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Dýchací soustava



Základní funkce dýchací soustavy

Zajišťuje přívod kyslíku do plic a z plic do 
krevního oběhu
Odvádí oxid uhličitý z krve
Kyslík je součástí mnoha biochemických 
reakcí, ze kterých se uvolňuje energie
Podílí se na tvorbě hlasu

Klipart: 



Horní dýchací cesty

Nosní dutina - je vystlána sliznicí, která je pokryta 
řasinkovým epitelem (čistící funkce), kouření ho 
nenávratně ničí
Je vyztužena nosními kůstkami a chrupavkami
Ve sliznici jsou  čichové buňky
Nosní dutina je propojena s dutinami v sousedních 
kostech (je tam také sliznice)
Vzduch se zde ohřívá, očisťuje a zvlhčuje
Nosohltan – navazuje na dutinu nosní, ústí zde
Eustachova trubice, vedle jsou nosohltanové
mandle, které vychytávají bakterie



Dolní dýchací cesty

Hrtan – trubicový orgán, navazuje na hltan, je 
zpevněn chrupavkou, výraznější je v oblasti štítné
žlázy (u mužů tzv. ohryzek), hrtanová záklopka leží
mezi hrtanem a hltanem, hrtanová dutina se podílí
na tvorbě hlasu (spolu s patrem, dásněmi, zuby a 
jazykem)
Průdušnice – navazuje na hrtan, tvořena 
chrupavkami
Průdušky – vznikají rozvětvením průdušnice, každá
vstupuje do plíce, pravá průdušnice je přímější, 
proto vdechnuté předměty spadnou do pravé plíce
Průdušinky – větvení průdušky v plicích 



Plíce – párový orgán, zasahují od bránice až
ke klíční kosti, pravá plíce má 3 laloky, levá
dva, jsou pokryty poplicnicí, hrudník je vystlán 
pohrudnicí, v pohrudniční dutině je
podtlak (při proražení hrudního koše vzniká
pneumotorax – vzduch z vnějšího prostředí

znemožňuje dýchání), mezi poplicnicí a 
pohrudnicí je tekutina, která zabraňuje tření



Dýchací jednotkou plic je plicní sklípek, jsou  
bohatě prokrvené,  je jich 300 – 400 milionů
Ventilace plic je umožněna dýchacími 
pohyby – vdech a výdech (dechový cyklus). 
Na dýchání se podílí bránice, mezižeberní a 
břišní svaly. Celková kapacita plic je 6 – 7 
litrů
Vitální kapacita plic je objem vzduchu, který 
je vydechnut po maximálním vdechu. Měří se 
spirometrem
Dechová frekvence je 8 – 20 dechových 
cyklů za minutu
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