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KOSTERNÍ  SOUSTAVA 5.
Kostra hlavy

Spojení lebečních kostí
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Lebka
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Kostra hlavy
 lebka se skládá z většího počtu kostí

 tvoří pevnou schránku, která chrání mozek

Části lebky

mozková část

obličejová část



Kostra mozkového oddílu
 má vejčitý tvar

 tvoří pouzdro pro mozek

je tvořena :

klenbou lebky

spodinou lebeční



Klenba lebky
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Klenba lebky
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Klenba lebky
1. kost čelní – tvoří přední část lebky, vytváří strop nadočnice a 

podklad čela

2. kost temenní – je párová kost, má tvar obdélníkové misky

3. kost spánková – je párovou kostí, je složena z několika částí : 
šupina – jen tato část tvoří klenbu, je kostí poměrně měkkou, 

uvnitř šupiny jsou dutinky a kanálky, zde jsou uložena centra 
pro rovnováhu a sluchové centrum 

bradavcový výběžek – je mohutný, vytváří spodinu lebeční

bodcový výběžek – upíná se na něj jazylka a hrtan, vytváří 
spodinu lebeční

kost skalní – jehlanovitá část, je tvrdá, tvoří spodinu lebky

4. kost týlní – pouze šupina, tvoří klenbu lebky, ostatní části této 
kosti vytváří spodinu lebeční, v kosti týlní je otvor – týlní otvor, 
navazuje na páteřní kanál, tudy vstupuje do lebeční dutiny 
mícha, po stranách týlní kosti jsou hrboly, které spojují lebku s 
atlasem



5. kost klínová – jen křídla kosti klínové tvoří klenbu, zbytek kosti 
tvoří spodinu lebeční



Spodina lebeční

1. kost týlní – mimo šupinu kosti týlní

2. kost klínová – vytváří jak klenbu, tak spodinu lebeční

malá a velká křídla kosti klínové – připojují se k horní 
čelisti, kosti čelní, temenní a spánkové

tělo – uvnitř je dutina (vedlejší nosní dutiny), na 
povrchu je jamka pro podvěse mozkový (turecké sedlo)

3. kost spánková – spodinu vytváří všechny části této kosti mimo 
šupiny



Obrázek spodiny lebeční

a) kost čelní
b) kost klínová
c) spánková kost
d) pyramida kosti 

spánkové
e) kost týlní 
f) kost čichová
g) turecké sedlo 

kosti klínové
h) týlní otvor

f

g

h
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a) horní čelist
b) kost patrová
c) kost radličná
d) kost klínová
e) bradavčitý 

výběžek kosti 
spánkové

f) kost temenní
g) kost týlní
h) jařmový oblouk
i) tvrdé patro

h

i

Spodina lebeční



Kostra obličejové části lebky
 je u člověka poměrně malá

je tvořena oddílem:

horním obličejovým 

dolním obličejovým

a) nosní kůstky
b) kost lícní
c) horní čelist
d) dolní čelist 
e) bradový výběžek
f) kost slzní

Obličejová část lebky e

f



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

 je dlouhými vazy připojena ke spodině lebeční



Obličejová část lebky
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Spojení lebečních kostí

a) pohyblivé – kloubní, připojení dolní čelisti

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 spoje a fontanely



Opakování

1. Z jakých částí se skládá lebka.

2. Které kosti vytváří klenbu lební.

3. Které kosti vytváří spodinu lebeční.

4. Jaké části má dolní čelist.

5. Mezi kterými kostmi leží šev lambdový.
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