
Přehled ZŠ Na Planině – přírodopis 

Opěrná soustava – kostra  
Vlastnosti kostí 
Stavba kosti 
Stavbu kosti můžeme předvést na typické dlouhé kosti, která má tělo a dvě kloubní hlavice. 

okostice: vazivová blána na povrchu kosti, je prokrvená, zajišťuje výživu 
kosti, růst kosti do šířky a hojení zlomenin 
je také velmi citlivá - úder do okostice (například na holeni) je velmi 
bolestivý 

kostní tkáň: hlavní hmota kosti. V těle a na povrchu hlavic je hutná 
kostní tkáň, uvnitř hlavic je houbovitá kostní tkáň. 

kloubní chrupavky : na povrchu hlavic, usnadňují vzájemný pohyb kostí 

kostní dřeň: měkká hmota v dutině uvnitř kosti, je bohatě prokrvená a tvoří se v ní červené a bílé krvinky 
V nejdelších kostech kostní dřeň postupně stárne, ukládá se do ní tuk a přestávají se v ní tvořit krvinky (říkáme jí "morek") 

 

Vývoj kosti 
Kosti vznikají už před narozením a zpočátku jsou tvořeny jen chrupavkou. Postupně v nich 
vzniká kostní tkáň. U dlouhých kostí se kostní tkáň začíná vytvářet nejdříve uprostřed hlavic a 
na povrchu těla a postupně se zvětšuje. 

V dětství ještě zůstává vrstva chrupavky mezi hlavicí a tělem zvaná růstová chrupavka a 
umožňuje růst kosti do délky (a tím i růst celého těla). Někdy mezi 15. až 17. rokem růstová 
chrupavka přestává fungovat (růst se zastaví). Přibližně do 20. roku růstové chrupavky úplně 
zaniknou. 

Ke správnému růstu kostí musí mít tělo dostatek vápníku a fosforu a také vitaminu D 
(umožňuje ukládání vápníku do kostí).. 

 

Spojení kostí 
Kosti mohou být navzájem spojeny několika způsoby: 

srůstem: kosti spolu úplně srůstají, spojení je velmi pevné.  
Srůstem vzniká například křížová kost (5 srostlých obratlů) nebo pánev (3 srostlé kosti). 

chrupavkou: je poměrně pevné, ale přesto je mírně pohyblivé.  
Příkladem je připojení žeber k hrudní kosti. Chrupavčitými destičkami (ploténkami) jsou 
spojeny i obratle v páteři. 

švem: ploché kosti lebky jsou spojené klikatým "zubatým" spojem, jehož výběžky do sebe 
zapadají jako dílky "puzzle", mezera mezi kostmi je vyplněna vazivem 

kloubem: nejvíce pohyblivé spojení kostí. V místě, kde se kosti dotýkají, jsou kloubní 
chrupavky, mezi chrupavkami je kloubní maz (tukovitá hmota, snižuje tření při pohybu).  
Celý kloub je obalen kloubním pouzdrem z pružného vaziva (drží kloub pohromadě) 

 



Lidská kostra a její části 
Páteř 
� tvoří hlavní oporu těla, chrání míchu, je tvořena 33 až 34 obratli, obratle jsou spojené meziobratlovými 

ploténkami (z chrupavky a částečně z vaziva), je rozdělena na 5 úseků: 

kr ční páteř - 7 obratlů 

hrudní páteř - 12 obratlů, na obratle se upínají žebra 

bederní páteř - 5 obratlů (nejmohutnější, nesou největší zátěž) 

křížová kost - 5 srostlých obratlů (zde je připevněna pánev) 

kostrč - 4 až 5 obratlů, zakrnělý pozůstatek ocasu 

V souvislosti se vzpřímenou postavou má lidská páteř dvojité esovité zakřivení. 
V oblasti krční a bederní je páteř prohnutá směrem dopředu., v oblasti hrudní a křížové části páteře je 
prohnutá dozadu (na obrázku znázorněno šipkami). 

 

Hrudník 
Je tvořen žebry a hrudní kostí. Chrání plíce a srdce. 

žebra (celkem 12 párů) 
� pravá žebra (7 párů) se předním koncem upínají pomocí chrupavky na hrudní kost 

� nepravá žebra (3 páry) se pomocí chrupavky upínají na chrupavku posledního (7.) pravého žebra 

� volná žebra (2 páry) se vůbec neupínají na hrudní kost a končí volně ve svalovině 

hrudní kost - je plochá, nahoře se na ni upínají klíční kosti 

 

Horní kon četina 
pletenec - spojuje končetinu s ostatními částmi kostry, je tvořen dvěma kostmi: 

lopatka - plochá 
klíční kost - upíná se na výběžek lopatky a na horní část hrudní kosti 

volná končetina 
pažní kost 
loketní kost - tvoří loketní hrbol  a směřuje k malíkové hraně ruky 
vřetenní kost - směřuje k palcové hraně ruky 
8 kůstek zápěstních 
5 kostí záprstních 
14 článků prstů - všechny prsty mají po 3 článcích s výjimkou palce (jen 2 články) 

 

 



Dolní kon četina 
pletenec  - upíná dolní končetinu k páteři (křížové kosti), je tvořen jedinou kostí: 

pánevní kost - vzniká srůstem tří kostí (kyčelní, sedací a stydké) 

volná kon četina  
stehenní kost - nejdelší kost těla, s pánví je spojena kyčelním kloubem 
čéška - plochá kost, chrání kolenní kloub 
holenní kost - je vepředu, směřuje k vnitřní straně nohy (tvoří vnitřní kotník) 
lýtková kost - je více vzadu, směřuje k vnější straně nohy (tvoří vnější kotník) 
7 kostí zánártních - nejmohutnější z nich je patní kost 
5 kostí nártních 
14 článků prstů - všechny prsty mají po 3 článcích s výjimkou palce (jen 2 články) 

Kosti chodidla pomocí vazů a šlach jsou prohnuté – vytvářejí příčnou i podélnou klenbu, 
která zmírňuje nárazy při chůzi, a tím snižuje zátěž kloubů i páteře. 

Lebka 
� chrání mozek, který je uložený v dutině (mozkovně); objem mozkovny je u žen průměrně 1300 cm3 a u mužů průměrně 1450 cm3 

mozková část 
týlní kost (nepárová) - obsahuje otvor, kterým do lebky vstupuje mícha 
temenní kosti (párové) 
klínová kost (nepárová) - hlavní část je uložena uvnitř 
čichová kost (nepárová) - uložena nad nosní dutinou, zvenku není vidět 
čelní kost (nepárová) 
spánková kost (párová) - uvnitř obsahuje orgány ucha 

obli čejová část 
nosní kost (párová) 
slzní kost (párová) 
lícní kost (párová) - svým výběžkem se spojuje s se spánkovou kostí 
horní čelist (párová) 
dolní čelist (nepárová) 

radli čná kost (nepárová) - tvoří zadní přepážku nosní dutiny, zvenku není vidět 

jazylka (nepárová) - nachází se pod jazykem (podepírá ho) a je na ni zavěšen hrtan; k ostatním částem lebky je připojena vazivem 

 



Poruchy op ěrné soustavy 
zlomeniny: Při zlomeninách je porušena kostní tkáň. K léčbě (srůstu) je nutné znehybnění poškozené kosti. U mladých lidí kosti 

srůstají snáz (mají větší podíl organických látek) než u lidí starších. 

vykloubení: Kloubní hlavice opustí kloubní jamku a nevrátí se zpět (velmi bolestivé). Návrat kloubu zpátky musí provést lékař. 

podvrtnutí : Prudkým pohybem nebo nárazem do kloubu se poškodí kloubní pouzdro. Často z něj vyteče krev (nastane krevní 
výron). Postižené místo oteče a bolí. Aby poškozené pouzdro správně srostlo, je nutné ho udržovat v klidu (kloub se nesmí 
namáhat). Při těžším podvrtnutí je nutné kloub znehybnit obvazem. 

skolióza: nesprávný tvar páteře (vychýlení do strany), vzniká v důsledku nesprávného zatížení při růstu. Léčí se cvičením. 

křivice: Je to porucha, která vzniká, když má tělo nedostatek vápníku nebo vitaminu D. Rostoucí kosti jsou tenké, slabé a ohýbají se. 
Člověk pak má slabou a pokřivenou kostru. Díky lékařské péči a správné výživě se tato porucha u nás už téměř nevyskytuje. 
V rozvojových zemích (např. ve střední Africe) je však stále velmi častá. 

artróza: Nastává hlavně u starších lidí. U zatížených kloubů (např. v kyčelním kloubu) ubývá kloubní chrupavka a kloub při pohybu 
bolí. Zničí-li se chrupavka úplně, kloub zcela znehybní. Dnes se takový kloub běžně nahrazuje endoprotézou (umělým kloubem 
z oceli a keramiky. 

zánět kloubů (artritida) : Postižené klouby jsou oteklé a bolí. Porucha často vzniká při dlouhodobém prochladnutí (někdy se jí říká 
"revma") nebo při nepřirozeném namáhání některých kloubů (například u kloubů zápěstí při práci s počítačovou myší). Porucha 
je dlouhodobá a léčí se velmi obtížně. 

zborcená nožní klenba ("plochá noha"): U zdravé nohy jsou kosti chodidla udržovány 
pomocí šlach v prohnuté poloze, aby dobře tlumily nárazy při chůzi. Při vysoké zátěži 
(nadváha) nebo při nošení nevhodné obuvi (rovné pantofle) prohnutí mizí a chodidlo je 
ploché. Důsledkem je bolest při chůzi, bolesti zad a další potíže. 

osteoporóza ("řídnutí kostí") : Nastává hlavně u žen ve středním a starším věku. V kostech ubývá kostní tkáň, kosti jsou řídké a 
křehké, snadno se lámou. Prevencí je dostatek pohybu a strava s potřebným množstvím vápníku a vitaminu D. 

 

 


