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Věnováno památce profesora MUDr. Ervína Černého, DrSc. et CSc.  

emeritního přednosty ORL oddělení Ústřední vojenské nemocnice v Praze, 

spoluautora a ilustrátora m.j monografií uvedených níže. 
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S osobností prof. Černého  se čtenář setká na více místech eOtorinolaryngologie. Černý, po 

opožděné promoci v důsledku uzavření českých vysokých škol  německými úřady po 17.11.1939, 

přichází  na jaře 1946 do Hradce Králové, aby zde pracoval po boku Jana Hybáška při budování 

ORL kliniky. V té době jej poznal i autor eOtorinolaryngologie. Černého potkal osud rukojmího 

po atentátu na Heydricha a proto strávil několik roků v koncentračním táboře. Byl uvězněn 

společně s Antonínem Zápotockým,  tehdy předním odborovým předákem  a Josefem Čapkem, se 

kterými se sblížil a jak vyprávěl, jmenovaní ho povzbuzovali při překonávání tíživé situace. Josef 

Čapek, když byl Černý propuštěn z koncentráku, mu svěřil svazek svých dobových kreseb. Žel 

tyto kresby  po válce, dříve, než je mohl Černý předat oprávněným dědicům, mu byly zcizeny a 

dodnes zůstaly nezvěstným posledním dílem Josefa Čapka. Černý se pod vedením Jana Hybáška 

vypracoval rychle v exaktního operatéra, a stává se jeho zástupcem. Byl výborný kreslíř a jeho 

výukové obrazy patologických nálezů desetiletí zdobily, společně s malbami Jana Hybáška, zdi 

výukového kabinetu kliniky. Operativu kliniky Černý rozšiřuje zejména směrem k plastické 

chirurgii ORL oblasti, teoreticky se zabývá mj. fyziologií a patologií vestibulárního ústrojí, téma 

završuje po více jak  25 letech doktorskou disertací. Nelze se nezmínit, že své dovolené snad po 

celý život trávil v rodnému kraji – na Drahanské vysočině, kde odkrýval ve válkách a za 

morových epidemií  zaniklé osady. Toto dílo se pak stalo základem české zeměpisné 

historiografie a  podkladem pro kandidátskou disertaci. V Hradci Králové působil Černý do r. 

1958, kdy, již jako docent, přešel na místo přednosty ORL oddělení ÚVN v Praze-Střešovicích, 

kde byl  i dlouholetým náčelníkem Sokola.  

I. Hybášek: 

Ervín Černý, prof. MUDr., DrSc. et CSc., * 11.11. 1913, + 30.7.2001 , asistent a docent na 

ORL klinice v Hradci Králové 1945-1958, poté přednosta ORL odd. ÚVN Praha 1958- 1978. 
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5 – sinus frontalis, 6 – septum 

sinuum frontalium, 7 – crista galli, 

8 – ala minor ossis sphenoidalis, 9 

– fissura orbitalis superior, 10 – ala 

major ossis sphenoidalis (orto-

rentgenográdní projekce),11 – pars 

petrosa ossis temporalis (horní 

hrana), 12 – margo infraorbitalis, 

pars zygomatica, 13 – fossa cranii 

posterior (zevní kontura) s prů-

mětem pyramidy skalní kosti, 14 – 

os zygomaticum, 15 – arcus zygo-

maticus (okraj), 16 – processus 

mastoideus, 17a – sutura interma-

xillaris, 17b – processus alveolaris 

maxillae, 19 – processus muscu-

laris (coronoideus) mandibulae, 20 

– capitulum mandibulae, 21 – 

sinus maxillaris, 22 – septum nasi 

osseum, 23 – conchae nasales, 24 

– sinus sphenoidalis, 25 – laby-

rinthus ethmoidalis, canalis rotun-

dus (*), foramen infraorbitale (+) 
mandibula superponovaná 

 s částí krční páteře 

sutura coronaria 

sutura sagittalis 

s. lambdoidea 

s. frontalis  

Schéma a rentgen lebky v zadopřední  

(dorzoventrální, okcipitofrontální) projekci 



Schéma průmětů pyramid skalních kostí k očnicím při kraniálně nebo 

kaudálně excentrickém posunu centrálního paprsku v různém úhlu 

RTG lebky v zadopřední projekci  



Schéma a rentgen Watersovy  

poloaxiální projekce VDN  

  

10 stupňů 



1 – sinus maxillaris, 2 – sinus fron-

talis, 3 – labyrinthus ethmoidalis, 4 – 

septum sinuum frontalium, 5 – sep-

tum nasi osseum, 6 – foramen infra-

orbitale, 8 – vnitřní okraj sinus ma-

xillaris (9 – horní okraj, 10 – zevní 

okraj, 11 – dolní okraj), 12 – orbita 

(nejnižší část), 13 – sinus maxillaris 

(horní okraj superponovaný na dolní 

okraj orbity), 14 – sinus sphenoidalis, 

16 – os zygomaticum, 17 – proce-

ssus frontalis ossis zygomatici (18 – 

processus zygomaticus), 19 – sutura 

zygomaticofrontalis, 20 processus 

temporalis ossis zygomatici, 21 – ala 

major (ortorentgenográdní projekce 

části), 22 – ala minor ossis sphe-

noidalis, 23 – dolní okraj os zygoma-

ticum, 24 – canalis rotundus, 25 – 

capitulum mandibulae, 26 – proce- 

ssus coronoideus mandibulae, 27 – 

pars petrosa ossis temporalis (horní 

hrana) 

Schéma Watersovy poloaxiální (okcipitonazální neboli okcipitomentální) projekce VDN  

orbita 

jazyk 



 

Přední rinobaze  
 
Etmoidy, na tomto snímku 

sklípky agger nasi (AN), 

zasahují (svislé šipky mezi 

úsečkami) nad úroveň lamina 

cribrosa (CP). Velmi tenká je 

mediální stěna čichových 

sklepů nad kribriformní 

ploténkou – tzv. lamella lateralis 

laminae cribriformis (šikmé 

protilehlé šipky), kterou 

prochází a. ethmoidalis anterior 

(EA). Střední lastura (MT) se 

upíná na laterální část lamina 

cribrosa. Crista galli (CG), nosní 

septum (NS), tenká lamina 

orbitalis (LO), orbita (O), fossa 

lacrimalis (L). Zastínění etmoidů 

hyperplastickou sliznicí 

CT, koronární rovina 



Obr. A, B: frontální sinusotomie podle Drafa I–III   

B: rozsah resekce  

podleDrafa  III 

sinusotomie  

podle Drafa I  



A: úpon na lamina orbitalis (papyracea), B: úpon na střední skořepu, C: úpon na strop 

etmoidů, D: končí volně v nosní dutině, E: pneumatizován 

Variace kraniálního úponu uncinátního výběžku (černě) 

A: na lamina orbitalis  v 52 %, B: na posteromediální stěnu sklípků agger nasi v 18,5 

%, C: společně na lamina  orbitalis  a spojení střední lastury s kribriformní ploténkou 

v 17,5 %, D: na spojení střední lastury s kribriformní ploténkou v 7 %, E: k lební bázi 

ve 3,6 %, F: na střední skořepu v 1,4 % 

Variace uncinátního 

výběžku (černě) 



Soudkovitý (66 %) a dorzálně 

se rozšiřující tvary (21-36 %) 

Tvar dorzálně se zúžující  

(2-3 %) a tvar přibližně 

shodných rozměrů (2-6 %) 

Tvar přesýpacích hodin (1-3%) 

a asymetrické vyklenutí orbity  

Tvary čichových sklepů a 

klínové dutiny v úrovni n. II  

CT, axiální rovina 
TVAR  



Variace zadních 

čichových sklepů 

podle vztahu k 

anulus tendineus 

communis Zinni 

(anulus)  

Zadní čichový 

sklep (E), Onodiho 

sklep (OC), klínová 

dutina (S) 

Axiální rovina 

A: indirektní zadní čichový sklep, B: direktní Onodiho 

negativní sklep, C: direktní Onodiho pozitivní sklep 

Variace průběhu n. II v závislosti na rozvoji pneumatizace Onodiho sklípků a 

klínové dutiny – sagitální rovina 

 A  B  C 



Endoskopický pohled na zadní stěnu klínové dutiny (skrz 

sfenoidotomii) 

A: recessus lateralis superior (+) pokračující v processus 

clinoideus anterior. Reces ohraničují kanálek n. II (II) a ACI, 

které prominují do klínové dutiny. Subseptum (šipka) 

B: na laterální a dorzální stěně Onodiho sklípku (OC) 

prominuje n. II (II) a vstupuje do orbity. Lamina orbitalis (LO) 

B 

A 

B 

levá klínová dutina  

pravá klínová dutina  

+ 



 

Střední lební jáma (MCF), vel-

ké křídlo klínové kosti (GW), 

jařmový oblouk (Z), kornoidní 

výběžek mandibuly (COR), ma-

xilární sinus (M), fissura orbita-

lis superior (SOF), foramen ro-

tundum (FRO), Onodiho sklep 

(OC). M. temporalis (TEM), 

crista infratemporalis (šipka 

nahoru), fossa infratempo-

ralis (ITF) přechází ve fossa 

pterygopalatina (PPF) a ta je 

propojena s nosní dutinou 

prostřednictvím foramen sphe-

nopalatinum (SPF). Do lumina 

klínové dutiny (S) prominuje 

kanálek n. II (II) a ACI. Mezi 

nimi se vytváří ve sfenoidálním 

sinu tzv. recessus lateralis 

superior (LSR), který pokra-

čuje kraniodorzálně v přední 

klinoidální výběžek (AC). Za-

stínění VDN odpovídá hyper-

plastické sliznici CT, koronární rovina, snímek je rotován vlevo dorzálně 

  rameno  

mandibuly  

m. masseter 

jazyk 

Anatomické struktury okolí klínové dutiny 



Fissura orbitalis superior 

(SOF), Onodiho sklep (OC), 

pneumatizace dorsum sellae 

(DS). Do lumina klínové dutiny 

(S) prominuje kanálek n. II (II) a 

ACI. Mezi nimi se vytváří ve 

sfenoidálním sinu tzv. recessus 

lateralis superior (LSR), který 

pokračuje kraniodorzálně v 

přední klinoidální výběžek (AC). 

Zastínění VDN odpovídá hyper-

plastické sliznici 
CT, axiální rovina 

Anatomické struktury  

okolí klínové dutiny 



Lební báze  

v úrovni  

tureckého 

sedla I 

koronání rovina 



Fossa cranii media (MCF), dorsum sellae (DS), processus clinoideus posterior (PC), ACI, 

sinus sphenoidalis (S), canalis pterygoideus Vidii (VC), canalis vomerovaginalis (šipka dolů) 

pro větev a. sphenopalatina, m. pterygoideus lateralis (LPT), lamina lateralis processus 

pterygoidei (LP), recessus lateralis Rosenmülleri, (FR), ústí Eustachovy trubice (ET), jazyk 

(T), měkké patro (SP), rameno mandibuly (MD), m. masseter (MA), arcus zygomaticus (Z) 
 

Lební báze  

v úrovni  

tureckého 

sedla II 
 

CT, koronární 

rovina 



Postranní (LVE) a III. 

mozková komora (TVE), 

a. cerebri anterior (ACA), 

a. cerebri media (ACM), 

chiasma opticum (CH), n. 

II (II), infundibulum (IN), 

mikroadenom hypofýzy 

(*), klínová dutina (S), 

clivus (CL), vertikální a 

horizontální úsek ACI, n. 

III (III), n. IV (IV), ganglion 

trigeminale (TG) 

Lební báze  

v úrovni  

tureckého 

sedla III 

postkontrastní T1 W MR, koronární rovina 



Kazuistika 68letého nemocného s meningoencefalokélou  

klínové dutiny (+ na obr. A, denzita 30 HU) 
 

Pacient trpěl dva roky cefaleou a nazální likvoreou, jež byla mylně považována za 

vazomotorickou rýmu. Obr. B: do kély mohutně proniká likvor značený iopamidolem 

(jodovou kontrastní látkou) aplikovaným intratékálně při lumbální punkci (šipky 

směřující doprava dolů) a vytváří hladinu v klínové dutině (šipka dolů) Meningoence-

falokéla byla úspěšně endoskopicky endonazálně transsfenoidálně koagulována a 

komunikace s nitrolebím uzavřena svalově-fasciovým lalokem. Ustaly i bolesti hlavy 

 A                                                nativní CT  B                                            CT cisternografie 

 +  



Zpevňující pilíře  

obličejového skeletu   

Zpevňující pilíře lební baze 

tečkovaně. Typické lomné 

linie čárkovaně 

Schéma přenosu tlaků v 

horní čelisti kostními pilíři 

na neurokranium 

Schéma „blow out“ 

fraktury spodiny 

očnice 



Fossa condylaris (úsečky), condylus mandibulae (MC), zadní lební jáma (PCF), clivus 

(CL), vertikální část ACI probíhající nad Eustachovou trubicí (ET), nosohltan (N), 

měkké patro (SP), jazyk (T), m. buccinator (*), m. masseter (MA), m. pterygoideus 

medialis (MPT), m. pterygoideus lateralis (LPT), HRCT koronární rovina 

  

Temporomandibulární kloub 

LPT 

MPT 



Temporomandibulární kloub při zavřených ústech na obr. A. Fossa mandibularis 

(bílé úsečky), discus articularis (bílý +), condylus mandibulae (šipka nahoru), 

tuberculum articulare (*), retroartikulární plastický Zenkerův polštář (černý +), zevní 

zvukovod (EAC), m. temporalis (TEM) s úponovou šlachou (šipka dolů), processus 

coronoideus mandibulae (COR). Obr. B: TMK při otevřených ústech: normální posun 

disku ventrálně. Obr. C: TMK v průmětu křížů – peroperační lokalizace tympanomastoi-

deálního ohbí lícního nervu ve spánkové kosti při CT navigované chirurgii 

Obrazy v šikmé parasagitální rovině 

 

Temporální lalok  

A               T1 W MR  

B         T2 W MR  

C          CT   vertikální rameno mandibuly  

+ 
* + 

mastoideální 

hrot  



 

M. levator veli palatini (m. petrosal-

pingostaphylinus – constrictor tubae 

(1) vytahuje při polykání měkké patro 

nahoru, dorzálně a laterálně a podílí 

se na uzávěru nosohltanu, dále 

elevuje a rotuje tubární chrupavku. 

Rotace vpřed je ovládána horním 

tubárním ligamentem (5). Mediální 

vlákna m. tensor veli palatini (m. 

sphenosalpingostaphylinus – dilatátor 

tubae, 3) táhnou zahnutí chrupavky 

dolů a dilatují tubární lumen, které se 

otevírá. Laterální vlákna m. tensor 

veli palatini (2) napínají a elevují 

měkké patro. M. constrictor pharyngis 

suprior (4), m. salpingopharyngeus 

(6), hamulus pterygoideus (7), 

palatum durum (8), m. palatopharyn-

geus (9), m. palatogolssus (10), uvula 

(11), tonsila palatina (12) 

Schéma patrohltanových 

svalů v koronární rovině 

Vlevo se při 

polykání otevírá ústí 

sluchové trubice 

Vpravo svaly v klidu, 

sluchová trubice (ET) 

 je uzavřena 



Lební baze v úrovni klínové dutiny a příušní žlázy I 



III. (TVE) mozková komo-

ra, thalamus (TH), tem-

porální lalok (TL), klínová 

dutina (S), clivus (CL), 

vertikální úsek ACI, n. 

maxillaris (V2), n. mandi-

bulris (V3), m. temporalis 

(TEM), nosohltan (N), 

uvula (+), hltan (PH), m. 

tensor (TV) a levator (LV) 

veli palatini, mandibula 

(MD), fossa pterygopa-

latina (PPF), m. ptery-

goideus lateralis (LPT) a 

medialis (MPT), corpus 

adiposum buccae (*), m. 

masseter (MA), glandula 

parotis (GP) postkontrastní T1 W MR, koronární rovina 

Lební baze v úrovni klínové dutiny a příušní žlázy II 

Tongue 



Basis cranii interna 

Hypofýza (*) 



Typy pneumatizace spánkové kosti 
 
 

A: pneumatický, B: diploický, C: pneumaticko-diploický, D: sklerotický 

CT, hyperpneumatizace CT, sklerotický typ 

A B C D 



1 – meatus acusticus ext., 2 – aticus, 3 – aditus ad antrum, 4 – antrum mastoideum, 5 

– n. VII, 6 – canalis semicircularis lat., 7 – canalis semicircularis post., 8 – trigonum 

Trautmanni, 9 – corticalis fossae cranii med., 10 – angulus Citelli, 11 – sinus sigmoi-

deus, 12 – bulbus VJI, 13 – emissarium mastoideum, 14 – cellulae retrosinuosae, 15 – 

cellulae terminales, 16 – cellulae Moureti, 17 – cellulae zygomaticae, 18 – tuba 

auditiva (Eustachi), 19 – cellulae squamae temporalis 

Projekce 

anatomických 

struktur  

na povrch 

mastoideálního 

výběžku 



Středoušní dutina 

s bohatou 

pneumatizací 

spánkové kosti 
 

 

 

 

Antrum mastoideum 

(A), incudomaleární 

skloubení (MIA), krátký 

výběžek kovadlinky (I), 

laterální epitympanální 

reces – Prussakův 

prostor (LER), kochlea 

(C), vnitřní zvukovod 

(IAC), vestibulum (VE), 

zadní semicirkulární 

kanálek (PSC), oválné 

okénko (OW), m. 

tensor tympani (TTM) 
CT, axiální rovina 



Clivus (CL), fossa jugularis 

(JF), kanálek n. XII (XII), zevní 

zvukovod (EAC), tuberculum 

anterius atlantis (+), hltan 

(PH), jazyk (T), mandibula 

(MD), vnitřní zvukovod (IAC), 

crista falciformis – transversa 

(FC), první závit kochley (CI) 

podmiňující promontorium 

(PR), druhý závit kochley (CII), 

labyrintární úsek n. VII (VII). 

Středoušní dutina: epitympa-

num (EPI) s tenkou kostí 

tegmen tympani, mezotympa-

num (ME), hypotympanum 

(H), šlacha m. tensor tympani 

(TTM), hlavička kladívka (HM), 

tělo kovadlinky (I), laterální 

epitympanální reces – 

Prussakův prostor (LER), 

bubínek (TM) 

Středoušní dutina 

Hypopneumatizace  

spánkové kosti 

CT, koronární rovina 



Obr. A: v úrovni vnitřního zvukovodu se zobrazuje n. VII (VII) a n. VIII (VIII). 

Ganglion geniculi n. VII (GG) přechází v horizontální – tympanální úsek a dále v 

zadní kolénko (PGE). Kochlea (C), zadní semicirkulární kanálek (PSC) 

Obr. B: průběh n. VII skalní kostí. Přední kolénko (GG) a horizontální – tympanální 

část (šipka směřující doprava dolů) n. VII. Zadním kolénkem (PGE) přechází nerv v 

sestupnou mastoideální část, která vystupuje zevně ve foramen stylomastoideum 

(SMF). M. sternocleidomastoideus (STM) se upíná na mastoideální výběžek (TIP) 

postkontrastní T1 W MR, axiálni rovina 

T1 W MR šikmý sken, rovina zvolena podle 

axiálního snímku dole na topogramu  

A B 



Pohled zezadu do meatus acusticus internus po oddlabání kostních okrajů – 

pravá strana (pro názornost vnitřní zvukovod zvětšen) 



3D MR vnitřního ucha 
 

Kochlea (C), vestibulum 

(V), horní (SSC), 

laterální (LSC) a zadní 

(PSC) semicirkulární 

kanálek, n. VII (VII) 



 Klinické formy mastoiditid: povrchová (1, 2, 3, 6)  

                                                   a hluboká (4, 5, 7, 8) 

1 – mastoiditis retroauricularis posterior  

     (retroaurikulární absces na planum mastoideum) –     

      nejčastější forma 

2 – mastoiditis posterior superior (Citelliho absces) 

3 – mastoiditis posterior inferior (Mourův absces) 

4 – mastoiditis inferior (Bezoldův absces): při velké  

      pneumatizaci hrotu výběžku se hnis propaguje  

      mediálně od m. sternocleidomastoideus, který je    

      zevně vyklenut 

5 – mastoiditis inferior interior (Mouretův absces) v  

      intersinofaciální oblasti se šíří pod úpon  

      m. digastricus do fossa digastrica 

6 – paramastoiditis temporo-zygomatica superficialis v  

      oblasti kořene jařmového oblouku 

7 – paramastoiditis temporo-zygomatica profunda: z  

      atiku se šíří zánět pod spánkový sval, bývá trismus 

8 – mastoiditis retrolabyrintica (Hautant) 

Schéma rozvoje cholesteatomu 
A: genuidní, vznikající ze Schrapnellovy membrány 

B: sekundární, vzniká vrůstáním epidermis skrz 

okrajovou epitympanální perforci bubínku 



Postkontrastní T1 W MR: zanětlivě změněná sliznice se dosycuje po podání 

kontrastní látky 

Zastínění a prosáknutí četných sklípků pneumatického systému spánkové 

kosti edematózní sliznicí se zánětlivým sekretem. Léčba je konzervativní: 

paracentéza a  celkově aplikovaná ATB 

Endocelulitida při akutní mezotympanální otitidě vpravo 



Kazuistika 8leté dívky s oboustrannou latentní maskovanou mastoiditidou 
 
 

Anamnéza jednoměsíční převodní nedoslýchavosti oboustranně a následně třítýdenním 

občasným výtokem ze středouší a mírnou bolestí ucha vpravo, bez celkových známek záně-

tu či febrilií. Otoskopicky centrální perforace bubínků s hlenohnisavou sekrecí, zvukovody a 

retroaurikulárně bpn. Na CT skenech destrukce a defekty kortikalis mastoideálniho výběžku, 

destrukce a chybění sept hyperpneumatizovného systému spánkové kosti s hladinou 

sekretu. Peroperačně změklá a defektní kortikalis oboustranně, více vpravo, hlenohnisavá 

sekrece, většina kosti natolik změklá, že hrot prakticky snesen lžičkou. Výkon ukončen 

antromastoidektomií, středoušní kůstky intkatní, zavedeny transtympanické drenážní trubič-

ky. Kultivačně pneumokok. Nemocná zhojena bez komplikací 



Dekomprese tympanální a mastoideální části lícního nervu 
 

Krátký výběžek kovadlinky (*), laterální (LSC) a dorzální (PSC) semicirkulární kanálek 



Stav po chirurgickém snesení pneumatického systému spánkové kosti 
Labyrintární úsek n. VII (VII) laterální (LSC), dorzální (PSC) a horní (SSC) 

semicirkulární kanálek 



Vyhledání kmene lícního nervu 

Myxochondroepiteliom hlubokého laloku levé příušní žlázy 
Prsty odtlačuji tumor od větví lícního nervu, které byly vypreparovány odstraněním 

povrchního laloku žlázy. Kmen n. VII (VII), truncus temporofacialis (*), truncus 

cervicofacialis (+), chrupavčitá část zevního zvukovodu (EAC), mastoideální hrot 

(TIP), m. sternocleidomastoideus (STM). Řešeno téměř totální konzervativní 

parotidektomií s uchováním větví n. VII. Po operaci normální funkce n. VII 


