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I. Úvod
Pro téma své diplomové práce, která se zabývá komparativní anatomií a fysiologií lidského a
zvířecího ucha, jsem se rozhodl z několika důvodů. Především je to můj dlouholetý zájem
o morfologické obory, a v nemenší míře i o přírodu jako celek. V následujících kapitolách se
za pomocí literatury pokouším nastínit stavbu a funkci statického a akustického aparátu
u jednotlivých tříd obratlovců. Vzhledem k fylogenetickým souvislostem se první dvě
kapitoly zabývají bezobratlými, u kterých se již dávno před vývojem vlastního
statoakustického ústrojí vytvořily orgány umožňující orientaci v prostoru a později schopné
vnímat vibrace působené zvukem. V dalších kapitolách je popsána anatomie a fysiologie ucha
ryb, obojživelníků, plazů, ptáků a savců, se zřetelem na vývoj akustického aparátu, neboť
statický aparát se od třídy ryb vyskytuje prakticky v nezměněném stavu ve vývojové linii až
k člověku. V kapitolách o rybách a obojživelnících jsou dále popsány specifické
mechanoreceptory, tvořící postranní smyslovou linii. Ta zastupovala u primárně vodních
obratlovců sluch a umožňovala vnímat zvukové vibrace přenášené kapalinou u živočichů
nemajících ještě speciální sluchové orgány. Vzhledem ke stejnému embryonálnímu původu a
inervaci lze právě postranní smyslovou linii považovat za předchůdce statoakustického
orgánu. V kapitolách o ptácích a savcích je následně popsána i specializovaná forma vysílání
a přijímání vysokofrekvenčních zvukových vln – echolokace.
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II. Žahavci (Cnidaria)
Schopnost vnímání polohy a primitivní statický aparát se objevil již u živočichů se dvěma
zárodečnými listy (Diblastica).
Žahavci mají schopnost vnímání polohy a pohybu těla pomocí tzv. statocyst. Jsou to
váčkovité orgány, jejichž dutina má na svém vnitřním povrchu políčko senzorických buněk
zvaných makula. Tyto buňky jsou citlivé na dotek a tlak (mechanoreceptory). Dutina
statocysty je vyplněná tekutinou. Tato dutina komunikuje s vnějším prostředím a tekutinou je
proto mořská voda. Uvnitř je sekundárně vytvořen jeden či více statolitů, což jsou zrnka
tvořená anorganickou substancí (nejčastěji CaCO3 či písek). Statolit irituje svým pohybem
vlivem gravitace cilie smyslového epitelu a díky tomu je živočich prostřednictvím své
nervové soustavy informován o své poloze.
Od obecného schematu statocysty existují různé odchylky. Ty spočívají například
v tom, že funkci statolitu přebírá vzduchová bublina či kapka melaninu (taktéž lehčí než
voda), která pak samozřejmě dráždí cilie smyslového epitelu na kontralaterální straně
působení gravitace.
Tato zařízení jsou citlivá na lineární zrychlení nebo směr gravitace, zajišťují tedy
statickou rovnováhu. Statocystu ve funkci gravireceptoru nalezneme s výjimkou hmyzu
u všech bezobratlých živočichů.

Schema struktury statocysty. Podle
Brusca a Brusca. Z Ročka (2002)
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III. Členovci (Arthropoda)
Poprvé se schopnost vnímat zvukové vlnění objevila u členovců. Sluchové orgány hmyzu se
podstatně liší od sluchových orgánů obratlovců a to jak anatomií, tak fysiologií.
Hmyz je schopen vnímat zvuk v zásadě dvěma způsoby:

1) Netympanální recepce
a) pomocí trichoidních senzál: je to primitivní forma vnímání vibrací způsobených zvuky.
Patří sem například thorakalní chlupy housenek. Ty vnímají zvuky o frekvenci 150 Hz a
fungují pouze na krátkou vzdálenost. U vodních živočichů, vybavených tímto typem
recepce, jsou senzály drážděny díky viskosnějšímu prostředí i na větší vzdálenosti. Tak
tomu je například u vodních ploštic.
b) Pomocí chordotonálních orgánů: jsou to strunovité útvary napjaté napříč tělními
dutinami, které jsou svými konci připevněny na vnitřní plochy ohebných částí kutikuly.
Kromě vlastních smyslových buněk obsahují řadu buněk podpůrných a krycích, které
zajišťují a zefektivňují činnost ústrojí. Celou strukturu tohoto ústrojí označujeme jako
skolopidium. Chordotonální orgány se nejčastěji vyskytují v článcích tykadel, končetin
nebo baze křídel.

2) Tympanální recepce
Je zajištěna orgány, které se skládají z bubínku, rezonátoru a sluchových buněk. Bubínek
je vyvinut v podobě tenké blány napjaté na chitinózním rámečku. Tento celek je umístěn
na dně krátké chodby. Rezonátor představuje vakovité rozšíření vzdušnice, na kterou
bubínek naléhá. Mezi bubínkem a rezonátorem jsou umístěné smyslové buňky
(skolopophory) v crista acustica. Zvukové vlny způsobují vibrace blány, které jsou
skolopophory registrovány. Tympanální orgány se vyskytují především u hmyzu, který
má schopnost vyluzovat nějaké zvuky. Především se jedná o rovnokřídlé (Orthoptera).
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Tyto orgány vnímají zvuky o frekvenci od 1,5 do 19 Hz, a jejich umístění se značně liší.
Vyskytují se na holeni prvního páru končetin, na prvním článku zadečku, či tykadlech.
U některých druhů hmyzu (například u kudlanky nábožné) existuje i schopnost vnímat
ultrazvukové vlny až do hodnoty 100 kHz.
Všeobecně lze konstatovat, že produkce zvuku a s ní spojené sluchové vnímání souvisí
u hmyzu především s rozmnožováním.

Schéma rovnovážného ústroje
bezobratlých:
1. Zkrácené tykadlo
2. Otevřená statocysta
a. Statolit
b. Smyslové buňky
c. Ektoderm
d. Entoderm
Z Rosypala (1987)

Chordotonální ústrojí larvy komára

a. Kutikula
b. Hypodermis
c. Smyslové buňky
d. Čípky smyslových buněk
e. Krycí buňky
f. Nerv
g. Napínací sval
Z Rosypala (1987)
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IV. Ryby (Pisces)
Ustrojí sluchu u ryb je spojeno s ústrojím rovnováhy ve statoakustický orgán. Ten je
podstatně jednoduší než u vyšších obratlovců, neboť je tvořen pouze vnitřním uchem. Ucho
vnější a střední se dosud nevyskytuje.

Anatomie
Statoakustický orgán u ryb je vyvinut v podobě párového blanitého labyrintu umístěného
v otickém pouzdru lebky. Je tvořen uzavřenou soustavou kanálků a váčků, která je vyplněna
endolymfou.
Blanitý labyrint je tvořen dvěma váčky zvanými utrikulus a sakulus, z nichž vybíhá
tenká trubice (ductus endolymphaticus) do lebeční schránky, kde se pod dura mater rozšiřuje
v různě objemný saccus endolymphaticus. V sakulu i utrikulu je rozsáhlý okrsek obrveného
smyslového epitelu (macula utriculi na bazi utriculu a macula sacculi na svislé mediální stěně
sakulu). Z baze tohoto epitelu vybíhají sensitivní vlákna VIII. hlavového nervu
(n. statoacusticus). Z baze sakulu vybíhá třetí váček (lagena), na jehož vnitřní straně je
vytvořena macula lagenae. V utrikulu, sakulu a často i v lageně jsou vytvořeny konkrementy
uhličitanu vápenatého (otolity), které mají stejnou funkci jako statocysty u bezobratlých.
Z utriculu vybíhají tři polokružní kanálky (duktus semicircularis anterior, posterior et
lateralis), které jsou vůči sobě navzájem kolmé. Každý z těchto kanálků je na konci rozšířen
v ampulu, a na stěně má prominující hřeben smyslového epitelu (crista ampullaris). Konce brv
tohoto epitelu jsou navzájem spojeny vrstvou gelatinosní hmoty, takže se pohybují jako celek.
U mihulí a jejich vymřelých příbuzných jsou přítomny pouze dva polokruhovité kanálky
vybíhající dorsálně ze zvláštního systému uvnitř obrvených váčků, a u sliznatek je tento kanál
pouze jeden.
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Blanitý labyrint mihule (nahoře) a ryby. Podle
Weicherta, Adamse a Eddyho. Z Ročka
(2002)

Fyziologie
Ryby neslyší v pravém slova smyslu, ale dokonale vnímají otřesy a chvění vody. Vzhledem
k faktu, že nemají vnější ani střední ucho, musí zvukové vlny proniknout k uchu vnitřnímu
přes lebeční kosti. Chvění se přenáší na otolity, jež dráždí smyslové buňky v macula lagenae
(a pravděpodobně i smyslové buňky v sakulu). Dále je zvuk přenášen VIII. hlavovým nervem
(n. statoacusticus) do centrální nervové soustavy. Pokusy bylo prokázáno, že po operativním
odstranění spodní části labyrintu, tj. lagény a sakulu, zmizí schopnost vnímat tóny o vyšším
kmitočtu, omezí se částečně vjem tónů o středním kmitočtu, avšak zůstává téměř v plném
rozsahu zachováno vnímání tónů o nízkém kmitočtu, tj. velmi hlubokých. Naopak při zbavení
ryby utrikulu a polokružních chodeb není sluchové vnímání postiženo a omezeno. Rozsah
vnímaných frekvencí se liší čeleď od čeledi. Například úhoř vnímá zvuky o frekvenci 35 až
600 Hz, většina kaprovitých ryb mezi 60 Hz a 5 kHz, střevle od 16 do 18 kHz.
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U některých druhů ryb (z čeledí kaprovitých a sumcovitých) je recepce zvukových vln
zesílena pomocí Weberova aparátu. To je soustava přeměněných prvních čtyř obratlů a žeber,
umožňující přenos vibrací z plynového měchýře na perilymfu vnitřního ucha. Měchýř tak
funguje jako rezonátor, a ryby vybavené tímto aparátem mají oproti ostatním výborný sluch.
Další možností zesílení zvuku je přímé napojení plovacího měchýře na perilymfatický vak
pomocí trubičkových vychlípenin.
Vnitřní ucho slouží zároveň jako orgán statický. V menší míře informují ryby o poloze
v prostoru posuny otolitů v utrikulu, sakulu a zanedbatelně i v lagéně (podobně jako
statocysty bezobratlých). Toto zařízení je citlivé na lineární zrychlení nebo směr gravitace,
zajišťuje tedy statickou rovnováhu. K registraci pohybu a jeho změn (co se týče směru a
zrychlení) slouží však tři polokruhovité chodby (ductus semicircularis anterior, posterior et
lateralis). Ke změně registrace polohy dochází na podkladě dráždění smyslového epitelu
v crista ampularis pomocí pohybu endolymfy. Tyto orgány detekují rotační zrychlení a
zajišťují dynamickou rovnováhu. Na udržování rovnováhy se podílí rovněž plovací měchýř.

Postranní smyslová linie
U ryb se vyjma statoakustického ústrojí vyskytuje i další orgán schopný vnímat
nízkofrekvenční vibrace šířené vodou. Je jím proudový orgán zvaný postraní čára. Skládá se
ze dvou, po bocích těla probíhajících kanálků, které se na hlavovém konci větví ve složitý
labyrint chodbiček. Navenek tyto kanálky vyúsťují krátkými vývody, kterými do nich vtéká
voda. Základem postraní čáry jsou neuromasty. Každý je tvořen skupinou smyslových buněk
s vláskovými výběžky, které jsou obaleny vrstvou rosolovité hmoty zvanou kupula. Vodní
proud ohýbá vlásky smyslových buněk čímž dochází k dráždění X. hlavového nervu
(n. vagus)-tak je tomu v případě dráždění bočních kanálků, či V. a VII. hlavového nervu
(n. trigeminus et facialis) v případě dráždění hlavového labyrintu. Ryba si díky tomuto smyslu
uvědomuje polohu těla v proudu, zjišťuje překážky, je informována o kořisti atp.
Z vývojového hlediska je důležité, že neuromasty proudového orgánu jsou velmi
podobné smyslovým buňkám vnitřního ucha a lze tedy statoakustický orgán suchozemských
obratlovců považovat za část postraní smyslové linie zanořené pod povrch těla.
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V. Obojživelníci (Amphibia)
Sluchový aparát obojživelníků je mezi obratlovci unikátem. Dokáže totiž zpracovávat jak
vlnění přenášené vzduchem, tak i vibrace přenášené substrátem.

Anatomie
Ucho obojživelníků se stejně jako u jiných skupin obratlovců skládá ze tří hlavních částí:
a)

Vnější ucho (auris externa)

Vnější ucho je tvořeno bubínkem, který zachycuje vzduchem šířené vlnění. Většina žab
má bubínek zřetelně vyvinutý jako tenkou membránu napnutou přes chrupavčitý kroužek.
Jedinou výjimkou jsou skokani rodu Amolops, u nichž je bubínek zanořen pod povrch
hlavy a uložen na dně primitivního zvukovodu. Některým žabám, všem ocasatým
obojživelníkům a červorům chrupavčitý kroužek chybí a bubínek není diferencován.

b)

Střední ucho (auris media)

Střední ucho neboli bubínková dutina je vyvinuta pouze u žab. V ní existuje jediná
sluchová kůstka – kolumela (columella). Ta přenáší vibrace z bubínkové membrány na
membránu kryjící oválné okénko (fenestra ovalis), které odděluje střední a vnitřní ucho.
Kolumela má rozšířený proximální konec proti membráně oválného okénka, tedy
v prostoru, o nějž se dělí s operkulem, který je součástí systému přenášejícího vibrace
substrátu do vnitřního ucha. U druhů bez bubínku může být kolumela redukována či zcela
chybět. Eustachova trubice mezi středním uchem a hltanem vyrovnává tlak mezi oběma
stranami bubínkové dutiny. U červorů kolumela artikuluje s kostí čtvercovou
(os quadratum) a proximálně srůstá s operkulem. U larev ocasatých obojživelníků
kolumela artikuluje distálně s kostí šupinatou (os squamosum), u dospělců je spojení
variabilní.
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c)

Vnitřní ucho (auris interna)

Vnitřní ucho se nachází uvnitř sluchové kapsule. Labyrint se skládá z perilymfatického a
endolymfatického systému. Hlavní částí perilymfatického systému je velká nádržka (cisterna),
na niž nasedá operkulum a kolumela v oválném okénku. Kanálkem je spojen
s perilymfatickým vakem neurocrania. Větve tohoto kanálku přiléhají k oběma smyslovým
komorám endolymfatického systému.
Endolymfatický systém se skládá ze smyslových orgánů vnitřního ucha. Základ
systému tvoří dvě velké komory, dorzální utrikulus a ventrální sakulus. Lagena je váček na
posteroventrálním povrchu sakula. Dalšími dvěmi výchlipkami sakula jsou dorzální komůrka
s papilla amphibiorum a ventrální s papilla basilaris. Tři polokružní chodby (dvě ventrální a
jedna horizontální) vstupují do utrikula přes ampuly se smyslovými buňkami. Také
endolymfatický systém je kanálkem spojem s endolymfatickým vakem v neurokraniu, jehož
struktura je u obojživelníků velmi rozmanitá.
Neuroepitelium vnitřního ucha se nachází v přesně definovaných oblastech a je
inervováno osmým hlavovým nervem (n.statoacusticus). Oblast neuroepitelia v utrikulu
nazýváme papilla amphibiorum (ta je unikátním znakem obojživelníků), oblast v sakulu se
jmenuje papilla basilaris. Ta se vyskytuje u všech tří recentních řádů obojživelníků,
u některých ocasatých je však redukována, a zcela chybí všem druhům čeledí Proteidae,
Sirenidae, Plethodontidae a některým druhům čeledi Salamandridae. Také papilla
amphibiorum se nachází ve všech skupinách. U ocasatých obojživelníků a červorů je tvořena
jedinou oblastí smyslových buněk, zatímco u žab se skládá ze dvou oblastí.

Schema ucha skokana Rana
cetesbiana.
Z Frishkopfa a Goldsteina (1963).

Fyziologie
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Schema sluchového aparátu žab.
Plné šipky označují přenos zvuku pod
1000 Hz přes operkulum, prázdné
šipky nad 1000 Hz přes kolumelu.
Z Duellmana a Trueba (1994).

Fysiologie
Funkce vnitřního ucha je intenzivně studována zejména u žab. Jeho hlavním úkolem je přenos
vibrací z vnějšího prostředí do mozku. Stereocilie inervovaných smyslových buněk jsou
stimulovány pohybem kapaliny perilymfatického a endolymfatického systému. Perilymfatická
kapalina je mobilizována vibracemi operkula přes membránu fenestra ovalis. Tyto vibrace
pocházejí ze substrátu a jsou přenášeny z povrchu na operkulum pomocí operkulárních svalů
mezi lopatkovým pletencem a operkulem. Styk s podkladem může být zajištěn také přes
spodní čelist a os squamosum, artikulující se sluchovými kůstkami. Touto cestou se přenáší
hlavně zvuky s frekvencí pod 1000 Hz. Tímto způsobem přijímají zvuky také ocasatí
obojživelníci, kteří reagují na nízkofrekvenční zvuky (desítky až stovky Hz), a to hlavně na
jejich změny.
U většiny žab je zvuk šířený vzduchem přenášen přes bubínek a kolumelu
na membránu oválného okénka. Citlivost celého systému roste se vzrůstajícím poměrem mezi
velikostí bubínkové membrány a oválného okénka. Oscilace z perilymfatického do
endolymfatického systému jsou přenášeny přes společné membrány (u žab i přes kruhové
okénko).
Smyslové receptory ve vnitřním uchu všech obojživelníků jsou citlivé vůči
seizmickým vibracím, u žab navíc také k širokému rozpětí frekvencí vzdušného vlnění.
Sensitivita ocasatých obojživelníků leží mezi 20 až 450 Hz.
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Zvuky přenášené vzduchem jsou transmitovány přes bubínek a kolumelu do vnitřního
ucha, v němž mobilizace kapaliny v obou systémech vyvolává pohyb krycích membrán a
stereocilií smyslových buněk receptorových oblastí. Receptory těchto oblastí jsou citlivé
k různým frekvencím. U většiny žab jsou patrně receptory v sakulu nejcitlivější v oblasti 20
až 150 Hz (tedy k vibracím substrátu). Papilla amphibiorum nejlépe reaguje na vlnění o
frekvenci 100 až 1000 Hz, papilla basilaris mezi 1000 a 5000 Hz.
U některých druhů žab byl zjištěn další způsob recepce. Tyto žáby mají na zvuk
citlivou také kůži na bocích v oblasti plicních vaků. Vibrace kůže jsou přes plíce a ústní
dutinu přenášeny na bubínek a dále již klasickou cestou přes kolumelu do vnitřního ucha.
Žáby navíc mohou pomocí antagonisticky pracujících svalů středního ucha,
upínajících se na kolumelu a operkulum (m. opercularis a m. columellaris), do značné míry
kontrolovat příjem zvuku. Jde zřejmě o adaptaci, která chrání vnitřní ucho před nadměrným
hlukem.
Celý systém vnitřního ucho však neslouží pouze k recepci vibrací z vnějšího prostředí,
ale je také zdrojem informací o poloze těla (statický systém), k čemuž slouží řada
kalcifikovaných otolitů v blízkosti všech smyslových oblastí ucha.

Proudový orgán
Taktéž

u

obojživelníků

je

vytvořen proudový orgán. Má na starosti vnímání

nízkofrekvenčních vibrací, které se šíří vodou, vnímání proudění vody a rozdílů jejího tlaku.
Ze čtvernožců jsou jediní takto vybaveni. Během vývoje nevznikl ani u druhotně vodních
plazů a savců. Tento orgán je tvořen nervovými buňkami neuromasty, které jsou vnořeny do
pokožky ve váčcích či kanálcích. Netvoří postranní čáru jako u ryb. Plně je vytvořen u larev a
většiny vodních obojživelníků. Suchozemské formy jej nemají nebo je u nich redukovaný.
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VI. Plazi (Reptilia)
U plazů pokračuje vývoj blanitého labyrintu a hlavně protáhlé lageny, která obsahuje mnohem
více akustických smyslových buněk, nežli tomu je u obojživelníků. Hadi (Ophidia) a pahadi
(Amphisbaenia) mají redukované střední ucho, zatímco u ostatních je dobře vyvinuté, včetně
sluchové kůstky kolumely.

Anatomie
Plazí ucho je tvořeno třemi částmi:
a)

vnější ucho (auris externa)

U některých plazů (krokodýli a někteří ještěři) jsou již vytvořeny základy vnějšího ucha
v podobě krátkého zevního zvukovodu. Bubínek je většinou chráněn kůží, svalovinou či je
volný.

b) střední ucho (auris media)

Je tvořeno bubínkovou dutinou (cavum tympani), která obsahuje jednu sluchovou kůstku –
kolumelu. Ta přenáší vibrace z bubínkové membrány na membránu kryjící oválné okénko
(fenestra ovalis), které odděluje střední a vnitřní ucho. Je vytvořena Eustachova trubice mezi
středním uchem a hltanem, která vyrovnává tlak mezi oběma strany bubínkové dutiny.

c) vnitřní ucho (auris interna)
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Vnitřní ucho se nachází uvnitř sluchové kapsule. Labyrint se skládá z perilymfatického a
endolymfatického systému. Hlavní částí perilymfatického systému je velká nádržka (cisterna),
na niž nasedá kolumela v oválném okénku. Kanálkem je spojena s perilymfatickým vakem
neurocrania. Větve tohoto kanálku přiléhají k oběma smyslovým komorám endolymfatického
systému.
Endolymfatický systém se skládá ze smyslových orgánů vnitřního ucha. Základ
systému tvoří dva velké váčky, ventrální sakulus a dorsální utrikulus . Uvnitř každého váčku
je sensitivní políčko (macula sacculi et utriculi). Každá z nich obsahuje smyslové buňky
s dlouhými vlásky, na kterých je vrstva gelatinózní hmoty s drobnými otolity. Z předsíně
vystupují tři polokruhovité chodby (canalis semicircularis anterior, posterior et lateralis), které
jsou si navzájem kolmé. Každá z nich je při svém odstupu rozšířena v ampullu. V nich jsou
umístěny sensitivní hrany (cristae ampullares), v nichž jsou přítomny smyslové řasinkové
buňky, které jsou na povrchu kryté gelatinózní hmotou bez otologů. Lagena (která je na
rozdíl od obojživelníků již značně protáhlejší) je výchlipka na posteroventrálním povrchu
sakula, obsahující vlastní sídlo sluchové recepce – papilla basilaris (vedle rudimentárního
políčka macula lagenae).

Střední ucho plaza na příčném řezu.
Podle Romera. Z Ročka (2002).
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Fysiologie
Sluch plazů všeobecně není moc dobrý. U hadů a pahadů nenajdeme zevní sluchové orgány
ani Eustachovu trubici. Mají pouze pozůstatek středního ucha a malou kolumelu, která přenáší
vibrace do vnitřního ucha. Z toho vyplývá, že nemohou vnímat zvuk, jak ho známe, ale jen
vibrace z něj vzniklé. Přenos vibrací do vnitřního ucha se děje pouze za předpokladu, že
spodní čelist je v přímém kontaktu s podložkou. Vibrace podkladu jsou předávány na
kolumelu z quadrata, jež je součástí kloubního spojení spodní čelisti s vlastní lebkou. Takto
vnímají vlnění o frekvenci 50 až 1000 Hz. Pravděpodobně jsou ovšem schopni vnímat i
vzdušné vibrace, ale pouze v rozpětí 100 až 700 Hz s optimem okolo 300 Hz. Ostatní plazi
slyší podstatně lépe, ale i pro ně platí, že především v rozsahu nízkých frekvencí. To platí
především o krokodýlech, želvách a některých ještěrech
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VII. Ptáci (Aves)
U ptáků je statoakustické ústrojí dobře vyvinuté. Vnitřní ucho ptáků a savců se liší jen tvarem
lageny, v jejímž kanálu je smyslový epitel odpovídající Cortiho orgánu u savců. Ve středním
uchu je, stejně jako u plazů, jedna sluchová kůstka – kolumela. Vnější ucho je vytvořeno ve
formě krátkého zevního zvukovodu.

Anatomie
a) Vnější ucho (auris externa)
Zpravidla zcela chybí nebo je u některých druhů naznačeno buď nízkou kožní řasou, nebo
věncem jemného peří, které obklopuje vyústění zevního zvukovodu. Ve sliznici, která jej
vystýlá, jsou přítomny tubuloalveolární mazové žlázy. Vazivový bubínek (membrana
tympani) není rozepjat v kostěném prstenci, ale upíná se přímo na lebeční kosti. U holubů a
hrabavých je chráněn kožní řasou postavenou napříč.

b) Střední ucho (auris media)
Střední ucho neboli dutina bubínková (cavum tympani) tvoří nepravidelně ohraničenou
dutinu, která komunikuje s pneumatickými dutinkami okolních kostí hlavy. Je přítomna
Eustachova trubice (tuba auditiva), která má při svém vzniku ze středního ucha stěnu
kostěnou, a v dalším průběhu je blanitá. Vystupuje ze dna středoušní dutiny šikmo
ventromediálním směrem. Na ventrálních koncích se obě tuby spojují a vyúsťují společně
protáhlou štěrbinou na stropě dutiny hltanové. Ze sluchových kůstek je u ptáků vyvinuta
pouze kolumela. Její mediální rozšířený konec se vkládá do předsíňového okénka (fenestra
ovalis). Na její laterální konec nasedají dva chrupavčité výběžky komunikující s bubínkem.
Bubínek je v klidovém stavu vyklenut do zvukovodu.
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c) Vnitřní ucho (auris interna)
Je složeno z kostěného bludiště (labyrinthus osseus), v němž je uloženo bludiště blanité
(labyrinthus membranaceus). Mezi oběma labyrinty vznikají štěrbiny vyplněné perilymfou.
Perilymfatické prostory komunikují prostřednictvím předsíňového akvaduktu (aquaeductus
vestibuli) s dutinou lebeční, respektive se subdurálními prostory. Blanitý labyrint je zřetelně
rozdělen v ústrojí sluchové a statické. Akustické ústrojí tvoří hlemýžď, který má u ptáků
zvenčí válečkovitý tvar a zduřuje při svém vrcholu – lagena. Uvnitř hlemýždě se nachází
centrální cívka (modiolus) a kolem ní několik závitů (ductus cochlearis). Hlemýžď má tvar
dvakrát zakřivený, a to tak, že oboustranné lageny pravého a levého ucha hledí směrem
k sobě.
Dorsálně od ductus cochlearis je uloženo předsíňové schodiště (scala vestibuli). Mezi
ním a duktem se nachází regmentum vasculosum, z něhož vychází do duktu četné cévnaté
řasy. Ventrálně od duktu je uloženo schodiště bubínkové (scala tympani). Mezi ním a ductus
cochlearis je rozepjata membrana basillaris. V její gelatinózní hmotě probíhají šikmo
rozepjaté vláskové buňky, jejichž počet je daleko menší než u savců. Při začátku membrana
basillaris jsou tato vlákénka 0,28 mm a v blízkosti lageny 0,5 mm dlouhá. Na dorsální ploše
basilární membrány je uložena sluchová papila, odpovídající Cortiho orgánu u savců.
Obsahuje velké množství vláskových buněk, krytých pomocí membrana tectoria. Z nich
dochází prostřednictvím VIII. hlavového nervu k přenosu signálu do centrální nervové
soustavy.
Rozšířený konec hlemýždě označovaný jako lagena má chrupavčitý obal a je vybaven
papilla acustica lagenae, který má obdobnou stavbu jako Cortiho orgán. Chybí však
membrana tectoria a místo ní je vyvinuta nad vláskovými buňkami homogenní blanka, krytá
vrstvou drobných otolitů.
Ústrojí statické je tvořeno předsíní (vestibulum) s třemi polokruhovitými chodbami.
Vestibulum tvoří dva váčky: sakulus (je malý a protáhlý) a utrikulus (je větší a oválného
tvaru). Uvnitř každého váčku je sensitivní políčko (macula sacculi et utriculi). Každá z nich
obsahuje smyslové buňky s dlouhými vlásky, na kterých je vrstva gelatinózní hmoty
s drobnými otolity. Z předsíně vystupují tři polokruhovité chodby (canalis semicircularis
anterior, posterior et lateralis), které jsou si navzájem kolmé. Každá z nich je při svém
odstupu rozšířena v ampullu. V nich jsou umístěny sensitivní hrany (cristae ampullares),
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v nichž jsou přítomny smyslové řasinkové buňky, které jsou na povrchu kryté gelatinózní
hmotou bez otolitů.
Blanitý labyrint ptáka.
Dle Romera a Parsonse. Z Ročka (2002)

Fysiologie
Ptáci slyší přibližně v tomtéž rozsahu jako člověk, hůře však vnímají nízké frekvence. Ptáci
mají absolutní sluch a podobně jako u zrakových vjemů předstihují člověka i v časovém
rozlišování jednotlivých signálů. Jejich rozlišovací schopnost je obecně asi desetkrát
výkonnější. Tato vlastnost je důležitá zejména pro přesné určení směru odkud zvuk přichází.
Díky dokonalému sluchu dovedou ptáci poznávat druhé jedince podle harmonických tónů.
Spolu s výbornou hudební pamětí je to předpoklad k zapamatování jak hlasu vlastního druhu,
tak i cizích hlasů – někteří ptáci skvěle napodobují.
Vynikající sluch mezi ptáky mají bezesporu sovy. Tato jejich vlastnost je mimo jiné
dána i tím, že jako jediné mezi ptáky mají jakési ušní boltce tvořené kožními záhyby
obklopenými peřím. Peří na hlavě sovy je uspořádáno tak, že zvuk směřuje k ušním otvorům,
umístěným nesouměrně po stranách hlavy, což sově pomáhá při zaměřování sluchu. Dovedou
vnímat i zvuky intenzitou neslyšné pro člověka, například hlodavce pohybujícího se pod
vrstvou ledu..
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Echolokace
Nejméně dva druhy ptáků – salangana (Asie, Austrálie) a guakaro jeskynní (tropy Jižní
Ameriky) – používají pro orientaci v temných jeskyních, kde hnízdí, echolokaci. Tito ptáci
vydávají slabé luskavé zvuky o frekvenci 7 kHz. Zvuk se odráží od stěn a ptáci jej zachycují
ušima.

22

VII. Savci (Mammalia)
U savců se vyvinulo nejdokonalejší ucho. Zevní ucho je kromě zvukovodu tvořeno i boltcem,
střední ucho obsahuje tři sluchové kůstky, a ve vnitřním uchu je mnohonásobně stočená
lagena zvaná hlemýžď (cochlea), uvnitř které je vlastní analyzátor zvuku – Cortiho orgán.

Anatomie
a) Vnější ucho (auris externa)
Zevní ucho je tvořeno boltcem a zvukovodem. Podkladem boltce je elastická chrupavka
pokrytá kůží. Boltec má svůj charakteristický reliéf, velikost a tvar, lišící se druh od druhu.
Zvukovod je esovitě zahnutá trubice oválného průřezu, různé délky (u člověka asi 22 mm),
tvořená v laterální části chrupavkou, a v mediální části kostí. V chrupavčité části zvukovodu
jsou chloupky a žlázky, z nichž ceruminózní žlázky jsou modifikovanými žlázkami potními.
Ty produkují ušní maz (cerumen). Ušní boltce jsou u některých savců ovládány pomocí
sedmnácti svalů, které umožňují jejich natáčení. U člověka jsou tyto svaly rudimentální.

b) Střední ucho (auris media)
Bubínek je oválnou blanou předělující zevní a střední ucho. Má dvě části: pars tensa a pars
flaccida. Pars tensa má tři vrstvy: zevní epidermální, střední vazivovou, a vnitřní epiteliální, a
je po svém obvodu lemován fibrocartilaginosním prstencem. Při okraji horní části bubínku je
trojúhelníková ploška, kde prakticky chybí vazivo i anulus a nazývá se pars flaccida.
Vazivová vrstva bubínku má vlákna zevně uspořádaná paprsčitě, a uvnitř cirkulárně.
Do vaziva je v dlouhé ose bubínku zakotvena rukojeť kladívka s krátkým výběžkem, které se
na bubínku rýsují jako stria a prominentia mallearis.
Dutina středoušní (cavum tympani) je hlavní částí středního ucha. Do střední části
dutiny bubínkové (mesotympanum) se vpředu otevírá Eustachova trubice ústící do boční
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stěny nosohltanu. Horní část dutiny bubínkové pokračuje dorsálně do antra bradavkového
výběžku. V dutině středoušní jsou tři sluchové kůstky: kladívko, kovadlinka a třmínek, tvořící
řetěz spojený klouby a zavěšený jemnými vazy ke stěnám dutiny nadbubínkové. Hlavička
kladívka a tělo kovadlinky jsou uloženy v epitympanu, ostatní části jsou v mezotympanu.
Třmínek je svojí ploténkou syndesmoticky spojen s okrajem oválného okénka, které
představuje vstup do vnitřního ucha. Výstup z hlemýždě je kaudálněji v jamce okrouhlého
okénka, uzavřeného jemnou blankou. Ve středouší jsou dále dva svaly, jejichž úkolem je
regulovat napětí soustavy bubínku a sluchových kůstek. Jsou to m. tensor tympani, upínající
se na rukojeť kladívka, a m. stapedius, upínající se na krček třmínku. Dutina bubínková a
sklípkový

systém

jsou

vyplněny

vzduchem.

Cévní

zásobení

středouší

přichází

z konečných větví a. carotis ext. a vrací se do v. jugularis int. Sensitivní inervace je zajištěna
V., VII., IX. a X. hlavovým nervem.

c) Vnitřní ucho (auris interna)
Vnitřní ucho je uloženo v kostěném labyrintu kosti skalní. Z vestibula labyrintu se odvíjejí tři
polokruhovité kanálky a hlemýžď. Blanitý labyrint je uvnitř kostěného a je tvořen utrikulem,
sakulem, třemi polokruhovitými kanálky a ductus cochlearis (u člověka má 2 a ¾ závitu).
Mezi blanitým a kostěným labyrintem je prostor s perilymfou, uvnitř blanitého labyrintu je
endolymfa.

Perilymfatický

Endolymfatické

tekutiny

prostor
jsou

má

spojeny

spojení

se

kanálkem

subarachnoideálním

prostorem.

s váčkem

et

(ductus

saccus

endolymphaticus), který je uložen mezi oběma listy dura mater na zadní stěně kosti skalní.
Ductus cochlearis trojúhelníkovitého průřezu je Reissnerovou membránou oddělen
od perilymfatické scala vestibuli. Spodinu ductus cochlearis tvoří lamina basilaris, pod kterou
je scala tympani. Obě scali se spojují na vrcholu hlemýždě. Lamina basilaris je tvořena napříč
uspořádanými vazivovými vlákny, které jsou v bazálním závitu nejkratší a ve vrcholovém
závitu nejdelší. Na lamina basilaris leží Cortiho orgán, sloužící k přeměně zvukových vln na
nervové impulzy. Skládá se z několika řad (u člověka tří až čtyř) zevních vláskových buněk,
které jsou zesilovači zvuků pro jednu řadu vnitřních vláskových buněk, která je vlastním
receptorem. Ty mezi sebou uzavírají další prostory obsahující derivát perilymfy. Jsou zde
přítomny i buňky podpůrné a vše je překryto tektoriální membránou, která je v kontaktu
s vlásky smyslových buněk. Zevní stěna ductus cochlearis je tvořena stria vascularis, kde
probíhá sekrece endolymfy. Střed hlemýždě je tvořen kostěným modiolem, v němž jsou
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uloženy bipolární gangliové buňky, jejichž periferní vlákna sahají k smyslovému epitelu (95%
směřuje k vnitřním vláskovým buňkám). Centrální vlákna konstituují sluchovou část n. VII.
V rovnovážných váčcích jsou uložena smyslová políčka. Macula utriculi je
orientována horizontálně, macula saculi vertikálně. Jejich smyslový epitel má na povrchu
osinky zalité gelatinózní hmotou, v níž jsou zanořeny kalcitové statokonie. V ampulách
polokruhovitých chodbiček jsou smyslové hřebínky (cristae ampulares). Jsou pokryty
smyslovým epitelem s vlasovitými řasinkami, obalenými rosolem. Řasinky se ohýbají tlakem
endolymfy. Ze sensitivních buněk vycházejí periferní dendrity gangliových buněk, které se
sbíhají do ganglia ve vnitřním zvukovodu a odtud pokračují jako vestibulární část n. VIII.
Vnitřní zvukovod je kanál v pyramidě kosti spánkové, ležící zhruba v pokračování osy
zevního zvukovodu, a otevírající se do zadní lebeční jámy. Obsahuje n. VIII. a n. VII., který
zde vstupuje do spánkové kosti.
Sluchová část n. VIII. tvoří u člověka asi 30 000 aferentních vláken. Sluchová dráha je
částečně zkřížená. Ukončení pátého neuronu je v Heschlově závitu v hloubce fossa sylvii
spánkového laloku mozku. Toto centrum je napojeno na středisko v kůře spánkových a
čelních laloků, do nichž je umístěno rozumění a sluchová paměť. Přenos informací
z vestibulárního ústrojí do jader na dně IV. komory uskutečňuje první neuron. Vestibulární
jádra mají oboustranné spojení s okohybnými centry, s jádry n. XI., a s jádry nervů pro krční
svaly, s bazálními ganglii, s mozečkem a s vegetativním a proprioceptivním systémem
(fasciculus longitudinalis medialis, vestibulookulárním a vestibulospinální dráhy). Korová
projekce prostorového a rovnovážného vnímání je kladena do spánkového laloku
nedominantní hemisféry.
Cévní zásobení je z arteria labyrintní (z a. basilaris).
Stavba středního ucha savce na
příčném řezu.
Podle Romera. Z Ročka (2002).
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Příčný řez blanitým hlemýžděm a
perilymfatickými dutinami u savců.
Podle Blooma a Fawcetta. Z Ročka
(2002).

Fysiologie
Lidské ucho vnímá tóny od 16 do 20 000 Hz, a od sluchového prahu do 120dB. Vyšší
intenzity vyvolávají hmatový počitek a bolest. Příjemná hlasitost zvuku je v rozmezí 40 až
60dB, nepříjemná nad 100 dB.
Převodní ústrojí středního ucha mění zvukové vlnění ze vzdušného prostředí do
tekutin vnitřního ucha. Díky poměru plochy bubínku k ploše třmínku (1:17), a méně i vlivem
pákového uspořádání kůstek dochází k prakticky bezztrátovému přenosu zvuku, jehož vlna si
uchovává frekvenci, sníží se její amplituda, a zvýší tlak. Takto se realizuje více než 99%
energie zvuku a méně než 1% je spotřebováno pro překonání odporu středoušního
mechanizmu (akustická impedance). Při nadměrných zvucích se uplatňuje stapediální a
tenzorový reflex, při kterém tonizací středoušních svalů vzroste akustická impedance.
Kmitání tekutin labyrintu je umožněno okrouhlým okénkem, které působí jako ventil na
druhém konci. Okrouhlé okénko je proto schopno vést zvuky obdobně jako oválné, lépe
vysoké než nízké.
Percepční ústrojí pracuje na hydraulickém podkladě postupující vlny v hlemýždi.
Každé frekvenci odpovídá na bazilární membráně určité místo. Zevní vláskové buňky jsou
činné při malých podnětech, které zesilují tak, aby byly snímatelné pro vnitřní vláskové
buňky. Ty se zapojují přímo při silnějších podnětech nad prahem sluchu, a rozlišují přesně
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kmitočet. Percepce tonů v hlemýždi odpovídá délce vláken bazilární membrány. V bazálním
závitu jsou přijímány vysoké, a v apikálním hluboké tóny. Sluchová dráha zachovává ve
všech etážích přísnou tonotopiku. Sluchové ústředí v Heschlově závitu přijímá vysoké tóny
v kraniální a hluboké v bazální části. Prostorové a směrové slyšení je dáno rozdílem v čase a
intensitě dopadajícího zvuku na pravé a levé ucho.
Rovnovážný smysl je zajišťován proprioreceptivním, vestibulárním a zrakovým
ústrojím a jejich vzájemnou propojeností. Vestibulární ústrojí má část periferní a centrální.
Periferní část tvoří maculae staticae a cristae ampullares, které jsou drážděny gravitací a
pohybem s lineárním nebo úhlovým zrychlením. Přenos vzruchu se předpokládá obdobným
způsobem jako z Cortiho aparátum a vede prvním neuronem do vestibulárních jader.
Od fysiologie lidského sluchu existují u ostatních savců určité odlišnosti, které
spočívají především v rozsahu vnímaných frekvencí, v rozlišovací schopnosti a nejvyšší
citlivosti sluchu při dané frekvenci.
Pes: sluch psů je výborně vyvinut. Pes je schopen vnímat zvuky v rozsahu 15 Hz až 50
kHz (dle některých zdrojů až 70 kHz). Sluch psa je tak citlivý, že odliší dva metronomy,
z nichž jeden tiká 100x a druhý 96x za minutu. Navíc dovede své vnitřní ucho uzavřít tak, aby
ze všeobecného hluku oddělil ty zvuky, na které se chce soustředit. Psi se vzpřímenýma ušima
mohou uši navíc natáčet a tak zjišťovat směr zvuku.
Kočka: rovněž kočičí sluch je výborně vyvinut a má značný rozsah. Kočka vnímá
zvukové vlnění v rozsahu od 60 Hz do 65 kHz. Je schopna vnímat zvuky 10x tišší než člověk.
Potkan: může slyšet zvuky pohybující se mezi 250 Hz a 80 kHz. Jejich sluch je
nejcitlivější v oblasti 8 až 38 kHz.
Všeobecně se dá konstatovat, že citlivost sluchu u většiny obratlovců je posunuta
k vyšším frekvencím. Existují samozřejmě i výjimky, které jsou schopné dobře vnímat i
infrazvuk o frekvenci okolo 15 Hz (například pes).

Echolokace
Někteří savci (ozubení kytovci, netopýři) používají k orientaci rovněž sonar.
Principem echolokace u delfínů je vysílání zvuků o frekvenci od 250 Hz do 280 kHz a
následné přijímání zvuků odražených. Tímto způsobem dokáže delfín velmi přesně
lokalizovat jakýkoli předmět, například při pohybu v kalné vodě nebo ve tmě, kdy nemůže
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používat zrak. Zvuky o nízké frekvenci vysílá z čelního hrbolku. Jejich prostřednictvím
rozeznává velmi vzdálené předměty. Zvuky o vysoké frekvenci vysílá protaženou tlamou a
díky nim lokalizuje předměty blízké. Ozvěnu odeslaných zvuků je schopna přijmout zvláštní
tuková tkáň u spodní čelisti, odkud zvuk putuje do sluchové výdutě (bulla tympanica). Mozek
zvuky analyzuje a poskytuje delfínovi akustický obraz předmětu. Tak objeví hejna ryb i
na vzdálenost několika set metrů. Delfíni mohou navíc měnit i sílu sonarového cvakání
od pouhého šumění až po klapnutí o síle 220dB.
Echolokace netopýrů funguje v zásadě stejně. Navíc jsou schopni pohybovat poměrně
velkými boltci (které fungují jako radarové antény) a tak lépe zachytit signály z různých
směrů.
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IX. Závěr
Ucho,

budeme-li

o

něm

uvažovat

obecně,

je

především

konvenční

morfologicko-fysiologickou jednotkou. Takto má z fylogenetického hlediska syntetickou
povahu, je amalgámem evolučních homologií a analogií. Ze strukturně-funkčního hlediska je
zpravidla celkem, sdružujícím v sobě organicky orgány vnímání zvuku (resp. obecně vibrací
prostředí), tělesné polohy, případně i zvukového „obrazu“ prostředí v případě echolokace.
První primitivní orgány umožňující vnímání polohy těla se vyvinuly již
u bezobratlých, a to u žahavců. Jde o statocysty. U hmyzu se poprvé objevuje schopnost
vnímání zvukových vln prostřednictvím trichoidních sensil, chordotonálních a tympanálních
orgánů.
Pokročíme-li k obratlovcům, a zaujmeme-li hledisko na vrcholu evolučního stromu,
jak jej dnes předpokládáme, shledáme, že u nejprimitivnějších forem, do nichž zde počítáme i
ryby, vnější a střední ucho ještě chybí. Vnitřní je pak tvořeno dvěma váčky s otolity
(utrikulus, sakulus a z něj vybíhající lagena) a třemi polokružními chodbami (u mihulí dvěmi,
u sliznatek jen jednou chodbou) umožňujícími vnímání polohy. Receptory jsou v sakulu a
lageně, kam vlnění proniká z vody prostřednictvím lebečních kostí. U kaprovitých a
sumcovitých je zvuk zesilován pomocí Weberova aparátu. Některé ryby vnímají zvuk i
prostřednictvím smyslové postranní linie.
Obojživelníci již mají vyvinuto střední ucho. Bubínkové membrány, uložené po obou
stranách hlavy, zachycují zvukové vlny ze vzduchu i vody. Vibrace bubínku jsou přenášeny
skrze střední ucho jednou ušní kůstkou (columella), která spojuje bubínek a vnitřní ucho.
Vlastním sídlem sluchové percepce je výběžek sakulu zvaný lagena, kde je kromě macula
lagenae již také pupila basilaris, v nichž obou jsou později u vyšších obratlovců takřka
výhradně soustředěny sluchové buňky. V této části vnitřního ucha jsou zakončení VIII.
hlavového nervu. Přenos zvuku na vnitřní ucho je možný i přes operkulum. U larev a trvale
vodních obojživelníků je vytvořena taktéž postraní smyslová linie. U červorů (Gymnophiona)
není vytvořeno střední ucho, kolumela ani bubínek.
U plazů pokračuje vývoj blanitého labyrintu a hlavně protáhlé lageny, která obsahuje
mnohem více akustických receptorů, nežli tomu je u obojživelníků. Hadi (Ophidia) a pahadi
(Amphisbaenia) mají redukované střední ucho, zatímco u ostatních je dobře vyvinuté, včetně
sluchové kůstky kolumely.
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U ptáků je rovnovážně sluchové ústrojí dobře vyvinuté. Vnitřní ucho ptáků a savců se
liší jen tvarem lageny, v jejímž kanálu je smyslový epitel odpovídající Cortiho orgánu
u savců. Ve středním uchu je stejně jako u plazů jedna sluchová kůstka – kolumela. Vnější
ucho je vytvořeno ve formě krátkého zevního zvukovodu. U některých druhů je schopnost
echolokace.
Savci mají statoakustický orgán již plně vyvinut. U většiny druhů je přítomno vnější
ucho ve formě boltce a zevního zvukovodu, který je oddělen bubínkem od středního ucha. To
je vybaveno třemi sluchovými kůstkami (incus, malleus a stapes). Ve vnitřním uchu je
mnohonásobně stočená lagena zvaná hlemýžď (cochlea), uvnitř které je vlastní analyzátor
zvuku – Cortiho orgán. Některé druhy (ozubení kytovci, netopýři) opět používají echolokaci.
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