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1) Plicní ventilace – výměna vzduchu mezi 
vnějším prostředím a tělem

2) Difuze – výměna kyslíku (O2)a oxidu 
uhličitého (CO2) mezi krví a plícemi v plicních 
sklípcích

3) Transport – na tansportu se už podílí cévní soustava, funkci 
transportu dýchacích plynů má dýchací soustava pouze u 
hmyzu (dýchají vzdušnicemi) 

Funkce:



Proč právě kyslík?



Proč právě kyslík?

 podstata významu kyslíku spočívá v jeho 
schopnosti oxidovat organické látky v 
mitochondriích a tím vytvářet energii pro 
základní životní funkce a práci organismu 
(člověka)
= oxidace živin



= anatomie dýchací soustavy

Stavba dýhací soustavy:



Stavba dýhací soustavy:

Podle stavby dýchací osustvu dělíme na 2 části:

1.Horní cesty dýchací
- dutina nosní, vedlejší dutiny nosní a    
nosohltan

2.Dolní cesty dýchací
- hrtan, průdušnice, průdušky a plíce
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a) nosní dutina – je vystlána dvěma typy sliznice
• červená – otepluje vzduch a zachytává 

mechanické nečistoty
• žlutá – obsahuje čichová nervová zakončení

- je v nich řasénkový epitel - kmitá proti 
pohybu vzduchu a zachytává nečistoty

Stavba dýhací soustavy:
1) Horní cesty dýchací



b) vedlejší dutiny nosní – v čelní kosti, horní 
čelisti, kosti čichové a klínové

- vytvářejí se až po narození
- jsou vystlány sliznicí
- jestliže se do nich dostanou nečistoty – hnis –

nemoc sinusitida (zánět vedlejších dutin 
noních), velice bolestivé

Stavba dýhací soustavy:
1) Horní cesty dýchací



Vedlejší dutiny nosní



b) nosohltan (nasopharinx)
- je prostoupen lymfatickou tkání (mízní 

soustava), ta tam vytváří mandle
- na jeho konci se střetává dýchací a trávicí 

soustava
- zánět hltanu (pharingitiga)

Stavba dýhací soustavy:
1. Horní cesty dýchací



a) Hrtan (larinx) – je vystužen chrupavkami (např. chrupavka štítná)
- vchod z hltanu do hrtanu uzavírá hrtanová příklopka (epiglotis)
- její zánět epiglotida

Nachází se zde hlasivkové ústrojí – v hlasivkové chrupavce, je tvořeno hlasivkovými 
vazy (hlasivky) a hlasivkový svaly

Jak vzniká lidský hlas?
- hlasivkovými vazy jsou natažené od jednoho konce hlasivkové chrupavky k 
druhému a je mezi nimi štěrbina
- hlasivkové vazy jsou napínány hlasivkovými svaly a vydechovaným vzduchem a 
vzniká zvuk
- mění se také velikost štěrbiny mezi hlasivkovými vazy
- zvuk (hlas) je poté zasilován v resonančních dutinách (nosohltan, dutina ústní)
- síla lidského hlasu při běžném hovoru je 40 – 60 dB

Stavba dýhací soustavy:
2. Dolní cesty dýchací



Hrtan a hlasivky



b) průdušnice (trachea)
- trubice (délka 10 – 15 cm, 

průměr 2 cm)
- vyztužena chrupavkami
- vystýlá jí řasinkový epitel

- kmitání posunuje hlen 
s nečistotami nahoru

Stavba dýhací soustavy:
2. Dolní cesty dýchací



b) průdušky (bronchi)
- vznikají rozvětvením 
průdušnice, v místě plicních 
branek se vnořují do plic 
společně s plicními tepnami a 
žílami a nervy
- podobná stavba jako průdušky
- plicích se dále větví na 
průdušinky (bronchioli)

Stavba dýhací soustavy:
2. Dolní cesty dýchací



Stavba dýhací soustavy:



Odpověz na otázky
1) Hlasivky jsou a) v hltanu

b) v hrtanu
c) v průdušnici

2) Napiš dvě kosti, ve kterých se nacházejí 
vedlejší dutiny nosní

3) Jakou funkci má žlutá sliznice v dutině 
nosní?

4) Co je to plicní difuze?
5) Jaká je funkce hrtanové záklopky?

Závěrečné opakování



6) Popiš jednotlivé části dýchací soustavy
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