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Tematická oblast Člověk a příroda



Dýchací soustava 2



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) 
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Stavba dýhací soustavy:



Fáze dýchání:
1) Dýchání vnější

2) Přenos dýchacích plynů

3) Dýchání vnitřní

Fyziologie dýchací soustavy



Dvě části
1) Vdech (inspirace)

- zvětšování objemu hrudníku pomocí dýchacích svalů (bránice a 
mezižeberní svaly)

- plíce následují hrudní stěnu
- povrch plic kryje blána - poplicnice a vnitřní stěnu hrudníku kryje blána 
– pohrudnice, mezi těmito blánami je štěrbina a v ní podtlak, který 
udržuje plíce napnuté
- při poruše této štěrbiny dochází ke ztrátě podtlaku a plíce se smrsknou 
a člověk nemůže dýchat = pneumothorax

Dýchání břišní – převaha funkce bránice (muži)
Hrudní dýchání – převaha funkce mezižeberních svalů (ženy)

Mechanika dýchání



Dvě části

2) Výdech (exspirace)
- zmenšování objemu hrudníku – uvolnění 

stahu bránice a mezižeberních svalů
- tím je na plíce vytvořen tlak a dochází k 

vypuzení vzduchu

Mechanika dýchání



Mechanika dýchání



= výměna vzduchu v plicích
- je dána:

dechovým objemem = 0,5 litr
dechovou frekvencí = 14 – 18 dechů/minuta

- minutový dechový objem = 0,5 x 16 = 8 l/min

- při výkonu až 150 litrů za minutu

Plicní ventilace



Kapacita plic (3 - 5 litrů)
- její složky: vdechový rezervní objem (2,5 litru)

dechový  objem (0,5 litru)
výdechový rezervní objem (1 litr)

Celková kapacita plic (asi 6 litrů) zahrnuje i zbytkový 
(reziduální) objem (asi 1,5 litru) – to je vzduch, která 
zůstane v dýchacích cestách i po maximálním 
výdechů

Vitální kapacita plic – maximální výdech po 
maximálním nádechu, měří se spirometrem

Plicní ventilace



Kýchání – vyvolané podrážděním nosní sliznice

Kašlání – podráždění sliznice hrtanu, průdušnice a 
průdušek, je tak odstraňován hlen a nečistoty

Škytání – je vyvolané chronickou křečí bránice

Zívání – je vyvolané nedostatkem kyslíku

Obranné reflexy dýchací s.



rýma:   alergická („senná“) – pyly, plísně, prach
infekční – způsobená viry

chřipka – způsobená viry, šíří se kapénkovou infekcí 
(…vzduchem)

angína – bakteriální onemocnění (streptokokus), způsobuje 
zánět hltanu a mandlí

zápal plic – bakteriální onemocnění (pneumokok)
TBC (tuberkulóza) – bakteriální onemocnění
astma – alergická choroba, dochází k zánětům průdušeks
rakovina plic – způsobená především karcinogenními látkami 

(hlavně z cigaretového kouře)
cystická fibróza – geneticky daná choroba, porucha metabolismu 

chloridových iontů

Choroby dýchací soustavy



Plíce kuřáka



Bakterie způsobující TBC v plicích



Normální průduška a půduška astmatika



1) Odpověz na otázky
a) Co je to plicní difuze?
b) Popiš způsob přenosu dýchacích plynů
c) Jaké dýchací svaly znáš?
d) Co je to pneumothorax?
e) Je koncentrace oxidu uhličitého vyšší ve 
vdechovaném nebo vydechovaném vzduchu?
f) Jaký objem vzduchu je minutový dechový 
objem?

Závěrečné opakování



2) Popiš jednotlivé části dýchací soustavy





3) Pokus – měřění vitální kapacity plic pomocí 
spirometru

Závěrečné opakování
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