunda a sinus 

sphenoparietalis); 27 – v. diploica temporalis posterior (diploická ţila vzadu v temporálnej oblasti, vyúsťuje do v. 

auricularis posterior a do sinus transversus ); 28 – v. diploica occipitalis (najdorzálnejšia diploická ţila; vyúsťuje do 

v. occipitalis a do sinus transversus) (podľa Faneisa, 1996) 



 

Obr. 5. Venae V. 1 – vv. emissariae (ţilové spojky medzi sinus durae matris, diploickými ţilami a povrchovými 

lebkovými ţilami); 2 – v. emissaria parietalis (ţilová spojka vo formaen parietale; spája sinus sagittalis superior s 

jednou z vv. temporales superficiales); 3 – v. emissaria mastoidea (spojka vo foramen mastoideum; spája sinus 

sigmoideus s v. occipitalis); 4 – v. emissaria condylaris (spája sinus sigmoideus s plexus venosus vertebralis 

externus cestou canalis condylaris); 5 – v. emissaria occipitalis (spojka medzi confluens sinuum a v. occipitalis); 6 

– plexus venosus canalis hypoglossi (ţilová spleť v canalis hypoglossi medzi ţilovou spleťou pri foramen magnum 

a v. jugularis interna); 7 – plexus venosus formamanis ovalis (ţilová spleť vo formane ovale, kt. spája sinus 

cavernosus s plexus pterygoideus); 8 – plexus venosus caroticus internus (ţilová spleť v canalis caroticus, kt. 

spája sinus cavernosus a plexus pterygoideus); 8a – vv. portales hypophysiales (ţily, kt. odvádzajú krv z 

tepnových a kapilárnych sietí infundibula do kapilárnej siete adenohypofýzy); 9 – vv. cerebri (mozgové ţily, bez 

chlopní, z kt. väčšina je v subarachnoidovom priestore; krv z nich odteká prevaţne do sinus durae matris); 10 – 

vv. superficiales cerebri (povrchové mozgové ţily); 11 – vv. superiores cerebri (horné povrchové ţily mozgovej 

hemisféry, kt. odtekajú do sinus sagittalis superior; prichádzajú z laterálnej, mediálnej a prednej dolnej plochy 

hemisféry); 12 –vv. praefrontales (prichádzajú z frotnálneho pólu hemisféry a jeho bazálnej plochy); 13 – vv. 

frontales (ţily z hornej tretiny čelového laloka hemisféry, kt. siaha aţ po sulcus centralis); 14 – vv. parietales (ţily, 

kt. prichádzajú do sinus sagittalis superior z temenného laloka hemisféry); 15 – vv. occipitales (ţily, kt. 

prichádzajú do sinus transversus zo záhlavného laloka hemisféry); 16 – vv. inferiores cerebri (ţily z bazálnych 

partií mozgu, kt. ústia do sinus cavernosus, sinus petrosi a do sinus transversus); 17 – v. uncialis (ţila, kt. 

prichádza z uncus gyri hippocampi); 18 – v. media superficialis cerebri (prichádza z dolných dvoch tretín lateralis 

do sinus cavernosus); 19 – v. anastomotica superior Trolardi (beţne sa vyskytujúce spojenie z v. media 

superficialis cerebri do sinus sagittalis superior); 20 – v. anastomotica inferior Labbéi (niekedy silnejšie spojenie z 

v. media superficialis cerebri do sinus transversus); 21 – vv. profundi cerebri (mozgové ţily, väčšinou skryté); 22 – 



v. basalis Rosenthali (ide od substantia perforata anterior pozdĺţ tractus opticus, potom okolo mozgového kmeňa 

dorzálne do v. magna cerebri); 23 – vv. anteriores cerebri (sprevodné ţily pri a. cerebri anterior); 24 – v. media 

profunda cerebri (ţila, kt. sprevádza a. cerebri media, začína sa na inzule a ústi do v. basalis); 25 – vv. insulares 

(začiatočné vetvy v. media profunda cerebri); 26 – (vv. thalamostriatae inferiores (vystupujú zo substantia 

perforata anterior; prichádzajú od ncl. caudatus a ncl. lentiformis, aj od talamu a ústia do v. basalis al. v. media 

profunda cerebri); 27 – v. gyri olfactorii (prichádza z oblasti trigonum oflactorium a oblasti pred ním); 28 – v. 

ventricularis inferior (ţila, kt. vystupuje vo výške crus cerebri cez fissura chorioidea; prichádza z bielej hmoty 

spánkového laloka); 29 – v. chorioidea inferior (privádza krv z hipokampu, gyrus dentatus a plexus chorioideus do 

v. basalis); 30 – vv. pedunculares (ţily z crura cerebri) (podľa Faneisa, 1996) 

 

Obr. 6. Venae VI. 1 – v. magna cerebri [Galeni] (krátka ţila medzi spojením vv. int. cerebri obidovch strán a 

začiatkom sinus rectus); 2 – vv. int. cerebri (pravá a ľavá vnútorná mozgová ţila, kt. prebiehajú vo fissura 

transversa mozgu medzi fornixom a talamom, resp, stropom III. mozgovej komory; začínajú sa pri foramen 

interventriculare sútokom ďalších ţíl a končia sa spojením s druhostrannou ţilou vo v. magna cerebri); 3 – v. 

chorioidea sup. (prebieha po celej dĺţke plexus chorioideus bočnej komory aţ k ústiu do v. int. cerebri pri foramen 

interventriculars a prijíma vetvy z hipokampu, fornixu a corpus callosum); 4 – v. thalamostriata sup. (v. terminalis, 

prebieha v uhle medzi talamom a ncl. caudatus – odtiaľ názov; neprijíma nijaké vetvy z talamu, ale z celého 

svojho okolia a končí sa pri vústení v. chorioidea sup. do v. int. cerebri pri foramen interventriculare); 5 – v. ant. 

septi pellucidi(ide z frontálnej bielej hmoty a genu corporis callosi v septum pellucidum do v. thalamostriata); 6 – 

v. post. septi pellucidi (prichádza od stropu čelového rohu bočnej komory a často ústi do v. int. cerebri); 7 – v. 



med. atrii ventriculi lat. (ţila z bielej hmoty temenného a záhlavného laloka, s priebehom v mediálnej stene bočnej 

komory; ústi do v. int. cerebri pred odstupom záhlavného roku komory); 8 – v. atrii ventriculi lat. (ţila z bielej 

hmoty temenného a záhlavného laloka; prebieha v laterálnej stene bočnej komory pred odstupom jeho 

záhlavného rohu ústi do v. int. cerebri); 9 – vv. ncl. caudati (početné ţily z ncl. caudatus); 10 – vv. directae lat. 

(vetvy, kt. ústia zo steny bočnej komory priamo do v. int. cerebri); 11 – v. post. corporis callosi (vetva, kt. 

prichádza do v. cerebri int. zo spodiny splenium corporis callosi); 12 – v. dorsalis corporis callosi (dorzálna vetva, 

kt. ide z hornej plochy splenium corporis callosi); 13 –vv. trunci encephali (ţily z mozgového kmeňa); 14 – v. 

pontomesencephalica ant. (ţila mozgového kmeňa, kt. vteká často do v. petrosa a v. basalis, je pokračovaním v. 

medullae oblongatae a siaha aţ do fossa interpeduncularis); 15 – vv. pontis (početné vetvy z ponsu do v. petrosa 

al. v. pontomesencephalica, medzi kt. niekt. zo ţíl ponsu tvorí anastomózu); 16 – vv. medulllae oblongatae 

(kaudálne pokračovanie v. pontomesencephalica s prívodmi z medulla oblongata); 17 – v. recessus lat. ventriculi 

IV (prichádzajú z recessus lat. IV. komory a ústia do sinus petrosus inf.); 18 – vv. cerebelli (ţily mozočka); 19 – v. 

sup. vermis (prichádza z hornej časti vermis cerebelli a ústi do v. magna cerebelli al. v. int. cerebri); 20 – v. inf. 

vermis (prichádza z dolnej časti vermis a ústi do sinus rectus); 21 – vv. sup. cerebelli (prichádadzajú zo strany, 

hemisfér mozočka a ústia väčšinou do sinus transversus); 22 – vv. inf. cerebelli (prichádzajú väčšinou z dolnej 

časti mozočkových hemisfér a ústia do susedných ţilových splavov); 23 – v. praecentralis cerebelli (začína sa 

medzi lingulou a lobus centralis a ústi do v. magna cerebri); 24 – v. petrosa (prichádza z oblasti flokula, môţe byť 

dosťhrubá; ústi do sinus petrosus sup. al. sinus petrosus inf.); 25 – v. ophthalmica sup. (začína sa mediálne nad 

bulbom z v. nasofrontalis a ide cez fissura orbitalis sup. do sinus cavernosus); 26 – v. nasofrontalis (spojka medzi 

v. ophthalmica sup. a spojením v. supratrochlearis s v. angularis); 27 – vv. ethmoidales (vetvy z cellulae 

ethmoidales); 28 – v. lacrimalis(vetva zo slznej ţľazy); 29 – vv. vorticosae (vv. chorioideae oculi, 4 al. 5 vetiev, kt. 

prechádzajú po stranách sklérou z chorioidey do bulbu) (podľa Faneisa, 1996) 

 



Obr. 7. Venae VII. 1 – vv. ciliares (ţily corpus ciliare, kt. vedú do ţíl okohybných svalov al. ţíl cievnaky); 2 – vv. 

cliliares anteriores (sprievodné ţily rovnomenných tepien; vedú krv z corpus ciliare do ţíl očných svalov pri ich 

úponoch); 2a – sinus venosus sclerae; 3 – vv. sclerales (tenké ţily, kt. prebiehajú najmä v predných úsekoch 

skléry); 4 – v. centralis retinae (ţila, kt. sprevádza a. centralis retinae; vyúsťuje do v. ophthalmica superior al. 

priamo do sinus cavernosus); 5 – vv. episclerales (ţilové vetvy na sklére, vedú do v. ophthalmica superior); 6 – 

vv. palpebrales (ţilové vetvy z hornej mihalnice); 7 – vv. conjunctivales (ţily spojovky); 8 – v. ophthalmica inferior 

(prichádza z dolnej mihalnice a slznej ţľazy a spája sa s v. ophthalmica superior, al. ide priamo do sinus 

cavernosus, príp. plexus pterygoideus); 8a – vv. membri superioris (ţily hornej končatiny); 9 – v. subclavia (leţí 

medzi m. scalnus anterior a m. sternocleidomastoideus a siaha od v. jugularis interna po vonkajší okraj 1. rebra); 

10 – vv. pectorales (ţily, kt. idú z oblasti mm. pectorales priamo do v. subclavia); 11 – v. scapularis dorsalis (ţila 

sprevádzajúca a. scapularis dorsalis; vyúsťuje väčšinou do v. jugularis externa); 12 – v. thoracoacromialis (ţila, kt. 

sprevádza a. thoracoacromialis, niekedy vúsťuje do v. subclavia); 13 –v. axillaris (pokračuje do v. subclavia z 

periférie, siaha od vonkajšieho okraja 1. rebra po dolný okraj šľachy m. pectoralis major); 13a – v. subscapularis, 

v. circumflexa scapulae, v. thoracodorsalis, v. circumflexa posterior humeralis, v. circumflexa anterior humeralis 

(novo pomenované sprievodné ţily rovnomenných tepien); 14 – v. thoracica lateralis (ţila, kt. sprevádza a. 

thoracica lateralis, uloţená na povrchu m. serratus anterior); 15 – vv. thoracoepigastricae (podkoţné ţily bočnej 

steny hrudníka; sú súčasťou kolaterálneho spojenia medzi v. cava superior a v. cava inferior); 16 – plexus 

venosus areolaris (ţilová spleť okolo prsníkovej hlávky); 17 – vv. brachiales (ţily, kt. sprevádzajú a. brachialis); 18 

– vv. ulnares (ţily, kt. sprevádzajú a. ulnaris); 19 – vv. radiales (ţily, kt. sprevádzajú a. radialis); 19a – vv. 

interosseae anteriores (obyčajne 2 sprievodné ţily , kt. sprevádzajú rovnomenné tepny); 19b – vv. interossaeae 

posteriores (obyčajne 2 ţily, kt. sprevádzajú rovnomenné tepny); 20 – v. cephalica (suprafasciálna ţila, kt. sa 

začína pri báze palca, prebieha v sulcus bicipitalis lateralis a štrbinou medzi m. deltoideus a m. pectoralis major – 

trigonum deltoideopectorale; ide od hĺbky do v. axillaris); 21 – v. thoracoacromialis (ţila, kt. sprevádza a. 

thoracoacromialis, ústi do v. cephalica al. v. axillaris); 22 – v. cephalica accessoria (začína sa z rete venosum 

dorsale manus a ide o chrbtovej strane predlaktia a potom dopredu do v. cephalica); 23 – v. basilica (superficiálna 

ţila, kt. sa začína pri distálnom konci ulny; preráţa fasciu ramena uprostred sulcus bicipitalis med. a ústi do v. 

brachialis); 24 – v. mediana cubiti (spojka medzi v. cephalica a v. basilica, kt. ide zdola radiálne nahor a 

mediálne); 25 – v. mediana antebrachii (niekedy utvorená ţila, kt. prebieha superficiálne uprostred medzi v. 

cephalica a v. basilica); 26 – v. mediana cephalica (vetva v. mediana antebrachii, kt. ide do v. cephalica); 27 – v. 

mediana basilica (vetva v. mediana antebrachii, kt. ide do v. basilica); 28 – rete venosum dorsale manus 

(podkoţná ţilová spleť na chrbte ruky); 29 – vv. intercapitales (vv. intercapitulares, spojky dorzálnych a 

palmárnych ţíl ruky, kt. prebiehajú medzi hlavicami metakarpov); 30 – arcus venosus palmaris superficialis (ţila, 

kt. sprevádza arcus palmaris superficialis); 31 –  vv. digitales palmares (ţily na flexorových stranách prstov); 32 – 

arcus venosus palmaris profundus (ţila, kt. sprevádza arcus palmaris profundus); 33 – vv. metacarpales dorsales 

(3 ţily, kt. ústia do rete venosum dorsale manus; prichádzajú zo 4 ulnárnych prstov.); 34 – vv. metacarpales 

palmares (ţily, kt. sprevádzajú aa. metacarpales palmares; vúsťujú do arcus venosus palparis profundus) (podľa 

Faneisa, 1996) 



       
A Ţily na zadnej stene           B Plexus venosi vertebrales     C Vena cava inferior 
    hrudníka  a brucha 
 

Obr. 8. Venae VIII. 1 – v. azygos (nepárna ţila, prebieha pri chrbtici, začína sa ako v. lumbalis ascendens a vo 

výške Th4 al. Th5 ústi zozadu do v. cava superior krátko pred jej vstupom do perikardu); 1a – arcus v. azygos 

(ohyb ţily pred jej vústením do v. cava superior); 2 – v. intercostalis superior dextra (začína sa spojením 2. a 3. 

(4.) pravostrannej interkostálnej ţily) a ústi do v. azygos; 3 – v. hemiazygos (pokračuje väčšinou z ľavej v. 

lumbalis ascendens, prijíma ľavé vv. intercostales IX – XI a ústi do v. azygos, obyčajne vo výške Th9–10); 4 – v. 

hemiazygos accessoria (prijíma ľavé vv. intercostales IV–VIII a ústi spolu s v. hemiazygos al. samostatne do v. 

azygos; môţe tieţ prijať prvé 3 vv. intercostales, a anastomozuje potom s v. brachiocephalica sinistra); 5 – vv. 

oesophageales (vetvy prichádzajúce z paţeráka do v. azygos); 6 – vv. bronchiales [ţily od bronchov (nutritívny 

obeh) do v. azygos al. do v. hemiazygos accessoria]; 7 – vv. pericardiales (vetvy od perikardu do v. azygos, v. 

cava superior al. do v. brachiocephalica); 8 – vv. mediastinales (malé vetvy z mediastína; idú sčasti aj do v. cava 

superior); 9 – vv. phrenicae superiores (malé vetvy od zadného pseku hornej plochy bránice); 10 – v. lumbalis 

ascen- dens (vzostupná ţila zodpovedajúca brušnému úseku v. azygos vpravo a v. hemiazygos vľavo; tvorí 

spojku s v. cava inferior cez v. iliaca communis); 11 – vv. lumbales (1. a 2. segmentová bedrová ţila, kt. ústia do 

v. lumbalis ascendens); 12 – v. subcostalis (segmentová ţila pod 12. rebrom; od jej vústenia nahor sa pozdĺţna 

ţila označuje vpravo ako v. azygos, vľavo ako v. hemiazygos); 13 – vv. intercostales posteriores (zadné úseky 4. 

aţ 11. interkostálnej ţily, kt. ústia do v. azygos al. v. hemiazygos a v. hemiazygos accessoria); 14 – r. dorsalis 

(vetva interkostálnej ţily, kt. prchádza z chrbticového svalstva a koţe chrbta); 15 – v. intervertebralis (vetva, kt. 

prichádza z foramen intervertebrale); 16 – r. spinalis (vetva z miechy a jej obalov); 16a – vv. columnae vertebralis 

(ţily chrbtice); 17 – plexus venosus vertebralis externus anterior/posterior (ţilové splete pozdĺţ chrbtice, pred 

telami stavcov a za stavcovými oblúkmi); 18 – plexus venosus vertebralis internus anterior/posterior (ţilové splete 

po prednej a zadnej stene chrbticového kanála, medzi dura mater a periostom, príp. väzmi); 19 – vv. 

basivertebrales (ţily v tele stavca; zbierajú sa zozadu a ústia do plexus venosus vertebralis internus anterior); 20 

– vv. medullae spinalis (ţilová spleť v subarachnoidovom priesotre, kt. odvádza krv z miechy); 20a – vv. spinales 

anteriores (kraniálne sa spájajú so ţilovou sieťou ponsu, kaudálne sa zbierajú do pozdĺţneho kmeňa pri fissura 

mediana anterior); 21 – v. cava infe aorty, prechádza bránicou a ústi do pravej predsiene srdca); 22 – vv. 

phrenicae inferiores (ţily, kt. sprevádzajú a. phrenica inferior); 23 – vv. lumbales (3. a 4. segmentová bedrová 

ţila; ústia priamo do v. cava inferior); 24 – vv. hepaticae (krátke ţily z vnútra pečene); 25 – vv. hepaticae dextrae 



(ţily z pravého laloka pečene); 26 – vv. hepaticae intermediae (ţily z lobus caudatus); 27 – vv. hepaticae sinistrae 

(ţily za ľavého laloka pečene); 28 – vv. renales (obličkové ţily, pravá a ľavá); 28a – vv. capsulares (ţilová spleť v 

tukovom puzdre obličiek; anastomozujú s okolitými ţilami a s vv. stellatae, môţu utvárať kolaterálny obeh); 29 – v. 

suprarenalis sinistra (v. adrenalis sinistra, ţila z ľavej nadobličky); 30 – v. testicularis sinistra (ţila z ľavého 

semenníka); 31 – v. ovarica sinistra (ţila z ľavého vaječníka); 32 – v. suprarenalis dextra (v. adrenalis dextra, ţila 

z pravej nadobličky; ústi väčšinou do v. cava inferior); 33 – v. testicularis dextra (ţila z pravého semenníka; ústi 

priamo do v. cava inferior); 34 – v. ovarica dextra (ţila z pravého vaječníka; ústi priamo do v. cava inferior); 35 – 

plexus pampiniformis (ţilová spleť semenného povrazca, okolo ductus deferens) (podľa Faneisa, 1996) 
 

 
            Vena portae hepatis      Ţily pečene plodu zozadu zdola 

 
Obr. 9. Venae IX. 1 – portae hepatis (vrátnicová ţila, privádza krv z nepárových orgánov brušnwej dutiny do 

pečene; má d§ôleţité anastomózy so ţilami paţeráka, s plexus venosus rectalis a s povrchovými ţilami brucha); 

2 – ramus dexter (hrubšia a kratšia vetva, delí sa v pravom laloku pečene aţ na vv. interlobulares); 3 – ramus 

anterior (vetva k prednej časti pravého laloka pečene); 4 – ramus posterior (vetva k zadnej časti pravého laloka 

pečene); 5 – ramus sinister (tenšia a dlhšia vetva, zásobuje ľavý lalok, lobus caudatus a lobus quadratus); 6 – 

pars transversa (začiatočný úsek r. sinister, kt. prebieha naprieč v porta hepatis); 7 – rr. caudati (vetvy do lobus 

caudatus); 8 – pars umbilicalis (sagitálne pokračovanie r. sinister v ľavom pečeňovom laloku); 9 – dectus venosus 

(vývojový termín, embryová ţila spájajúca ľavú v. umbilicalis s v. cava inferior; krv bohatá na kyslík, kt. tade prúdi 

obchádza pečeň a cestou v. cava ide do pravej predsiene srdca); 10 – lig. venosum (väzivový zvyšok po ductus 

venosus vo fissura lig. venosi, medzi lobus sinister a lobus caudatus); 11 – rami laterales (vetvy do lobus 

quadratus a do časti lobus caudatus); 12 – v. umbilicalis sinistra (vývojový termín, embryová a fetálna pupková 

ţila; v pečeni sa pripája do v. portae, ako aj prevádza krv pomocou ductus venosus do v. cava inferior a tade 

o pravej predsiene srdca); 13 – lig. teres hepatis (väzivový pás, zvyšok po v. umbilicalis sinistra); 14 – rr. 

mediales (vetvy z pars umbilicalis do predných úsekov ľavého laloka pečene); 15 – v. cystica (vetva zo ţlčníka, kt. 

vteká do r. dexter v. portae); 16 – vv. paraumbilicales (malé ţily pri lig. teres hepatis; utvárajú anastomózy medzi 



ľavou vetvou v. portae a podkoţnými ţilami brucha);  17 – v. gastrica sinistra (ţila, kt. sprevádza a. gastrica 

sinistra; vyúsťuje do kmeňa v. portae); 18 – v. gastrica dextra (ţila sprevádzajúca a. gastrica dextra; vyúsťuje do 

kmeňa v. portae); 19 – v. praepylorica (vetva od prednej strany pyloru do v. gastrica dextra al. do v. portae); 20 – 

v. mesenterica superior (ţila, kt. sútokom s v. lienalis vzniká v. portae; privádza krv z čreva od distálnej polovice 

dvanástnika do flexura coli sinistra); 21 – vv. jejunales (prítoky z jejúna); 21a – vv. ileales (vetvy z ilea); 22 – v. 

gastroomentalis dextra (v. gastroepipolica dextra, ţila sprevádzajúca a. gastroomentalis dextra); 23 – vv. 

pancreaticae (priame vetvy z pankreasu); 24 – vv. pancreaticoduodenales (ţily sprevádzajúce aa. 

pancreaticoduodenales); 25 – v. ileocolica (ţila, kt. prichádza z oblasti ileocékového prechodu); 26 – v. 

appendicularis (ţila, kt. prichádza od červovitého výbeţku); 27 – v. colica dextra (ţila, kt. prichádza od colon 

ascendens); 28 – v. colica media (v. colica intermedia, ţila z colon transversum; môţe vyúsťovať súčasne do v. 

mesenterica superior i v. mesenterica inferior); 29 – v. splenica (v. lienalis, slezinová ţila, kt. prebieha v lig. 

phrenicolienale a potom za lankreasom; jej sútokom s v. mesenterica superior vzniká kmeň v. portae); 30 – vv. 

pancreaticae (ţily z pankreasu, kt. vstupujú priamo do v. lienalis); 31 – vv. gastricae breves (vetvy zo ţalúdka 

prebiehajúce v lig. gastrolienale); 32 – v. gastroomentalis sinistra (v. gastroepiploica sinistra, ťila, kt. sprevádza a. 

gastroomentalis sinistra); 33 – v. mesenterica inferior (ţila, kt. privádza krv z ľavej tretiny colon aţ po horný úsek 

rekta; vyúsťuje do v. lienalis); 34 – v. colica sinistra (ţila colon descendens); 35 – vv. sigmoideae (ţily od colon 

sigmoideum); 36 – v. rectalis superior (vetva od horného úseku rekta); 37 – v. iliaca communis (spoločná bedrová 

ţila; ţilový kmeň, kt. sa spája s druhostranným vo výške L4 do v. cava inferior; siaha od L4 po articulatio 

sacroiliaca); 38 – v. sacralis mediana (nepárová ţila sprevádzajúca a. sacralis mediana; vstupuje do v. iliaca 

communis sinistra); 39 – v. iliolumbalis (ţila, kt. sprevádza a. iliolumbalis, vyúsťuje do v. iliaca communis al. do v. 

iliaca interna) (podľa Faneisa, 1996) 



 

Obr. 10. Venae X. 1 – v. iliaca int. (v. hypogastrica, vnútorná bedrová ţila; krátky ţilový kmeň, kt. prijíma ţily z 

panvových orgánov a hrádze; spája sa s v. iliaca ext. do v. iliaca comm.); 2 – vv. glutaeales sup. (ţily, kt. 

sprevádzajú a. glutaealis sup.; prichádzajú horným úsekom foramen ischiadicum majus [foramen suprapiriforme] 

do panvy, spájajú sa do jedného kmeňa a ústia do v. iliaca int.); 3 – vv. glutaeales inf. (ţily, kt. sprevádzajú a. 

glutaealis inf.; prichádzajú dolným úsekom foramen inschiadicum majus [foramen infrapiriforme]); 4 – vv. 

obturatoriae  (ţily, kt. vstupujú do panvy cez foramen obturatum; ústia obyčajne súčasne do v. iliaca int. a v. iliaca 

communis); 5 – vv. sacrales (laterálne vetvy, kt. prichádzajú z plexus venosus sacralis); 6 – plexus venosus 

sacralis (ţilová spleť uloţená pred panvovou plochou os sacrum); 7 – plexus venosus rectalis (ţilová spleť okolo 

rekta); 8 – vv. vesicales (ţily, kt. prichádzajú z plexus venosus vesicalis); 9 – plexus venosus vesicalis (ţilová 

spleť pri spodine močového mechúra; súvisí s plexus prostaticus, resp. plexus vaginalis); 10 – plexus venosus 

prostaticus (ţilová spleť okolo prostaty, spojená so susedným plexus venosus vesicalis); 11 – v. dorsalis profunda 

penis (subfasciová ţila z chrbta penisu, kt. ide do plexus venosus prostaticus pod symfýzou, medzi lig. arcuatum 

pubis a lig. transversum perinei; leţí medi fascia penis profunda a tunica albuginea a je väčšinou nepárová); 12 – 

v. dorsalis profunda clitoridis (subfasciová ţila chrbta dráţdca, kt. ústi do plexus venosus vesicalis); 13 –vv. 

uterinae (maternicové ţily; odtokové ţily z plexus venosus uterinus do v. iliaca int.); 14 – plexus venosus uterinus 

(ţilová spleť rozloţená najmä v spodine lig. latum; má spojenie s plexus venosus vaginalis); 15 – plexus venosus 

vaginalis (ţilová spleť okolo pošvy, s početnými spojkami k okolitým ţilovým spletiam); 16 – v. pudenda int. (ţila, 

kt. prebieha v bočnej stene fossa ischioanalis; do panvy vstupuje dolným úsekom foramen ischiadicum majus 



[foramen infrapiriforme]); 17 – vv. profundae penis (ţily, kt. vystupujú z ramien corpora cavernosa a corpus 

spongiosum; ústia do plexus venosus prostaticus, tieţ cez v. dorsalis profunda penis); 18 – vv. profundae 

clitoridis (ţily z dráţdca, zodpovedajúce vv. profundae penisu); 19 – vv. rectales mediae (vetvy z plexus venosus 

rectalis, kt. prebiehajú malou panvou; anastomozujú s v. rectalis sup. a s vv. rectales inf.); 20 – vv. rectales inf. 

(vetvy, kt. prichádzajú z análnej oblasti do v. pudenda interna, anastomozujú s vv. rectales mediae a v. rectalis 

sup.); 21 – vv. scrotales/labiales post. (vetvy, kt. prichádzajú zo skróta al. lábií do v. pudenda int.); 22 – v. bulbi 

penis/vestibuli (vetvy, kt. prichádzajú od bulbus corporis spongiosi u muţa, resp. od bulbus vestibuli u ţeny; 

vtekajú do v. dorsalis prof. penis, resp. clitoridis al. do v. pudenda int.); 23 – v. iliaca externa (vonkajšia bedrová 

ţila, začína sa ako pokračovanie v. femoralis pod lig. inguinale a končí sa spojením s v. iliaca int. vo v. iliaca 

communis); 24 – v. epigastrica inf. (ţila, kt. sprevádza a. epigastrica inf.; prichádza zo zadnej strany prednej 

brušnej steny); 24a – r. pubicus (v.obturatoria accessoria, anastomozuje na vnútornej strane os pubis s vetvou z 

v. obturatoria); 25 – v. circumflexa iliaca profunda (ţila, kt. sprevádza a. circumlfexa iliaca profunda)(podľa 

Faneisa, 1996) 

 

Obr. 11. Venae XI. Vv. membri inf. (ţily dolnej končatiny). 1 – v. femoralis (stehnová ţila; siaha ako ţila 

sprevádzajúca v. femoralis od hiatus tendineus canalis adductorii po lig. inguinale); 2 – vv. pudendae ext. 

(jednotlivé vetvy z vonkajšieho genitálu); 3 – v. circumflexa iliaca superficialis (podkoţná ţila, kt. sprevádza a. 

circumflexa iliaca superficialis); 4 – v. epigastrica superficialis (podkoţná ţila, kt. sprevádza a. epigastrica 

superficialis); 5 – vv. dorsales superficiales penis/clitoridis (párové superficiálne ţily z penisu, resp. dráţdca, kt. 

ústia do v. femoralis al. do vv. pudendae ext.; prebiehajú medzi fascia penis superficialis a profunda); 6 – vv. 

scrotales/labiales ant. (ţily zo skróta al. veľkých pyskov ohanbia; ústia do v. femoralis al. vv. pudendae externae); 



7 – v. saphena magna (povrchová ţila dolnej končatiny, kt. zbiera väčšinu mediálnych podkoţných ţíl, začína sa 

na mediálnej strane nohy, ide nahor po mediálnej strane končatiny, má početné chlopne; vúsťuje do v. femoralis v 

hiatus saphenus); 8 – v. saphena accessoria (variabilná spojovacia ţila z v. saphena parva do v. saphena magna; 

prijíma početné ţily z proximálnej časti prednej, vnútornej i zadnej strany stehna, prebieha paralelne s v. saphena 

magna, kým do nej vústi; je veľmi varibilná, podobná variabilná spojka na zadnej strane stehna sa nazýva v. 

femoropoplitea); 9 – v. profunda femoris (ţila, kt. sprevádza a. profunda femoris); 10 – vv. circumflexae med. 

femorales (sprievodné ţily rovnomennej tepny); 11 – vv. circumflexae lat. femorales (sprievodné ţily rovnomennej 

tepny); 12 – vv. perforantes (ţily, kt. prichádzajú zo svalov zadnej strany stehna, preráţajú adduktory a ústia do v. 

profunda femoris); 13 – v. poplitea (zakolenová ţila, siaha d sútoku vv. tibiales ant. et post. aţ po hiatus tendineus 

canalis adductorii, kde prechádza do v. femoralis; leţí medzi a. poplitea a n. tibialis); 13a – vv. surales 

(sprievodné ţily rovnomenných tepien, kt. ústia do v. poplitea); 14 – vv. geniculares (väčšinou 5 ţíl z kolenového 

kĺbu); 15 – v. saphena parva (povrchová ţila, kt. prichádza od laterálneho okraja nohy po zadnej strane 

predkolenia do v. poplitea); 16 – vv. tibiales ant. (ţily, kt. sprevádzajú a. tibialis ant.); 17 – rete venosum dorsale 

pedis (ţilová sieť na chrbte nohy; odteká do v. saphena magna, v. saphena parva a vv. tibilaes ant.); 18 – arcus 

venosus dorsalis pedis (ţilový oblúk na chrbte nohy, kt. prijíma vv. metatarsale dorsales pedis; je tieţ hlavnou 

odtokovou cestou krvi zo stupaje); 19 – vv. digitales dorsales pedis (ţily z chrbtových strán prstov); 20 – vv. 

metatarsales dorsales (ţily, kt. pokračujú z vv. digitales dorsales a sprevádzajú rovnomenné tepny); 21 – vv. 

tibiales post. (ţily, kt. sprevádzajú a. tibialis posterior); 22 – vv. fibulares (ţily, kt. sprevádzajú a. fibularis; 

prebiehajú sčasti pod m. flexor hallucis longus); 23 – rete venosum plantare (podkoţná hustá ţilová sieť stupaje); 

24 – arcus venosus plantaris (ţilový oblúk, kt. sprevádza tepnový arcus plantaris); 25 – vv. metatarsales plantares 

(ţily, kt. sprevádzajú rovnomenné tepny); 26 – vv. digitales plantares (ţily na flexorovej strane prstov nohy; ústia 

do vv. metatarsales plantares); 26a – vv. intercapitales (anastomózy medzi arcusvenosus plantaris a arcus 

venosus dorsalis pedis); 26b – v. marginalis lateralis (anastomóza ako 26a, s odtokom do v. saphena parva); 26c 

– v. marginalis medialis (anastomóza ako 26a, s odtokom do v. saphena magna); 27 – v. perforantes (ţilové 

spojky medzi podkoţnými a subfasciálnymi ţilami, najmä na predkolení; chlopne bránia toku krvi z hlbokých do 

epifasciálnych ţíl) (podľa Faneisa, 1996) 

 

venaepunctio, onis. f. – [venae- + l. pungere nabodnúť] →venepunkcia. 

venaesectio, onis. f. – [venae- + l. sectio rez] →venesekcia. 

venaesutura, ae, f. – [venae- + l. sutura šev] →venesutúra. 

venalis, e – [l. vena ţila] venózny, ţilový. 

vencovité tepny – [arteriae. coronariae] tepny, kt. vyţivujú steny srdca. Patrí sem a. coronariae cordis 

dextra et sinistra, kt. vystupujú zo sinus aortae.  

Arteria coronaria cordis dextra – je rovnako široká al. o niečio širšia ako a. coronaria sinistra a má 

aj bohatšiu prim. ramifikáciu, hoci svalová hmotnosť PK je menšia ako svalová hmota ĽK. PK sa 

totiţ plní ţilovou krvou chudobnou na kyslík a musí byť lepšie zásobená ako stena ĽK, kt. sa plní 

oxygenovanou krvou. Po stene s. prebiehajú obidve aa. coronariae mierne vlnovito, aby sa mohli 

prispôsobiť objemovým zmenám pri pulzácii srdca. Na začiatku aa. coronariae, ako aj pri odstupe 

ich vetiev, sú pod endotelom zhrubnutia z pozdĺţnych svalových vlákne a početnými elastickými 

vláknami. Sú utvorené uţ u detí a pokladajú sa za zariadenia, schopné tlmiť vysoký TK 

prichádzajúci z aorty a regulovať príliv krvi do myokardu podľa potreby. 

Kapilárne siete v myokarde sú bohaté. V komorávch je ~ na 1600 vláken myokardu 1000 aţ 1100 

kapilár, v predsieňach o niečo menej. Na jemných vetvičkách tepien sú na papilárnyych svaloch 

svalové bunky usporiadané pozdĺţne, čo má význam pri napínaní papilárnych svalov. 

A. coronaria cordis dextra sa začína zo sinus aortae ant. a prebieha za a. pulmonalis, pod pravým 

uškom, do sulcus coronarius dx. a v ňom dozadu do dorzálnej medzikomorovej brázdy ako r. 

descendens (interventricularis) post. Počas svojho priebehu vysiela (okrem vetvičky pre začiatrok 

aorty a tenké vetvičky pre conus arteriosus a. pulmonalis a spojené s odbodnou vetvičkou a. 



coronariae sin.) niekoľko zostupných vetiev k ventrálnej stene PK (rr. ventriculares anteriores) a 1 – 

2 vzostupné rr. atriales dextri ant. na prednú plochu PP. Zo zostupných komorových vetiev prebieha 

jedna väčšia po pravej srdcovej hrane (r. marginalis). A coronaria dx. vyţivuje PP, prevaţnú časť 

PK, zadnú časť komorového septa a k nemu priľahlú časť ĽK. Zásobuje m. papillaris anterior i mm. 

papillares parvi PK a m. papillaris dx. ĽK. 

Arteria coronaria cordis sinistra – začína sa z ľavého sinus aortae, ide medzi a. pulmonalis a ľa-

vým uškom a delí sa na r. interventricularis anterior a r. circumflexus, kt. sa zatáča do ľavého sulcus 

coronarius. 

R. circumflexus vysiela tenké vetvičky k stene ĽP: r. atrialis sinister, ventralis et dorsalis (dorzálna sa 

prikladá k Marshallovej ţile) a hrubšie zostupné vetvičky pre ĽK, najmä po ľavom okraji komory (rr. 

marginales). R. interventricularis (descendens) anterior  zostupuje v prednej medzikomorovej 

brázde a vpravo od hrotu s., pokračuje často na zadnu stranu. Počas zostupného priebehu vydáva 

vetvy vpravo i vľavo. A. coronaria cordis sinsitra vyţivuje ĽP, prevaţnú časť ĽK (okrem dorzálnych 

oblastí) a prednú časť komorového septa s priľahlou časťou PK. V ĽK zásobuje m. papillaris sinister 

a spolu s vetvičkami a. coronaria cordis dextra aj m. papillaris dexter, v PK sa zúčastňuje na 

zásobení m. papillares ventralis, takţe 2 papilárne svaly (m. papillaris dexter et anterior) sú 

potenciálne zásobené z obidvoch aa. coronariae cordis. 

Tawarov uzol a Hisov zväzok majú konštantne malú a. septi fibrosi, ale s nekonštantným začiatkom: 

niekedy z pravej, inokedy z ľavej a. coronaria. 

Spojky medzi obidvoma aa. coronariae cordis sa dajú dokázať injekciou, ale prakticky sa 

neuplatňujú a aj jednotlivé vetvy koronárnych tepien sa správajú ako koncové vetvy. Pri náhlom 

upchatí vetvy je príslušná oblasť myokardu zbavená výţivy. 

K varietám aa. coronariae cordis sa uvádzajú začiatok obidvoch aa. coronariae z jediného (obyčajne 

ľavého) sinus aortae, kt. býva zriedka aj jednotný. Veľmi zriedkavé je zmnoţenie koronárnych tepien 

posunom niekt. vetvy aţ k začiatku kmeňa a. coronaria. 

venacavagramma, tis, n. – [vena cava drutá ţila + g. gramma zápis] venakavagram, snímka získaná 

venakavografiou. 

venacavagraphia, ae, f. – [vena cava drutá ţila + g. grafein písať] venakavagrafia, rtg znázornenie 

dutej ţily, obyčajne dolnej, pomocou kontrastnej látky.  

Vena medinensis – Dracunculus medinensis. 

venectasia, ae, f. – [ven- + g. ektasis rozšírenie] venektázia, rozšírenie ţily; flebektázia. V. 

phlebectasia angiomatosa – angiomatózna venektázia, flebektázia, vrodené nepravidelné rozšírenie 

koţných ţíl na určitej časti tela. 

venectomia, ae, f. – [ven- + g. ectomé odstrániť, vybrať] chir. odstránenie ţíl; flebektómia. 

venenatio, onis, f. – [l. venenum jed] otrava. 

venepunkcia – [venaepunctio] nabodnutie ţily. 

venesekcia – [venaesectio] uvoľnenie a otvorenie ţily. 

venesutúra – [venaesutura] zošitie ţily; fleborafia. 

veneniferus, a, um – [l. venenum otrava + l. ferre niesť] obsahujúci jed. 

venenonecatus, am um – [l. venenare otravovať + l. necare zabíjať] otrávaný jedovatými látkami. 

venenosus, a, um – [l. jed, otrava] jedovatý. 

venenum, i, n. – [l.] jed, otrava. 



vener(e)ophobia, ae, f. – [Venus Venuša, bohyňa lásky + g. fobos strach] venerofóbia, chorobný 

strach pred pohlavnou chorobou. 

venerická choroba – [morbus venericus] pohlavná choroba, podľa staršej nomenklatúry zahrňovali 

kvapavku, syfilis, mäkký vred, lymphogranuloma venereum a granuloma inguinale; →STD. 

venericus, a, um – [Venus Venuša, bohyňa lásky] venerický, pohlavný. Morbus venericus – 

pohlavná choroba. 

venerologia, ae, f. – [Venus Venuša, bohyňa lásky + g. logos náuka] venerológia, náuka 

o pohlavných chorobách. 

venezuelská encefalitída – angl. Venezuelaen Equine Encephalitis, VEE, forma konskej 

→encefalitídy. 

venia, ae, f. – [l.] súhlas, zvolenie. Venia docendi – oprávnenie vyučovať na vysokých školách. 

venificium, i, n. – [l.] otrávenie, trávičstvo.  

venoclysis, is, f. – [veno- + g. klysis injekcia] venoklýza, fleboklýza, ţilová injekcia. 

venodilatans, antis – [veno- + l. dilatare rozširovať] venodilatačný, vyvolávajúci rozšírenie ţíl.  

venofibrosis, is, f. – [veno- + l. fibrosis zväzivovatenie] venofibróza, choroba ţíl charakterizovaná 

hyperpláziou väziva médie ţíl. 

Venoglobulin I
®
 – imunoglobulín. 

venografia – [venographia] rtg zobrazenie ţíl po podaní kontrastnej látky; flebografia. 

Intraoseálna venografia – rtg znízornenie ţíl po inj. kontrastnej látky do kostnej drene na vhodnom 

mieste, ako je crista iliaca, sedacia kosť, lonová kosť, trochanter majus, proc. spinosi vertebrae al. 

mostík. 

Portálna venografia – portografia. 

Splenická venografia – splenoportografia. 

venogramma, tis, n. – [veno- + g. gramma zápis] venogram, rtg snímka ţíl; záznam ţilového tepu; 

flebogram. 

venographia, ae, f. – [veno- + g. grafein písať] →venografia. 

venolithos, i, m. – [veno- + g. lithos kameň] venolit, ţilový konkrement; flebolit.  

venoocclusivus, a, um – [veno- + l. occludere uzatvárať] venookluzívny, charakterizovaný upchatím, 

oklúziou ţily. 

venookluzívna choroba pečene – symptomatická oklúzia malých venúl pečene. Môţe ju vyvolať 

oţiarenie, hepatotoxíny, ako je čaj Senecio. Po prerušení poţívania toxínov sa môţe stav upraviť; v 

ťaţších prípadoch sa vyvíja portálna hypertenzia a zlyhanie pečene ako pri Buddovom-Chiariho sy. 

venopathia, ae, f. – [veno- + g. pathos choroba] venopatia, choroba ţíl. 

venoperitoneostomia, ae, f. – [veno- + l. peritoneum pobrušnica + g. stoma ústa] venoperi-

toneostómia, anastomóza v. saphaena s peritoneom kvôli permanentnej drenáţi peritoneálnej dutiny 

pri ascite.  

venopharmacon, i, n. – [veno- + g. farmakon liek] venofarmakum, liek, kt. stabilizuje stenu 

periférnych ţíl; venotonikum.  

venopressor, oris, m. – [veno- + l. premere tlačiť] venopresor, látka, kt. vyvoláva konštrik-ciu ţíl.  



venosclerosis, is, f. – [veno- + g. skleros tvrdý + -osis stav] venoskleróza, väzivové stvrdnu-tie, 

zhrubnutie ţilových stien; fleboskleróza. 

venostasis, is, f. – [veno- + g. stasis zastavenie] venostáza, stáza krvi v ţilách.  

venosus, a, um – [l. vena ţila] venózny, ţilový, ţilnatý.  

venotomia, ae, f. – [veno- + g. tomé rez] venotómia, flebotómia.  

venovenoanastomosis, is, venovenostomia, ae, f. – [veno- + g. anastomósis spojenie, g. stoma 

ústa] venovenoanastomóza, chir. napojenie, spojenie dvoch ţíl.  

Ventaire
®
 – protokytolhydrochlorid. 

 

 


