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Úvod  

 

 

 

Zvuk se od svého zdroje šíří v podobě podélného vlnění ve směru svého postupu 

různými prostředími, jako jsou plyny, kapaliny a pevné látky různou rychlostí (vzduch 

cca 340 m/s, voda 1 480 m/s, ocel 5 000 m/s, ve vakuu se zvukové vlny šířit nemohou).   

Ve svém funkčním rozsahu 16–20 000 Hz je sluchem v oblasti tzv. sluchového pole 

zvuk různě intenzivně vnímán. Zvuky mohou být pravidelné, hudební, tj. tóny, které 

vznikají jednoduchým mechanickým, respektive harmonickým vlněním a lze je 

znázornit graficky sinusovou křivkou, jejíž kmitočet (frekvence, tj. počet vln za sekundu 

– Hz) udává absolutní výšku tónu, a amplituda jeho intenzitu. Naproti tomu zdroje 

nepravidelných (nehudebních) zvuků vytvářejí kmitavé pohyby smíšených frekvencí, 

kdy se jejich periodický charakter víceméně rozostřuje.   

V hudební akustice je základním referenčním tónem a1 (tzv. komorní a o frekvenci 440 

Hz), v technické akustice je to tón o frekvenci 1 000 Hz.   

Při kmitání molekul vzduchu (vlnění) vybuzených energií rozkmitaného tělesa vznikají 

ve zvukovém poli oblasti zhuštění (přetlak) a zředění (podtlak) těchto molekul. Tím 

také vzniká střídavý tlak, superponovaný statickému (barometrickému) tlaku 

prostředí, jehož amplituda je na sinusoidové křivce představována maximální 

odchylkou od výchozí linie. Označuje se také jako akustický (zvukový) tlak. V tomto 

ohledu je třeba uvést, že molekuly vzduchu jeví již v klidu Brownův molekulární pohyb, 

na nějž nasedají při indukované změně střídavého tlaku další oscilace těchto molekul. 

Hodnota uvedeného akustického tlaku se udává v newtonech na metr plochy (N.m-2), 

nebo v pascalech, přičemž 1 N.m-2 = 1Pa. Absolutní práh sluchu takto vyjádřený je 

2.10-5 Pa.   

Intenzita zvuku, udávaná ve W.m-2 je definována jako energie zvuku, která proniká 

jednotkou plochy za jednotku času. Intenzita zvuku je úměrná čtverci akustického tlaku 

(I~p2). Absolutní sluchový práh vyjádřený v těchto jednotkách je 10-12 W.m-2.   

  

  

Hladina intenzity zvuku, subjektivní hladina hlasitosti  

K vyjádření hodnot intenzity zvuku či akustického tlaku se obvykle používá logaritmické 

míry, kdy se srovnává naměřená hodnota s prahovou referenční hodnotou. Vychází 

se přitom z WeberovaFechnerova zákona, podle kterého je intenzita vjemu P přímo 

úměrná logaritmu poměru dané intenzity (I) podnětu k jeho intenzitě prahové (I0): P = 

k.log10 I/I0.   

Když tedy takto vyjádříme hladinu intenzity zvuku v poměru k jeho referenční 

intenzitě prahové   

(tj. 10-12 Wm-2 při frekvenci 1 000 Hz, kde je práh nejnižší), a do čitatele dosadíme 

hodnotu 10x vyšší než je hodnota referenční, získáme jednotku (log10 10 = 1) 

označenou podle A.G. Bella jako 1 Bel [B]. Je to tedy dekadický logaritmus kvocientu 

dvou intenzit, které jsou v poměru 10:1. 1 B má 10 decibelů [dB], přičemž 1dB je 

jednotkou soustavy SI. Hladina zvuku (L) v decibelech takto stanovena  L = 10 log10  

(I/I0).   



Vyjádříme-li však, jak je to konvenčně zavedeno, hladinu zvuku L v hodnotách 

akustického tlaku (p) (L = log10 (p2/p0
2) = 2 log10 (p/p0), protože I ~ p2), kdy referenční 

prahová hodnota akustického tlaku při frekvenci 1 000 Hz je 2.10-5 Pa, pak 

dvacetinásobný dekadický logaritmus poměru daného akustického tlaku k tlaku 

referenčnímu udává hodnotu hladiny zvuku L v decibelech SPL. Tedy: L= 20 log10 

(p/p0) [dB SPL].   

Označení SPL (Sound Pressure Level = hladina akustického tlaku) se připojuje proto, 

aby bylo zřejmé, že hodnoty v dB byly získány právě uvedeným způsobem. Zvýšení 

hladiny zvuku přibližně o 1 dB je ještě sluchem rozlišitelné (akustický tlak přitom 

vzroste zhruba o 10 %). Zvýšení o 10 dB je desetinásobné (101), o 20 dB 100násobné 

(102), o 30 dB 1 000násobné (103) atd. Hodnota 0 dB neznamená absenci zvuku, ale 

prahovou hodnotu, kdy hodnota daného akustického tlaku je totožná s hodnotou 

prahovou 2.10-2 Pa. Jsou tedy v poměru 1:1, a log 1 = 0. Nutno upozornit, že stanovení 

hladiny zvuku pracuje s fyzikálními veličinami (intenzita zvuku a akustický tlak).   

  

Lidské ucho však není při různých tónových frekvencích stejně citlivé (viz obr. 1).   

  

 
 

Obr. 1. Závislost hlasitosti tónů na jejich frekvenci. Izofóny, hladina zvuku v dB SPL, 

subjektivně vnímané hlasitosti ve fónech (Ph)  

  

 

Proto byla zavedena stupnice subjektivně vnímané hlasitosti ve fónech (Ph), která 

se kryje se stupnicí decibelovou jen ve frekvenčním rozsahu kolem 1 000 Hz (viz obr. 

15.1.), kde je sluchový práh nejnižší a tedy sluch nejcitlivější. Je to 10-12 W.m-2 v 

jednotkách intenzity a 2.10-5 Pa v hodnotách akustického tlaku. (Ve skutečnosti je však 

sluch ještě citlivější při frekvenci 4 000 Hz; frekvence 1 000 Hz byla přijata jako základ 

z konvenčních důvodů.).  

  



Když postupujeme k frekvencím nižším nebo vyšším, práh se zvyšuje, a hodnota 

decibelová je vyšší než hodnota fónová (viz obr. 15.1.). Jinak řečeno, k dosažení 

stejně vnímané hlasitosti při různých frekvencích (výškách tónů) je třeba pokaždé 

různého akustického tlaku, resp. hladiny zvuku vyjádřené v dB. Tak např. tón 

frekvence 1 000 Hz, jehož hladina zvuku je při této frekvenci 30 dB, je slyšet stejně 

hlasitě (tj. jeho fónová hodnota je stejná) jako tón frekvence 100 Hz s hladinou zvuku 

60 dB (viz obr. 15.1.). Křivky, které spojují stejné hladiny hlasitosti při různých 

frekvencích, se nazývají izofóny. Nulová neboli prahová izofóna má decibelovou 

hodnotu (hladiny zvuku) při frekvenci 50 Hz něco přes 50 dB, při frekvenci 40 Hz 10 

dB atd., kdežto při frekvenci 1 000 Hz 0 dB, kdy se tedy fónová hodnota kryje s 

hodnotou decibelovou. Tóny všech frekvencí, ležící na stejné izofóně, která je 

definována decibelovou, resp. fónovou hodnotou při frekvenci 1 000 Hz, jsou tedy 

vnímány stejně hlasitě. Jejich decibelové hodnoty se ovšem výrazně liší. Tóny, které 

mají stejnou fyzikálně definovanou hladinu intenzity zvuku v dB, leží naopak na 

přímkách probíhajících rovnoběžně s abscisou, a jejich decibelová hodnota je při 

všech frekvencích stejná (obr. 15.1.).  

   

Z levé části tohoto obrázku také vyplývá, že v pásmu nižších frekvencí jen poměrně 

malé zvýšení intenzity zvuku vede k relativně většímu vzestupu subjektivnímu vnímání 

jeho hlasitosti. Naopak ve frekvenční oblasti kolem 1 kHz (500–2 000 Hz – pásmo 

řečových frekvencí) ke zvýšení subjektivní hlasitosti je nutné, aby intenzita zvuku se 

zvýšila relativně více. Proto také v této oblasti sluchového pole lze rozeznat i malé 

změny intenzity zvuku, což souvisí s větší vzdáleností jednotlivých izofón. Šepot 

odpovídá hladině hlasitosti asi 20–40 Ph, hovorová řeč 50–75 Ph, hluk dopravy 70–90 

Ph a pneumatické vrtačky 120 Ph. Kolem 130 Ph je hranice bolesti.   

Vedle právě popsaného stanovení hladin hlasitosti můžeme též takto subjektivně 

zjišťovat, kolikrát se jeví daný tón, popř. složený zvuk, silnější či slabší a to oproti 

referenčnímu tónu o frekvenci 1 000 Hz a intenzitě zvuku 40 dB, který vyjadřuje 

hlasitost rovnou 1 sonu. Např. tón, který se zdá dvakrát hlasitější, má hlasitost 2 sonů, 

4krát hlasitější odpovídá 4 sonům, o polovinu slabší naopak 0,5 sonů atd. Bylo 

zjištěno, že při hodnotách nad 30 dB závisí subjektivní dojem hlasitosti na Stevensově 

mocninové funkci, která při frekvenci 1 000 Hz má exponent 0,64. Znázorníme-li 

příslušné hodnoty v grafu, jehož obě osy mají logaritmickou stupnici (hladina 

akustického tlaku, odhad hlasitosti), pak získáme přímku, která zobrazuje zmíněnou 

funkci.  

  

Vzdušné a kostní vedení zvuku ve sluchovém systému  

Vzdušné aerotympanální vedení zvuku je hlavní cestou, kterou se akustická energie 

dostává fyziologicky ke sluchovým smyslovým buňkám. Prochází zevním zvukovodem 

přes bubínek a sluchové kůstky, oválné okénko do perilymfy hlemýždě, a odtud přes 

Reissnerovu membránu do endolymfy v ductus cochlearis, kde se v Cortiho orgánu 

podráždí vláskové buňky, a tak vzhledem k převodu zvuku zevním zvukovodem a 

středním uchem svědčí vzdušné vedení o jejich funkci (převodní vady sluchu). 

Kostní vedení zvuku se realizuje při rozkmitání lebečních kostí, např. ladičkou nebo 

vibrátorem, a pak přímo přes stěny hlemýždě na perilymfu a endolymfu k vláskovým 

buňkám. Tak tedy tato cesta obchází normální aerotympanální převod. A proto je 

především ukazatelem kvality funkce vnitřního ucha, resp. sluchové dráhy (percepční 

vady). Nemůže být horší než vedení vzdušné, protože kostní vedení přes lebeční kosti 



působí přímo na hlemýžď. Má však vyšší práh než vzdušné vedení (cca o 40 – 50 dB) 

v závislosti na optimálním místě působení zvukového zdroje.   

Poznámka:  

V audiometrických záznamech jsou prahové křivky po úpravě znázorněny tak, aby se 

za normálního stavu víceméně vzájemně kryly, takže práh je zdánlivě stejný (viz níže).   

Pro normální sluchové vnímání nemá kostní vedení valný význam, jenom při slyšení 

silnějších tónů a vnímání vlastního hlasu v oblasti nízkých frekvencí. Proto také v 

magnetofonovém záznamu zní vlastní hlas poněkud odlišně. Z druhé strany jeho 

vyšetření je důležitou pomůckou při diagnostice sluchových vad. Existují dva druhy 

kostního vedení. Je to jednak vedení přímé přes kostěné pouzdro labyrintu, jednak 

vedení osteotympanální, kdy menší množství akustické energie proniká kostěnou 

částí zevního zvukovodu bubínkem a středním uchem (sluchové kůstky) k tekutinám 

vnitřního ucha a konečně k receptorům.   

  

  

Zkoušky sluchu   

Cílem vyšetření sluchu je zjistit, je-li sluchová funkce snížena, a v tomto případě 

stanovit druh poruchy, (vada převodní, percepční nebo smíšená), její stupeň podle 

ztráty sluchu při určitých frekvencích – vyšších či nižších, a také míru srozumitelnosti 

předříkávaných slov šepotem i hovorovou řečí s převahou vyšších či nižších hlásek, 

což nás mimo jiné v určitém ohledu informuje o možnostech slovní komunikace 

vyšetřovaného.   

  

  

A) ZKOUŠKA ŘEČÍ Z RŮZNÉ VZDÁLENOSTI PŘI SNÍŽENÉ (ŠEPOTU) A 

HOVOROVÉ HLADINĚ ZVUKU  

  

Při této klasické zkoušce zjišťujeme vzdálenost, ze které vyšetřovaný člověk slyší a je 

schopen opakovat předříkávaná slova při vyšší či nižší hladině zvuku. Velký rozdíl v 

maximální vzdálenosti, ze které jsou rozeznatelná šeptaná a hovorovou řečí 

pronášená slova je charakteristický pro poruchu vnitřního ucha (percepční vada). 

Naproti tomu přibližně stejné omezení šepotu a hovorové řeči svědčí pro převodní 

vadu, která tkví ve středním uchu (převodní systém).   

  

Provedení:   

 

1. Vyšetřujeme v tiché místnosti (hladina zvuku pokud možno do 30 dB). 

Vyšetřovaná osoba se postaví nebo posadí ke stěně bokem a vyšetřovaným uchem 

směrem k vyšetřujícímu, zavře oči, aby nemohla odezírat, a prstem si stlačí tragus 

nevyšetřovaného ucha. Tím se brání tzv. přeslechu, tj. nežádoucímu sluchovému 

vjemu v druhostranném uchu (ohlušení). Tento postup je postačující při vyšetřování 

šeptem. Když však vyšetřujeme hovorovou řečí anebo na audiometru, je třeba použít 

ohlušovač, kde lze nastavit určitou úroveň hladiny zvuku při příslušných frekvencích, 

anebo aspoň pravidelnými rychlými vibracemi prstu při tlaku na tragus dosáhnout 

méně přesného stupně ohlušení.  

 



2. Zkoušku v obou případech začínáme ze dvou až tří metrů. Když vyšetřovaná 

osoba neslyší nejméně tři po sobě pronesená slova, přiblížíme se do menší 

vzdálenosti. V opačné situaci se od vyšetřovaného vzdalujeme (max. 10 m, rozhodující 

je vzdálenost 6 m) a určíme z jaké vzdálenosti je právě ještě slyší, jim rozumí, a je 

schopna je opakovat, což zaznamenáme do protokolu.  

 

3. Konečně je třeba věnovat pozornost rozdílu frekvenční skladby 

předříkávaných slov. Volíme při tom střídavě slova s převahou hlubokých hlásek (hůl, 

dub, kolo, voda, duben, buben, kedluben) a hlásek vysokých – sykavek (síť, čest, 

měsíc, tisíc, sysel, sáček, silnice, sasanka).  Když registrujeme pokles funkce sluchu, 

resp. rozumění slov s převahou vyšších hlásek, naznačuje to poruchu percepční, 

která se nejčastěji projevuje na audiogramu ztrátou sluchu v oblasti vyšších frekvencí. 

Při převodní poruše naopak vyšetřovaná osoba nerozumí slovům v nízkofrekvenční 

oblasti. Výsledek vyšetření si poznamenáme.  

 

4. Vyšetření uskutečníme nejdříve na zdravém uchu a potom na uchu postiženém. 

Převodní vadu můžeme přitom napodobit ucpáním zevního zvukovodu. Výsledky 

zapíšeme do protokolu.   

  

Poznámka: záznamy vedeme tak, jako bychom se dívali na „pacienta“. Záznam při 

normálním sluchu vypadá takto:  

   

vpravo                          vlevo  

červená barva    modrá barva  

                         >6 Vm >6            vyšetření hovorovou řečí (V, resp. Vm – vox magna)   

                         >6 Vs >6              vyšetření šeptem (Vs – vox sibilans)  

 
při převodní poruše vlevo např. 
vpravo                vlevo  
červená barva    modrá barva  

                          >6 Vm >5   

                          >6 Vs >3  

 

při percepční poruše vpravo např. 
vpravo                vlevo  

červená barva    modrá barva  

                          >5 Vm >6   

                          >1 Vs >6  

 

  

Podle vzdálenosti stanovené zkouškou řečí může být rozeznáván normální sluch 

(normakuzie), kdy vyšetřovaný rozumí šepot i hovorovou řeč ze 6 m, eventuálně i z 

větší vzdálenosti, lehká nedoslýchavost, při které je řeč rozeznávána ze 4–6 m, při 

středně těžké nedoslýchavosti je to ze vzdálenosti 2–4 m, při těžké nedoslýchavosti 

(1–2 m) a velmi těžké nedoslýchavosti (méně než 1 m, ev. a.c., tj. ad concham, tj. u 

boltce), praktické hluchotě, kdy je slyšet zvuk, ale není rozuměno slovům, a totální 

hluchotě bez slyšitelnosti jakéhokoliv zvuku.   



Hodnocení:  

 

Zkouška řeči  
Základní 

vyšetření  

Ucpání 

zvukovodu  

vpravo  

Ucpání 

zvukovodu  

vlevo   

Oboustranné 

ucpání 

zvukovodů  

hlasitá řeč – 

vysoké hlásky  

        

hlasitá řeč – 

nízké hlásky  

        

šepot – vysoké 

hlásky  

        

šepot –  

nízké 

hlásky  

        

  

Závěr:   

  

  

  

  

  

 

 

B) LADIČKOVÉ ZKOUŠKY  

  

Úvod  

 

Ladičky představují zdroj jednoduchých tónů určitých vybraných frekvencí. Dříve se 

jejich soubory užívaly ke zjišťování citlivosti sluchu, popřípadě jeho ztrát v různých 

oblastech sluchového spektra. Taková vyšetření byla nahrazena moderními 

audiometrickými metodami (viz níže). Avšak i v současné době jsou ladičky důležitým 

nástrojem při vyšetřování vzdušného a kostního vedení zvuku a tím i k rozlišování 

převodních (střední ucho) a percepčních vad (vnitřní ucho).   

Frekvence požívaných ladiček má být nižší než vlastní rezonanční frekvence středního 

ucha, tj. pod 800–1 000 Hz. Velmi pomalu kmitající ladičky jsou příliš velké a také se 

s nimi obtížněji manipuluje. Z druhé strany však čím víc se kmitočet ladičky blíží k 

pásmu 800 Hz, jsou výsledky méně jednoznačné.  

Proto se používají ladičky, které znějí v oblasti 128, 256, 435, či 512 Hz.   

  

Rozeznáváme tři druhy ladičkových zkoušek: Weberovu (posouzení kostního vedení 

obou stran), Rinného (posouzení vzdušného a kostního vedení na jedné straně), a 

zkoušku Schwabachovu (porovnání kostního vedení mezi vyšetřovaným a 

vyšetřujícím).   

  

Pomůcky: ladička, ev. smotek vaty nahrazující ucpání zevního zvukovodu prstem.   

  



Provedení:   

1. WEBEROVA ZKOUŠKA   

Umístíme-li znějící ladičku, kterou rozezvučíme úderem o nějaký předmět, do střední 

čáry lebky (na čelo nebo raději na temeno) je slyšet tón ladičky při stejné citlivosti 

sluchu obou uší stejně na obou stranách, nebo uprostřed, popř. difúzně v celé lebce 

např. při oboustranně neporušeném sluchu. Sluchový vjem tedy není lateralizován. V 

případě jednostranné (např. levostranné) poruchy sluchu se sluchový vjem lateralizuje 

při převodní poruše na stranu nemocného (levého W →), kdežto při vadě percepční 

na stranu neporušeného ucha (pravého ← W). Převodní vadu napodobíme ucpáním 

zevního zvukovodu. Při blokádě zevního zvukovodu pozorujeme, že tón zvučící ladičky 

je slyšet lépe na straně uzávěru, i když ladičku umístíme na druhé straně lebky. 

Zkráceně se říká, že Weber nelateralizuje či lateralizuje na tu či onu stranu. Výsledky 

zaznamenáme do protokolu.   

  

Poznámka:  

Výsledek Weberovy zkoušky při percepčních vadách je lehce pochopitelný: léze 

postiženého ucha nebo sluchové dráhy se projeví menší dráždivostí na postižené 

straně a proto Weber lateralizuje na stranu opačnou. Při vadách převodních se 

uplatňují tři komponenty:  

• Zaprvé je omezena schopnost převodu ušních kůstek, kdy se sníží 

převod zvuku nejen ze zevnějšku, ale vedle toho však také jeho šíření v 

opačném směru zevnitř ven. Tak se z poškozeného ucha podrážděného 

kostním vedením ztrácí méně akustické energie než z ucha zdravého.  

• Zadruhé je poškozené ucho obvykle zaníceno, čímž se zvyšuje hmotnost 

kůstek a tím se zvyšuje při kostním vedení možnost podráždění sluchových 

receptorů.  

• A zatřetí k tomu přistupuje okolnost, že ucho s převodní vadou je 

adaptováno na nižší hladinu zvuku než ucho zdravé. Sluchové receptory 

poškozeného ucha jsou proto citlivější než u ucha nepoškozeného.   

  

Hodnocení:  

  

Sluch  Weberova zkouška  

normální – kontrola    

ucpaný levý zvukovod    

ucpaný pravý zvukovod    

  

Závěr:  

  

  



 2. RINNÉHO ZKOUŠKA  

 

Při jejím provedení vyšetřujeme stav kostního a vzdušného vedení na témže uchu, 

resp. jejich poměr.   

 

Pomůcky: ladička, stopky.  

 

Provedení:   

1. Rozkmitanou ladičku přiložíme držátkem na processus mastoideus.  

 

2. Dbáme na to, aby se ladička svými rameny nedotýkala boltce nebo lebky.   

 

3. Vyčkáme, až vyšetřovaný přestane tón ladičky slyšet, a čas zapíšeme do 

protokolu (kostní vedení).   

 

4. Hned potom přeneseme ladičku před zevní zvukovod a zaznamenáme 

dobu, kdy dozní (vzdušné vedení).  

 

5. Když vyšetřovaný slyší tón ladičky před boltcem déle než na processus 

mastoideus, je výsledek Rinného zkoušky pozitivní (R+), jak to zjistíme u 

normálního sluchu nebo u percepční vady. Normálně je ladička slyšet před 

zevním zvukovodem 1–2x déle (podle polohy umístění ladičky před boltcem i 

na proc. mastoideus).  

 

6. Když pacient trpí převodní poruchou, je slyšet tón déle při přiložení 

ladičky na proc. mastoideus (v tomto případě je výsledek Rinného zkoušky 

negativní, R–), je třeba vyšetřovací postup obrátit, tj. umístit nejprve ladičku před 

ucho a teprve potom na processus mastoideus, samozřejmě s odečtem 

časových údajů.   

  

I při Rinného zkoušce lze napodobit převodní vadu sluchu ucpáním zevního 

zvukovodu. Ladička zní déle při kostním vedení z proc. mastoideus (omezení šíření 

zvuku ven) než při působení jejího zvuku před blokovaným uchem, jehož citlivost je 

touto blokádou vzdušného vedení omezena. Uzavřeme-li však zevní zvukovod prstem 

nebo smotkem vaty, a necháme vyznít ladičku umístěnou na processus mastoideus, 

pak při jejím umístění před volný zvukovod téže strany tón slyšíme dále vzdušným 

vedením (Rinné +).  

  

Hodnocení:  

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Sluch  Pravé ucho  Levé ucho  

normální – kontrola      

ucpaný levý zvukovod      

ucpaný pravý zvukovod      

ucpaný levý zvukovod 
při kostním vedení a 
volný při vedení 
vzdušném  

    

ucpaný pravý zvukovod 
při kostním vedení a 
volný při vedení 
vzdušném  

    

  

Závěr:  

  

  

  

 

3. SCHWABACHOVA ZKOUŠKA  

 

Při této zkoušce vyšetřujeme rozdíly mezi kostním vedením ucha vyšetřovaného 

člověka a zdravého ucha vyšetřujícího.  

 

Pomůcky: Ladička, stopky.  

 

Provedení:   

1. Znějící ladičku přiložíme na processus mastoideus vyšetřovaného a 

zjistíme stopkami, za jak dlouho ji přestává slyšet, což zaznamenáme do 

protokolu.   

2. V tom okamžiku přeneseme ladičku na svůj processus mastoideus 

(musíme si být jisti, že náš sluch není porušen) a zjistíme, jestli tón slyšíme dále 

či nikoliv. V případě, že tón dále slyšíme, je pak Schwabachova zkouška 

vyšetřovaného zkrácena (= Sch. zkr.), což naznačuje percepční poruchu 

daného ucha. Pokud tón již neslyšíme, Schwabachova zkouška může být v 

normě nebo prodloužená. Je třeba provést zkoušku obráceně, takže dříve 

vyšetříme sebe a potom teprve  nemocného. Prodloužení Schwabachovy 

zkoušky u vyšetřovaného (= Sch prodl.) svědčí o převodní poruše 

stejnostranného ucha.  



3. Prodloužené kostní vedení při Schwabachově zkoušce lze docílit za 

normálních okolností ucpáním zevního zvukovodu, kdy trvá sluchový vjem déle, 

než když zvukovod není blokován.  

Při ucpání obou zvukovodů slyšíme zvuk jen na straně, kde je přiložena ladička.   

  

Hodnocení:  

 

Sluch  Pravé ucho  Levé ucho  

normální – kontrola      

ucpaný levý zvukovod      

ucpaný pravý zvukovod      

oboustranné ucpání 
zvukovodů  

    

  

Závěr:  

 

 

 

 

 

 

 

Zápis výsledků vyšetření sluchu u zdravého jedince 

a) hovorovou řečí a šepotem z určité vzdálenosti   

b) ladičkovými zkouškami 

  

Norma:  
Ladičkové zkoušky: 

   

    P    L  
    →  W  ←  
    +  R  +  
    
  
Hovorová řeč:     

norm.  Sch  norm.  
 

    P    L  

Šepot:  

>6  Vm  >6  
 
 

    P    L  

  
  

>6  Vs  >6  

  
   

 

 

 



B) AUDIOMETRIE 

 

Úvod  

 

Audiometr je tónový generátor, který umožňuje vyšetřit sluchové vjemy při expozici 

čistých tónů bez vyšších harmonických frekvencí při různé intenzitě zvuku, a tak mj. 

zjistit práh sluchového vnímání (tzv. prahová audiometrie – subjektivní 

audiometrie) při vzdušném i kostním (za pomoci speciálních vibrátorů) vedení. Pro 

další rozlišení zvukových vad se používá také nadprahová audiometrie a 

elektrofyziologické retrokochleární vyšetření sluchové dráhy na různých úrovních při 

použití počítačové techniky (objektivní audiometrie). Jde např. o projevy aktivity 

kochley (ECoG – elektrokochleografie – latence do 3 ms), mozkového kmene (BERA 

– brain stem evoked response activity – do 15 ms), středního mozku (MERA – midbrain 

ERA – latence do 100 ms), nebo mozkové kůry (CERA – cortex ERA – latence do 300 

ms). Prodloužená latence je příznakem poruchy přenosu vzruchové aktivity v daném 

místě.   

Při otoakustických emisích (OAE) reagují sluchové receptory v hlemýždi na 

přicházející zvuk slabým kmitáním, zvukem, který lze zaznamenat před uchem velmi 

citlivým mikrofonem. Svědčí pro dobrou funkci vnitřního ucha. Jejich absence naopak 

pro percepční vadu. Hodí se k vyšetření sluchu u malých dětí.   

K podrobnějšímu vyšetření středního ucha se používá např. tympanometrie 

(impedanční audiometrie), která registruje odpor, který klade převodní aparát zvuku 

šířícímu se zevním zvukovodem (tj. tzv. akustický odpor či akustická impedance). 

Tympanometrická křivka poskytuje grafický záznam závislosti převodových vlastností 

bubínku na proměnlivém tlaku vzduchu v zevním zvukovodu. Tympanometrické 

metody poskytují také obraz o funkci m. stapedius, který se při zvucích větší intenzity 

stáhne a omezí tak přívod akustické energie do vnitřního ucha. Tuhost bubínku a tím 

i jeho odpor se tak zvýší.   

  

Prahová audiometrie  

 

V praktických cvičeních používáme jeden z nejjednodušších typů audiometrů 

„screening audiometer MA 11“, (viz obr. 2), který umožňuje vyšetření sluchového 

prahu při několika vybraných frekvencích, ovšem jenom pro vzdušné vedení. Slouží 

orientačnímu vyhledávání (depistáži) sluchových poruch ve větších skupinách 

obyvatelstva, např. zaměstnanců v hlučných provozech. Když zjistíme, že práh pro 

vzdušné vedení je zvýšen při některé frekvenci více než o 20dB, je pro bližší diagnózu 

nutné, aby byly vyšetřeny audiometrické prahové hodnoty též pro vedení kostní na 

diagnostickém, resp. klinickém audiometru, které umožňují i další speciální zkoušky.   

Prahovou křivku sluchu (tj. nulovou izofónu – viz obr. 1) můžeme vyšetřovat akusticky 

přesně definovanými tóny o různé frekvenci (Hz) a intenzitě, resp. velikosti akustického 

tlaku (dB SPL). Při takovém postupu získáme za normálních okolností křivku, která je 

svou konvexitou prohnuta dolů (viz obr. 1) nebo nahoru podle toho, jestli vzrůstající 

decibelové hodnoty jsou značeny od dolního (viz obr. 1.) nebo horního okraje stupnic. 

Výsledek záznamu se označuje jako absolutní práh sluchu.   

Ačkoliv lze absolutní práh sluchu takto měřit v různých akustických pokusech, v 

audiometrii se běžně používá stanovení tzv. relativního sluchového prahu, kdy 



audiometry jsou konstruovány tak, aby prahové hodnoty normálního audiogramu při 

různých tónových frekvencích ležely na přímce. Tyto hodnoty, vycházející z měření 

subjektivního prahu vyšetřeného na mnoha zdravých lidech (minimum audibile) se 

tak liší od údajů získaných přesnými fyzikálními akustickými metodami. Proto na rozdíl 

od těchto postupů (dB SPL) se označují jako dB HL (Hearing Level).   

Úroveň 0 dB HL je v audiogramu vždy vyznačena v jeho horní části. Při zhoršení sluchu 

(vzestup prahu) je v audiometrii patrný pokles křivky (ztrátový audiogram) k vyšším 

decibelovým hodnotám, které udávají o kolik je sluchové vnímání sníženo oproti 

normálu a samozřejmě tím i jak dalece je nutné zvýšit intenzitu zvuku k dosažení 

sluchového prahu při dané frekvenci.   

 

 

 

 
 

 

Obr. 2 Screeningový audiometr Micromate 304 

 

 

  



 
 

 

 

 
 

Obr. 4 Zadní panel audiometru Micromate 304 

Obr. 3 Screeningový audiometr Micromate 304, čelní panel 



Pomůcky: audiometr Micromate 304, sluchátka, formulář audiogramu, vata k ucpání 

zevního zvukovodu.   

  

Provedení:   

1. Zapojte sluchátka (pravé-červené, levé-modré), pacientské tlačítko a 

v případě síťového napájení i síťový adaptér do příslušných konektorů na 

zadním panelu přístroje (viz obr. 4).  

2. Zapněte přístroj stiskem černého tlačítka pro zapínání stimulu (č. 4 -

spínač tónu na obr. 3) na čelním panelu přístroje. Zapnutí je indikováno 

rozsvícením: 20dB, 1 000 Hz a LED Vlevo. 

3. Upevněte prázdný audiogram na kolíčky (č. 5 na obr. 3) 

4. Vyšetřovaný je poučen, aby vždy, když cokoliv uslyší, dal vyšetřujícímu 

znamení pomocí pacientského tlačítka. Vyšetřovaný nemá vidět manipulaci 

vyšetřujícího na desce audiometru.  

5. Přiložení sluchadel – dobré utěsnění.  

6. Zpravidla se vyšetřuje nejdříve levé ucho.  

7. Začínáme expozicí tónu 1 000 Hz nejnižší intenzity a zaznamenáme při 

použití spínače tónu (č. 4 na obr. 3) úroveň dB, kdy ho vyšetřovaný právě uslyší. 

Přerušovaným stlačením spínače tónu generujeme krátké pulsy dlouhé asi 1-2 

sekundy. Intenzita tónu se mění černým točítkem (č. 1 na obr. 3), každý krok 

točítka zvýší nebo sníží intenzitu o 5 dB. Vyšetření několikrát zopakujeme a 

nejnižší hodnotu zaznamenáme do audiogramu.   

8. Pak postupujeme stejně při vyšetřování ostatních frekvencí v těchto 

krocích:  1 000 – 2 000 – 4 000 – 6 000 – 3 000 – 500 – 250 – 125 Hz, a spojením 

těchto údajů úsečkami zhotovíme audiogram.  Ke zvýšení či snížení frekvence 

slouží dvě tlačítka (č. 2 a 3 na obr. 3). Frekvence se mění před zapnutím tónu. 

9. Obdobně je vyšetřeno druhé ucho.  

10. Práh sluchu u obou uší testujeme rovněž při uzavřených zevních 

zvukovodech.   

11. Dosažené údaje konfrontujeme s výsledky ladičkových zkoušek a 

zkoušek řečí, z čehož stanovíme ev. typ sluchové vady.  

  

  

Hodnocení:   

  

  

Závěr:  

  

 

 

 

Jméno:                                                   Kruh:                          Skupina:  A   B   C   D 
 

Datum:                                                   Podpis vyučujícího:                                                                                                                                                            

 


