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KOSTERNÍ  SOUSTAVA 4.
Kostra dolní končetiny

Kostra pánve



Kostra dolní končetiny

je tvořena:

a) pletencem dolní končetiny 

– pletenec pánevní (pánev)

b) volnou dolní končetinou

Pletenec pánevní

 připojuje volnou dolní 

končetinu ke kostře

 je tvořen:

pánevními kostmi

kostí křížovou



Volná dolní končetina

 je tvořena kyčelním kloubem

kostí stehenní

čéškou

kloubem kolenním

kostrou bérce – kost holení 

– kost lýtková

kloub hlezenní

kosti nohy – kosti zánártní

– kosti nártní

– články prstů



Pletenec pánevní (pánev)

 je tvořen dvěma kostmi pánevními a kostí křížovou

 slouží jako opěrná kostěná ochrana pro část břišních a 
pohlavních orgánů
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Pánev

 je tvořena kostí pánevní a kostí křížovou

 pánev mužská je užší a vyšší

 pánev ženská je prostornější, širší a nižší

mužská pánev ženská pánev
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Pánev

 je tvořena kostí pánevní a kostí křížovou

kost pánevní

 vzniká srůstem tří 

kostí

kost kyčelní

kost stydká

kost sedací
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kost kyčelní

 vyznačuje se velkou lopatou, v horní části je hřeben

 v přední části je hrbol (trn)

 ve spodní části je jamka kyčelního kloubu

kost sedací

 vyznačuje se výrazným sedacím hrbolem, na něj se 
upínají zadní svaly stehenní

kost stydká

 začínají v jamce kyčelního kloubu

 obě stydké kosti se spojují v místě spony stydké 
pomocí chrupavky



Kyčelní kloub

 spojuje pánev s kostí stehenní

 je nejdůležitější nosný kloub v těle

 v těhotenství, při 

fyzické námaze a  

obézních lidí je

namáhán

 při poškození se 

provádí náhrada

kyčelního kloubu
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Kost stehenní (femur)

 je nejdelší a nesilnější 

kost v těle

 vytváří hlavici kyčelního

kloubu

 dolní část vytváří loketní

kloub spolu s kostí

vřetenní a loketní

 pod hlavicí humeru je 

zúžené  místo - krček
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Čéška

 je kost ve tvaru srdce

 je vrostlá do šlachy čtyřhlavého svalu stehenního

 tvoří přední část kolenního kloubu
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Kolení kloub

 je nejsložitější kloub v těle, je největší a nejzranitelnější

 patří k nestabilním kloubům 

 kloub chrání proti vykloubení  kloubní pouzdro, pro 
zpevnění slouží zkřížené vazy a postranní vazy

 v kloubu jsou umístěny dvě chrupavčité destičky -
menisky

 je tvořen 

kostí stehenní

kostí lýtkovou

kostí holení
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Kolení kloub
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Kost holenní (tibia)

 je na palcové straně a 

vytváří vnitřní kotník

 na přední straně má hranu,

není kryta svalem, jen kůží

 je bolestivá
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Kost lýtková (fibula)

 leží na malíkové straně

 na dolní části se podílí na 

vytvoření vnějšího kotníku
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Kloub hlezenní

 je tvořen kostí lýtkovou a holenní a kostmi zánártními  

 časté podvrtnutí – distorze 
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Kosti nohy

a) zánártní kosti (tarsus)

 7 drobných kůstek zánártních

 největší kost patní, která vybíhá v hrbol patní, na něj se 
upíná Achylova šlacha
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b) kosti  nártní (metatarsus)

 5 kostí nártních propojují kosti zánártní s články prstů, 
vedou ke každému prstu

b) články prstů

 jsou tvořeny 14 drobnými kostmi

 palec je tvořen 2 články, ostatní prsty jsou tvořeny 3 
články



Klenby nohy

 kosti nohy tvoří určité vyklenutí, kterému se říká klenba 
nožní

 umožňuje pružné našlapování

 dotváří se postupně při zatěžování chodidla dítěte

 klenba příčná a podélná
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Porucha klenby

 při poruše klenby vzniká plochá noha

příčiny:

 dědičná dispozice

 nevhodná obuv

 nevhodná zátěž (stání, vysoká 

hmotnost)

prevence:

 nedědit boty, vhodná obuv

(anatomický tvar)

 podpatek (děti 2cm,dospělí 3-4cm)

 cvičení svalů nohy, dráždění plosky nohy chozením 
naboso (kamínky, písek)
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Plochá noha
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Opakování

1. Kterými kostmi je tvořen pletenec dolní končetiny.

2. Jaký je rozdíl mezi mužskou a ženskou pánví.

3. Které kosti vytváří kost pánevní.

4. Které kosti vytváří bérec.

5. Která kost vytváří vnitřní kotník.

6. Jaký je počet kostí zánártních.

7. Která je největší kost zánártní.

8. Kterou klenbu vytváří kosti nohy.

9. Vyjmenujte příčiny vzniku ploché nohy.



Správné odpovědi

1. Kterými kostmi je tvořen pletenec dolní končetiny.
Dvě kosti pánevní a kost křížová.

2. Jaký je rozdíl mezi mužskou a ženskou pánví.
Mužská je užší a vyšší, ženská je širší, nižší.

3. Které kosti vytváří kost pánevní.
Kost kyčelní, stydká, sedací.

4. Které kosti vytváří bérec.
Kost holení, lýtková.

5. Která kost vytváří vnitřní kotník.
Kost holení.

6. Jaký je počet kostí zánártních.
7.



Správné odpovědi

7. Která je největší kost zánártní. 
Kost patní.

8. Kterou klenbu vytváří kosti nohy. 
Podélnou a příčnou.

9. Vyjmenujte příčiny vzniku ploché nohy.
Dědičné faktory, nevhodná obuv, vysoká zátěž (dlouhé 
stání, vysoká hmotnost).
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