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Opěrná (kosterní) soustava (skelet) 
 

- Tvořena pevnou a pohybovou oporu celého těla 
- orgán pasívního pohybu 
- krvetvorba 
- ochrana ostatních orgánů (např. páteř – mícha, hrudník – plíce, srdce aj.) 

Stavba  

– pojivová tkáň (spojuje a izoluje orgány, složí k ukládání rezervních látek, plní funkci ochrannou).   
Tvoří ji: 

- vazivo 
- chrupavka 
- kost 

Vazivo – složeno z vazivových buněk a mezibuněčné hmoty, která má složku vláknitou (kolagenní nebo 

elastická vlákna) a amorfní (rosolovitá až polotekutá hmota). Rozlišujeme: 
- řídké – převládá rosolovitá základní hmota, je nejrozšířenější, tvoří obaly orgánů, slizniční a 

podslizniční vazivo, podkožní vazivo aj. 
- tukové – obsahuje tukové buňky, mechanicky a tepelně izoluje, je energetickou rezervou 
- tuhé – převládá vláknitá složka s menším množstvím buněk a základní hmoty, tvoří hlavně šlachy, 

vazy a kloubní pouzdra 

 šlacha – je tuhý vazivový pruh, který se příčně pruhovaný sval upíná na kost, je málo 
elastická, ale pevná 

 vaz – podobná stavba jako šlacha, ale obsahuje víc elastických vláken např. vazy 
hlasivkové 

Obrázek č. 1: Vazivo 

 
Zdroj: Mgr. Benešová, M. a kol. Odmaturuj z biologie. Brno. Didaktis. 2003. 
 

Chrupavka (cartilago) – obsahuje větší množství mezibuněčné hmoty, je velmi pružná a pevná 

v tlaku, vzniká z chondrocytů. Podle složení mezibuněčné hmoty rozlišujeme: 
- hyalinní – nejrozšířenější, průsvitná, převažuje mezibuněčná hmota s jemnými kolagenními 

vlákny např. hrtan, nosní chrupavka, klouby aj. 
- elastická – pružná (obsahuje kolagenní i elastická vlákna), nažloutlá např. uční boltec, 

Eustachova trubice 
- vazivová – odolná vůči tahu a tlaku (obsahuje silná kolagenní vlákna), neprůsvitná např. 

meziobratlová ploténka 

Obrázek č. 2: Chrupavka 

 
Zdroj: Mgr. Benešová, M. a kol. Odmaturuj z biologie. Brno. Didaktis. 2003. 
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Kost (os) -  pevné pojivo, skládá se z mezibuněčné hmoty tvořené hlavně kolagenními vlákny, na jejich 

povrchu se ukládají anorganické látky (hlavně fosforečnan vápenatý), kostní buňky (osteocyty), podle 
struktury rozlišujeme: 

- kompaktní (hutná)  - pevná a tvrdá, ve středních částech dlouhých kostí a na povrchu plochých 
kostí 

- houbovitá – tvořena sítí kostních trámečků, nachází se v hlavicích dlouhých kostí, středních 
částech plochých kostí a tvoří kosti krátké 

Obrázek č. 3. Kostní buňky 

 
Zdroj: Parker, S. Lidské tělo. Praha. Knižní klub. 2007. 
 

Stavba kosti (na průřezu) 
- okostice – tuhý vazivový obal (kromě kloubních konců), prokrvená, inervovaná, úpon svalů 
- kostní tkáň – houbovitá a hutná 
- kostní dřeň – vyplňuje vnitřek dlouhých kostí, vznik červených a bílých krvinek, v mládí je červená 

a postupně s věkem žloutne (ukládá se zde tuk), lidově morek 

Obrázek č. 4: Hutná kostní tkáň 

 
Zdroj: Parker, S. Lidské tělo. Praha. Knižní klub. 2007. 

 

U dlouhých kostí označujeme jejich střední část  - diafýza a koncové části – epifýzy. 
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Obrázek č. 5: Dlouhá kost 

.  
Zdroj: Hruška, M. a kol. Biologie člověka pro gymnázia. Praha. Fortuna. 1995. 

 

Obrázek č. 6: Architektonika kostí 

 
Zdroj: Hruška, M. a kol. Biologie člověka pro gymnázia. Praha. Fortuna. 1995. 

 

Vývoj kostí 
- proces vzniku kostí z chrupavky nebo vaziva – osifikace (kostnatění). 

Růst kostí 
- do šířky – z hlubokých vrstev se k okostici přikládají další lamely z kostitvorných buněk 
- do délky – prostřednictvím růstových chrupavek (osifikační centrum), které jsou umístěny mezi 

diafýzou a epifýzami dlouhých kostí), růst ukončen mezi 18. – 23. rokem 
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Obrázek č. 7: Vývoj kostí 

 
Zdroj: Mgr. Benešová, M. a kol. Odmaturuj z biologie. Brno. Didaktis. 2003. 
 

Typy kostí 
- dlouhé – kost pažní, stehenní 
- krátké a drobné – články prstů, kůstky zanártní, zápěstní 
- ploché – lopatka, kost prsní 

Druhy spojení kostí 
- pevné – pomocí chrupavky (spona stydká spojuje vpředu kosti pánevní), vaziva (švy lebečních 

kostí, kostní tkání (spojení pánevní kosti z kosti sedací, stydké a kyčelní) 
- pohyblivé – spojení dvou či více kostí pomocí kloubu  

Obrázek č. 8: Stavba kolenního kloubu v podélném řezu 

 
Zdroj: Hruška, M. a kol. Biologie člověka pro gymnázia. Praha. Fortuna. 1995. 

 
 

Kostra trupu 
Páteř (columna vertebralis) 

- tvoří osu vzpřímeného těla 
- dvakrát esovitě prohnutá (vyklenutí dopředu – lordóza 2x, vyklenutí dozadu – kyfóza 2x) 
- složena z 33 – 34 obratlů 
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Obrázek č. 9: Kostra páteře 

 
Zdroj: Hruška, M. a kol. Biologie člověka pro gymnázia. Praha. Fortuna. 1995. 

 

Obratle (vertebrae) 
- 7 krčních – C1 – C7 (v. cervicales), první krční obratel nosič (atlas) nemá tělo, nese pouze kloubní 

plošky pro spojen s tylní kostí lebky, druhý krční obratel čepovec (axis) má tělo vybíhají v čep, 
který se kloubně spojuje s atlasem 

Obrázek č. 10: Krční obratle 

 
Zdroj: Limited, D. K. Obrázkový slovník – Lidské tělo. Bratislava. Slovart. 1994. 
 

- 12 hrudních – Th1 – Th12 (v. thoraciae) mají dlouhé trnové výběžky, nesou 12 žeber 
- 5 bederních – L1 – L5 (v. lumbales), největší, nejvíce zatěžovány 
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Obrázek č. 11: Hrudní a bederní obratel 

 
Limited, D. K. Obrázkový slovník – Lidské tělo. Bratislava. Slovart. 1994. 

 

- 5 křížových – S1 – S5 (v. sacrales), drobné, do 25. Roku srůstají v kost křížovou 
- 4 -5 kostrčních – Co1 – Co4,5 (v. coccygeae), jsou zakrnělé, srostlé v kost kostrční 

 

Obrázek č. 12: Kost křížová a kostrč 

 
Limited, D. K. Obrázkový slovník – Lidské tělo. Bratislava. Slovart. 1994. 
 

Obratlové oblouky vytváří kanál, ve kterém je uložena páteřní mícha. 
 

Hrudník 
- 12 hrudních obratlů 
- kost hrudní (prsní - sternum) – tvořená rukojetí, tělem a mečovitým výběžkem 
- 12 žeber – 7párů pravých (spojení kost – kost), 3 páry nepravých (spojení kost – chrupavka), 2 

páry volných žeber, která končí volně ve stěně břišní 
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Obrázek č. 13:  Stavba hrudníku 

 
Zdroj: Hruška, M. a kol. Biologie člověka pro gymnázia. Praha. Fortuna. 1995. 

 
 
Kostra hlavy 

- Lebka chrání mozek a smyslové orgány 
- Kostru hlavy rozdělujeme na část obličejovou a část mozkovou 

Obrázek č. 14: Stavba lebky 
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Zdroj: Hruška, M. a kol. Biologie člověka pro gymnázia. Praha. Fortuna. 1995. 

 
Růst a vývoj lebky 
Novorozenec má malou výšku obličeje, kosti lebeční klenby jsou spojeny vazivem, což umožňuje při 
porodu posun proti sobě. Jsou zde přítomné fontanely – lupínky, které umožňují porod a růst lebky, 
zanikají do druhého roku dítěte. 
 
Obrázek č. 15: Lebka plodu 

 
Zdroj: Limited, D. K. Obrázkový slovník – Lidské tělo. Bratislava. Slovart. 1994. 
 

Sexuální dimorfismus u lebky 
- jedná se o specifika, typická pro mužskou či ženskou část těla 
- ženská lebka má čelo méně sklopené, větší nadoboční oblouky, menší bradový výběžek, brada 

méně vystupuje vpřed 

Kostra končetin 
Kostra horní končetiny – přizpůsobena k uchopování a k práci 

Pletenec lopatkový – kost klíční, lopatka 
Volná končetina 

- kost pažní, předloktí – kost vřetenní (k palci), kost loketní (k malíčku) 
- kosti zápěstní (8 ve dvou řadách), kosti záprstní (5), články prstů (14 - palec 2, ostatní 3) 
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Klouby horní končetiny 
- ramenní – hlavice kosti pažní, lopatka, prostorné vazivové pouzdro umožňuje velký rozsah 

pohybu 
- loketní – kost pažní, vřetenní, loketní 
- horní kloub ruční – kost vřetenní, loketní a 3 kosti zápěstní 

 
Obrázek č. 16: Kostra horní končetiny 

 
Zdroj: Hruška, M. a kol. Biologie člověka pro gymnázia. Praha. Fortuna. 1995. 

 

Kostra dolní končetiny – přizpůsobení k lokomoci, nese hmotnost celého těla 

Pletenec pánevní – kost pánevní – srůstá z kosti kyčelní, stydká, sedací – jsou spojeny chrupavkou, po 
15. roce srůstá 
Pánev – tvořena pravou a levou kosti pánevní s kosti křížovou (u žen je pánev širší – porod, kloubní 
jamky vzdálenější od sebe, oblouk stydký je větší než devadesát stupňů) 
 
Obrázek č. 17: Pánev 

 
Zdroj: Hruška, M. a kol. Biologie člověka pro gymnázia. Praha. Fortuna. 1995. 
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Volná končetina 
- kost stehenní, bérec – kost lýtková, kost holenní 
- kosti zánártní (7, největší kost patní), kosti nártní (5), články prstů (14) 

 
Obrázek č. 18: Kostra dolní končetiny 

 
Zdroj: Hruška, M. a kol. Biologie člověka pro gymnázia. Praha. Fortuna. 1995. 
 

Klouby dolní končetiny 
- kyčelní – hluboká jamka kosti pánevní, kulovitá hlavice kosti stehenní, silné kloubní pouzdro 
- kolenní – kost stehenní, kost holenní, čéška, dva menisky a velmi pevné vazivové pouzdro 
- hlezenní – kost holenní, lýtková a hlezenní, velmi slabé vazivové pouzdro – náchylné k podvrtnutí 
- nožní klenba – podélná a příčná – pružnost při našlapování 

 
Obrázek č. 19: Klenba nožní 

 

Zdroj: Hruška, M. a kol. Biologie člověka pro gymnázia. Praha. Fortuna. 1995. 
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Onemocnění 
 osteoporóza – řídnutí kostí 
 vady páteře – skolióza, vyhřeznutí ploténky (ischias), kulatá záda 

Obrázek č. 20: Vyhřezlá ploténka 

 
Zdroj: Parker, S. Lidské tělo. Praha. Knižní klub. 2007. 
 

 

 artróza – poškození chrupavky a degenerace kloubu 
 plochá noha – zborcení nožní klenby 
 zlomenina kosti 

 
Obrázek č. 20: Zlomenina (fraktura) kosti 

 
Zdroj: Parker, S. Lidské tělo. Praha. Knižní klub. 2007. 
 

 

Obrázek č. 21: Hojení kostí 

 
Zdroj: Parker, S. Lidské tělo. Praha. Knižní klub. 2007. 
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