
G I T 
gastrointestinální systém = trávicí 

systém 



Stěna trávicí trubice :                      tunica mucosa – sliznice 

                                                        tunica submucosa –podslizniční 

                                                                                        vazivo 

                                                        tunica muscularis-svalová vrstva 

                                                        povrch: buď tunica adventitia= 

                                                                                        vazivo 

                                                                      nebo tunica serosa = 

                                                                                          epitel 



Palatum durum et molle 

 

 

 

Cavum oris 

proprium 

Labium sup. 

Vestibulum oris   

Labium inf. 

Lingua= glossa 

pharynx 

larynx 



Vestibulum oris

fornix vestibuli sup. & inf.

frenulum labii sup. & inf.

papilla parotidea

komunikace s cavitas oris

propria:

-za zubními oblouky

(trigonum retromolare)

-štěrbiny mezi zuby

(tremata)

-diastemata

Cavum oris proprium 

Isthmus faucium-vchod do hltanu- tvrdé a měkké patro, uvula = čípek 

                   patrové oblouky, jazyk  



                                            Permanentní chrup 

 

                arcus dentalis superior                   arcus dentalis inferior 



korunka

krček

kořen

apex radicis

sklovina

pulpa

dentin

cement

cavitas dentis

canalis radicis,  foramen apicis

Stavba zubu

corona 

 

cervix 

 

radix 

 

 

 



Periodontium (ozubice)
systém vaziva udržující zub v alveolu 

Parodont - všechny tkáně a útvary kolem krčku a kořenu:

gingiva,  periodontium,  cementum,  alveolární kost

   Fixační aparát zubu  



                

                řezáky         špičáky       třenové zuby              stoličky 

                incisivi        canines       premolares                 molares 

Dentes  permanentes          stálý  chrup  (tzv. druhé zuby) 



Jednotlivé zuby -liší se tvarem, počtem kousacích hrbolků a kořenů

Definitivní chrup = dentes permanentes   - 32 zubů ve 4 kvadrantech

1 kvadrant: 2 řezáky (dentes incisivi), 1 špičák (dens caninus), 

2 zuby třenové (dentes praemolares), 3 stoličky (dentes molares)

Značení

a)                               I1 I2 C P1 P2 M1 M2 M3

b) 1  2  3  4  5  6  7  8

P1              4

c)          označení kvadrantů            1     2

4        3

24

Zubní vzorce 



        Dentes decidui   tzv.  mléčné zuby  



Dočasný chrup = dentes decidui, lactei, temporales

20 zubů ve 4 kvadrantech

1 kvadrant: 2 řezáky (dentes incisivi), 1 špičák (dens caninus), 

2 stoličky (dentes molares) ; zuby třenové nejsou vytvořeny

Značení

a)                               i1 i2 c m1 m2

b) I  II     III     IV     V

m1              IV

c)          označení kvadrantů            5 6

8        7

84

Zubní vzorce 



Prořezávání jednotlivých zubů- dočasný chrup žlutě,stálý chrup modře 



       skus = okluze 

Správný, nůžkový skus 



Cévní a nervové zásobení zubů

n.V/2 rr.alveolares sup. post.

rr.alveolares sup. ant.

n.V/3 n. alveolaris inf.

plexus dent. (sup., inf.)

rr. dentales, gingivales 

aa. alveolares sup. post.

aa. alveolares sup. ant.

a. alveolaris inf.

vv. - podél tepen do

plexus pterygoideus

ln. submandibulares (x M3)

        a. carotis externa 

Inervace zubů  -  horní čelist: n.maxillaris=2.větev trigeminu 

                            dolní čelist :n.mandibularis=3.větev trigeminu 



Palatum  durum 
    Palatum  molle 

isthmus faucium 

 

 

 

 

 

 

 

    patrové  

    oblouky 



Cavum oris proprium
dentes

lingua

palatum

tonsilla palatina

glandulae salivatoriae

isthmus faucium 

Constrictor isthmi faucium 

(svalový uzávěr ) 



Jazyk - lingua (latinsky), glossa (řecky)

valleculae

plicae glossoepigloticae

radix

sulcus terminalis

corpus

dorsum

apex

Inervace sensitivní a 

sensorická 

n.X. 

n.IX. 

n.VII. 

n.V.3 

tonsilla ling. 



Chuťové ústrojí 

(tzv.chuťový pohárek) 

Slizniční papily jazyka: 6-hrazené, 7-houbovité, 8-nitkovité,9-listovité 



Svaly jazyka
Skelet jazyka - tvar písmene T

aponeurosis linguae,  septum linguae

Extraglossální svaly: m. genioglossus

m. hyoglossus

m. styloglossus

m. palatoglossus

Intraglossální svaly - trojrozměrná síť snopců v jazyku, dle směru:

m. longitudinalis sup., inf. 

m. transversus linguae                        inervace - n.XII

m. verticalis linguae                         mimo m.palatoglossus (IX)

Extraglossální 

svaly 

apex linguae 

radix linguae-tonsila 

                 lingualis 

 

            dorsum linguae 



Vestibulum oris

fornix vestibuli sup. & inf.

frenulum labii sup. & inf.

papilla parotidea

komunikace s cavitas oris

propria:

-za zubními oblouky

(trigonum retromolare)

-štěrbiny mezi zuby

(tremata)

-diastemata

                   „Velké“slinné žlázy  +  jejich vývody 

Gl. parotis                ductus parotideus 

 

 

 

 

 

 

 

Gl. submandibularis 



caruncula

sublingualis.
.

.

.

plica 

sublingualis

Gl.submandibularis et sublingualis – ústí: caruncula sublingualis 



Pharynx - hltan 
et 

Oesophagus - jícen 





Konstriktory a levátory pharyngu 
Žluté šipky – vzduch 

Červené šipky - potrava 



vzduch   žlutě                         potrava červeně 



lymfatická tkáň v okolí hltanu

Lymfatická tkáň – tonsillae (mandle)          Waldayerův mízní okruh 

1 – tonsilla pharyngea (nosní mandle)          2 – tonsillae tubariae 

3 – tonsillae palatinae (krční mandle)           4 – tonsilla lingualis 

1 

2 

 

3 

 

 

4 

  



                                      O E S O P H A G U S 

               1.pars cervicalis,    2.pars thoracica,    3.pars abdominalis 

                                    5,   9,  11,  zúžená místa Oesophagus 

pars thoracica 



Ventriculus, seu gaster 
 

tvar býčího rohu červeně                  tvar písmena“J“ šedě  



pylorus 

 

duodenum 

cardia 

Části žaludku 



lig.hepatoduodenale          omentum minus 

omentum 

majus 



Sulcus salivatorius  (Waldayerova  cesta) 

pylorus 

papilla duodeni 

major (Vateri) 

ductus 

choledochus 

 

ductus 

pancreaticus 



Vyživující tepny běží podél malé a velké kurvatury 



Odtok žilní krve do veny portae 



Intestinum tenue 

Části tenkého střeva: 
 duodenum-dvanáctník 
 jejunum-lačník 
 ileum-kyčelník 
 
Sliznice tenkého střeva: 
plicae, villi, glandulae, folliculi lymphatici  
řasy, klky, žlázky, lymfatické uzlíky 
  

villi-klky 



ductus choledochus                             ductus pancreaticus 

Papilla 

duodeni 

major 

DUODENUM 

Flexura 

duodeno- 

jejunalis 



jejunum 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                          duodenum 

colon transversum         colon descendens 



Cévní zásobení duodena: 

truncus coeliacus 

 

 

 

    a.mesenterica 

          superior 



                     JEJUNUM        et        ILEUM 

Rozdíly: slizniční řasy, cévní „arkády“, lymfatická tkáň 

 

nodi lymphatici 

aggregati  



Cévní zásobení jejuna a ilea 

cévní 

arkády 



Intestinum crassum 

Typické znaky: 

Haustra , taeniae , appendices epiploicae 

 

Části: 

Caecum + appendix vermiformis 

Colon ascendens, transversum descendens, 

a sigmoideum 

Rectum  

 

 



5 

 

 

6 

 

1-caecum     2-colon ascendens 

3-flexura coli dx.  4-colon transversum 

5-flexura coli sin.  6-colon dscendens 

7-colon sigmoideum     8-rectum 



caecum                  ileum 

 

 

 

 

                                      

                                        appendix 

                                     vermiformis 

                            ústí ilea 

ústí apendixu 

různé polohy apendixu  viz následující obr.   





projekce   na  břišní  stěnu 



 

 

 

 

1- caecum et appendix 

2- colon ascendens 

3- flexura coli dextra 

4 - colon transversum 

5 - flexura coli sinistra  

6 - colon descendens 

7 - colon sigmoideum 

8 - rectum  

Tlusté střevo – intestinum crassum 



      R E C T U M                               9-m.sphincter ani externus 

9 

2 



Cévní zásobení tlustého střeva: 

a.mesenterica superior                  a. mesenterica inferior 

          ( a.pudenda 

                interna) 



Odtok žilní krve do v. portae 



Hepar – játra 
 

Pancreas – slinivka břišní 





játra – hepar – facies diaphragmatica 

 

lobus dexter      vesica fellea    lig. falciforme hepatis    lobus sinister 

            



Hepar – facies visceralis 

Porta hepatis:  v.portae                 lobus caudatus   v. cava inferior 

         a.hepatica propria 

         ductus hepaticus communis                                lobus quadratus 

 

                                                                                           vesica fellea 



Hepar – pohled shora 

     lobus sinister         lobus caudatus            venae hepaticae 

                                                                       ústící do v. cava inferior 

                                                                                           lobus dexter   



Jaterní   lalůček  -  vnitřní žlučovody (zeleně) 

                   v. centralis                „trámce“- hepatocyty  

odtok do  

v.cava inferior 



       Extrahepatální žlučové cesty 

Ductus hepaticus 

communis 

 

Ductus cysticus 

 

 

Ductus choledochus 

 

 

Ductus pancreaticus 

Vesica fellea 

seu biliaris – 

žlučník 

 

Papilla duodeni 

major,seu Vateri 



D U O D E N U M                      P A N C R E A S 

v.cava inferior 
gl.suprarenalis 

 

ren sinister 

 

 

 

 

 

 

 

ureter sinister 

aorta abdominalis 



P A N C R E A S-části: caput,corpus,cauda (ductus pancreaticus minor) 

                                                                                            

                                                                          ductus pancreaticus major                                                                              

Papilla 

duodeni major  

(Papilla duodeni  

minor) 

duodenum 



Pancreas:   exokrinní sekrece – trávicí enzymy 

                  endokrinní sekrece - inzulin  (Langerhansovy ostrůvky) 





Peritoneum- pobřišnice 

Peritoneum parietale  - nástěnné 

Peritoneum viscerale  -  serosa 

Závěsy: 

             mesogastrium ventrale=omentum minus 

             mesogastrium dorsale=omentum majus 

             mesenterium (závěs jejuna a illea) 

             mesocolon transversum 

             mesosigmoideum 



žlučník (vesica fellea)  omentum minus  žaludek (gaster)    slezina(lien)                      

    omentum 

    majus 



omentum majus      colon transversum      ventriculus-gaster 





P = peritoneum                       R = retroperitoneum 



Cavum  peritonei 

pars supramesocolica – játra+žlučník, 
žaludek, slezina ( část jícnu, 

dvanáctníku a slinivky břišní ) 

 

Cévní zásobení - truncus  coeliacus 



Cavum  peritonei 
Pars inframesocolica 

Tenké střevo, tlusté střevo, (část 
dvanáctníku a slinivky břišní, část 

konečníku)  

Cévní zásobení: pravé srůstové pole –        
a.mesenterica superior 

            levé srůstové pole –  
a.mesenterica inferior 



Pravé srůstové pole – vpravo od úponu mesenteria 

                                            cév.zás. a.mesenterica superior 



                          Levé srůstové pole – vlevo od úponu mesenteria 

                                                                        a. mesenterica inferior 



Recessus 

Vnitřní hernie 





Recessus intersigmoideus 



Retroperitoneum 





Část duodena a pankreatu – sekundárně retroperitoneálně 



S - subperitoneum 

S 



Excavatio – „záhyb“peritonea 

Některé orgány,respektive jejich části  leží subperitoneálně 

1-močový měchýř      2- děloha             3- část konečníku 

1 

1 

2 

3 
3 



Bakaláři - VS 

dýchací ústrojí 

organa respiratoria 



• Horní cesty dýchací – cavitas nasi, pars 

nasalis pharyngis (nasopharynx) 

 

• Dolní cesty dýchací – larynx, trachea, 

bronchi 

 

• Plíce v cavitas pleuralis 



Nasus externus, cavum nasi, 
(regio olfactoria), paranasální 

sinusy, nasopharynx 

vomer 

os ethmoidale 

nosní přepážka-septum nasi 



Conchae nasales – 1.superior     2. media       2. inferior 

1. 
2. 

3. 

pars  

olfactoria 

n. I. 



septum nasi                                    meatus nasi :          superior 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                 medius  

 

 

                                                                                 inferior                      



2. 

3. 

1.   sinus sphenoidalis 

 

 

2. tonsilla pharyngea 

 

 

3. ostium tubae auditivae 

      (  Eustachii ) 

    



Dolní cesty dýchací 
 

Larynx, trachea, bronchi 



Os hyoideum        Larynx : 1.cartilago thyroidea   2.epiglottis 

                             3.cartilago cricoidea  4.cartilagines arytenoideae 

1. 

1. 
1. 

2. 

2. 

2

. 

3. 

3. 
3. 

4. 4. 



Svaly laryngu – tenze,abdukce,addukce  hlasivek   vestibulum laryngis 

Inervace - n. vagus = n. X.  

 

 

 

 

 

                                                                                plicae vestibulares 

 

                                                                                  

 

                                                                                  plicae vocales 

                                                                                  (pravé hlasivky) 

 

                                                                                       pars infraglottica 



Laryngoskopie                                     plicae vocales (hlasivky) 

1 – plicae vestibulares                         nažloutlé ( jiný epitel ) 

2 – plicae vocales                                pohyblivé ( podkladem sval) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

hlasová štěrbina 

      glottis 



Larynx – trachea+„ bifurkace“    1. bronchus principalis dexter 

                                                         širší, kratší, větší úhel odstupu 

                                                     2. bronchus principalis sinister 

                                                         užší, delší, menší úhel odstupu 

                                                                                          sliznice 

 

                                                cartilago 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                paries membranaceus – m. trachealis 

1. 2. 

Příčný řez tracheou 



Pravá plíce – 3 laloky, větší hilus tvaru lichoběžníku 

                                               ( eparteriální bronchus) 

                                              otisk jícnu      lobus:  superior 

 

 

                    medius 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   inferior 



Levá plíce – 2 laloky, menší hilus ve tvaru trojúhelníku 

                     otisk aorty a srdce 

                                                          lobus superior 

 

                                                                                          lobus 

                                                                                          inferior 



Hilus pravé a levé plíce – bronchi, arteriae et venae 

arteriae pulmonales – odkysličená krev – fialově 

venae pulmonales – okysličená krev - červeně 

pulmo dexter                       pulmo sinister 



 plicní segmenty 

 

 

 

 

 

pravá                                                                                levá 

plíce                                                                                 plíce 



     Tzv. bronchiální a alveolární strom 

výměna „dýchacích“plynů  -  v alveolech 



                                    Hranice  plic  a  pleury 

  plíce (pleura visceralis) – plná čára       pleura parietalis - čárkovaně  



                                                                  pleura parietalis 

 

 

 

                                                                  pneumothorax 

                                                                  ( zrušení podtlaku -  

                                                                  plíce kolabuje) 

 

 

 

 

         pleura visceralis 

 

         pleura parietalis 



Mediastinum – mezihrudí 
horní –modrá, přední-žlutá, střední-

červená,zadní-zelená 
 

Příčný řez hrudníkem 



Glandula thyroidea 
( metabolismus) 

 
Glandulae parathyroideae  

( Ca ionty) 



     Glandula thyroidea  -  2 laloky  et  isthmus 

Glandulae parathyroideae superiores et inferiores 

v.jugularis interna 

 

trachea 

 

lobus dexter 

a.carotis communis                                             cartilago 

                                                                             thyroidea 

 

 

 

                                                                              lobus sinister 

 

 

 

                                                                              isthmus                                                                              

                                                                              n. X. = n.vagus 

 

 



Bakaláři - VS 

Organa urogenitalia 

Močopohlavní ústrojí 



Organa  urinaria 

Orgány močového ústrojí 





Projekce ledvin na zadní 

stranu těla 

costa XI.   a costa XII 

 

 

cristae iliacae. 



Útvary v hilu ledviny  arteriae (červeně), venae (modře) 

 

 

                                                                                            pelvis renalis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                ureter  

nadledviny 



1.capsula fibrosa  2. cortex   3. medulla = pyramides  4.papillae 
5. pelvis  renalis   6. calices 
 
1.                                            2. 
 
                                                 3. 
 
                                                 4. 
                                               
                                                 5. 
 
                                                 6. 

 
 
 



N E F R O N  



Corpusculum renale = 

Malpighio tělísko = 

glomerulus + Bowmanovo 

pouzdro 

Henleova klička 

Ductus papillaris 



Odlitek dutého systému 

                         

                         Calices 

 

Pelvis        



                               močový  měchýř  -  vesica  urinaria 

 

 

apex       corpus     ureter            fundus                  ústí ureterů 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                   trigonum vesicae 

                                                   začátek uretry 

                                                                  prostata 

uretra 



vesica urinaria 

 

 

urethra 

feminina 

 ovarium 

 

uterus 

 

 

rectum 

 

 

 

vagina 



Organa genitalia masculina 

Mužské pohlavní orgány 





ductus deferens 

 

epididymis                                 testis 



Epididymis 

nadvarle 



Prostata            basis 

 

 

                               

 

                             ductus 

 

 

 

 

 

 

                           ductus  

 

                      

 

ductus ejaculatorius         

   
                  urethra 

 

apex prostatae 



 

 

Pars intramuralis 

Pars prostatica 

 

Pars menbranacea 

 

 

 

 

Pars spongiosa 

 

Fossa navicularis 

   corpus cavernosum 

 

a.profunda penis 

                   urethra 

corpus spongiosum  





Organa genitalia feminina 

Ženské pohlavní ústrojí 



1.ovarium  2.uterus   3.tuba uterina  4.infundibulum  5.lig.teres uteri 

 6.vesica urinaria    

1

. 
2 

3 

4 

5 

6 



fundus uteri       cornu uteri      tuba uterina    infundibulum 

 

 

 

 

 

corpus 

 

 

 

isthmus                                             ovarium               fimbriae 

cervix 

 



e – endometrium 

      sliznice 

 

m – myometrium 

       hladká svalovina 

 

p – perimetrium 

      epitel (peritoneum) 



1-anteflexe 

2-anteverse 

   dělohy 

1. 2. 
anteflexe 



Fixační aparát dělohy : 

Závěsný aparát -  lig. cardinale uteri 

                             lig. sacrouterina 

                             lig. pubouterina 

                             lig. teres uteri 

 

Podpůrný aparát - svaly pánevního dna  - nepřímo  (fixují vaginu) 

                             m. levator ani 

                             diaphragma urogenitale 



 

Lig. cardinale uteri 

 

 1 

11 

 

  9 

Fixační aparát děložní - 

           závěsné vazy   





Perineum - hráz Episiotomie     



Svaly pánevního dna 

Diaphragma pelvis = m. levator ani + 
m. coccygeus 

Diaphragma urogenitale (sphincter 
urethrae externus) 

 

  



Diaphragma urogenitale 

Diaphragma pelvis 





Fornix post. 

vaginae 

                                      Topografie malé pánve 

Sagitální řez malou pánví:   A-muže                  B - ženy 


