
TOPOGRAFIE LIDSKÉ KOSTRY 
 
PÁTEŘ (columna vertebralis) 
 

• obratle krční (vertebrae cervicales) – nosič (atlas), čepovec (axis) 
• hrudní (v. thoracicae)  
• bederní (v. lumbales)  
• křížové (v. sacrales) – kost křížová (os sacrum)  
• kostrční (v. coccygeae) – kost kostrční (os coccygis) 
• stavba obratle  

 
HRUDNÍK (thorax) 
 

• kost hrudní (sternum) – rukojeť (manubrium), tělo (corpus), mečovitý výběžek 
(processus xiphoideus)  

• žebra pravá (costae verae)  
• žebra nepravá (c. spuriae) 
• žebra volná (c. fluctuantes) 

 
LEBKA (cranium) 
 
1. mozkovna (neurocranium) 
 
spodina lebeční (lebeční báze) 
  

• kost týlní (os occipitale) – velký (týlní) otvor (foramen magnum) 
• kost klínová (os sphenoidale) – turecké sedlo (fossa hypophysialis) 
• kost spánková (os temporale) – lícní výběžek (processus zagomaticus), 

bradavkový výběžek (processus mastoideus), bodcovitý výběžek (processus 
styloideus)  

 
klenba (calva)  
 

• kost temenní (os parietale) 
• kost čelní (os frontale) – glabella, nadočnicový oblouk (arcus superciliaris), 

lícní výběžek (processus zygomaticus) 
• šev věncový (sutura coronalis) 
• šev šípový (s. sagittalis) 
• šev lambdový (s. lambdoidea) 

 
2. obličejová část (viscerocranium = splanchnocranium)  
 

• dolní čelist (mandibula) 
• horní čelist (maxilla) – alveoly (arcus alveolaris) 
• lícní kost (os zygomaticum) – jařmový oblouk 
• kost slzní (os lacrimale) 
• kost nosní (os nasale) 
• kost patrová (os palatinum) 
• kost radličná (vomer) 
• dolní nosní skořepa (concha nasalis inferior)  



 
HORNÍ KONČETINY 

 
• kost klíční (clavicula) 
• lopatka (scapula) – hřeben, nadpažek (acromion), výběžek hákovitý 

(processus coracoideus) 
• kost pažní (humerus) 
• kost vřetení (radius) 
• kost loketní (ulna) 
• kosti zápěstní (ossa carpi) 
• kosti záprstní (ossa metacarpi) 
• články prstů (phalanges) 

 
DOLNÍ KONČETINY 
 

• kost pánevní (os coxae)  
• kost kyčelní (os ilium) 
• kost sedací (os ischii) 
• kost stydká (os pubis) 
• spona stydká (symphysis pubica) 
• kost stehenní (femur) 
• čéška (patela)  
• kost holenní (tibia) – vnitřní kotník (malleolus medialis)  
• kost lýtková (fibula) – vnější kotník (malleolus lateralis) 
• kosti zánártní (ossa tarsi) – kost patní (calcaneus)  
• kosti nártní (ossa metatarsalia)  
• články prstů (phalanges) 


