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Anotace:

Materiál je určen pro studenty oboru Sociální činnost, první ročník. Seznamuje s 
kostrou hrudníku a páteře a jejich funkcí.



KOSTERNÍ  SOUSTAVA 2.
Kostra lidského těla

Kostra trupu

Kostra páteře





Kostra lidského těla
je tvořena :

1. kostrou hlavy

2. kostrou trupu

3. kostrou horních končetin (HK)

4. kostrou dolních končetin (DK)
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Kostra hrudníku
hrudník je tvořen : žebry

hrudní kostí

hrudními obratli

Žebra

 jsou to protáhlé,obloukovité kosti

 kloubně spojené s obratli a na přední části jsou připojeny 
žeberní chrupavkou k hrudní kosti



Druhy žeber

a)prvních 7 párů – žebra pravá – jsou připojena chrupavkou 
přímo k hrudní  kosti

b) 3 páry – žebra nepravá – jsou připojena 
chrupavkou k předcházejícímu páru pravých žeber 

c) 2 páry – žebra volná – končí mezi svaly stěny břišní

Hrudní kost

 je plochá, hmatná, uzavírá hrudní koš

 je krvetvorným orgánem

 skládá se z rukojeti

těla

mečovitého výběžku



Hrudník
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Funkce hrudníku

 hrudní koš tvoří kostěný obal (schránku) pro hrudní orgány

 upínají se na něj zádové, krční a břišní svaly

 podílí se na dýchání (díky mezižeberním svalům)



Páteř
Funkce páteře

 tvoří  pružnou osu vzpřímeného těla

 připevňují se na ní pletence horních a dolních končetin

 začínají zde svaly trupu

 tvoří kostěné pouzdro (páteřní kanál) pro míchu

Páteř je tvořena obratli.



Obratle – tvoří páteř, jsou  krátké, nepravidelné

7 krčních (cervikáles C 1 – C 7)

12 hrudních (thoracicales Th 1 – Th 12) 

5 bederních (lumbales L 1 – L 5)

5 křížových – srůstají v 1 kost křížovou (os sacrum)

4-5 kostrčních (os coccygis)

Tvar obratlů je podobný, liší se svou mohutností.

Obratle jsou tvořeny:

tělem

2 příčnými výběžky

4 kloubními výběžky

1 trnový výběžek



1.krční obratel – atlas (nosič)



2.krční obratel – axis (čepovec)



7.krční obratel



6.hrudní obratel



5.bederní obratel



křížová kost
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kostrč
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nosič (atlas) – je první krční obratel, nemá vlastní tělo, na horní 
ploše jsou plošky pro spojení a týlní kostí

čepovec (axis) – druhý krční obratel, z těla vyčnívá výběžek (zub), 
který spojuje první a druhý obratel

kost křížová – je klínovitě vložená mezi kosti pánve – s ní je kloubně 
spojena (malý pohyb v kloubu)

kost kostrční – je zbytek ocasní páteře, jsou to drobné nepravidelné, 
srostlé kosti



Páteřní spoje
 jsou charakterizované : stabilitou

 pevností

 omezenou 
pohyblivostí

 mezi jednotlivými obratlovými spoji jsou chrupavčité destičky 
– meziobratlové ploténky

 těla, klouby i výběžky jsou navzájem spojeny pevnými vazy

 pohyblivé spojení je zajištěno meziobratlovými klouby



Prohnutí páteře
 zakřivení páteře se postupně vyvíjí

 novorozenec – páteř zaujímá takový tvar jako je podložka

 dítě při posazení – celá páteř je konvexní dozadu – tzn. kyfóza
(hrudní a křížová)

 vzpřimování hlavy a postavování – vytváří se krční a bederní 
lordóza

 lordóza – v oblasti krční a bederní páteře, jde o prohnutí 
dopředu 

Páteř je dvakrát esovitě prohnutá – toto prohnutí (zakřivení) 
umožňuje zachovat stabilitu těla



Páteř
krční lordóza

hrudní kyfóza

bederní  lordóza

křížová kyfóza
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Opakování

1. Jakou funkci plní hrudní koš.

2. Kterými kostmi je tvořen hrudní koš.

3. Vysvětlete pojem pravá, nepravá a volná žebra.

4. Jakou funkci plní páteř.

5. Napište počet a druhy obratlů.

6. Jak se jmenuje první krční obratel a čím se vyznačuje.

7. Jakými částmi je tvořen obratel.

8. Vysvětlete pojmy lordóza a kyfóza, v které části 
páteře se vyskytují. 
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