
Svaly a hlavní kmeny cév a 

nervů horní končetiny a hlavní 

topografické útvary

Ondřej Naňka



Myf5

MyoD

Pax3

(Gallis, 2001)

(Büscher et Izpisua-Belmonte, 1998)

a subset of lateral precursors 

expresses Lbx1 and migrates into the 

developing limb

Končetiny jsou tvořeny mesenchymovým jádrem pocházejícím

ze somatopleury, ze kterého vznikne skelet

a všechny další pojivové tkáně končetiny.

Výchozí buňky ostatních tkání do končetiny migrují (myogenní buňky, 

melanoblasty, Schwannovy buňky, angioblasty) a vrůstají

(nervová vlákna, cévy) z axiálních struktur embrya.



epaxiální svaly

hypaxiální svaly

svaly končetiny

Dorsální blastém

Ventrální blastém

nízká hladina

vysoká hladina

(Sharma et Izpisua-Belmonte, 2001)

Genová regulace vývoje různých svalových skupin





Plexus brachialis
Ventrální větve míšních nervů C5 – Th1 + část C4

Tři primární svazky: 

truncus sup. : C5+6,  tr. med.:  C7 a tr.  inf.:  C8+Th1

Jejich rozdělení (divisio) na ventrální a dorzální větve.

Spojení všech dorzálních větví ve fasciculus posterior,

Spojení ventrálních větví ve fasciculus medialis a f. lateralis 

Oddělení jednotlivých nervových kmenů

FP: n. radialis, n. axillaris, 

FL: n.musculocutaneus + část n.medianus

FM: n. ulnaris + část n. medianus

V jednom nervu obsaženy axony 

z více segmentů

Podle polohy odstupu nervů vzhledem

ke klíční kosti

pars supraclavicularis et infraclavicularis



Pars supraclavicularis

Plexus brachialis



Pars supraclavicularis – svaly pletence HK

Pars infraclavicularis - svaly volné horní končetiny

Tillmann: Atlas der Anatomie. Springer



Pars supraclavicularis

inervace pro mm. scaleni a m. longus colli   - C5, C6, C7

spojka k n. phrenicus z C5

n. dorsalis scapulae C5

n. thoracicus longus C5, C6, C7

n. subclavius C5, 6

n. suprascapularis C5, 6

nn. pectorales med. et lat. C5-Th1

n. thoracodorsalis C6, C7, C8

n. subscapularis C5, C6



Pars infraclavicularis

Tillmann: Atlas der Anatomie. Springer
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Naňka, Elišková. Přehled anatomie člověka, Galén, 2009, 2. vydání

FP: n. radialis, n. axillaris

FL:  n. musculocutaneus + laterální část n. medianus

FM: n. ulnaris + mediální část n. medianus, nn. cutanei brachii et 

antebrachii mediales



Plurisegmentová
inervace 
svalů končetin



Dermatom - area radicularis sensitiva

Moors Clinical oriented Anatomy, Elsevier, 2018



Areae nervinae



Areae nervinae           vs.        areae radiculares



Trasa hlavních kmenů cév a nervů z trupu k  horní končetině, na paži a v loketní krajině: 

fissura scalenorum  fossa axillaris  sulcus bicipitalis medialis  fossa cubitalis

Druga R, Grim M, Stingl J: Základy anatomie V, Galén.



Trasa hlavních kmenů cév a nervů z trupu k  horní končetině, na paži a v loketní krajině: 

fissura scalenorum  fossa axillaris  sulcus bicipitalis medialis  fossa cubitalis



Fossa axillaris: a. axillaris, 

v. axillaris, plexus brachialis, nodi

lymphatici axillares

Hlavní kmeny cév a nervů v regio infraclavicularis 

a ve fossa  axillaris

Regio infraclavicularis:

plexus brachialis, 

a. et v. axillaris

Druga R, Grim M, Stingl J: Základy anatomie V, Galén.
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Hlavní kmeny nervů a cév na horní končetině

Gray's Anatomy. 38th ed. P. L. Williams, et al.



A. SUBCLAVIA
• sulcus arteria subclaviae 

pulmonis

• apertura thoracis superior

• sulcus arteriae subclaviae 
costae primae

• fissura scalenorum

Pars extrascalenica 

Pars interscalenica

Pars intrascalenica

Naňka, Elišková. Přehled anatomie člověka, Galén, 2009, 2. vydání



ARTERIA AXILLARIS

• zevní okraj 1. žebra
collum chirugicum
= dolní okraj musculus
pectoralis major
• 3 části podle vztahu 

k m. pectoralis 
minor

• vidlice n. medianus
a. circumflexa humeri 

ant. et posterior –
zlomeniny collum 
chirurgicum

Naňka, Elišková. Přehled anatomie člověka, Galén, 2009, 2. vydání



A. subclavia

A. axillaris 
A. brachialis

a. thoracica suprema

a. thoracoacromialis

a. thoracica lateralis

a. subscapularis

a. circumfleca scapulae

a. thoracodorsalis

a.circumflexa humeri anterior

et posterior

Anastomosa 

a. suprascapularis et

a. circumflexa scapulae

Druga R, Grim M: Základy anatomie II, Galén, 2016.



Anastomosa 

suprascapularis

a. circumflexa scapulae



A. brachialis

a. profunda brachii

r. deltoideus

a. nutritia humeri

a. collateralis media et radialis

rr. musculares

a. collateralis ulnaris superior

a. collateralis ulnaris inferior

rete articulare

Druga R, Grim M: Základy anatomie II, Galén, 2016.



Rete articulare cubiti

a. collateralis ulnaris superior et inferior

a. collateralis radialis

a. collateralis media

a. recurrens ulnaris anterior et posterior

a. recurrens radialis

a. interossea recurrens

vytvořeny 3 arkády na povrchu kostí

Mediální – mediální epikondyl 

a mediální část trochley

Laterální – laterální epikondyl, hlavička 

humeru a radia, laterální část trochley

Dorsální – obkružuje fossa olecrani, 

zásobuje suprakondylickou část humeru



Sobottův anatomický atlas 1+2,

překlad 22. vyd. Grada

Gray's Anatomy. 38th ed. P. L. Williams, et al.

a. radialis et ulnaris

a. interossea comm  ant. et post.



a. radialis
r. palmaris superficialis
r. carpalis dorsalis

r. palmaris profundus >>>

arcus palmaris profundus

aa. metacarpales palmares 

a. ulnaris

arcus palmaris superficialis

aa. digitales palmares 

communes

aa. digitales palmares propriae



a. princeps pollicis

a. princeps indicis

a. radialis

r. carpalis dorsalis (a. 

radialis)

aa. metacarpales dorsales 

aa. digitales dorsales

a. interossea posterior



Žíly HK

• v. subclavia: malé přítoky

• v. axillaris
– v. cephalica
– vv. thoracoepigastricae
– vv. costoaxillares

• v. brachialis (zdvojená)
– v. basilica

v. mediana cubiti + 
antebrachii

rete venosum dorsale manus

rete carpi dorsale

vv. intercapitales Naňka, Elišková. Přehled anatomie člověka, Galén, 2009, 2. vydání



Hiatus basilicus

Rete venosum 

dorsi manus

Sobottův anatomický atlas 1+2,

překlad 22. vyd. Grada



rete venosum dorsi manus          v. cephalica +  v. basilica

hiatus basilicus, trigonum deltoidopectorale

Tillmann: Atlas der Anatomie. Springer



Svaly horní končetiny, 

musculi membri superioris

(+ svaly spinohumerální a thorakohumerální)

1. Svaly ramenní 

2. Svaly paže - musculi brachii 

3. Svaly předloktí - musculi antebrachii

4. Svaly ruky - musculi manus

5. Šlachové pochvy v zápěstí a na ruce

6. Fascie a osteofasciální prostory horní 

končetiny

Plexus brachialis

Tepny a žíly horní končetiny



Druga R, Grim M, Stingl J: Základy anatomie I,  Galén.



Sobottův anatomický atlas 1+2,

překlad 22. vyd. Grada



Druga R, Grim M, Stingl J: Základy anatomie I,  Galén.



Sobottův anatomický

atlas 1+2,

překlad 22. vyd. Grada







m. serratus anterior
n. thoracicus longus

Scapula alata



Druga R, Grim M, Stingl J: Základy anatomie I,  Galén.
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Průběh a větvení n. axillaris

Ventr. Dors.

Preparáty: prof. Bartoníček
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m. subscapularis





Hlavní kmeny cév a nervů v regio infraclavicularis 

a ve fossa  axillaris

Regio infraclavicularis: v. cephalica, a. thoracoacromialis, 

plexus brachialis, a. et v. axillaris

Grim, Naňka, Helekal: Atlas Anatomie člověka I, Grada 2014



Fossa axillaris: a. axillaris, 

v. axillaris, plexus brachialis, 

nodi lymphatici axillares



Sub

De
InS

Pe+

Pe-

Se

CB, Bi

Grim, Naňka, Helekal: 

Atlas Anatomie člověka I, Grada 2014



Foramen omotricipitale (trilaterum): a.circumflexa

scapulae - anastomosa s a. suprascapularis

Foramen humerotricipitale

(quadrilaterum): 

n. axillaris,

a. circumflexa humeri

posterior

Rotátorová 

manžeta-

4 svaly: 

supraspinatus, 

infraspinatus, teres 

minor,

subscapularis

Druga R, Grim M, Stingl J: Základy anatomie V, Galén.

Gray's Anatomy. 38th ed. 

P. L. Williams, et al.



Sub

Se

De

Fascia axillaris

Fascia clavipectoralis

Fascia pectoralis superificialis

Grim, Naňka, Helekal: Atlas Anatomie člověka I, Grada 2014
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Zadní axillární řasa
Přední axilární řasa



Transversální řez paží

Svaly paže, mm. brachii
Sobottův anatomický atlas 1+2,

překlad 22. vyd. Grada

Sulcus bicipitalis medialis -
hlavní trasa pro nervově-cévní
svazek



Druga R, Grim M, Stingl J: Základy anatomie I,  Galén.



Fascia brachii,

septum intermusculare

brachii mediale

et laterale

Přední skupina:

m. biceps brachii, 

m. brachialis, 

m. coracobrachialis

sulcus bicipitalis medialis:

n. medianus, n. ulnaris
a. brachialis, 

vv. brachiales, 

v. basilica

Zadní skupina:

m. triceps brachii (caput lat., med., 

longum), 

n. radialis, 

a. profunda brachii



Svaly paže Fle: BB (CL, CB), B, CB Ex: TB (CL, CM, CLat.), Anconeus

Sobottův anatomický atlas 1+2, překlad 22. vyd. Grada



Průběh cév a nervů paží

Fossa cubitalis
Sobottův anatomický atlas 1+2,

překlad 22. vyd. Grada Sobottův anatomický atlas 1+2,

překlad 22. vyd. Grada

Druga R, Grim M, Stingl J: Základy anatomie V, Galén.



Br

ExCRL

PTe
Br

FCU

Fossa cubitalis

Grim, Naňka, Helekal: Atlas Anatomie člověka I, Grada 2014

n. ulnaris

n. medianus

n. radialis



Transversální řez předloktím

FCR

PL

FCU
FDSp

FDProfFPL
PT

ExD
ExDmin

ExCU

AbPL ExPBr ExPL

BrR

ExCR

L
Br

Druga R, Grim M, Stingl J: Základy anatomie V, Galén.





Druga R, Grim M, Stingl J: Základy anatomie I,  Galén.



Mm. antebrachii
1. vrstva:

(caput commune)

PT,

FCR

PL,

FCU

2. vrstva:

FDS

Sobottův anatomický atlas 1+2, překlad 22. vyd. Grada



Mm. antebrachii

3. vrstva:

FPL,

FDP

4. vrstva:

PQ

Sobottův anatomický atlas 1+2, překlad 22. vyd. Grada



Chiasma tendinum

Gray's Anatomy. 38th ed. P. L. Williams, et al.



Nervy a arterie předloktí

Sobottův anatomický atlas 1+2, překlad 22. vyd. Grada



Angiosomy
(oblasti cévního zásobení 
jednotlivých cév)
na horní končetině 



Regio carpi – průběh šlach a cév a nervů ještě 
před vstupem do canalis carpi a dalších 
prostorů ruky



Karpalní tunel, canalis carpi -

n. medianus, šlachy m. flex. digit. spf, m. flex. digit. prof.,

m. flex. carpi rad., m. flex. pollicis longus

A. ulnaris et n. ulnaris jdou povrchově od retinaculum flexorum

Vaginae tendinum carpales palmares:

Vagina communis tendinum musculorum flexorom

Vagina tendinis musculi flexoris carpi radialis

Vagina tendinis musculi flexoris pollicis longi

Sobottův anatomický atlas 1+2, překlad 22. vyd. Grada



Karpální tunel, canalis carpi

Sc

Lu
Tri

Pi



Retinaculum musculorum flexorum

Vaginae tendinum carpales palmares:

Vagina communis tendinum 

musculorum flexorom 

Vagina tendinis musculi flexoris 

carpi radialis

Vagina tendinis musculi flexoris

pollicis longi

Vaginae fibrosae et vaginae 

synoviales digitorum manus
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Sobottův anatomický atlas 1+2, překlad 22. vyd. Grada



Druga R, Grim M, Stingl J: Základy anatomie I,  Galén.



n. radialis,  n. medianus,   n. radialisRadiální skupina 

BR,

ECRL,

ECRB

Supinator

Sobottův anatomický atlas 1+2, překlad 22. vyd. Grada



m. supinator 

Frohseho arkáda 

– prostup r. profundus n. radialis



Druga R, Grim M, Stingl J: Základy anatomie I,  Galén.



Dorsální skupina, povrchová vrstva: ED, EDM, ECU + m. anconeus

hluboká vrstva: ABPL, EPB, EPL, EDI 

Sobottův anatomický atlas 1+2, překlad 22. vyd. Grada



Vaginae tendinum carpales 

dorsales

▪ Vagina tendinum 

musculorum abductoris 

pollicis longi et extensoris 

pollicis brevis

▪ Vagina tendinum mm. 

extensorum carpi radialium

▪ Vagina tendinis m. 

extensoris pollicis longi

▪ Vagina tendinum mm.

extensoris digitorum et 

extensoris indicis

▪ Vagina tendinis m. 

extensoris digiti minimi 

▪ Vagina tendinis m. 

extensoris carpi ulnaris

Retinaculum musculorum extensorum

Connexus intertendinei

Sobottův anatomický atlas 1+2, překlad 22. vyd. Grada



tuberculum dorsale Listeri

tuberculum dorsale

Šlachy na dorsální straně zápěstí – reg. carpi posterior,
6 osteo-fibrosních tunelů



Šlachové kanály na hřbetu ruky

• I. m. abductor pollicis longus 

a m. extensor pollicis brevis

• II. m. extensor carpi radialis 

longus a m. extensor carpi 

radialis brevis

• III. m. extensor pollicis 

longus

• IV. m. extensor digitorum a 

m. extensor indicis

• V. m. extensor digiti minimi

• VI. m. extensor carpi ulnaris

II

III
IV

V

VI

I. 

II. III. IV. V. 

VI. 

II. 

III. 
IV. 

V. 

VI. 

V. 

I. 

II. IV. 
III. 



Mm. manus: 

Svaly thenaru (AbdPB, OP, FPB, 

AddP), svaly hypothenaru (AbdDM, 

FDMB, OpDM), mm.interossei (ID, 

IP), střední palmární prostor (L)

Grim, Naňka, Helekal: Atlas Anatomie člověka I, Grada 2014



Druga R, Grim M, Stingl J: Základy anatomie I,  Galén.



Druga R, Grim M, Stingl J: Základy anatomie I,  Galén.



Aponeurosis palmaris, m. palmaris brevis, mm. lumbricales, 

chiasma tendinum

Sobottův anatomický atlas 1+2, překlad 22. vyd. Grada



Svaly thenaru

(AbdPB, OP, FPB, AddP), 

Svaly hypothenaru (AbdDM, FDMB, 

OpDM), 

mm. lumbricales

Sobottův anatomický atlas 1+2, překlad 22. vyd. Grada



Svaly thenaru (AbdPB, OP, FPB, AddP), svaly hypothenaru (AbdDM, FDMB, OpDM), 

mm. interossei palmares, mm.  lumbricales

Sobottův anatomický atlas 1+2, překlad 22. vyd. Grada



Mm.interossei palmares et dorsales

Gray's Anatomy. 38th ed. P. L. Williams, et al.



Úprava dorsální aponeurosy, mediální a laterální trakt

Laterální

trakt -

m. lumbricalis

Mediální

trakt

Lu

IDIP

m. lumbricalis

m. interosseus
palmaris

m. interosseus
dorsalis

m. extensor 
digitorum

m. flexor 
digitorum spf.

m. flexor 
digitorum prof.

ExtDigitorum



Arcus palmaris superficialis et profundus,  n. ulnaris, n. medianus

Sukop A. et al.: AKUTNÍ PORANĚNÍ RUKY. Galen 2019

Sobottův anatomický atlas 1+2, překlad 22. vyd. Grada



Sukop A. et al.: AKUTNÍ PORANĚNÍ RUKY. Galén, 2019



a. princeps pollicis

a. radialis indicis

r. carpalis dorsalis

aa. metacarpales 

dorsales

aa. digitales dorsales

Sukop A. et al.: AKUTNÍ PORANĚNÍ RUKY. Galén, 2019



Mm. Interossei dorsales, a. radialis, r. superficialis n. radialis, 

r. dorsalis n. ulnaris 

Sobottův anatomický atlas 1+2, překlad 22. vyd. Grada Druga R, Grim M, Stingl J: Základy anatomie V, Galén.



Transversální řez rukou v úrovni těl metakarpů

aponeurosis palmaris, fascia dorsalis manus, thenarový prostor, hypothenarový prostor, střední

palmární prostor, intermetakarpální prostory, dorsální prostor

Grim, Naňka, Helekal: Atlas Anatomie člověka I, Grada 2014
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Kožní inervace horní končetiny (areae nervinae)

Gray's Anatomy. 38th ed. P. L. Williams, et al.



N. radialis

Převaha flexorů, chybí ext. ruky 

a MTCP kloubů

N. medianus
Vázne op. a fl.

palce, nemožná 

Fl. 2.a 3. prstu

N. ulnaris
Vázne ul. dukce, Add. palce 

Add+ Abd prstů,

hyperex 4.+ 5. prstu

Obrny periferních nervů

Sobottův anatomický atlas 1+2, překlad 22. vyd. Grada
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