
7 (2) Opěrná soustava – KOSTRA 
 Kostra představuje pasivní pohybový aparát, který je spojen pomocí vazů a 
pohybuje se činností svalů.  
 Kostra je soustava 206 kostí, které: 
umožňují pohyb, nebo tvoří oporu těla či ochranná pouzdra vnitřních orgánů. 
 

POJIVOVÉ TKÁNĚ 
 Tvoří a spojují kostru. 
 Patří sem tři typy tkání: vaziva, 
chrupavky a kosti  

 Pojivové tkáně vytváří velké 
množství mezibuněčné hmoty.  
(Tu tvoří základní beztvará hmota 
(bílkoviny a polysacharidy), tuhá 
vlákna kolagenu i pružná vlákna 
elastenu. Oba druhy vláken 
představují cca 30 – 40% všech 
tělních bílkovin.) 
 Podle charakteru mezibuněčné 
hmoty a množství anorganických 
látek rozdělujeme pojivové tkáně na: 

 Polotekuté -  vazivové tkáně 

 Tuhé – chrupavky 

 Tvrdé - kosti 
Nejtvrdší pojivo je zubní sklovina – 
obsahuje až 98% anorganických 
látek.  
 

STAVBA KOSTI 
 Kost má vždy tři základní složky: 
okostici, kostní tkáň a kostní dřeň.  

 Kostní buňky v kosti se nazývají 
osteocyty a jsou uložené v komůr-

kách zvápenatělé mezibuněčné 
hmoty. 
 Mezibuněčná hmota kostí se podobně jako u jiných pojiv skládá ze složky 
anorganické a organické.  

 Anorganická složka - zajišťuje tvrdost kostí a je tvořená fosforečnanem 
vápenatým a v menší míře také uhličitanem vápenatým. (Dohromady představují 
cca 65% hmotnosti kosti. Obě látky se ukládají na povrchu kolagenních vláken. 
V dětství je v kosti velké množství kolagenních vláken, a proto je kost pružná. Ve 
stáří převládají látky minerální, což dává kostem vyšší tvrdost, ale také křehkost). 

 Organická složka - tvoří ji především kolagenní vlákna. 
 

 



ANATOMICKÁ STAVBA KOSTI  
 Dlouhé kosti členíme na morfologicky i anatomicky rozlišenou diafýzu a epifýzu. 
DIAFÝZA – střední trubicovitá část  
EPIFÝZA – rozšířený kloubní konec 
 Samotnou kostní tkáň – rozdělujeme podle stavby na čtyři základní oddíly:  
1. Kost hutná (kompaktní) -  představuje rovnou část diafýz dlouhých i plochých 
kostí. Na příčném řezu hutné kosti vidíme soustředně uspořádané vrstvy lamel 
kostní tkáně. Uprostřed lamel pozorujeme Haversovy kanálky, kterými procházejí 
nervy a cévy (výživa kostí). Kruhovitá soustava lamel okolo jednoho kanálku 
představuje základní jednotku kosti – Haversův systém. V lamelách se nachází 
drobné kostní buňky - osteocyty, obklopené množstvím mezibuněčné hmoty. Hutná 
kost je živá, metabolicky aktivní tkáň, schopná dobré regenerace.  
 2. Kost houbovitá – tvoří vnitřek kostí plochých a krátkých a najdeme ji také 
v kloubních hlavicích dlouhých kostí - epifýzách. Tvoří ji vzájemně propojená vnitřní 
síť kostních trámců. Trámce se modifikují podle toho, jak jsou kosti zatěžované.  

3. Kostní dřeň - vyplňuje dutiny ve středních částech dlouhých i plochých kostí. 

Z hlediska funkce rozlišujeme dva typy kostní dřeně.  
Červená kostní dřeň – je tvořena jemnou sítí vazivových vláken a buněk 
protkaných cévami. Denně v ní vznikají miliardy červených i bílých krvinek a 
krevních destiček nahrazujících opotřebované krevní buňky. V dospělém věku 



červená kostní dřeň v dlouhých kostech degeneruje na žlutou a červená kostní dřeň 
zůstává aktivní především v plochých kostech pánve, žeber a hrudní kosti. 
Žlutá kostní dřeň – má zásobní funkci a tvoří ji tuková tkáň.  
4. Okostice - pokrývá povrch kostí s výjimkou kloubů. Představuje tuhou vazivovou 
blánu, která je bohatě prokrvená - vyživuje kost. Obsahuje četná nervová 
zakončení, citlivá na podněty tlaku a bolesti. Z okostice roste kost do šířky. 

 

RŮST KOSTÍ 
 Dlouhé kosti (např. kost stehenní) rostou do délky v zónách, které označujeme 
jako růstové chrupavky až do 18. – 23. roku života. 
 Růstové chrupavky najdeme na hranici diafýzy a epifýzy.  
 Po ukončení růstu se chrupavky mění v kostní tkáň při procesu tzv. osifikace. 
 Činnost růstových chrupavek stimuluje hormon somatotropin vylučovaný 
hypofýzou. Do šířky roste kost z okostice přirůstáním nových vrstev kostních lamel. 
 

SPOJENÍ KOSTÍ 
 Kosti jsou vzájemně spojeny nepohyblivě i pohyblivě:  
Nepohyblivé spojení kostí: 
Vazivem (např. lebeční švy v mládí)  
Chrupavkou (např. spona stydká)  
Kostní tkání (např. srůst obratlů v kosti křížové.)  
Pohyblivé - spojení kostí: 
Zajišťují klouby a umožňují tak pohyb. Většina kostí proto vytváří v kloubu buď 
hlavici, nebo jamku. Kloub je pevně obalen vazy a povrch kostí v místě vzájemného 
tření obaluje tvrdá chrupavka. Pohyb usnadňuje olejovitá kapalina – kloubní maz. 
 

MORFOLOGIE KOSTRY 
Páteř – osová kostra 
 Páteř je složená ze 33 – 34 obratlů a tvoří 
pružnou osu těla.  
 Páteř je dvakrát esovitě zakřivená. Zakřivení 
směrem ven je hrudní a křížová kyfóza, 
zakřivení směrem dovnitř nazýváme krční a 
bederní lordóza.  
Skolióza je častá vada držení těla u dětí - 

vybočení páteře do strany. 
 
ROZDĚLENÍ OBRATLŮ 
Krční obratle – jsou neslabší, je jich 7 a 
částečně kryjí také konec prodloužené míchy. 
První obratel nazýváme nosič (atlas). Nese 
lebku. S druhým krčním obratlem - čepovcem 
(axis) umožňuje rotační pohyb hlavy. Druhý krční 

obratel je nazýván podle charakteristického 
zubovitého výběžku, na který nasedá atlas. 
Hrudní obratle se spojují s 12 páry žeber.  
Prvních sedm párů označujeme jako pravá žebra (srůstají 
s hrudní kostí), následující tři páry jsou nepravá žebra 
(přichycují se k výše uloženým žebrům prostřednictvím 
chrupavky) a poslední dva spodní páry jsou volná žebra 
(nespojují se s hrudní kostí vůbec a jsou ukotvená jen svaly).  



Bederní obratle - tvoří je 5 silných obratlů. 
Křížové a kostrční obratle - srůstají v oblasti 

pánve v křížovou a kostrční kost.  
 
STAVBA OBRATLŮ  
Každý je tvořen z těla, otvoru a výběžků.  
Těla obratlů - mají nosnou funkci a směrem 
dolů se zvětšují (je to důsledek zvyšující se 
váhy, která směrem dolů v těle narůstá.) 
Obratlový otvor -  prochází jím mícha. 
Obratlové výběžky - upínají se na ně žebra 
(hrudní obratle), vazy a svaly.  
Meziobratlové ploténky – pružné chrupavčité 

destičky vyplňují prostor mezi těly obratlů. 
Tlumí otřesy a umožňují pohyb páteře. 
 Páteř má nejen funkci opornou, ale i 
ochrannou – tvoří kostěné pouzdro pro 

míchu a kořeny míšních nervů. 

  
LEBKA 
Lebku rozdělujeme na část obličejovou a 
mozkovou, která je kostěným pouzdrem 

mozku. Jednotlivé kosti jsou v dospělosti 
spojené pomocí pevných švů.  
Lebka je s páteří spojená prostřednictvím kosti týlní, na které se nachází kloubní 
hrboly umožňující pohyblivé spojení s prvním krčním obratlem – atlasem.  
Týlní otvor umožňuje průchod míchy z mozku do páteře. Před týlní kostí je hlavní 
kost spodiny lebeční – kost klínová, ke které se připojuje většina ostatních kostí 
lebky, včetně nejtvrdší kosti v těle – kosti skalní. V ní sídlí rovnovážné a sluchové 
ústrojí. Kost spánková je spolu s kostí čelní nejslabším článkem lebky.  
Jedinou pohyblivou kostí lebky je dolní čelist, která se pohybuje prostřednictvím 
pružného kloubního spojení s kostí spánkovou. V čelistech najdeme jamky zubních 
lůžek. K lebce se řadí také jazylka, drobná tenká kůstka připevněná vazy ke spodině 
lebeční – nese hrtan a upínají se k ní některé svaly. 
 

 



KOSTRA KONČETIN 

základní stavební plán obou 
končetin je shodný. Ke kostře 
páteře jsou připojené kostmi 
tvořícími pletence: lopatkový 
a pánevní. 
 
HORNÍ KONČETINA se k 
páteři připojuje pomocí klíční 
kosti dosedající na hrudní 
kost a mohutného obalu svalů 
a vazů okolí ramenního 
kloubu a lopatky.  
Loketní kloub, ve kterém se 
střetávají obě kosti předloktí – 
loketní i vřetení – umožňuje 

rotační pohyb ruky v úhlu 
180°. Zápěstí tvoří 8 drobných kůstek zápěstních a nasedají na něj kosti záprstní 
s články prstů. 

 
DOLNÍ KONČETINA je připojena k páteři soustavou vazů a svalů kyčelního kloubu. 
Kost pánevní (pánev) vzniká srůstem tří kostí – kyčelní, sedací a stydké. Pánevní 
kosti vpředu spojují stydké kosti prostřednictvím chrupavčité spony stydké a vzadu 
srůstají pomocí kosti křížové. Nejsložitějším a nejnamáhavějším kloubem lidského 
těla je kloub kolenní. Nestejné zakřivení hlavice kosti stehenní a téměř rovné 
kloubní plochy kosti holenní vyrovnávají dva chrupavčité útvary – menisky, 
připojené ke kosti holenní. Jejich zranění bývá častým problémem mnohých 

sportovců – fotbal, hokej, atd. 
Kloub hlezenní tvoří kost 
holenní a hlezenní, která je 
jednou ze 7 kůstek zánártních. 

Ty mají podobnou funkci, jako 
kosti zápěstní. Na ně se 
připojují kosti nártní a články 
prstů. 


