
Přehled ZŠ Na Planině – přírodopis 

Dýchací soustava  
Význam dýchací soustavy 
� příjem kyslíku ze vzduchu a okysličení krve 

� odstranění oxidu uhličitého z krve a následně z těla ven do vzduchu 

Dýchací cesty 
Nosní dutina 
� ohřívá a zvlhčuje nadechovaný vzduch, zachytává prach ze vzduchu, sídlem čichu 

Nosohltan 
� kříží trávicí cesty (z ústní dutiny do jícnu) a dýchací cesty (z nosní dutiny do hrtanu) 

Hrtan 
� je tvořen hrtanovými chrupavkami (největší z nich tvoří na krku tzv. "ohryzek") 

� shora je chráněný hrtanovou příklopkou (při polykání uzavře vstup do hrtanu a 
brání vstupu potravy do plic) 

� jsou zde uloženy hlasivky - vazivové plátky (když přes ně proudí vzduch, 
rozkmitají se a vydávají zvuk) 

Průdušnice 
� trubice, vyztužená prstencovitými chrupavkami 

Průdušky 
� dvě krátké trubice, začínají na konci průdušnice a vstupují do levé a pravé plíce. 

Plíce 
� měkké a houbovité, světle červené, jejich hmota je tvořena průdušinkami, 

plicními váčky a krevními cévami 

Průdušinky 
� navazují na průdušky, postupně se větví na čím dál tenčí trubičky 

Plicní vá čky 
� na koncích nejmenších průdušinek,  

jejich stěna je tvořena dutými plicními sklípky  (zvětšení povrchu) 

a - nosní dutina, b - nosohltan,  
c - hrtan, d - jícen (trávicí soustava),  
e - průdušnice, f - průdušky, g - průdušinky, 
h - plíce 

Hrtanová příklopka při dýchání (vlevo) a při 
polykání. 

� ve stěnách plicních sklípků jsou vlásečnice, kde přechází kyslík do krve a oxid uhličitý z krve do vzduchu 

 

Výměna vzduchu v plicích 
 

Při nádechu se plíce zvětšují a při výdechu se zmenšují spolu s celým hrudníkem.  

Pohyby hrudníku zajišťují dýchací svaly, především svaly mezižeberní (zdvihají hrudník) 
a bránice (sval mezi hrudní a břišní dutinou, při stahu se posouvá dolů). 

Pohyby dýchacích svalů jsou řízeny z mozku. 

Člověk v klidu se nadechne a vydechne přibližně 14 až 18krát za minutu.  

Při průměrném nádechu a výdechu se v plicích vymění 0,5 litru vzduchu.  

Při hlubokém nádechu a výdechu se v plicích může naráz vyměnit až 5 litrů vzduchu. 
 



Poruchy dýchací soustavy 
Záněty dýchacích cest: způsobeny viry bo bakteriemi, rozlišují se podle umístění – zánět nosní dutiny (rýma), vedlejších nosních 

dutin, nosohltanu, hrtanu (laryngitida), průdušnice a průdušek 

Zánět ("zápal") plic:  zánět plicních sklípků; stěny sklípků otékají, ve sklípcích se hromadí tekutina, je výrazně zhoršený příjem 
kyslíku (smrtelně nebezpečné) 

Kou ření 
Ze složek tabákového kouře působí největší problémy: 

oxid uhelnatý: blokuje část hemoglobinu, krev přenáší méně kyslíku než u nekuřáka 

dehet (usazenina tvořená směsí uhlovodíků a pevných částic): zanáší vnitřní povrch plic, ničí ochranný epitel 

rakovinotvorné látky : výrazně zvyšují riziko nádorového bujení (rakovina plic, hrtanu ap.) 

 

 


