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Funkce dýchací soustavy

• Funkce: výměna CO2 a O2

• Dýchání vnější: mezi plícemi a krví

• Dýchání vnitřní:mezi krví a tkáňovými 
buňkami



Cesty a orgány dýchací soustavy

Dutina nosní      nosohltan      hrtan

průdušnice      průdušky      průdušinkyprůdušnice      průdušky      průdušinky

plicní váčky (sklípky)          PLÍCE



Stavba dýchací  soustavy
dutina nosní

nosohltan

příklopka

hrtan

průdušnice

průduška

větvení - průdušinky

bránice



Dutina nosní
-vzduch zvlhčuje, otepluje, čistí, čich – pachy
-řasinkový epitel
-hlenové žlázky

Průchod vzduchu

Kořen nosuKořen nosu

Nosní dírky



Nosohltan
- společná část dýchací a trávicí soustavy
- Eustachova trubice (vyrovnání tlaku, 

propojení s uchem)

HrtanHrtan
endoskopický pohled
na hrtan



vazy

Štítná

Hrtanová příklopka –
zabrání průchodu potravy 
do dýchací soustavy

Tvořen chrupavkami -
-štítná, prstencová, 
hlasivkové

svaly

Štítná
chrupavka

Prstencová
chrupavka

hlasivkové

Hlasivkové vazy -
-upínají se na hlasivkové 
chrupavky
-dle jejich napětí vzniká 
zvuk



Průdušnice
• trubice dlouhá cca 12 cm
• cca 18 chrupavek
• řasinkový epitel, vrstva hlenu
(zachycuje nečistoty)

Průdušky
- průdušnice se větví na 2
průdušky (levá se více zatáčí
kvůli srdci)

Průdušinky



Plicní váčky s plicními sklípky

• v této části dochází k výměně CO2 a O2

• obetkané cévami

váček
sklípek



Plíce
• Pravá plíce – 3 části, větší
• Levá plíce – 2 části, menší
• Kuželovitý tvar (hroty, báze)
• Pokrývá je blána poplicnice• Pokrývá je blána poplicnice



Funkce plic
• Ventilace – výměna plynů
• Respirace – dýchání
• Dýchání je vrozený reflex
• Fáze – vdech a výdech• Fáze – vdech a výdech
• Dechová frekvence – 17x/1min dospělý

23x/1min dítě

- mění se dle O2, CO2 v krvi
Kyslíkový dluh – přísun kyslíku nestačí pro  
svalovou činnost (zrychlený dech, křeč)



.

• Dýchací svaly – bránice, mezižeberní
• Spirometr – přístroj k funkčnímu vyšetření plic
• KAPACITA PLIC:
• Celková kapacita plic – cca 6l (individuální)
• Dechový objem – 0,5l (vdech v klidu)
• Vdechový rezervní objem – 2l (možné nadechnutí po 

normálním vdechu)
• Výdechový rezervní objem – 1l (možné vydechnutí po 

normálním výdechu)
• Vitální kapacita – 4,5l (maximální výdech po maximálním 

nádechu)
• Rezervní plicní objem – 1,5l  (vzduch, který zůstane v 

dýchací soustavě po maximálním výdechu



Onemocnění, úrazy …

• Pneumotorax – průnik vzduchu do dutiny mezi 
poplicnicí a pohrudnicí (plíce nemohou pracovat, 
podtlak atd.)

- při úrazu …- při úrazu …

CT pravostranného
pneumotoraxu



Zápal plic

.

Zdravá plíce

Zápal plic



Rakovina levé plíce

tuberkulóza

KARCINOM PLIC



Další onemocnění

-rýma, kašel, chřipka, angína, astma, plicní 
rozedma …

Řízení
- centrum dýchání je prodloužená mícha



Doplň věty

• Přístroj k funkčnímu vyšetření plic je
• Blána na povrchu plic se nazývá
• Člověk se v klidu nadechne asi
•

SPIROMETR

POPLICNICE

16 – 18 krát

• K výměně dýchacích plynů dochází v

• Hrtan tvoří několik
• Centrum dýchání je v

PLICNÍCH VÁČCÍCH, SKLÍPCÍCH

CHRUPAVEK

PRODLOUŽENÉ MÍŠE



Oprav chybný text

Dýchání nazýváme inspirace.Výměna 
plynů mezi krví a tkáňovými buňkami je 
vnější dýchání. Nosohltan s vnitřním 
uchem spojuje Eustachova trubice. uchem spojuje Eustachova trubice. 
Největší chrupavka hrtanu se nazývá 
prstencová. Čím více jsou hlasivky 
napnuté, tím hlubší tóny vydávají. K 
funkčnímu vyšetření plic slouží stetoskop.



Opravený  text

Dýchání nazýváme respirace.Výměna 
plynů mezi krví a tkáňovými buňkami je 
vnitřní dýchání. Nosohltan se středním
uchem spojuje Eustachova trubice. uchem spojuje Eustachova trubice. 
Největší chrupavka hrtanu se nazývá 
štítná. Čím více jsou hlasivky napnuté, 
tím vyšší tóny vydávají. K funkčnímu 
vyšetření plic slouží spirometr.



Doplň graf dle nabízených možností

ONEMOCNĚNÍ

? ? ?

FREKVENCE     ASTMA     SPIROMETR     PŘÍKLOPKA     INHALÁTOR

ROZEDMA     INSPIRACE      VENTILACE     TUBERKULÓZA     

BRÁNICE     POPLICNICE      POHRUDNICE     NÁMAHA     VITALITA

ASTMA ROZEDMA TUBERKULÓZA



KŘÍŽOVKA • Alergické onemocnění –
stahy hladké svaloviny 
průdušek

• Činnost, která se podílí 
na vzniku dýchacích 
onemocnění

• Spotřeba vzduchu se • Spotřeba vzduchu se 
zvyšuje při …

• První úsek (dutina) 
dýchací soustavy

• Laický název pro 
vystouplou část hrtanu



KŘÍŽOVKA • Alergické onemocnění –
stahy hladké svaloviny 
průdušek

• Činnost, která se podílí 
na vzniku dýchacích 
onemocnění

• Spotřeba vzduchu se 

A S T M A

K O U Ř E N Í

• Spotřeba vzduchu se 
zvyšuje při …

• První úsek (dutina) 
dýchací soustavy

• Laický název pro 
vystouplou část hrtanu

N Á M A Z E

N O S N Í

O H R Y Z E K



Popiš obrázek
štítná chrupavka

prstencová chrupavka

průdušnice

průduška

průdušinky



Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Klára Pokorná.


