
NUT_ L 4 výběr 1, 2 

1.Columna vertebralis (páteř) 

Vertebrae cervicales, vertebra prominens (krční obratle, C7) 

Articulatio simplex, composita (jednoduchý, složený kloub) 

Costae fluctuantes (volná žebra) 

Extremitas proximalis et distalis humeri (konec pažní kosti bližší a vzdálenější k trupu) 

Condylus lateralis et medialis femoris  (vnější, vnitřní kloubní hrbol stehenní kosti) 

Malleolus lateralis et medialis  (vnější a vnitřní kotník) 

Fossa malleoli lateralis (jamka zevního kotníku) 

Crista occipitalis externa, interna (vnější, vnitřní týlní hrana) 

Dens molaris, premolaris, permanens  (stolička, třenový zub, trvalý zub) 

Incisura parietalis ossis temporalis (temenní zářez spánkové kosti) 

Musculus biceps femoris (dvojhlavý sval stehenní) 

Caput laterale et mediale musculi tricipitis surae (vnější, vnitřní hlava trojhlavého lýtkového 

svalu) 

Ligamentum teres hepatis (oblý vaz jater) 

Margo lateralis unguis  (boční okraj nehtu) 

Palatum molle (měkké patro) 

Vesica biliaris (žlučník) 

Cavitas abdominalis (břišní dutina) 

Pleura parietalis (pohrudnice) 

Tunica intima oesophagi (vnitřní vrstva jícnu) 

Aorta ascendens, descendens, abdominalis (vzestupná, sestupná, břišní část srdečnice) 

Arteria carotis communis externa, interna (vnější, vnitřní společná krkavice) 

Medulla spinalis (hřbetní mícha) 

Nervus laryngeus inferior, recurrens, superior (dolní, vracející se, horní hrtanový nerv) 

 

2) 

Kost čichová, čelní, slzní, nosní, týlní, temenní, spánková (Os ethmoidale, os frontale, os 

lacrimale, os nasale, os occipitale, os parietale, os temporale) 

Hrudní konec klíční kosti (Extremitas sternalis claviculae) 

Čelní hrboly (Tubera frontalia) 

Obratlové otvory (Foramina vertebralia) 

Dvojhlavý a trojhlavý sval paže (Musculus biceps et triceps brachii ) 

Krátká hlava dvojhlavého svalu paže (Caput breve musculi bicipitis brachii)  

Krátký sval odtahovač palce (ruky)(Musculus abductor pollicis brevis) 



Dlouhá hlava dvojhlavého svalu stehna (Caput longum musculi bicipitis femoris) 

Dlouhý sval natahovač palce (nohy)(Musculus extensor hallucis longus) 

Hřbetní záprstní vazy (Ligamenta metacarpalia dorsalia) 

Oblý vaz dělohy (Ligamentum teres uteri) 

Svalová vrstva (Tunica muscularis) 

Vzestupný, sestupný tračník (Colon ascendens, descendens) 

Ledvinová dřeň (Medulla renalis) 

Slzní žláza (Glandula lacrimalis) 

Společná jaterní tepna  (Arteria hepatica communis) 

Vzestupná hltanová tepna (Arteria pharyngea ascendens) 

Ústí (pl.) plicních žil (Ostia venarum pulmonalium) 

Prostupující žíly (Venae perforantes) 

Odtahovací nerv (Nervus abducens) 

Hlavové nervy (Nervi craniales)  

 

 Zbytek 

1. Ossa membri superioris, inferioris (kosti horní, dolní končetiny) 

Tuberculum majus, minus, laterale, mediale (velký, malý, vnější, vnitřní hrbolek) 

Trochanter major, minor (velký, malý chocholík) 

Ala major et minor ossis sphenoidalis  (velké, malé křídlo klínové kosti) 

Foramina palatina minora (malé patrové otvory) 

Musculus abductor digiti minimi pedis (sval odtahovač malíku nohy)  

Ostium venae cavae inferioris  (ústí dolní duté žíly) 

Venae cordis minimae  (malé žíly srdce) 

 

2.Dolní, střední, horní, nejhořejší nosní skořepa (Concha nasalis inferior, media, superior, 

suprema) 

Velký patrový otvor (Foramen palatinum majus) 

Malík nohy (Digitus minimus pedis) 

Velký, střední, malý hýžďový sval (Musculus gluteus maximus, medius, minimus) 

Široký sval zad  (Musculus latissimus dorsi) 

Dlouhý (dosl. nejdelší) sval hlavy, krku, hrudníku (Musculus longissimus capitis, cervicis, 

thoracis) 

Dolní a horní ret (Labium inferius et superius) 

Dolní, horní hrtanová tepna (Arteria laryngea inferior, superior) 

 



 

Curvatura major, minor (velké, malé zakřivení) 

Lobus inferior, superior, medius pulmonis dextri (dolní, horní, střední lalok pravé plíce) 

Paries anterior gastris  (přední stěna žaludku) 

Nervus laryngeus inferior, recurrens, superior (dolní, vracející se, horní hrtanový nerv) 

Nervus petrosus major, minor, profundus (velký, malý, hluboký skalní nerv) 

 


