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LEBKA (cranium) 
• pevná schránka  

• ochrana mozku a některých smyslových orgánů 
(zrakový, sluchový, čichový), opora dýchacího a 
trávícího ústrojí 

• původ z vaziva a chrupavky 

• větší počet kostí – často párové 

• spojení kostí – švy +  jediný kloub – čelistní 
(žvýkání, mluvení) 

• růst a vývoj lebky: vazivové lupínky (fontanely) – 
snadnější porod, postupně osifikují 
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• splanchnocranium 

• obsahuje dutinu nosní a oční (orbita) 

• párové kosti:                                                                    
horní čelist (maxilla) - srůst                                                                
patrová (srůst)                                                 
nosní                                                                                   
slzní                                                                     
lícní                                                                                     
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OBLIČEJOVÁ ČÁST 



OBLIČEJOVÁ ČÁST 
• nepárové kosti:                                                       

radličná (součást nosní přepážky)                     
dolní čelist (mandibula) 

• přídatné kosti:                                                     
nosní skořepy (3 – nosní průduchy)                                                 
jazylka (závěs pro hrtan, podpírá jazyk) 
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obr. č. 1 

  KOSTI OBLIČEJOVÉ ČÁSTI 



• neurocranium 
• ochranné pouzdro mozku 
• 2 části – klenba a spodina lebeční 
• nepárové kosti: 
    týlní (os occipitale), otvor týlní – spoj lební dutiny 

s páteřním kanálem) 
    klínová (os sphenoidale), část těla vytváří turecké 

sedlo = sella turcica – uložení hypofýzy 
    čichová (os ethmoidale) – průchod čichového 

nervu 
    čelní (os frontale)                                                                   
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MOZKOVÁ ČÁST 



MOZKOVÁ ČÁST 

• párové kosti:                                                
spánková (os temporale)                                       
- součástí je i kost skalní                                                                         
- výběžek bradavkový – znak určení pohlaví      
- výběžek bodcovitý – závěs jazylky                            
temenní  (os parietale) 

• kosti sluchové - kladívko, kovadlinka, třmínek 

• jařmový oblouk – spojení kosti lícní a 
spánkové 
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obr. č. 2 



KOST KLÍNOVÁ A TURECKÉ SEDLO 
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obr. č. 3: 
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obr. č. 4: jazylka obr. č.5: kladívko b, kovadlinka c,      
třmínek d 
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obr. č.6:                                
kost klínová (žlutě),            
kost spánková a její  
výběžky (fialově)) 



LEBNÍ DUTINY 

• dutina očnicová (orbita) – uložení oční koule 

• dutina nosní – k. nosní a radličná dělí na dvě 
poloviny 

• dutina lebeční = mozkovna (cavum crani) – 
uložení mozku                                             
kapacita  cca muži: 1450 cm3, ženy: 1300 cm3 
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• původ - vazivové lupínky (fontanely) – 
postupný srůst 

• věncový  (sutura coronalis) – k. čelní a kosti 
temenní 

• šípový (kosti temenní) 

• lambdový (kost týlní a kosti temenní) 

• šupinový (kost spánková a temenní) 
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ŠVY NA LEBCE 



FONTANELY 
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obr. č. 7 
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