



Kostra hlavy Spojení lebečních kostí



Kostra hlavy

!"#$%&'"&'$!()(&*&+,-./01&213-4&$1'-/&
-+15/&2"+614&'708(6$49&$-"8(&708(6/&:1*"$&

;('-<&!"#$=&
>?&:1*$1+(&3('-&@"48178%6<4:&A&:(&+"B3<-C&-+%89&-+15/&214*)81&281&:1*"$&&
D,!/&'"&6%E&$!"6#4&!"#$=&%&'21)<64&!"#6/&
F?&1#!<3"B1+(&3('-&G2!%6706178%6<4:&A&B"&-+15"6%&0186/:&%&)1!6/:&1#!<3"B1+C:&
1))/!":





$1'-&3"!6/
$1'-&-":"66/
$1'-&61'6/
$1'-&'!*6/
$1'-&3<701+(
$1'-&$!/61+(

$1'-&-C!6/
$1'-&'2(6$1+(
$1'-&!/76/
0186/&3"!<'-
)1!6/&3"!<'-



@HIJKLJM@NIO&A&'14+<'"B/7/&'&:1*$1+614P!"#$=

Q"B<70&*($!%)6/&R46$7/&B"&-")=&1708%S1+%-P:1*"$P%&B"01&+CT<+49&)U!"T<-V&6"8+=?&&
@,$-"8V&*&6<70&4$8C+%B/&':='!1+V&18W(6=?&O"*<&$1'-<&6"48178%6<%&'"&5%)/E&
• 1'&R816-%!"PX$1'-&3"!6/Y9&
• 1'&2%8<"-%!"PX$1'-&-":"66/Y9&
• 1'&177<2<-%!"PX$1'-&-C!6/Y9&
• 1'&-":218%!"PX$1'-&'2(6$1+(Y9&

• 1'&'20"61<)%!"PX$1'-&$!/61+(Y91'&"-0:1<)%!"PX$1'-&3<701+(Y9&

• 1'&!%78<:%!"PX$1'-&'!*6/Y9&
• 1'&6%'%!"PX$1'-&61'6/Y9&
• +1:"8PX$1'-&8%)!<36(Y&

https://www.wikiskripta.eu/w/Lebka
https://www.wikiskripta.eu/w/Mozek
https://www.wikiskripta.eu/w/Os_frontale
https://www.wikiskripta.eu/w/Os_parietale
https://www.wikiskripta.eu/w/Os_occipitale
https://www.wikiskripta.eu/w/Os_temporale
https://www.wikiskripta.eu/w/Os_sphenoidale
https://www.wikiskripta.eu/w/Os_ethmoidale
https://www.wikiskripta.eu/w/Os_lacrimale
https://www.wikiskripta.eu/w/Os_nasale
https://www.wikiskripta.eu/w/Vomer


Klenba 
lebky

>?&:1*$1+(&3('-&@"48178%6<4:&A&:(&+"B3<-C&-+%89&-+15/&214*)81&281&:1*"$&A&$!"6#%&!"#$=



Klenba 
lebky

>?&:1*$1+(&3('-&@"48178%6<4:&A&:(&+"B3<-C&-+%89&-+15/&214*)81&281&:1*"$&A&$!"6#%&!"#$=



Klenba lebky
>?&$1'-&3"!6/&Z&-+15/&25")6/&3('-&!"#$=9&+=-+(5/&'-812&6%)136<7"&%&21)$!%)&3"!%&&
F?&$1'-&-":"66/&Z&B"&2(81+(&$1'-9&:(&-+%8&1#)V!6/$1+V&:<'$=&&
[?&$1'-&'2(6$1+(&Z&B"&2(81+14&$1'-/9&B"&'!1T"6%&*E&.42<6%&Z&B"6&-%-1&3('-&-+15/&$!"6#49&B"&
$1'-/&21:,86,&:,$$149&4+6<-5&.42<6=&B'14&)4-<6$=&%&$%6(!$=9&*)"&B'14&4!1T"6%&7"6-8%&281&
81+61+(04&%&'!4701+V&7"6-84:?&\8%)%+71+C&+C#,T"$&Z&B"&:104-6C9&+=-+(5/&'21)<64&
!"#"36/9&#1)71+C&+C#,T"$&Z&42/6(&'"&6%&6,B&B%*=!$%&%&08-%69&+=-+(5/&'21)<64&!"#"36/&$1'-&
'$%!6/&Z&B"0!%61+<-(&3('-9&B"&-+8)(9&-+15/&'21)<64&!"#$=&&
]?&$1'-&-C!6/&Z&214*"&.42<6%9&-+15/&$!"6#4&!"#$=9&1'-%-6/&3('-<&-V-1&$1'-<&+=-+(5/&'21)<64&
!"#"36/9&+&$1'-<&-C!6/&B"&1-+18&Z&-C!6/&1-+189&6%+%*4B"&6%&2(-"56/&$%6(!9&-4)=&+'-424B"&)1&
!"#"36/&)4-<6=&:/70%9&21&'-8%6(70&-C!6/&$1'-<&B'14&08#1!=9&$-"8V&'21B4B/&!"#$4&'&%-!%'":&&
^?&$1'-&$!/61+(&Z&B"6&$5/)!%&$1'-<&$!/61+V&-+15/&$!"6#49&*#=-"$&$1'-<&-+15/&'21)<64&!"#"36/



Spodina lební

Q"&-+15"6%E&
_1'-/&-C!6/&Z&:<:1&.42<64&

_1'-/&$!/61+14&Z&+=-+(5/&B%$&$!"6#49&-%$&'21)<64&!"#"36/&:%!(&%&+"!$(&$5/)!%&$1'-<&$!/61+V&
Z&25<21B4B/&'"&$&0186/&3"!<'-<9&$1'-<&3"!6/9&-":"66/&%&'2(6$1+V&
&&`,!1&A&4+6<-5&B"&)4-<6%&X+")!"B./&61'6/&)4-<6=Y9&6'&21+8704&B"&B%:$%&X-48"7$V&'")!1Y&281&
21)+,'"$&:1*$1+C?&

_1'-/&'2(6$1+14&Z&+."706=&B"B/&3('-<&-+15/&'21)<649&$81:,&.42<6=&



Spodina lební



Spodina lební



G2!%6706178%6<4:&'14+<'"B/7/&'&1#!<3"B1+14&3('-/&!"#$=

•:%a<!!%PX0186/&3"!<'-Y9&
•1'&2%!%-<64:PX2%-81+(&$1'-Y9&
•1'&*=W1:%-<74:PX!/76/&$1'-Y9&
•:%6)<#4!%PX)1!6/&3"!<'-Y9&
•1'&0=1<)"4:PXB%*=!$%Y9&
•1''<74!%&%4)<-4'PX'!4701+V&$U'-$=Y?

`+15/&-%$&-+%8&!"#$=&%&*(81+"S&6,$-"8V&*&6<70&'!14T/&B%$1&'143('-P&
R46$36/01&T+C$%7/01&%2%8(-4?&&
O"*<&1#!<3"B1+V&$1'-<&2%-5/E

https://www.wikiskripta.eu/w/Mandibula




Horní obličejový oddíl
je tvořen pevně spojenými kostmi


1. horní čelist – dolní okraj čelisti vybíhá v dásňový výběžek, do něho jsou zasazeny 
zuby, spodní plocha tvoří kostěné patro 


2. kost lícní – spojuje se se spánkovou kostí a vytváří jařmový oblouk, určuje šířku 
obličeje 


3. kost slzná – tvoří vnitřní část očnice, má v sobě jamku, v které je umístěn slzný 
váček 


4. kůstky nosní – tvoří podklad pro nos 


5. kost patrová – tvoří kostěný podklad pro patro



Dolní obličejový oddíl
1. dolní čelist je tvořena: tělem – které vybíhá do výběžků 


- hrotnaté výběžky – na ně se upínají žvýkací svaly,


kloubní výběžky – spojují se se spánkovou kostí 


dásňové výběžky 


bradový výběžek 


2. jazylka je drobná kůstka uložená pod dolní čelistí a je dlouhými vazy 
připojena ke spodině lebeční



Spojení lebečních kostí
a) pohyblivé – kloubní, připojení dolní čelisti 


b) b) nepohyblivé – pomocí švů (sutury) 


Druhy švů: 


věnčitý (korunový) 


šípový 


lambdový 


Mezi nespojenými kostmi (u novorozence) jsou široké vazivové 
blány – lupínky (fontanely). Jsou postupně nahrazovány kostí, 
osifikují. 


malá fontanela – “osifikuje” do 3 měsíců 


velká fontanela – “osifikuje” do 2 let



Lebeční švy lidské lebky 
Lebeční švy jsou pevná 
vazivová spojení kostí 
lebky. Nejvíce švů je 
pojmenováno po kosti, 
které svírají, ale některé švy 
mají jména vlastní. 


na lebce je 33 spojení 


