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Nové vědomosti?

Chci je znát všechny!!



Columna vertebralis

vertebrae, os sacrum, os coccygis

Skeleton thoracis

costae, sternum



VERTEBRAE



Vertebra:

Corpus vertebrae

Arcus vertebrae

Processus vertebrae:

1x proc. spinosus

2x procc. transversi

2x procc. articulares sup.

2x procc. articulares inf.





Hrudní obratle – 12x

Vertebrae thoracicae







Krční obratle – 7x

Vertebrae cervicales













Bederní obratle – 5x

Vertebrae lumbales













Křížová kost a kostrč

Os sacrum, os coccygis









Spojení obratlových těl

- Symphysis intervertebralis

Disci intervertebrales – meziobratové ploténky – 23x

Anulus fibrosus: vnější zóna - kolagenní vlákna

vnitřní zóna – vazivová chrupavka )

Nucleus pulposus: rosolovitý, vodnatý, mukoidní materiál 

- Ligamentum longitudinale anterius et posterius

- Ligamentum sacrococcygeum anterius, posterius
profundum et superficiale























Articulationes uncovertebrales



Spojení obratlových oblouků

Articulationes zygapophysiales

(ploché klouby)

Ligamenta flava

Ligamenta intertransversaria

Ligamenta interspinalia

Ligamentum supraspinale

Ligamentum nuchae









Kraniovertebrální spojení

Articulatio atlantooccipitalis

Articulatio atlantoaxialis lateralis et mediana









Pohyblivost páteře









Skeleton thoracis
costae, sternum



To ještě není konec????



Žebra - Costae

Pravá žebra (costae verae) – 1.–7. (připojená 

kloubně ke sternu)

Nepravá žebra (costae spuriae) – 8.–10. 

(připojená chrupavkou vždy k předchozímu žebru, ke 

sternu nedosahují)

Volná žebra (costae fluctuantes) – 11.–12. 
(nedosahují ke sternu, fixovaná v tělní stěně)











Spojení na hrudníku

Articulationes costovertebrales

a ) articulationes capitum costarum

b ) articulationes costotransversariae

Articulationes sternocostales











Ženská pánev 

rozměry a roviny

Pelvis major

Pelvis minor 

(hranice linea terminalis)



OSSA 

COXAE

SACRUM

PELVIS





Vnější pánenvní

rozměry

Conjugata externa = 

18 – 20 cm

29 cm

26 cm

31 cm



S2/S3 – střed 

acetabula - střed 

symfýzy

Diameter obliqua : 

incisura ischiadica major –

sulcus obturatorius = 13.5 

cm

Dolní okraj os 

sacrum - spina 

ischiadica - dolní 

okraj symfýzy

Promontorium 

=L5/S1

Diameter transversa 

= 13 cm

Diameter recta = 11. 5 cm

Novorozenecká hlavička 

AP = 11 - 11.5 cm

Promontorium –

linea terminalis 

– horní okraj 

symfýzy



Exitus pelvis (trigonum urogenitale, anale) hrot kostrče, tubera ischiadica, dolní 

okraj symfýzy  

Diameter recta = 9.5 cm ( až 11,5 cm), diameter transversa = 11 cm





Konéééééééc!!!


