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Anotace:

Materiál je určen pro studenty oboru Sociální činnost, první ročník. Seznamuje s 
dělením, stavbou, růstem a spojením kostí a se stavbou kloubu.



KOSTERNÍ  SOUSTAVA 1.
Dělení kostí

Stavba kostí

Růst kostí

Spojení kostí

Stavba kloubů



Kosterní soustava
 tvoří oporu těla

 umožňuje pohyb celého těla i jednotlivých částí

 tvoří ochranu důležitým orgánům (lebka, hrudník, 
páteř )

 je krvetvorný orgán

 vyvíjí se z chrupavky nebo vaziva v procesu osifikace

 orgánem této soustavy je kost, soubor kostí tvoří 
kostru

 vývoj kostí začíná v době nitroděložního vývinu



Kost

 stavební jednotkou je kosterní buňka
(osteocyt) + vlákna kolagenní a elastická + 
mezibuněčná hmota



Dělení kostí

a) podle struktury

1. lamelózní kost – je jí tvořena většina skeletu, na 
řezu je vidět jednotlivé vrstvy (lamely) kosti

2. fibrilární kost – vláknitá – vytváří výběžky a 
zdrsněliny kostí



b) podle tvaru

1. dlouhé – stehenní, pažní

2. krátké – kosti zápěstí

3. ploché – lopatka

4. nepravidelné – dolní čelist

Vlastnosti kosti
pevná (je dáno minerálními látkami v mezibuněčné hmotě)

pružná

schopnost růstu a přizpůsobivost modelačním změnám



Stavba kosti
a) tělo (diafýza) – střední část kosti – dutá, rourovitá

b) konec (epifýza)



a) okostice (periost) – vazivová blána, kryje celý povrch kosti 
mimo kloubů, je silně cévně a nervově zásobená, při jejím 
podráždění pociťujeme bolest, zajišťuje výživu kosti a hojení 
zlomenin

b) kost hutná (kompakta) – je tvořena trubicovými lamelami, 
lamely mají vždy směr vláken podle směru tahu  a tlaku

c) kostní tkáň houbovitá (spongióza) – tvoří vnitřek plochých a 
krátkých kostí a je všude tam, kde není dřeňová dutina –
tzn. v hlavicích kostí dlouhých

d) dutina dřeňová – leží uvnitř těla kostí, je vyplněna kostní 
dření (krvetvorný orgán), je v dlouhých kostech (stehenní, 
pažní), v kostech plochých (lopaty kosti kyčelní, hrudní kost)

e) kloubní chrupavka – pokrývá epifýzu tam, kde se kloubně 
stýká se sousední kostí



Kostní dřeň

je krvetvorný orgán, vyplňuje dutinky trámčiny ve spongióze

v mládí – je dřeň převážně červená, tvoří se zde červené, bílé 
krvinky a krevní destičky

v dospělosti – od mládí s přibývajícím věkem se do kostní dřeně 
usazují tukové buňky a ta se mění na žlutou (morek), morek 
nevytváří krvinky, v dospělosti se mění barva na šedou

Tvorba krvinek v dospělosti – pouze v krátkých a plochých kostech
(žebra, obratle, pánevní a lebeční kosti)



Růst kostí
a) do délky – probíhá v místě tzv. růstové chrupavky až do 18 –

23.roku života (buňky chrupavky se rychle dělí díky hormonu 
somatotropinu, který se tvoří v podvěsku mozkovém), pak 
dojde k osifikaci – kostnatění, růst ustane

b) do šířky – probíhá tak, že se tvoří nové vrstvy lamel v hluboké 
vrstvě okostice



Stavba kosti s růstovými zónami

1. kloubní chrupavka

2. spongióza –
vyplněná kostní dření

3. kompakta

4. endost

5. dřeňová dutina

6. kostní dřeň

7. periost

8. růstové zóny
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Osifikace
proces při kterém se z vazivových a chrupavčitých buněk tvoří 

buňky kostní

Spojení kostí
každá kost v těle je připojena k jiné, výjimku tvoří jazylka, ta je 

zavěšena v hrtanu a je připojena k jazyku

Spojení kostí má dvě funkce:

a) drží kosti pohromadě – vytváří kostru

b) umožňuje pohyb – pohyblivost je dána typem spojení



Druhy kostního spojení
a) nepohyblivé

kosti jsou spojeny vazivem – lebeční kosti u novorozence

chrupavkou – spona stydká

kostní tkání – křížové obratle

b) pohyblivé – pomocí kloubů



Stavba kloubů
1. kloubní pouzdro – je tvořeno pevným vazivem a je zpevněno 

vazy, je bohatě inervováno a cévně zásobeno – při poranění 
bolí

2. kloubní dutina – je zvlhčována tekutinou, která se vytváří uvnitř 
kloubu

3. kloubní tekutina – je vytvářena tenkou blánou, která lemuje 
pouzdro ze vnitř, tekutina tlumí tření

4. kloubní hlavice a jamky – mezi nimi může být chrupavčitá 
ploténka – disky, menisky

5. kloubní chrupavka – kryje jamku a hlavici – je hladká



Obrázek kloubu

http://www.latinsky.estranky.cz/fotoalbum/klouby/klouby/kolenni-kloub2.jpg.-.html
http://www.latinsky.estranky.cz/fotoalbum/klouby/klouby/kolenni-kloub2.jpg.-.html
http://www.latinsky.estranky.cz/fotoalbum/klouby/klouby/stavba-kloubu--podelny-rez-.jpg.-.html
http://www.latinsky.estranky.cz/fotoalbum/klouby/klouby/stavba-kloubu--podelny-rez-.jpg.-.html


Opakování

1. Jakou funkci plní kosterní soustava.

2. Vysvětlete dělení kostí podle struktury.

3. Vyjmenujte alespoň 4 příklady kostí:

dlouhých

krátkých

plochých

4. Z jakých částí se skládá kost.

5. Jaká je struktura kosti (co vidíte na řezu).

6. Jakou barvu má kostní dřeň v mládí.

7. V jakých kostech probíhá tvorba krevních buněk v 

dospělosti.

8. Jak probíhá růst kostí do šířky.

9. Uveď druhy kosterního spojení.

10. Uveď základní části stavby kloubu.
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