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Materiál je určen pro studenty oboru Sociální činnost, první ročník. Seznamuje s 
kostrou horní končetiny.



KOSTERNÍ  SOUSTAVA 3.
Kostra horní končetiny



Kostra horní končetiny

je tvořena:

a) pletencem horní končetiny 

– pletenec lopatkový (pažní)

b) volnou horní končetinou

Pletenec lopatkový

 připojuje volnou horní 

končetinu ke kostře

 je tvořen: klíční kostí

lopatkou
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Volná horní končetina

 je tvořena ramenním kloubem

kostí pažní

předloktím – kost vřetenní 

– kost loketní

loketním kloubem

kosti ruky – kosti zápěstí

– kosti záprstní

– články prstů

klouby ruky



Klíční kost

 esovitě prohnutá kost

 spojuje se s kostí hrudní a s lopatkou
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Lopatka

 plochá trojúhelníková kost

 na horní zadní části je tzv. hřeben, který vybíhá v tzv. 
výběžek nadpažek 

(acromion)

 acromion spojuje 

lopatku s klíční kostí
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Ramenní kloub

 spojuje lopatku s kostí pažní

 kloub je poměrně nestabilní – časté vykloubení (luxace)
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Kost pažní (humerus)

 je dlouhá kost

 vytváří hlavici ramenního

kloubu

 dolní část vytváří loketní

kloub spolu s kostí

vřetenní a loketní

 pod hlavicí humeru je 

zúžené  místo - krček
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Kost vřetenní (radius)

 je na palcové straně 

 je spojena s kostí pažní a s 

kostí loketní

 na dolní části vytváří 

zápěstí
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Kost loketní (ulna)

 leží na malíkové straně

 vytváří výběžek – olecranon 

(okovec), který tvoří hmatný 

loket

 má trojboké tělo

 na dolní části se podílí na 

vytvoření zápěstí
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Loketní kloub

 je tvořen kostí pažní

kostí loketní

kostí vřetení
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Kosti ruky

a) zápěstí

 je tvořeno 8 drobnými kůstkami karpálními 

 kůstky jsou uloženy ve dvou řadách

http://www.google.cz/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=n4043ZOpXeJoGM&tbnid=EythT7tKfAO0LM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.fsps.muni.cz/impact/klinicka-kineziologie-2/zapesti-a-ruka/&ei=9-lmUta-D4WY1AWwgYHIAQ&bvm=bv.55123115,d.ZGU&psig=AFQjCNG3sFFDf_BJ2XgaMSUy7KQAOol6NA&ust=1382562552788763
http://www.google.cz/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=n4043ZOpXeJoGM&tbnid=EythT7tKfAO0LM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.fsps.muni.cz/impact/klinicka-kineziologie-2/zapesti-a-ruka/&ei=9-lmUta-D4WY1AWwgYHIAQ&bvm=bv.55123115,d.ZGU&psig=AFQjCNG3sFFDf_BJ2XgaMSUy7KQAOol6NA&ust=1382562552788763


b) kosti  záprstní

 kosti metakarpální propojují kosti zápěstní s články 
prstů, vedou ke každému prstu

 je jich 5

b) články prstů

 jsou tvořeny 14 drobnými kostmi

 palec je tvořen 2 články, ostatní prsty jsou tvořeny 3 
články

Klouby ruky

 umožňují pohyby prstů – jemnou motoriku



Opakování

1. Kterými kostmi je tvořen pletenec horní končetiny.

2. Které kosti vytváří předloktí.

3. Jaký je počet zápěstních kůstek.

4. Jaký je počet článků prstů na jedné ruce.

5. Na kterou stranu směřuje kost loketní.

6. Vyjmenujte klouby na horní končetině.



Opakování

7. Které skupiny kostí se nacházejí pod označením 
písmen A,B,C.
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