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Orgány dýchací soustavy zajiš�ují vým�nu plyn� mazi organismem 
a prost�edím, tedy p�íjem kyslíku a vylu�ování oxidu uhli�itého.

Dýchací soustava se skládá z t�chto �ástí:

� Dýchací cesty

� Vlastní dýchací orgány

� Dýchací svaly



Dýchací cesty

Tvo�í je dutina nosní, hrtan, pr�dušnice, pr�dušky a pr�dušinky

� V nosní dutin� se vdechnutý 
vzduch oh�ívá a �istí

� Dále vzduch putuje do hrtanu 
(trubice složená z p�ti 
chrupavek, zde je též uloženo 
hlasové ústrojí – hlasivky)�

� Hrtan p�echází v pr�dušnici 
(trubice složená z chrupav�itých 
prstenc� a spojuje hrtan s 
plícemi) P�i ko�eni plic se 
rozd�luje na pravou a levou.

� Následují pr�dušky, které
p�ivád�jí vzduch do plic a d�lí
se na jemn�jší pr�dušinky.



Pr�dušinky jsou ukon�eny plicními sklípky, které tvo�í vlastní
hmotu plic – dýchacího orgánu

� Zde probíhá vlastní vým�na 
plyn� – mezi alveolami a krví.

� Kyslík se naváže na �ervené
barvivo (hemoglobin)
�ervených krvinek a je unášen 
krevním �e�išt�m k výkonným 
bu�kám. 

� V plicních sklípcích též probíhá
vým�na odpadního oxidu 
uhli�itého z krve do plic.

� D�ležitou roli p�i p�enosu plyn�
prost�ednictvím hemoglobinu 
hrají ionty železa.



Plíce

� Jsou umíst�ny v dutin� hrudní.

� Na povrchu jsou pokryty tenkou 
blánou – poplicnicí.

� D�lí se na pravou a levou 
polovinu, které spojují
pr�dušky.

� Pravá plíce je obvykle v�tší –
má t�i laloky a levá je menší –
má pouze dva laloky (pod ní
umíst�no srdce).



Dýchací svaly
Jsou svaly dutiny hrudní – bránice, b�išní svaly, 

mezižeberní svaly a prsní svaly

− Dýchání zahrnuje nádech a výdech

− Nádech je  aktivní proces, kdy svaly aktivn� pracují, umož�ují
plicím se rozepnout a tak nasát vzduch

− Výdech je naopak pasivní proces, svaly se uvol�ují, dutina 
hrudní zmenšuje sv�j objem a vzduch je vytla�ován z plic ven

− Vdechovaný vzduch obsahuje: 21% kyslíku, 78% dusíku a 
0,03% oxidu uhli�itého.

− Vydechovaný vzduch obsahuje: 78% dusíku, 16% kyslíku, 4,6% 
oxidu uhli�itého a vodní páru.



Nejv�tší hrozbou pro dýchací soustavu je v dnešním 
civilizovaném sv�t� kou�ení

� Na tomto snímku vidíte plíce 
neku�áka a plíce ku�áka.

� Cigaretový kou� obsahuje �adu 
škodlivých chemických látek, 
mezi nejškodliv�jší pat�í: oxid 
uhelnatý který znemož�uje 
normální funkci �ervených 
krvinek

� Dále dehet – usazuje se v 
plicích, je p�í�inou „ku�áckého 
kašle“ a pozd�ji rakoviny plic.

� Nikotin – látka zp�sobující
psychickou i fyzickou závislost, 
prokázaný karcinogen, který 
p�sobí negativn� na celé t�lo.
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