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



HORNÍ  CESTY  DÝCHACÍ

Jsou tvořeny :

• nosní dutinou a nosohltanem 





Dutina nosní

• je ohraničena – po stranách výběžky horní čelisti, 
kostí čelní a čichovou, kůstkami nosními u kořene 
nosu, v předu přechází v zevní chrupavčitý nos, 
od dutiny ústní je oddělena horním patrem

• přepážka – rozděluje dutinu nosní na dvě 
poloviny

• je spojena s prostorem v lebečních kostech –
vedlejší dutiny nosní (v horní čelisti,v kosti čelní, 
čichové a klínové)

• horní třetina dutiny nosní obsahuje čichové pole



Funkce dutiny nosní:

1. ohřívá vzduch - podslizniční vazivo je silně 
cévně zásobeno

2. zbavuje nečistot a mikroorganizmů –
řasinkový epitel

3. zvlhčuje vzduch – ve žlázkách se tvoří hlen 

4. rozeznání pachů

5. lymfatické uzliny (tkáň) jsou bariérou proti 
infekci

6. vedlejší dutiny nosní se podílí při resonanci 
hlasu



Nosohltan

má nálevkovitý tvar – proudí v něm vzduch

na boční straně vyúsťuje  EUSTACHOVA TRUBICE
– propojení se středním uchem

Funkce nosohltanu

• při ústí Eustachovy trubice jsou uloženy 
nosohltanové mandle – zachytávají bakterie

• Eustachova trubice vyrovnává změny tlaku ve 
středním uchu



Opakování

1. Čím jsou tvořeny horní cesty dýchací?

2. Vyjmenuj funkci dutiny nosní.

3. Jakou funkci plní podslizniční vazivo v dutině 
nosní?

4. Jakou funkci plní řasinkový epitel v dutině nosní?

5. Jakou funkci mají nosohltanové mandle?

6. Které orgány spojuje Eustachova trubice?
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