
7 (4)  DÝCHACÍ SOUSTAVA 

Dýchací soustava -  slouží k dýchání, tedy výměně plynů (kyslík a oxid uhličitý) 

mezi vnějším a vnitřním prostředím  organismů. Živočichové kyslík nutně potřebují k 

buněčnému dýchání na přeměnu živin na energii.  

 

TYPY DÝCHÁNÍ: 

Zevní – probíhá výměna plynů mezi krví a plícemi. O2 se váže na hemoglobin,  CO2  
se uvolňuje z krevní plazmy a erytrocytů. (vdechovaný vzduch – 79% N, 21% O2, 
0,05% CO2 - vydechovaný vzduch - 79% N, 14% O2, 5% CO2) 
Vnitřní – výměna O2 a CO2 mezi krví a tkáněmi. CO2  z tkání proniká do krve. Zde se 
většina CO2 mění na HCO3

- a stává součástí krevní plazmy, menší část CO2 se váže 
na erytrocyty. O2 proniká z kapilár do tkání. Vnitřní dýchání je opakem zevního 

dýchání. 
Buněčné - probíhá v mitochodriích všech živých buněk. Kyslík slouží k oxidaci 

organických molekul a k výrobě ATP. Buněčné dýchání je proces typický pro aerobní 

organismy. (Pro anaerobní organismy je kyslík toxický.) 

 

Rovnice dýchání - C6H12O6  + 6O2---------6CO2  +  6H2O  +  Energie (ATP) 

 

Způsoby dýchání živočichů 

Dýchání živočichů je velmi 

různorodé a lze uvést několik 

základních způsobů: 

Nemá dýchací orgány – 

dýchá pomocí kůže (žížala), 

nebo žije anaerobně (para-

zité – tasemnice, motolice). 

Dýchá pomocí vzdušnic -  

jde o specifický systém 

trubiček zajišťující rozvod 

vzduchu přímo do tkání 

(hmyz). 

Plicní vaky – představují 

primitivní vakovitý orgán, ve kterém dochází k výměně plynu mezi tělní tekutinou a 

vzduchem (pavouci, někteří měkkýši). 

Žábry – slouží k výměně plynů mezi tělní tekutinou a vodou u vodních živočichů. 

Vyvinuly se u bezobratlých i obratlovců. (korýši, ryby, paryby) U obojživelníků a 

některých členovců (vážky) se žábry vytváří jen v larválním stádiu. 

Savci a člověk - dýchací soustava člověka a ostatních savců má podobu plic. K 

dýchací soustavě patří horní a dolní dýchací cesty (dutina nosní, nosohltan, hrtan, 

průdušnice a průdušky) a plíce. 

http://cs.wikipedia.org/wiki/D%C3%BDch%C3%A1n%C3%AD
http://cs.wikipedia.org/wiki/Aerobn%C3%AD
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Dutina_nosn%C3%AD&action=edit&redlink=1
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Nosohltan&action=edit&redlink=1
http://cs.wikipedia.org/wiki/Hrtan
http://cs.wikipedia.org/wiki/Pr%C5%AFdu%C5%A1nice
http://cs.wikipedia.org/wiki/Pr%C5%AFdu%C5%A1ky
http://cs.wikipedia.org/wiki/Pl%C3%ADce


ANATOMIE DÝCHACÍ SOUSTAVY ČLOVĚKA 

Funkce horních cest dýchacích:  

předehřátí, zvlhčení a čištění vdechovaného vzduchu od 

mikroskopických částic (prach, bakterie aj.), příjem smyslových 

vjemů – čich. 

Horní cesty dýchací tvoří tyto oddíly: 

dutina nosní, vedlejší nosní dutiny, nosohltan a hltan. 

Dutina nosní -  je silně 

prokrvená, její povrch 

pokrývá vlhká sliznice. 

V horní části je velké 

množství citlivých chemo-

receptorů. Zachycují se 

v ní nečistoty a chorobo-

plodné zárodky, které  

společně s hlenem od-

chází z nosu. 

Nosohltan – obsahuje 

mízní tkáň – je centrem 

imunity horních cest 

dýchacích.  

Hltan – propojuje dýchací a trávicí soustavu. Umožňuje polykání díky příklopce 

hrtanové, která při polknutí jídla uzavírá hrtan. 

Eustachova trubice – propojuje nosohltan se středním uchem, kde vyrovnává 

tlak. Může dovnitř přenést infekci! 

Slzné kanálky – odvádí přebytečné slzy z očí do dutiny nosní. 

 

DOLNÍ CESTY DÝCHACÍ 

Rozdělujeme do těchto 

částí: 

hrtan, průdušnice, prů-

dušky, průdušinky a plic-

ní sklípky 

Hrtan (7cm), je zavěšen 

na jazylce a vyztužen 

chrupavkami. Největší 

z nich je chrupavka 

štítná. Vidíme ji na krku jako „ohryzek“; zřetelnější je u mužů. Ve středu hrtanu 

najdeme hlasivkovou štěrbinu obklopenou hlasivkovými vazy, které při rozkmitání 

tvoří tón. Výška tónu hlasu je dána velikostí otvoru hlasivkové štěrbiny.  

Průdušnice (18 cm) se připojuje k hrtanu prstencovou chrupavkou. Průdušnice se 

větví na dvě průdušky, ty se zanořují průdušinkami do plic.  

 Povrch průdušek i průdušinek je vystlán řasinkovým epitelem, který spolu 

s hlenem čistí dýchací cesty od prachu, bakterií virů, atd.  

 Průdušinky ústí do tenkostěnných plicních sklípků (v jejich stěně dochází k 

výměně plynů mezi plícemi a krví.)  

http://cs.wikipedia.org/wiki/Prach


 V plicích je obrovské množství vlásečnic a v každém okamžiku tam probíhá 

výměna plynů asi v jednom litru krve. 

 

PLÍCE  

 Tvoří je lehká  

houbovitá tkáň  

 Nachází se v pro-

storu dutiny hrudního 

koše. 

 Jejich vnitřní plo-

cha je díky složi-

tému členění znač-

ně rozsáhlá - cca 

100m2. 

 Pravá plíce je větší a má tři laloky.  

 Levá plíce je menší, protože se dělí o prostor se srdcem. Tvoří ji dva laloky.  

Poplicnice – tuhá vazivová blána - pokrývá povrch plic.  

Pohrudnice -  tuhá vazivová blána - vystýlá povrch hrudního koše. 

  

JAK PLÍCE PRACUJÍ 
 Mezi poplicnicí a pohrudnicí je pleurální dutina. Plíce fungují na principu 

podtlaku. Kopírují změny objemu hrudníku vyvolané činností dýchacích svalů při 

nádechu a výdechu. 

Nádech je aktivní pohyb, výdech je pasivní. Plíce sami o sobě nemají 

schopnost měnit objem, jsou pouze pasivní orgán.  

Bránice – nejdůležitější dýchací sval. Odděluje dutinu břišní a hrudní. Při nádechu 

klesá a při výdechu stoupá. Bránice zajišťuje především klidové dýchání. 

Mezižeberní svaly - zvedají žebra a zvětšují tím objem hrudníku. Zapojují se až při 

hlubším nádechu nebo vyšší intenzitě dýchání. 

 Frekvence dýchání – chápeme ji jako počet nádechů za minutu. Ovlivňuje ji 
několik faktorů – (koncentrace CO2, O2 a pH v krvi, vědomí – zadržení dechu, 
emoce – smích, pláč, hněv) Při klidném dýchání se vymění v plicních sklípcích 
jedním vdechem a výdechem asi 0,5 litru vzduchu. V klidu vdechneme a 
vydechneme cca 12 - 18 krát za minutu. Při námaze i více než 60x. 
 Vitální kapacita plic – představuje maximální objem vzduchu vydechnutý 
z plic po co největším nádechu. Měří se spirometrem. Informuje o výkonnosti plic. 

Pohybuje se od 3 – 6 l. Větší bývá u mužů. Vitální kapacitu plic je možné zvýšit 
pravidelným tréninkem – běh, plavání, potápění, hra na hudební nástroj apod.  
 

Nemoci dýchací soustavy: 
 Pneumotorax - Při poranění hrudníku (bodné, řezné a střelné rány) dochází 

k nasávání vzduchu ránou do pleurální dutiny, což omezuje nebo zcela 

znemožňuje dýchání. Nutné je vytvořit tzv. poloprodyšné krytí.   

 Chřipka, viróza – virové onemocnění, které nejčastěji postihuje horní cesty 

dýchací, ale může proniknout i do dolních. Doprovází ho nejčastěji bolest v krku, 

rýma a kašel. 



 Zápal plic – zánět plicní tkáně způsobují nejčastěji různé druhy bakterií a virů, 

závažnost onemocnění závisí na rozsahu postižení tkáně, obvykle s léčí pomocí 

antibiotik 2 – 8 týdnů. 

 Tuberkulóza – závažné nakažlivé onemocnění, které způsobují bakterie. Může 

napadnout i jiné orgány. Onemocnění se často obtížně léčí, někdy léčba trvá i 

řadu let. V minulosti tuberkulóza byla jednou z nejčastějších příčin úmrtí. Dnes se 

onemocnění znovu šíří především z Asie. Proti tuberkulóze se dá očkovat. 

 Astma – chronické onemocnění průdušek a průdušinek projevující se křečemi 

dýchacích cest. Onemocnění souvisí s prudkou alergickou rekcí dýchacích cest 

na nějaký dráždivý podnět – prach, roztoči, chladný vzduch, pyl, srst zvířat…  

 Kouření – škodlivé pro dýchací soustavu, žaludek, srdce, močový měchýř. 

Obsahuje prachové částice, toxické látky, nikotin, oxid uhelnatý, dehet. 

Způsobuje: 

bronchitida, plicní rakovina, kardiovaskulární choroby 


