
Dýchací soustava ptáků je v  živo-
čišné říši naprosto unikátní a liší se od 
plazí i  savčí v  mnoha ohledech. Celý 
organismus ptáků je dokonale přizpů-
soben schopnosti létat – umístěním 
těžiště, odlehčením kostí, struktuře 
kostry s masivní prsní kostí k uchycení 
svalů nutných k  letu, apod. – a  stejně 
tak dýchací systém splňuje požadavek 
maximální využitelnosti vzdušného 
kyslíku. Vzduch obsahuje 21% kyslí-
ku. Vydechovaný vzduch při klidném 
dýchání u  člověka obsahuje asi 18% 
a  vydechovaný vzduch po zadržení 
dechu na asi 20 sekund obsahuje 16% 
kyslíku (procenta se liší podle hloubky 
nádechu, délky zadržení dechu, tepové 
frekvence apod.). Jde tedy o  relativně 
velké plýtvání, kdy nám veškerá náma-
ha spojená s nádechem a výdechem dá 
relativně malé procento kyslíku.

Toto „plýtvání“ si ptáci nemohou 
dovolit a  jejich dýchací systém je při-
způsoben mnohem dokonalejšímu vyu-
žití kyslíku ze vzduchu, a to mimo jiné 
i díky vzdušným vakům. Dalším uniká-
tem je různé umístění hrtanu a  hlasi-
vek, zkostnatění chrupavek průdušnice 
i  to, že ptáci nemají bránici a  jejich 
tělní dutina není rozdělena na hrudní 
a břišní.

Dýchací soustava začíná nozdrami. 
Nozdry jsou u  ptáků většinou umístě-
ny na přechodu zobáku a  kůže hlavy 
(nejde ale o  pravidlo, např. husy mají 
nozdry skoro v  polovině zobáku a  bez 
ozobí), v  ozobí, které může být různě 
velké a barevné (např. výrazné a barev-

ně odlišené ozobí poštovních holubů 
a  andulek vs. nevýrazné ozobí u  arů 
splývající se zobákem). 

Nozdry ústí do zobákové dutiny, 
která obsahuje tzv. konchy, slizniční 
struktury s  chrupavčitým nebo kostě-
ným základem, které zvětšují plochu 
sliznice kvůli lepšímu čichu, zahřátí 
vdechovaného vzduchu a  jeho zvlhče-
ní. Nosní dutina u  ptáků komuniku-
je s  infraorbitálním sinem (hlavovou 
dutinou, která má u lidí obdobu v para-
nasálních dutinách), který vybíhá na 
obě strany hlavy pod oko a často i před 
něj. Na rozdíl od dutin u  lidí je ptačí 
sinus ohraničen pouze měkkou tkání 
a  je hned pod kůží. U arů má infraor-
bitální sinus mnoho výchlipek a kapes, 
které ho dělí, ale jde stále o  jedinou 
dutinu. Choanou – štěrbinou v horním 
patře – se vzduch dostává k  hrtanu 
umístěným u báze jazyka.

Hrtan je přechodem mezi zobáko-
vou dutinou a průdušnicí a u savců, na 
rozdíl od ptáků, se v něm nachází hla-
sivky (u  lidí tzv. ohryzek). Jde o  chru-
pavčitou strukturu a jeho nejdůležitější 
funkcí je ochrana dýchacích cest proti 
vdechnutí cizorodého materiálu uza-
vřením záklopky – například při poly-
kání.

Vzduch dále proudí průdušnicí (tra-
cheou), což je trubice tvořená chrupav-
čitými prstenci, které u ptáků často osi-
fikují (kostnatí). Je uložena v  podkoží 
krku a  vedle ní leží jícen a  vole. Počet 
prstenců se liší mezidruhově a  stejně 
tak se liší i délka průdušnice a její ulo-

žení. U  ptáků s  esovitým tvarem krku 
(labutě, volavky, jeřábi) nemůže trachea 
kopírovat zakřivení krku, docházelo by 
k  přílišné deformaci, proto je jakoby 
delší než krk a její kličky leží u hrudní 
kosti mezi kůží a  prsními svaly. Zají-
mavým případem je rajka trubač, jejíž 
trachea je extrémně dlouhá a je stočená 
do mnoha kliček na prsní kosti i  na 
břiše. U  jedné uhynulé rajky naměři-
li vědci délku trachey neuvěřitelných 
75 cm, ačkoli pták samotný měří kolem 
30 cm. Před plícemi se trachea rozdělu-
je do dvou hlavních průdušek (primár-
ní bronchy) a  v  místě tohoto dělení se 
nachází hlasivky.

Hlasivky mají u  ptáků různý tvar 
a  velikost, u  některých druhů mají 
i  speciální výduť pro lepší rezonanci 
zvuku, u  pěvců jsou popsány i  hlasiv-
kové svaly, které ale chybí u domestiko-
vané drůbeže.

Primární bronchy vstupuj do plic, 
kde se dále dělí na sekundární bron-
chy, parabronchy a  vzduchové kapi-
láry. Stejně jako u  savců, je i  u  ptáků, 
pravá a  levá plíce, ale ty už se na roz-
díl od savců dále nedělí na jednotlivé 
laloky. Také je neobaluje pohrudnice 
a  jsou jakoby vmáčknuté do žeberní-
ho koše, dokonce tak hluboko, že po 
vyjmutí na nich můžeme pozorovat tzv. 
žeberní žlábky. Místem výměny dýcha-
cích plynů jsou parabronchy, které jsou 
navzájem propojené a  jejich průměr 
je i  mezi jednotlivými druhy ptáků 
stejný. V parabronchu dochází k dělení 
vzduchových kapilár, které jsou hustě 

Dýchací soustava ptáků

Výrazné ozobí s nozdrami u samců andulek
Uložení extrémně dlouhé trachey u rajky trubače 
(The Unfeathered Bird: Katrina van Grouw)

Schematické znázornění proudění vzduchu plícemi 
a vzdušnými vaky při nádechu (A) a výdechu (B)
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opleteny cévními kapilárami a  kde 
dochází k vlastní výměně kyslíku a kys-
ličníku uhličitého. Vzhledem k  tomu, 
že je u  ptáků maximálně zdokonalen 
příjem a  využití kyslíku, je i  struktu-
ra parabronchů ojedinělá – vztaženo 
k  tělesné hmotnosti je plocha určená 
k  výměně plynů asi desetinásobná než 
u savců.

Ze sekundárních bronchů odstupu-
jí už zmíněné vzdušné vaky (jedinou 
výjimkou je abdominální vzdušný vak, 
který odstupuje z primárního bronchu. 
Podle jejich funkce a  polohy dělíme 
vzdušné vaky na kraniální (přední) 
a kaudální (zadní). Mezi kraniální patří 
krční, kličkový a přední hrudní vzduš-
ný vak. Kaudální pak zahrnují zadní 
hrudní a břišní vzdušný vak. Jde o ten-
kostěnné vaky vyplňující tělní dutinu 
a  těsně přiléhající k  jednotlivým orgá-
nům. Kličkový vzdušný vak má navíc 
výběžek, který pneumatizuje pažní kost 
a  zasahuje i  mezi svaly hrudního ple-
tence. Břišní vzdušný vak je největší 
a  hraje klíčovou úlohou při výměně 
plynů v ostatních vzdušných vacích.

Při nádechu proudí vzduch do kra-
niálních i  kaudálních vzdušných vaků. 
Do kaudálních proudí v  podstatě čer-
stvý vzduch, protože břišní vzdušné 
vaky jsou napojeny přímo na primární 

bronchy, zatímco do kraniálních proudí 
vzduch, který už prošel parabronchy 
a došlo u něj k výměně plynů. Při výde-
chu proudí vzduch z kraniálních vzduš-
ných vaků přes bronchy a  tracheu ven 
a na výměně plynů se tedy nijak zvlášť 
nepodílí. Kraniální vzdušné vaky slouží 
spíše k  termoregulaci, odlehčení těla 
ptáka, k pneumatizaci kostí (pažní kost 
a korakoid), apod. Z kaudálních vzduš-
ných vaků ale relativně čerstvý vzduch 
proudí zpět do plic a parabronchů, kde 
dojde k  další výměně plynů a  využití 
vzdušného kyslíku než je vzduch defi-
nitivně vydechnut. Dá se tedy říci, že 
ptáci využívají vzdušný kyslík při náde-
chu i při výdechu, což v celé živočišné 
říši nemá obdoby.

Příště budeme pokračovat tím, proč 
je pro chovatele důležité znát výše uve-
dené struktury a jejich funkci, ať už pro 
prevenci různých onemocnění dýcha-
cích cest, pro jejich včasné rozpoznání 
a  řešení nebo i  pro správné krmení 
sondou, aplikaci léčiv na nozdry, chy-
tání a  zacházení s  ptákem, pochopení 
principu endoskopie, apod.

MVDr. Jana Leimerová
Zábřeh na Moravě

leimerova@veterinazabreh.cz
Foto: autor

Plíce a vzdušné vaky Choana s dobře viditelnými papilami
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