
DÝCHACÍ SOUSTAVA 



horní cesty dýchací 

dolní cesty dýchací 

 

nosohltan 

Eustachova trubice 

spojuje nosohltan se 

středním uchem vzduch se oteplí,  

zvlhčí, očistí 

mízní uzliny: 

1 nosohltanová (nosní) mandle                                  

2 patrové (krční) mandle 

 

DÝCHACÍ CESTY 



Horní cesty dýchací 

nosní dutina 

hrtanová příklopka 
hltan 

nosohltan dutina ústní 

jazyk 

 - brání potravě do hrtanu  

hrtan 

Eustachova trubice 

Nekresli, jen si prohlédni. 

Dostupné pod licencí Creative Commons na WWW: 

<http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Head_lateral_mouth_anatomy.jpg>, autor: Patrick J. Lynch, 

medical illustrator 

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Head_lateral_mouth_anatomy.jpg
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Head_lateral_mouth_anatomy.jpg


Dolní cesty dýchací 

tvorba hlasu 

 při výdechu se hlasivkové vazy 

chvějí a vzniká hlas 

 výška hlasu závisí na délce 

     (♂delší vazy → hlubší hlas) 

 větší napnutí – vyšší hlas 

 další faktory: nos, ústa, jazyk,  

      rty 

průdušnice 

hlasivkové vazy 

- brání vstupu potravy do hrtanu  

 



PLÍCE 
   pravá plíce                   levá plíce 

   3 laloky                          2 laloky  

   (625 g)                        (565 g)  průdušnice 

průdušky 

(levá, pravá) 

průdušinky 

vlásečnice 

 

plicní váček 

          plicní sklípky 

 
 

Dostupné pod licencí public domain na WWW: 

<http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Gray962.png>, 

zdroj: reproduction of a lithograph plate from Gray's Anatomy 

 

Dostupné pod licencí public domain na WWW: 

<http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Alveol

us_diagram.svg>, autor: LadyofHats   
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http://commons.wikimedia.org/wiki/User:LadyofHats


 

 

 2 vazivové blány oddělené pohrudniční štěrbinou s kapalinou 

poplicnice:  na povrch plic  

pohrudnice: vystýlá hrudní dutinu 

 plicní ventilace 

rytmická, automatická 

řízena nervovou soustavou 

ovladatelná (zadržení dechu) 

vdech, výdech 

mezižeberní svaly zvedají žebra – zvyšuje se objem hrudníku 

bránice se zvedá, klesá 

 dechová frekvence 

♂ 16x, ♀18x  za min, děti 20 – 26x za min 

 dechový objem 

0,5 l vzduchu na 1 nádech (0,25 l kyslíku) 

 kyslíkový dluh 

námaha → více kyslíku pro svaly → zrychlený dech  

 

  nádech               výdech 



Kapacita plic  

– měří se spirometrem 



Výměna plynů 

- tělo neumí kyslík skladovat 

- bez stálého přísunu kyslíku se tělo neobejde (mozkové buňky 

odumírají po 4 – 5 min bez kyslíku) 

- jako odpadní produkt se vytváří oxid uhličitý 

Výměna plynů v plicích 

- O2 z plicních sklípků se naváže na 

hemoglobin červených krvinek a 

okysličená krev jde do srdce (levá 

síň, komora, aorta) a ze srdce k 

buňkám celého těla 

Výměna plynů v tkáních 

- v tkáních se O2 z hemoglobinu 

uvolní do buněk a z buněk se 

naváže na hemoglobin CO2 a krev 

jde do srdce (pravá síň, komora, 

plicnice) a ze srdce do plic 



Nemoci dýchací soustavy 
zánět horních cest dýchacích (rýma, zánět nosohltanu) 

zánět dolních cest dýchacích (hrtanu, průdušek – bronchitida) 

zápal plic 

tuberkulóza (TBC) 

astma (alergie) 

nádory (rakovina) 

pneumotorax (kolaps plíce po protržení) 

 

 

astma – inhalátor                                                  plíce kuřáka  


