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Anotace:    

• Prezentace slouží jako textový a obrazový materiál k výuce 

kapitoly „Opěrné soustava“.  Je doplněna o interaktivní prvky, 

které v závěru umožňují též zopakování učiva. 

• Posílení mezipředmětových vztahů, využití multimediální techniky. 



Opěrná soustava 



FUNKCE kostry 

je to vnitřní opora těla 

chrání důležité orgány 

(př. mozek, srdce) 

v kostní dřeni probíhá 

krvetvorba 

umožňuje pohyb 

(upínají se ní svaly) 



Vznik kosti a její růst 

kosti vznikají kostnatěním vazivové 

nebo chrupavčité tkáně 

růst kostí do délky umožňují 

růstové chrupavky 

růst kosti do šířky umožňuje 

okostice: 

kryje povrch kosti a vyživuje kost 

je prostoupena nervy a cévami 

 

 

 



Spojení kostí 

1. srůstem     

(př. kost křížová) 

2. pomocí 

chrupavky      

(př. připojení 

žeber ke kosti 

hrudní) 

 

 



3. pomocí vazů (př. kosti lebky) 

4. kloubní (př. ramenní kloub) 

 

 

 



Kostra 

tvoří ji: 

LEBKA 

kostra TRUPU 

kostra HORNÍ A DOLNÍ KONČETINY 



LEBKA se skládá z mozkové a 

obličejové části 

 



mozkovou část tvoří 

kost čelní, dvě kosti temenní, kost týlní, 

kost klínová, dvě kosti spánkové a kost 

čichová 

 

obličejovou část tvoří: 

horní a dolní čelist, dvě kosti nosní, 

slzní, lícní, kost radličná a jazylka 

 



u novorozenců jsou na lebce měkká 

místa = lupínky (fontanely) 

mizí kolem druhého roku 

díky nim se při porodu mohou lebeční 

kosti navzájem podsouvat 

 



kostru TRUPU tvoří: 

a) páteř 

b) hrudník 



a) páteř se skládá z 33 – 34 obratlů: 

7 krčních obratlů (1. nosič, 2. čepovec) 

12 hrudních obratlů 

5 bederních obratlů 

5 srostlých křížových obratlů 

4 – 5 srostlých kostrčních obratlů 



páteř je dvojesovitě prohnutá: 

prohnutí dopředu se nazývá LORDÓZA 

(v krční a bederní oblasti) 

prohnutí dozadu se nazývá KYFÓZA    

(v hrudní a křížové oblasti) 



b) HRUDNÍK chrání 

srdce a plíce 

skládá se z:  

kosti hrudní 

žeber (12 párů: 7 

párů pravých, 3 páry 

nepravých a 2 páry 

volných)  

hrudních obratlů 

(připojují se na ně 

žebra) 



kostra horní končetiny 



tvoří ji: 

lopatkový pletenec (tvoří ho lopatka a 

klíční kost) 

kost pažní 

kost loketní a vřetenní 

kosti zápěstní (8) 

kosti záprstní (5) 

články prstů (14) 



kostra dolní končetiny 



tvoří ji: 

pánevní pletenec (tvoří ho pánevní kost 

– ta vzniká srůstem kosti kyčelní, stydké 

a sedací) 

kost stehenní 

čéška 

kost lýtková a holenní 

kosti zánártní (7) 

kosti nártní (5) 

články prstů (14) 

 

 



pánev tvoří: 

2 kosti pánevní 

kost křížová 



Onemocnění kosterní soustavy 

páteř 

plochá záda, abnormální prohnutí, 

skolióza (vychlípení páteře do strany) 

klouby 

artróza (opotřebení kloubů), dna 

(ukládání kyseliny močové do malých 

kloubů), revma (kloubní zánět) 

řídnutí kostí – osteoporóza (vyskytuje 

se především u starých lidí)  

zlomeniny, vykloubení kloubu… 

 

 



Opakování 

Jaký je význam kostry? 

 ............................................................ 

 ............................................................ 

chrání orgány, krvetvorba, umožňuje 
pohyb, vnitřní opora těla 

 

Jakým způsobem mohou být kosti 
spojeny? 

 ............................................................ 

kloubně, vazivem, chrupavkou, srůstem 



Které kosti tvoří mozkovou část lebky? 

 ............................................................. 

 ............................................................. 

tvoří ji: kost čelní, dvě kosti temenní, k. 
týlní, klínová a dvě kosti spánkové, kost 
čichová 

 

Které kosti tvoří obličejovou část lebky? 

 ............................................................. 

 ............................................................. 

tvoří ji: horní a dolní čelist, dvě kosti nosní, 
slzní, lícní, kost radličná a jazylka 

 



Kolik obratlů tvoří hrudní část páteře? 

   ............................................................. 

12 

 

Které kosti tvoří hrudník? 

 ............................................................. 

kost hrudní, žebra, hrudní obratle 

 

Jaké znáš onemocnění kosterní 

soustavy? 

 ............................................................. 

osteoporóza, zlomenina, plochá záda, atd. 
 

 



Které kosti tvoří horní končetinu?  

   ………………………………..………… 

   ………………………………..………… 

   ………………………………..………… 

   ………………………………..………… 

   ………………………………..………… 

lopatkový pletenec (lopatka, klíční kost), 

kost pažní, kost loketní a vřetenní, kosti 

zápěstní (8), kosti záprstní (5), články 

prstů (14) 

 

 



Které kosti tvoří dolní končetinu? 

   ………………………………..………… 

   ………………………………..………… 

   ………………………………..………… 

   ………………………………..………… 

   ………………………………..………… 

pánevní pletenec (pánevní kost – vzniká 

srůstem kosti kyčelní, stydké a sedací), 

kost stehenní, čéška, kost lýtková a 

holenní, kosti zánártní (7), kosti nártní 

(5), články prstů (14) 
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