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Anotace:

Materiál je určen pro studenty oboru Sociální činnost, první ročník. Seznamuje s 
anatomií a funkcí orgánů dolních cest dýchacích, se stavbou a funkcí plic.



DOLNÍ  CESTY  DÝCHACÍ



Dolní cesty dýchací jsou tvořeny :

hrtanem

průdušnicí

hlavními průduškami



Dolní cesty 

dýchací





Hrtan
• má trubicový tvar, otočený do hltanu, na svém dolním konci 

přechází do průdušnice

• leží před hltanem

• stěna hrtanu je tvořena chrupavkami, mezi nimi je kloubní 
spojení zpevněné vazy

• nejvýznamnějšími chrupavkami je:

štítná – na přední straně krku

prstenčitá – k ní jsou na zadním obvodu 
připojeny hlasivkové vazy

• příklopka hrtanová – uzavírá cesty dýchací při polykání, je 
pohyblivá chrupavka v místě křížení dýchacích cest a trávicí 
trubice



Funkce hrtanu:

• umožňuje dýchání

• hrtanová příklopka uzavírá při polykání vchod 
do hrtanu, při dýchání se vchod otevírá

• podílí se na tvorbě hlasu, barva hlasu je dána 
velikostí hrtanové dutiny



Průdušnice

• 13 cm dlouhá, 1,5 – 1,8 cm široká

• navazuje na hrtan

• stěna je tvořena chrupavkami podkovitého 
tvaru – zaručují stálý průsvit 

• prochází před jícnem

• na svém dolním konci, ve výši 4 – 5 hrudního 
obratle se dělí na dvě průdušky



Průdušky
• vznikají ve výši 4 – 5 hrudního obratle rozdělením 

průdušnice – vytváří pravou a levou průdušku

• pravá je přímým pokračováním průdušnice –
vdechnuté předměty do ní snáze zapadají

• vstupují do plic a dělí se na tzv. bronchiální (plicní) 
strom

• bronchiální strom: průduška se větví na průdušinky 
(průměr 1mm), a ty vytváří rozšířené plicní váčky

• stěna je redukována, je bez chrupavek



Plíce
• jsou párovým orgánem, mají kuželovitý, vyplňují dutinu hrudní 

• plicní hroty vystupují nad první žebro asi 4-5cm

• plicní báze naléhá na bránici

• levá plíce má dva laloky

• pravá plíce má tři laloky

• do plic vstupují v místě hilu: průdušky, nervy, žíly, tepny a 
mízní cévy

• na povrchu plic je jemná blána – poplicnice – je srostlá s 
plicním vazivem

• na vnitřní straně hrudníku je jemná blána – pohrudnice 

• mezi pohrudnicí a poplicnicí je pohrudniční dutina – je 
vyplněná vodnatou tekutinou a je v ní mírný podtlak, ten drží 
plíce rozepjaté



Respirační  část dýchacích cest

• vlastním místem výměny plynů jsou plicní váčky, 
které se rozšiřují do plicních sklípků

• plicní sklípky jsou silně cévně a nervově zásobeny

• stěna je tvořena jednou vrstvou respiračního 
epitelu, který naléhá na plicní kapiláry

• počet alveolů je 300 – 400 milionů

• povrch alveolů je 80 m





Plíce a plicní sklípky



Opakování

1. Kterými orgány jsou tvořeny dolní cesty dýchací?

2. Jakou funkci mají chrupavky v některých částech dýchacího 
ústrojí?

3. Jaký tvar má hrtan,a které chrupavky jsou v něm 
nejvýznamnější?

4. K čemu slouží hrtanová příklopka?

5. Jak je dlouhá průdušnice a kde leží?

6. Na co se dělí průdušnice?

7. Která plíce má dva laloky?

8. Čím jsou plíce pokryty?

9. Jakou funkci má pohrudniční dutina?

10. Které místo v plicích slouží k výměně plynů?

11. Čím je tvořena stěna plicních sklípků.
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