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Program 
 

8.00 – 8.45  Registrace 
8.45 – 9.00  Zahájení symposia 

 
Blok č. 1 : Fyziologie a patologie uměleckého hlasu 

Vydrová J., Šram F. 
 
Wendler J.:  Care of the Professional Voice – Professional Care of the Voice: a Pertinent 

Challenge (30 minut) 
 

Vystoupení absolventů a studentů Pražské konzervatoře 
 
Vydrová J., Bendová O., Dubová J.: Základní principy diagnostiky poruch uměleckého hlasu (15 

minut) 
Dubová J., Vydrová J., Bendová O.: Fyziologie mutační přeměny lidského hlasu (10 minut) 
Černý L., Vokřál J., Koverdynský L.: Spolupráce při nácviku techniky dýchání (5 minut)  
Koverdynský L.:  Vztahy mezi držením těla, fonaci a respiraci (8 minut) 
Vrti čka K.:   Význam tónu a1 v životě,v hlasové tvorbě a v hudbě (10 minut)  

Diskuze (10 minut) 
 

Přestávka na kávu (20 minut) 
 

Blok č. 2: Konzervativní a medikamentózní léčba poruch uměleckého hlasu 
Bendová O. 

 
10.50  Vystoupení absolventů a studentů Pražské konzervatoře 

 
Bendová O., Vydrová J., Dubová J.: Možnosti konzervativní léčby uměleckého hlasu (15 minut) 
Sopko J.:  Dyschylia cantatorum (20 minut) 
Veldová Z.: Využití preparátů SET v péči o hlasové profesionály (8 minut) 
Maňásková E., Preisová I., Bakaj T., Gieselová L.: Latentní  tetanie a její projevy na hlase (5 

minut) 
Vohlídková M., Pešta J.: Použití aloe vera u edémů hlasivek (5 minut) 
Konvalinka P., Štědrý V., Liška M:  Zánětlivé markery a jejich smysl v konzervativní terapii 

poruch uměleckého hlasu (5 minut) 
Diskuze (10 minut) 

 
  

Blok č. 3: Workshop: Navození znělého mluvního hlasu 
Dubová J. 

 
12.00 Medea – vystoupení studentů DAMU 

 
Maková J.: sólistka opery ND, profesorka Pražské konzervatoře (15 minut) 
Szymiková R.: vedoucí Kabinetu hlasové a mluvní výchovy DAMU (15 minut) 

Diskuze (10 minut) 
 

12.40 – 13.40 Přestávka na oběd v Klubu HAMU 
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Blok č. 4: Chirurgická léčba hlasových poruch 
Chrobok V. 

 
13.40  Vystoupení absolventů a studentů Pražské konzervatoře 

 
Chrobok V., Pellant A., Praisler J.: Základní principy fonochirurgické léčby (15 minut) 
Dršata J., Hudíková M., Kučera M.: Možnosti zlepšení hlasu injektáží hlasivek (10 minut) 
Nawka T.:  Phonosurgical Treatment of Voice Professionals (30 minut) 
Kastner J., Zábrodský M., Astl J., Betka J.: Hodnocení videokymografických nálezů u pacientů 

po operaci štítné žlázy (8 minut) 
Zábrodský M., Kastner J., Lukeš P., Ansarin M., Betka J.: Laserová endoskopická resekce 

nádorových afekcí hrtanu u hlasových profesionálů (8 minut) 
Diskuze (10 minut) 

 
Přestávka na kávu (15 minut) 

 
Blok č. 5: Věda výzkum a umělecký hlas 

Syrový V., Švec J.G. 
        

15.25 Vystoupení absolventů a studentů Pražské konzervatoře 
 

Syrový V.:  Hlasové ústrojí nebo hudební nástroj (20 minut) 
Fri č M.:   Akustika hlasu (5 minut) 
Otčenášek Z.: Jak slyšíme hlas (15 minut) 
Švec J. G., Havlík R., Horáček J., Vampola T., Lejska M., Krupa P.: Fyziologická akustika 

zpěvního hlasu (15 minut) 
Šram F., Švec J. G.: Podobnosti a rozdíly tvorby lidského hlasu a tvoření tónů při hře na žesťové 

nástroje (12 minut) 
Kučera M.:  Kulturně-historický pohled na zpěv (aneb od pěstního klínu k bel cantu) (10 minut) 

Diskuze (10 minut) 
 

 Vystoupení absolventů a studentů Pražské konzervatoře 
 

 
17.00 Závěr 

 
Volná diskuze s přednášejícími a malé pohoštění v Klubu HAMU 
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V průběhu symposia “Umělecký hlas” vám zazpívají absolventi a studenti  
Pražské konzervatoře a Akademie muzických umění 

 
 
 
 
 
 
 

1. Wolfgang Amadeus Mozart: Don Giovanni (duet Zerliny a Giovanniho)                             
 zpívá: Barbora Perná (soprán) a Lukáš Sládek (baryton) 
 
1. Bedřich Smetana: Prodaná nevěsta ( duet Jeníka a Kecala)                                                      

zpívá: Ondřej Socha (tenor) a Lukáš Sládek (baryton) 
 
3. Euripides : Medea (monolog Medei)                                                                                         
    Ivana Krníčková (studentka DAMU) 
 
4.Wolfgang Amadeus Mozart: Don Giovanni (arie Giovanniho) 
   Zpívá: Adam Plachetka (basbaryton) 
 
5. Wolfgang Amadeus Mozart: Figarova svatba (duet Marceliny a Zuzanky)                              

zpívá: Kateřina Kněžíková (soprán) a Miroslava Časarová (mezzosoprán) 
 
6. Wolfgang Amadeus Mozart: La Clemenza di Tito (tercet)                                                        

zpívá: Adam Plachetka (basbaryton), Livie Vénosová (soprán), Miroslava Časarová 
(mezzosoprán) 

 
 
 
Klavírní doprovod: Natalie Marfynez  
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Blok č. 1 : Fyziologie a patologie um ěleckého hlasu 
Předsedající: prim. MUDr. Jitka Vydrová 
________________________________________________________________________________ 

Care of the Professional Voice – Professional Care of the Voice:  

a Pertinent Challenge. 
 
Wendler J. 
 
Berlin 
 
Starting out from the epochal activities of Manuel Patricio Garcia, the first vocologist, the 
development and the establishment of the care of the professional voice will be outlined following 
the development of professional competence regarding the care of the voice, in particular, in view 
of medical achievements in the fields of diagnostics and therapy. This perspective offers most 
welcome opportunities to appreciate the fundamental contributions from the Prague School of 
Phoniatrics, as for instance the application of stroboscopic investigations in voice pathology, the 
introduction of videokymography, or the indirect microlaryngoscopic approach in phonosurgery. In 
terms of practical health care, the specialized phoniatric service at the Prague National Theater can 
be called nothing but exemplary. Thus, there are good chances to keep professional voices healthy 
and pleasant. Unfortunately, this ideal seems to be, really, in danger to vanish. What we, the 
specialists, use to call physiologic, healthy and pleasant is going to be replaced in the public by 
hoarse and harsh professional voices more and more, be they really pathologic or arbitrarily 
maltreated, in order to attract special attention or stimulate basic instincts. When we are talking 
about care of the voice as a pertinent challenge, then, we should not only think of prophylactic and 
curative dimensions, but also of vocal hygiene as a cultural heritage to be preserved. 
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_________________________________________________________________ 

Základní principy diagnostiky poruch um ěleckého hlasu 
 
Vydrová J., Bendová O., Dubová J. 
 
Hlasové centrum Praha, Praha 2, Španělská 4 
 
Lékařská péče o hlas a diagnostika hlasových poruch spočívá v důkladné znalosti 
patofyziologie všech součástí fonačně artikulačního aparátu. Na tvoření hlasu se 
nepodílejí  jen hlasivky samotné. Kvalitu hlasu velmi významně ovlivňuje zdraví 
rezonančních dutin a způsob dýchání. Základem správné diagnostiky a terapie hlasových poruch je 
vyšetření endoskopické, laryngostroboskopické a kymografické. 
Nedílnou součástí vyšetření osob s poruchami hlasu je i vyšetření bakteriologické a laboratorní 
vyšetření krve- hematologické, biochemické a serologické.  
V Hlasovém centru Praha jsme vyšetřili v posledních 12 měsících 2 809 hlasových profesionálů- 
zpěváků, studentů zpěvu a herectví, posluchačů středních i vysokých uměleckých škol, herců a 
moderátorů. 
Hlasové problémy těchto umělců mají velmi pestrou etiologii:  
1. zánětlivá onemocnění nosu, nosohltanu, VDN a hltanu 
2. virové, bakteriální i plísňové záněty v oblasti hrtanu 
3. aseptické a alergické záněty v oblasti hrtanu 
4. nezánětlivá organická i funkční onemocnění 
5. poruchy pohybu a kmitání hlasivek 
6. traumatická poškození a otok v oblasti největšího rozkmitu hlasivek 
7. poranění hlasivkových cév, dilatace cév, venectasie  
8. psychogenní i spastická dysfonie 
Při diagnostických i terapeutických postupech u hlasových profesionálů akcentujeme některé 
zvláštnosti,  které jsou pro úspěšnou léčbu této skupiny nemocných nezbytné. 
 

vydrova@medico.cz
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________________________________________________________________ 

Fyziologie muta ční přeměny lidského hlasu 
 
Dubová J., Vydrová J., Bendová O. 
 
Hlasové centrum Praha, Praha 2, Španělská 4 
 
Mutační přeměna lidského hlasu patří mezi fyziologické jevy, které souvisí 
s pohlavním zráním každého jedince. Změny hlasu mohou proběhnout téměř 
nepozorovaně, především u dívek, na straně druhé, a to zejména u chlapců, 
mohou být změny hlasu velmi výrazné. Zcela specifické problémy, ale i možnost podrobného 
sledování a vyšetřování, přináší mutace u dětí, které se věnují  zpěvu. 
Na našem pracovišti  vyšetřujeme a sledujeme po celou dobu mutace 53 dětí (35 dívek, 18 chlapců)  
ve věku 9 – 16 let.  Více než polovinu tvoří děti z  Dětské opery Praha a hudebního oddělení 
Gymnázia Jana Nerudy. Sledujeme  v pravidelných intervalech nálezy laryngostroboskopické, 
změny rozsahu hlasového pole a celkový růst postavy. Intenzivně spolupracujeme s pěveckými 
pedagogy vyšetřovaných dětí. 
V laryngostroboskopickém obraze pravidelně nalézáme u mutujících  dětí překrvení hlasivek, často 
i asymetrii v délce hlasivek, kdy v době růstu může být jedna hlasivka delší než druhá. Častá je 
hlasová únavnost, někdy s malou funkční nedomykavostí v zadní třetině hlasivek. 
Charakteristickým rysem změny hlasu, kterou dokladují učitelé vyšetřovaných dětí, je ztráta 
nosnosti hlasu, zvýraznění akusticky nepříjemných přechodů mezi rejstříky. Zjistili jsme, že mutace 
začíná s růstovou akcelerací a trvá po celou dobu růstu dítěte. Dochází ke změně rozsahu hlasového 
pole, u chlapců hlas klesá až o jednu oktávu, u dívek se hlas rozšiřuje v průměru o 4 tóny směrem 
nahoru a o 6 tónů směrem dolů.  
Mutace tedy trvá  několik let a to u chlapců i u dívek a končí s ukončením růstové akcelerace 
každého jedince.  
 

dubova@medico.cz
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________________________________________________________________________________ 

Spolupráce p ři nácviku techniky dýchání 
 
Černý L. 1, Vokřál J. 1, Koverdynský L. 2 
 

1 Foniatrická klinika 1. LF UK a VFN, Praha 
2 Vyšší odborná škola herecká, Praha 
 
Úvod: Studie vznikla ve spolupráci s hlasovými pedagogy herecké školy. Cílem bylo objektivně 
doložit vliv konkrétního edukačního postupu (zaměřeného na dechová cvičení) na kvalitu hlasu 
dospělých studentů, tj. na zlepšení parametrů hlasu měřených po delší hlasové zátěži.  
Spolupráce indukovaná hlasovými pedagogy byla motivována snahou více propojit hlasovou 
pedagogiku, opírající se zejména o pocitové definice a určení postupů, s medicínskými možnostmi 
zobrazovacích a akusticko-analytických metod. Pracovní metodika hlasových pedagogů navazovala 
na předchozí studii zabývající se vztahem mezi polohou bránice a držením těla, dokladované 
zobrazením pomocí MRI. Důraz je kladen na přínos pneumografického vyšetření pro sledování 
úspěšnosti edukace dechové techniky. 
 
Metodika: Prospektivní studie, do které bylo určeno při vstupním vyšetření 37 respondentů. 
Spolupráci po celou dobu projektu nepřerušilo a výstupní vyšetření absolvovalo 15 respondentů, 
tj.10 žen a 5 mužů v průměrném věku 26.8 let (rozmezí 23-32 let). 
Vstupní vyšetření zajistilo podrobnou anamnézu, ORL vyšetření, zvětšovací 
videolaryngostroboskopii (KAY Elemetrics RLS 9100), pneumografické vyšetření (PNG), 
akustickou analýzu hlasu (MDVP) před a po hlasové zátěži 40 min.  (30 min. čtením danou 
technikou a hlasitostí + 10 min. zpěvu). Hlasovými vzorky pro MDVP byla fonace samohlásek, 
čtení standardního textu 20 sec., zpěv a vyprávění. Posledním vstupním vyšetřením bylo zjištění 
hlasového rozsahu a dynamiky – hlasové pole (VRP). 
Ve výstupním vyšetření se komplex vyšetření opakoval v nezměněném pořadí. Doba sledování a 
edukace byla v průměru 8.6 měsíců (rozmezí 5-15 měsíců). 
 
Výsledky: Základními sledovanými parametry byly výsledky MDVP po definované hlasové zátěži. 
Ve srovnání výsledků před a po několikaměsíční edukaci hlasu jsme přihlíželi též k momentálnímu 
stroboskopickému nálezu, sledovali jsme možné změny v pneumografickém vyšetření a hlasovém 
poli. 
Parametrem MDVP, který se jeví mít nejvyšší vypovídací hodnotu byl jitter pro čtení (Jitt-r) díky 
nižší intraindividuální variabilitě. 
 
A – Akustická analýza může rozhodnout, pokud jsou změny hodnoceného parametru vyšší než 
přirozená intraindividuální variabilita hlasu (3x lepší vs. 2x horší).  
Ve skupině s nízkou vstupní hodnotou Jitt-r (4x) byly výstupní hodnoty 3x stejné (bez 
signif.rozdílu), 1x zhoršené (při výrazném zhoršení stroboskop.nálezu pro infekt).  
Ve skupině se střední vstupní hodnotou Jitt-r (7x) bylo 1x zlepšení (zlepšení i ve stroboskopii) a 1x 
zhoršení (stroboskopický nález beze změny).  
Ve skupině s vysokou vstupní hodnotou Jitt-r (4x) bylo 3x zlepšení (při mírném zlepšení 
stroboskop.výsl.) a 1x zlepšení nesignifikantní. Celkově došlo u 15 probandů v 10 případech ke 
zlepšení výstupních hodnot Jitt-r (tj. včetně zlepšení pod hranicí signifikace). 
B – Videolaryngostroboskopie: pouze u 2 probandů bylo vstupní vyšetření zcela v mezích  
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fyziologického nálezu. U ostatních 13 byly zjištěny změny hyperkinetické, edematozní a zánětlivé 
v různém stupni a kombinaci. 
C – Pneumografie (PNG): pouze u 2 probandů bylo vstupní vyšetření ve všech sledovaných 
parametrech v mezích normy. U ostatních 13 byl v kontrolním vyšetření 2x (15.4%) nezlepšený 
nález (průměrná doba edukace 5 měs.) a 11x (84.6%) zlepšení výrazné či alespoň částečné 
(průměrná doba edukace 9.7 měs.). 
D – Hlasové pole (VRP): nebyly zjištěny signifikantní změny. 
 
Celkově: vlastní kvalita hlasu hodnocená MDVP po hlasové zátěži byla po dlouhodobé edukaci 
zlepšena u 36% respondentů, kteří vykazovali střední až vysoký stupeň Jitt-r před edukací hlasu. Ke 
horšení došlo v 1 případu (9%). Zlepšení parametrů pneumografie bylo zjištěno u 11 (84.6%) ze 13 
s ne zcela normálním vstupním výsledkem. V žádném případě nebylo zhoršení. 
 
Závěr: Vzhledem k faktu, že edukace byla zaměřena především na dechovou techniku, 
nejvýraznější rozdíly byly zaznamenány ve zlepšení výsledku pneumografie. Zlepšení vlastní 
kvality hlasu hodnocené parametrem Jitt-r po zátěži bylo zjištěno u 75% respondentů s vysokými 
(tj.patologickými) vstupními hodnotami a celkově u 36% všech respondentů. Výsledek MDVP se 
však zdá být výrazněji ovlivněn momentálním stavem (lehčí laryngitis, menses apod.) a pro 
zhodnocení systematické změny hlasu by bylo zřejmě nutno vícečetné hodnocení v delším časovém 
úseku a to před i po edukační periodě, což je dosti nepraktické. 
Současně respondenti získali povědomí o korelaci mezi svými pocity při tvorbě hlasu a objektivně 
doložitelnými či zobrazitelnými ději. Též mohli být podrobněji informováni o vztahu vlastních 
škodlivých návyků ke kvalitě hlasu a to se může odrazit na uvědomění nutnosti péče o hlas. 
Nepřehlédnutelným výsledkem je též přiblížení pohledu hlasových pedagogů a lékařů na techniku a 
hygienu tvorby hlasu, efektivitu hlasově edukačních postupů a zintenzivnění vzájemné spolupráce. 
 
Klíčová slova: edukace hlasu, dechová technika, objektivní hodnocení, akustická analýza, 
pneumografie, laryngostroboskopie 
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________________________________________________________________________________ 

Vztahy mezi držením t ěla, fonací a respirací  
 
Koverdynský L. 
 
Vyšší odborná škola herecká, Praha 
 
Otázka držení těla při zpěvu je řadou autorů a některými zpěváky pokládána za významnou. 
Příspěvek se snaží objasnit vztahy mezi dechovými pohyby a držením těla a prezentovat je v 
kontextu vývojových možností, které se zde nabízejí. 
Opírá se o údaje získané zobrazením reakce bránice na změnu držení těla, tak jak ji můžeme vidět 
na záznamu magnetické rezonance. 
 
The question of the posture during singing is considered as an important matter by many authors 
and some singers. 
The contribution tries to clarify the relationships between respiratory movements and the carriage of 
body, and present them in the context of evolutionary possibilities that are available here. It derives 
from the data gained by the depiction of the reaction of the diaphragm on the change of the posture, 
as we can see on the magnetic resonance record.
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________________________________________________________________________________ 

Význam tónu a 1 v život ě,v hlasové tvorb ě a v hudb ě 
 
Vrtička K. 
 
Luzern, Švýcarsko 
 
Jen člověk ohlašuje svůj příchod na svět novorozeneckým křikem. Zdravý hlas je od pradávna 
znamením schopnosti života. 
Náboženské a psychologické výklady hlasových charakteristik byly v minulém století nahraženy 
zvukovou analýzou, jež ukázala totožnost průměrného kmitočtu novorozeneckého křiku ( 440 Hz ) 
se vztažným hudebním tónem a 1 zavedeným ve středověku. 
 
Je možné, že se výška novorozeneckého křiku uchovává v podvědomí jako výchozí bod hlasové 
tvorby a nástrojové hudby stejným způsobem, kterým se v pokusech Konráda Lorenze vtiskuje 
divokým husám jako obraz „ matky „ zrakový vjem prvního spatřeného živočicha ?  
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Blok č. 2: Konzervativní a medikamentózní lé čba poruch 
uměleckého hlasu 
Předsedající: prim. MUDr.Olga Bendová 
________________________________________________________________ 

Možnosti konzervativní lé čby um ěleckého hlasu 
 
Bendová O., Vydrová J., Dubová J. 
 
Hlasové centrum Praha, Praha 2, Španělská 4 
 
Konzervativní, zvláště farmakologická léčba u hlasových profesionálů (HP) 
vychází z principů léčby onemocnění hlavy a krku, ale některé stavy vyžadují 
specifický přístup: 
 

- intenzivně léčíme záněty nosohltanu, které vyvolávají zahlenění, což znemožňuje HP výkon 
povolání  

- u zánětu vedlejších dutin nosních (negativní dopad na nosnost hlasu) léčíme pomocí 
dekongestiv, antihistaminik a antibiotik i nálezy malé hyperplazie v čelistních dutinách  

- u chronického zánětu hltanu se zaměřujeme na komplexní vyšetření a léčbu nosohltanu 
- indikace k tonsilektomii u HP vychází z Pittsburského protokolu, je však nutno počítat 

s delší pooperační dobou, než se ve změněných podmínkách upraví posazení hlasu 
- u zánětu hrtanu v typické subglotické lokalizaci a s kultivačním nálezem Hemophilus 

species (non B typ) zjišťujeme etiologické agens kultivací sputa 
- u alergických zánětů trváme na řádné antialergické léčbě, neboť primárně  alergický 

stimulus podmiňuje velmi často sekundární bakteriální zánět 
- při nálezu patologie cév na hlasivkách (dilatace, venektasie, hemorrhagie) ordinujeme 

přírodní i polosyntetická venofarmaka v kombinacích dle předpokládaného účinku 
- terapii kortikoidy indikujeme u poruch kmitání hlasivek nebo u chronických zánětů  

v náležitém dávkování (pulzní a udržovací dávka) 
- farmakologickou terapii u psychogenních poruch doporučujeme po konsultaci   s internistou 

(např. ovlivnění somatické složky trémy pomocí beta blokátorů) a psychiatrem 
(antidepresiva působící na psychickou složku trémy).   

 
bendova@medico.cz
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________________________________________________________________ 

Dyschylia cantatorum 
 
Jozef Sopko  
 
Bazilej 

 
Felix, qui potuit rerum cognoscere causas. 
Vergil, 70 – 19 a.Chr. 

 
 

Zahlienenie je v každodennej foniatrickej praxi jednou z najčastejšich príčin konzultácie hlasových 
profesionálov u foniatra. 
Pojem Dyschylia cantatorum by som chcel pomenovať z gréckeho:  - hrtan a  - hlien. Mienim tým 
nadmiernu a patologickú produkciu hlienu následkom primárnych ochorení hrtanu. V tomto referáte 
sa pokúsim o systematizáciu hlienových úkazov hrtanu a ich liečbu.  
Za fyziologických podmienok je hlien v hrtane vždy prítomný. Klasickým príkladom je dyschylia 
matutina  cantatorum – raňajší hlien spevákov. Ráno sú speváci spravidla zahlienení. Svojou 
hlasovou gymnastikou – hlasovým joggingom – sa ale rýchlo oslobodia od rušiaceho hlienu. Jeden 
a ten istý hrtan je v raňajších hodinách zahlienený, kým vo večerných hodinách je úplne bez hlienu.  
Pre našu praktickú činnosť to znamená, že nemáme pripisovať raňajšiemu zahlieneniu spevákov 
príliš veľký chorobný význam a skôr ich vyšetríme v popoludňajších, alebo večerných hodinách a 
to hlavne až po rozospievaní. 
Fyziologické očistenie hrtana od hlienu predpokladá úplný – kompletný uzáver hlasoviek. Len za 
týchto podmienok sa môže vytvoriť dostatočný subglotický tlak vzduchu, ktorý potom posúva 
kvapôčky hlienu kraniálne. 
 
Pri hyperfunkčnej dysfónii sa vytvárajú biele hlienove kvapôčky, ktoré sa nazhromažďujú na 
hranici prednej a strednej tretiny hlasiviek – na mieste najsilnejšieho mechanického zaťaženia. 
Tento hlien maceruje – zmäkčuje sliznicu a quasi pripravuje pôdu pre vznik hlasových uzlíčkov. 
Terápia v tomto prípade ale nespočíva v aplikácii mukolytických preparátov, ale v individuálnej 
hlasovej cvičnej liečbe. 
 
Hypofunkčná dysfónia je charakterizovaná glotickou insuficienciou a zahlienením. Hlien má síce 
priehladnu, vodnatü  farbu, ale je plošnej, záclonovitej kozistencie a formy. Aj v tomto prípade je  
individuálna hlasová liečba terapeutickou metódou voľby. Hlasové výsledky sú ale skromnejšie. 
 
Kontaktný granulóm je spravidla prekrytý konzistentnejším hlienom. Hlien tu priam splňa 
diagnostickú úlohu a poukazuje na reálnu patologickú zmenu, ktorá sa pod ním skrýva. Odkašľaním 
hlienu sa potom ukáže pravá patologická zmena na processus vocalis. 
 
Pri laryngitis gastrica vidíme často charakteristický hrubý, konzistentný hlien, ktorý vyteká 
z otvoru pažeráka. Tento hlien lipne silno na sliznici a nedá sa odkašľať. 
 
Hrtan po operačných zákrokoch je spravidla zahlienený. Je to následok jednak mechanického 
dráždenia hlasivkového tkaniva pri zákroku, jednak tým, že pacienti majú doporučený hlasový kľud 
a tým pádom neposúvajú nazhromaždený hlien kraniálne. Inhalácie fyziologickým roztokom a 
kamomilkou sprostredkujú skorú úľavu. 
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Morfológia hlienu. 
Hlien akejkoľvek genézy je ideálnou pôdou pre bakteriálne osídlenie. Preto je jednou z našich 
foniatrických úloh, tento hlien adekvátne liečiť. 
- Vodnatý – priehľadný hlien je fyziologický. 
- Biely, kvapôčkovitý hlien  je zapríčinený silným mechanickým dráždením – vzájomným 
narážaním hlasiviek – slinou – hlienom, ktorý obsahuje bielkoviny. 
- Žltý hlien je známkou bakteriálnej superinfekcie. 
- Zelený hlien je známkou anaerobnej infekcie. 
- Krusty pokrývajúce sliznicu hrtanu  sú známkou chronicky hyperplastickej laryngitídy. 
 
Formy hlienu. 
- Kvapôčkovitý – funkčné poruchy hlasu 
- Šnúrkovito ťahací – spôsobený zápalom 
- Plošne záclonovitý – kombinácia medzi zápalom a funkčnou poruchou 
- Penovitý – známka porušeného čistenia hrtanu – väčšinou neurologicky zapríčinená. 
 
Anatomická lokalizácia 
- Glottis – funkčné poruchy hlasu 
- Supraglottis - spôsobený zápalom 
- Subglottis – bronchiálna genéza a syndrome descendant 
- Paralarangeálne – obrny. 
 
Laryngeálna dyschýlia akejkoľvek etiológie, farba, formy, lokalizácie má byť liečená odborným 
lekárom. Výhody pre pacienta sú evidentné:  
- skorá, okamžitá subjektívna úľava,  
- skrátenie liečebnej doby. 
 

Prof.Dr.Dr.h.c.Joseph Sopko 
Blumenrain 20, CH-4051 Basel 

E-mail: Joseph.Sopko@unibas.ch 
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________________________________________________________________________________ 

Využití preparát ů SET v péči o hlasové profesionály  
 
Veldová Z. 
 
Foniatrická ambulance a audiologie, Štefánikova 57, 150 00  Praha 5 
ORL klinika 3.LF UK a ÚVN, Ústřední vojenská nemocnice, 160 00  Praha 6, Střešovice 
 
Přetěžování hlasu v kombinaci s infekty dýchacích cest může hlasového profesionála vyloučit na 
dlouhou dobu z jeho aktivní hlasové práce.  Tato skupina pacientů požaduje rychlou a efektivní 
léčbu, která by jim umožnila včasný návrat k jejich práci bez omezení. Jednou z možností této léčby 
je využití preparátů SET.  
Ve svém sledování se autorka zaměřila na porovnání účinnosti preparátu Phlogenzym a 
klasických antiedematosních léků na bázi aescinu v léčbě edému hlasivek. Do sledování byly 
zahrnuty dvě skupiny pacientek – špičkových hlasových profesionálek (operní pěvkyně, zpěvačky 
pop-music, herečky). První skupina (skupina E - enzymy - 50 žen) byla léčena Phlogenzymem. 
Kontrolní skupina (skupina K - 40 žen) dostávala standardní preparáty na bázi aescinu. S ohledem 
na relativní kontraindikaci aescinu u žen užívajících hormonální antikoncepci nebo hormonální 
substituční léčbu (zvýšení rizika tromboembolických příhod) byly ženy užívající tyto léky 
přednostně řazeny do skupiny E. Všechny pacientky byly sledovány 3 týdny. Pro hodnocení 
účinnosti léčby byla zvolena tato vyšetření: zvětšovací laryngostroboskopie, percepční hodnocení 
kvality hlasu podle stupnice UEP (stupeň 0-5), maximální doba fonace (MPD), měření hlasového 
pole, hodnocení schopnosti plné hlasové práce bez omezení. 
Sledování  ukázalo lepší účinnost Phlogenzymu při srovnání s klasickými aescinovými 
preparáty. Rozdíl mezi oběma skupinami pacientek podle časové struktury jejich návratu k plné 
hlasové práci byl statisticky vysoce významný (p<0,001).Phlogenzym tedy může plnohodnotně 
nahradit aescinové preparáty v případech, kde jsou kontraindikovány. 
Potvrzený protektivní efekt systémové enzymoterapie opravňuje její profylaktické podávání 
hlasovým profesionálům v rizikovém období (podzim, zima), kdy se kombinuje velká hlasová 
zátěž a zvýšený výskyt respiračních infekcí. 
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________________________________________________________________________________ 

Latentní  tetanie a její projevy na hlase 
 
Maňásková E., Preisová I., Bakaj T., Gieselová L. 
 
Foniatrické odd., ORL klinika FN Olomouc 
 
Latentní tetanie je onemocnění, které se projevuje zvýšenou neurosvalovou dráždivostí, která může 
vést až ke křečovým stavům. Nejčastější příčinou latentní tetanie je dysbalance iontového 
hospodářství vápníku a hořčíku různé etiologie. 
Projevuje se celkovými příznaky,jako jsou křeče do svalů horních a dolních končetin. Má však také 
viscerální formu, která vede ke křečovým stavům v oblasti gastrointestinální, v oblasti hrtanu nebo 
v oblasti močového ústrojí. Existuje i forma nervová, která se vyznačuje epileptomorfními a 
neuroticko - depresivními tetanickými ekvivalenty.   
Ve foniatrii se nejčastěji setkáváme s tetanickými projevy v oblasti hrtanu, které mají velmi pestrý 
obraz, od hysterické afonie přes laryngospasmy s přechodním dušením až po obraz frustní parézy 
zvratného nervu. 
Všechny tyto stavy většinou velmi dobře reagují na terapii magnesiem, kalciem nebo 
kombinaciobou těchto prvků. 
Ke stanovení klinické diagnózy většinou stačí klinický obraz, hladiny magnesia a kalcia  v séru. 
K doplnění diagnózy můžeme provést neurologické vyšetření a elektromyografii. Při podezření na 
poruchu funkce příštítných tělísek provádíme endokrinologické vyšetření. 
 

 

________________________________________________________________________________ 

Použití aloe vera u edém ů hlasivek 
 
Vohlídková M., Pešta J. 
 
ORL klinika, FN Plzeň 
 
Autoři ve své práci ukazují na efekt léčby aloe vera u drobného edému hlasivek. 
V kasuistice je srovnáván záznam pohybu hlasivek zdokumentovaný vysokorychlostní kamerou, 
hlasové pole a multidimenzionální analýza před a po léčbě aloe vera u jedné z pacientek. 
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________________________________________________________________________________ 

Zánětlivé markery a jejich smysl v konzervativní terapi i poruch 
uměleckého hlasu 
 
Konvalinka P., Štědrý V., Liška M 
 
Otorhinolaryngologické oddělení nemocnice Havlíčkův Brod 
 
FW – sedimentace erytroců, metoda stále platná s významem spíše v diagnostice autoimunních a 
revmatol. onemocnění, v diagnostice bakteriálních a virových zánětů, má minimální výpovědní 
hodnotu pro nízkou specificitu, ve sledování dynamiky zmíněných zánětů je minimálně užitečná, k 
normalizaci parametru dochází v řádech týdnů po odeznění zánětu 
CRP- mnohem přínosnější pro diagnostiku bakteriálních zánětů a zejména pro sledování jejich 
dynamiky je již více než 10 let dostupná metoda stanovení C-reaktivního proteinu /CRP/, kde ke 
změnám v hladině dochází mnohem rychleji /řádově několik hodin/, s věkem však může výpovědní 
hodnota tohoto markeru klesat, 
Prokalcitonin-přínosné je také stanovení prokalcitoninu, podrobnější informace v příslušné 
literatuře 
Cytokiny- patří k novějším metodám stanovování cytokinů jako mediátorů zánětu,  například IL-6, 
/IL2/ 
KO- plně dostačující však může být sledování změn v krevním obrazu a diferenciálním rozpočtu, 
ekonomicky a technicky dobře dostupných klasických metodách; pro akutní zánět svědčí 
leukocytosa, při barter. typu zánětu s posunem doleva, pro virový svědčí spíše relativní i absolutní 
lymfocytosa; někdy se při virose v akutním stadiu můžeme setkat s leukopenií 
 
K zánětlivým změnám, nejčastěji v přechodových ročních obdobích, dochází  nejen na hlasivkách, 
ale na celém fonačně artikulačním aparátu. Zejména  vedlejší  nosní dutiny, nosohltan a hltan 
/tonzily/ mohou být zdrojem akutního infektu.  Při nedostatečném klinickém a paraklinickém 
vyšetření stavu horních cest  dýchacích mohou potíže ve smyslu kašle, chrapotu atd. přecházet do 
vleklého zánětu. K nezbytným vyšetřením klinickým náleží tedy kompletní instrumentální ORL 
vyšetření základní /rhinoskopie přední, zadní, rhinoendoskopie a indirektní laryngoskopie/ případně 
rozšířené o flexibilní laryngoskopii či direktní laryngoskopii. K základnímu vyšetření vedl. nosních 
dutin patří RTG, na některých pracovištích je možnost využití ultrasonografie čelistních dutin. Mezi 
další paraklinická vyšetření patří stanovení zánětlivých markerů /FW, KO, diferenciální rozpočet, 
CRP, prokalcitonin, interleukiny jako mediátory zánětu/ a mikrobiologické vyšetření. 
 
V závěru sdělení demonstrována raritní příčina chrapotu. 
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Blok č. 3: Workshop: Navození zn ělého mluvního hlasu 
Předsedající: MUDr. Jana Dubová 
_______________________________________________ 

Navození zn ělého mluvního hlasu, 
nácvik praktických  dechových a 
artikula čních cvi čení 
 
Marková J.1, Mgr. Szymiková R.2 
 
 1  Pražská konzervatoř 
 2 Kabinet hlasové a mluvní výchovy DAMU 
 
Nácvik principu dýchání a artikulace k navození znělého mluvního a zpěvního hlasu je denním 
chlebem hlasových profesionálů, zpěváků a herců. 
Profesorky Pražské konzervatoře a DAMU předvedou v krátkém workshopu základní principy 
nácviku technik vedoucích k umění znělého hlasu. 
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Blok č. 4: Chirurgická lé čba hlasových poruch 
Předsedající: prof.MUDr. Viktor Chrobok, CSc., Ph.D 
_______________________________________________________________________ 

Základní principy fonochirurgické lé čby 
 
Chrobok V., Pellant A., Praisler J.  
 
Klinika otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku, Pardubická krajská 
nemocnice, a.s. 
Fakulta zdravotnických studií, Univerzita Pardubice 
 
Fonochirurgie je skupina operačních technik, které šetří hlas nemocného nebo korigují dysfonie 
vzniklé jako následek strukturálních změn hlasivek nebo neuromuskulárního postižení hrtanu..  
Mezi fonochirurgické metody řadíme:  

2. Fonomikrochirurgii transorální cestou, kam patří direktní mikrolaryngoskopie. 
3. Zvětšení objemu hlasivky injekční (implantační) technikou, především se jedná o zvětšení 

objemu paretické nebo atrofické pohyblivé hlasivky. Přístupová cesta injektáže je dvojí: 
direktní laryngoskopie nebo perkutánní zevní cesta. 

4. Chirurgii skeletu hrtanu, při které dochází ke změně pozice nebo napětí hlasivky. Dnes se 
především hovoří o laryngoplastikách a tyreoplastickách, mezi které patří laterální komprese 
hlasivky (medializace), laterální expanze hlasivky, zkrácení hlasivky a prodloužení 
hlasivky. Nejčastější z uvedených metod je medializace – tyreoplastika typ I, která je 
především indikována u jednostranné obrny zvratného nervu, dále pak prodloužení hlasivky 
tyreoplastika typ IV, vhodná pro zvýšení hlasu u transsexuálů male to female. 

5. Fonochirurgické metody používané k reinervaci zvratného nervu 
6. Fonochirurgie u spastické dystonie 
7. Fonochirurgické metody po parciální nebo totální laryngektomii 

 
Je třeba zdůraznit úzkou spolupráci mezi foniatriem a fonochirurgem, konzervativní a chirurgická 
léčba se vzájemně doplňují. 
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__________________________________________________________________________ 

Možnosti zlepšení hlasu injektáží hlasivek 
 
Dršata J. 1, Hudíková M. 1, Kučera M. 2 
 

1Klinika Ušní nosní krční, Fakultní nemocnice Hradec Králové, přednosta: doc. 
MUDr. Jan Vokurka, CSc. 
2ORL ambulance Rychnov nad Kněžnou, vedoucí lékař: MUDr. Martin Kučera 
 
Glotická insuficience, tj. nedostatečnost hlasivkového uzávěru, je stav způsobený zcela 
různorodými diagnózami, od funkčních hlasových poruch po maligní hrtanové léze. Nicméně 
hlavní příčinou glotické insuficience, se kterou se setkává foniatr a fonochirurg, jsou poruchy 
hybnosti a napětí hlasivky. Stanovení diagnózy se opírá o metody především optické a akustické, 
důležité je sebehodnocení poruchy pacientem (dotazník kvality života). 
Injektážní techniky patří, spolu s implantačními metodami, mezi augmentační operace. Principem je 
zvětšení objemu postižené hlasivky biokompatibilním materiálem, čímž se přiblíží mediální okraje 
pro fonaci a usnadní se tak kmitání hlasivek. Existují různé cesty aplikace a injikovatelné materiály. 
Při provádění operace je nutné dodržet aplikaci materiálu co nejlaterálněji do těla hlasivky. 
Na Klinice ušní nosní a krční Fakultní nemocnice Hradec Králové (ORL FNHK) provádíme 
injektáže hlasivek endolaryngeálně, v celkové anestesii. Výkon provádíme při intubaci co nejmenší 
intubační rourkou nebo v tryskové ventilaci. Pro dokumentaci výsledku je zásadní videozáznam se 
záznamem hlasu. Pooperační péče zahrnuje především hlasový klid, inhalace a antiflogistika 
(Aescin). Hospitalizace trvá typicky 3-4 dni, pracovní neschopnost dle charakteru zaměstnání 
pacienta - minimálně další týden. Léčbu doplňuje v indikovaných případech balneoterapie.  
V letech 2002-6 bylo na ORL FNHK provedeno celkem 33 injektážních operací. 8x byl aplikován 
Gelaspon a 25x Teflon - jiný materiál pro injektáž nepoužíváme. Výrazně převažovali muži (n=19), 
injikována byla více (13x) levá strana. Hlavním symptomem vedoucím k indikaci injektáže byl 
chrapot, dále hlasová nevýkonnost, krční dyskomfort; převažujícím indikačním nálezem byla 
atrofie hlasivek. U části pacientů byla injektáž provedena ve dvou dobách. Vstřebání Gelasponu u 
dvou pacientů bylo řešeno v jednom případě reoperací, v druhém hlasovou reedukací. Komplikace 
při aplikaci Gelasponu jsme nepozorovali. Po injektáži Teflonu došlo v jednom případě k rigiditě 
hlasivky. Vyloučení či migraci Teflonu, popisovanou v literatuře, v našem souboru nemůžeme 
potvrdit. 
Zásadním předpokladem úspěšné léčby glotické insuficience je komplexní přístup, jehož hlavní 
součástí je hlasová reedukace. Chirurgická léčba je indikována u zjevné insuficience, v případech 
neúspěchu konservativní léčby či rezignace na ni ze strany pacienta. Chirurg musí znát správnou 
indikaci k operaci a nést zodpovědnost za výsledek léčby, je proto vhodné, aby byl zároveň 
foniatrem.  
Indikace injektáže se okrajově překrývá s tyreoplastikou (typ I dle Isshikiho). Konkrétní volbu pro 
výběr optimálního operačního zákroku volíme na základě předoperačního optického a akustického 
nálezu, výsledku reedukace, a s na další aspekty, především informované rozhodnutí pacienta u 
tohoto výkonu se silným sociálním aspektem (zlepšení hlasové komunikace jako faktoru kvality 
života).  
Závěrem se domníváme, že injektáž hlasivek je účelnou fonochirurgickou operací, indikovanou 
zejména u poruchy trofiky a tense hlasivky. Předpokladem úspěchu komplexní foniatricko-
fonochirurgické léčby je správná indikace a obeznámenost s operační technikou i metodami 
foniatrické před- a pooperační léčby. Považujeme za výhodu, že na naší klinice je foniatr zároveň 
operatérem a může tak zajistit léčbu glotické insuficience v celé šíři. 
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________________________________________________________________________ 

Phonosurgical Treatment of Voice Professionals 
 
Nawka T. 
 
Charité Campus Mitte, Universitätsmedizin Berlin 
Klinik für Audiologie und Phoniatrie, Charitéplatz 1, 10117 Berlin 
tadeus.nawka@charite.de 
 
For professional voice users, one of the most important issues is an intact voice box. Most of these 
people know little about their larynx and ist anatomical structure. 
As soon as the voice becomes unable to meet the demands of vocal performances the artists who 
may be singers or actors or other performers, such as comedians, search for a specialist. It is very 
important to find out whether the structural changes, mainly of the vocal folds, are due to technical 
insufficiencies, or to vocal overload, or both. 
It can be assumed, that artist who have made a good career and who perform on the stages of the 
world have acquired good techniques. Organic changes of their vocal folds therefore should be 
considered a result of unfortunate circumstances. 
There are two ways for medical persons how to deal with problems of voice professionals. The first 
is prevention. Try to keep the artist away from doing too much in the wrong way and especially 
keep him from singing or speaking when he is sick. 
The second is the curative approach in which phonosurgery has its place. Indications for 
phonosurgery are edema of the vocal folds including vocal nodules, polyps of the vocal folds, cysts, 
hemorrhage, or granuloma. In these cases it is necessary to reestablish the original structure of the 
vocal fold with all of the layers from epithelium, the superficial, medial, and deep layers of the 
lamina propria to the vocal ligament and vocalis muscle. If for any reason the reconstruction fails, 
surgery leaves scars which are no longer compatible with professional high-performance. 
The crucial points are the correct selection of pathological changes and the correct execution of the 
surgical procedure. The voice professional has the right to be treated the same way as any other 
patient. This includes that he is informed about possible failures during the operation. He must have 
the choice to decline surgery. The phonosurgeon must be aware that his intervention holds danger 
to the patient and may worsen his current status. 
Phonosurgery also comprises laryngoplasties. These procedures, however, are indicated when 
patients suffer severe damages of the neuronal or muscular systems. This kind of surgery is 
generally not compatible with professional voice use. 
Meticulous diagnostics is necessary prior to surgery and include videostroboscopy with phonation 
at at least three notes (low, middle, high), voice range profile, recording of a passage of running 
speech, recording of a song, acoustic analysis of the voice signal, aerodynamic measures, and the 
patients self evaluation of vocal performance. Considering all the facts leads to the final decision 
wether to perform an operation or not. Postoperative evaluation helps both the physician and the 
artist to assess the outcome. The self perception of increased vocal abilities and the comparison to 
the status before surgery often motivates a lot to go on singing or speaking. 
The lecture will demonstrate cases of voice professionals and illustrate the underlying rationale. 
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___________________________________________________________________________________________ 

Hodnocení videokymografických nález ů u pacient ů po operaci štítné 
žlázy 
 
Kastner J., Zábrodský M., Astl J., Betka J. 
 
Klinika otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku 1.LF UK a FN v Motole, Katedra 
otorinolaryngologie IPVZ, Praha  
 
Videokymografie byla zavedena v 90 letech jako jedna z nejlepších metod hodnocení pohybu 
hlasivky, která významně zvyšuje výtěžnost nálezu při laryngoskopickém vyšetření. Po 
thyreoidektomii dochází u některých pacientů ke změnám hlasu, ačkoliv výsledek nepřímé 
laryngoskopie pooperačně je s normálním nálezem. Aplikovali jsme videokymografické vyšetření u 
50ti pacientů před a po thyreoidektomii, 8 z 50 udávalo pooperačně „problémy s hlasem“, všichni 
měli normální nepřímou laryngoskopii pooperačně a tedy neměli podezření na poruchu funkce 
zvratného nervu, tři z nich však měli patologické nálezy při videokymografickém vyšetření. 
Kontrolní skupina obsahovala 50 pacientů s operacemi v ORL oblasti mimo hrtan s endotracheální 
intubací, u kterých jsme taktéž provedli před- a pooperačně videokymografické vyšetření (bez 
patologie).  
V krátkém sdělení budou diskutovány patologické nálezy při videokymografii po operaci štítné 
žlázy a jejich možný etiologický podklad. 
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___________________________________________________________________________________________ 

Laserová endoskopická resekce nádorových afekcí hrt anu u hlasových 
profesionál ů 
 
Zábrodský M.1, Kastner J.1, Lukeš P.1, Ansarin M.2, Betka J.1 
 
1 Klinika ORL a chirurgie hlavy a krku 1.LF UK a FN Motol, Praha 
2 Evropský onkologický institut, Milán, Itálie 
 
 
Nádorová onemocnění hrtanu u hlasových profesionálů jsou objektem zájmu otolaryngologů a 
foniatrů, onemocnění zůstává problémem do značné míry velmi delikátním. Protože se v tomto 
případě jedná o pacienty živící se komunikací - hlasem, přicházejí relativně zavčasu do ordinací 
specialistů. Díky tomu lze v terapii užít léčebných metod umožňujících zachování orgánu tvořícího 
hlas - hrtanu. Cílem tohoto typu chirurgie je zachovat maximum fyziologických funkcí hrtanu, tedy 
dýchání, fonace, ochrany dýchacích cest a polykání, bez zhoršení úspěšnosti terapie. Přes relativně 
vysokou úspěšnost léčby dokumentovanou  vysokým procentem pětiletého přežití a možnosti 
zachování hlasu, zůstává problémem pooperační kvalita hlasu. Je zřejmé, že není ideální po žádné z 
léčebných metod.  
Ve sdělení se dotýkáme této problematiky z pohledu chirurga- endoskopisty, stanovujeme 
podmínky, které musí být splněny pro úspěšnou operaci hrtanu, tak aby zanechala co nejmenší 
deterioraci jedné z funkcí hrtanu -  kvality hlasu. 
Sdělení je doplněno několika sestříhanými ukázkami endoskopických výkonů dokumentujících 
vhodně toto téma.  
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Blok č. 5: Věda výzkum a um ělecký hlas 
Předsedající: prof. Ing. Václav Syrový, CSc. 
________________________________________________________________________ 

Hlasové ústrojí nebo hudební nástroj  
 
Syrový V. 
 
Výzkumné centrum hudební akustiky 
Zvukové studio hudební fakulty AMU 
 
Hudební akustika zahrnuje zpěv, ale i melodiku řeči, mezi typické hudební 
signály, tj. zvukové signály ve funkci nositele hudební informace. Naproti tomu nauka o hudebních 
nástrojích paradoxně odmítá považovat lidské hlasové ústrojí za hudební nástroj a argumentuje toto 
stanovisko absencí znaků artefaktu, typických pro jakýkoliv hudební nástroj. Příspěvek diskutuje 
tento problém z celé řady úhlů pohledu, které přináší aktuální výzkum barvy hudebního zvuku. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
___________________________________________________________________________________ 
Akustika hlasu  
 
Frič M. 
 
Výzkumné centrum hudební akustiky 
Zvukové studio hudební fakulty AMU 
COMEHEALTH, s.r.o., Praha 
 
V příspěvku budou stručně shrnuty základní pojmy z oblasti akustiky hlasu vycházející z modelu 
tvorby hlasu jako Zdroje a filtru. Základní parametry hlasu a jejich fyziologické a patologické meze 
budou prezentovány pomocí technik akustické analýzy hlasu - Voice range profile, MDVP a 
LingWAVES systémů. V prezentaci bude naznačen systém parametrů, zvlášť pro akustiku hlasivek 
a zvlášť pro rezonanční ústrojí, s ohledem na psychoakustickou interpretaci kvalitativních vlastností 
hlasu (bude uveden příklad systém hodnocení patologie hlasu a příklad percepčního prostoru 
obecného hodnocení kvalitativních vlastností hudebních zvuků). Příspěvek seznamuje s pojmy 
používanými v dalších prezentacích. 
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_______________________________________________________________________ 

Jak slyšíme hlas  
 
Otčenášek Z. 
 
Výzkumné centrum hudební akustiky 
Zvukové studio hudební fakulty AMU 
 
Fyziologické vlastnosti lidského sluchového aparátu a především způsob 
zakódování zvuků na sled nervových vzruchů jsou příčinou, proč je obtížné přímé propojení 
objektivních parametrů, které můžeme získat fyzikální analýzou zvukových signálů, se 
subjektivními sluchovými vjemy posluchače. Na příkladu neurogramu slabiky da bude ilustrován 
způsob převedení dominantních spektrálních charakteristik teto slabiky v informaci, kterou pak 
vyhodnocují vyšší patra lidského mozku jako řečový sluchový vjem. Příklad prezentuje i projevy 
změny frekvence prvních tří formantů v průběhu znění vokálu a.  
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__________________________________________________________________________ 

Fyziologická akustika zp ěvního hlasu 
 

Švec J. G. 1,2, Havlík R.3, 
Horáček J. 4, Vampola T. 5, Lejska M. 3, Krupa P.6 
 
1 Oddělení biofyziky, Katedra experimentální fyziky, Přírodovědecká fakulta, 
Univerzita Palackého v Olomouci, tř. Svobody 26, 771 46 Olomouc 
 
2 Hlasové centrum Praha, Španělská 4, 120 00 Praha 2 
 
3 Audio-Fon Centrum, Obilní trh 3-4, 602 00 Brno 
 
4 Ústav termomechaniky AV ČR, Dolejškova 5, 182 00 Praha 8 
 
5 Fakulta strojní ČVUT v Praze, Ústav mechaniky, Karlovo náměstí 13, 121 35 Praha 2 
 
6 Klinika zobrazovacich metod, Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně, Pekařská 53, 
656 91 Brno 
 
 
Lidský hlas je tvořen ve dvou stupních. Nejprve kmity hlasivek modulují proud vzduchu z plic a 
vytvářejí prvotní zvuk. Ve druhém stupni je tento prvotní zvuk modifikován v rezonančních 
dutinách vokálního traktu, kde se dotváří konečná barva lidského hlasu. Rezonanční frekvence 
vokálního traktu, neboli „formanty“ hrají pro zpěvní hlas důležitou roli. Polohy dvou nejnižších 
formantů (F1 and F2) určují samohlásku. Vyšší formanty dotváří specifickou individuální barvu 
člověka. Speciální pěveckou technikou je možné sblížit formanty F3-F5 a vytvořit tzv. pěvecký 
formant. Objektivní data také ukazují, že pro zpěvní hlas je důležitá tzv. technika „ladění formantů“ 
při které zpěváci koordinují nastavení dutin vokálního traktu s nastavením hlasivek. V příspěvku 
budou tyto základní fyziologicko-akustické principy produkce zpěvního hlasu demonstrovány 
prostřednictvím metod spektrální analýzy hlasu a magnetické rezonance vokálního traktu. 
 
Příspěvek je součástí projektu GAČR 101/08/1155: Počítačové a fyzikální modelování 
vibroakustických vlastností vokálního traktu člověka s ohledem na optimalizaci hlasové kvality. 
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__________________________________________________________________________ 

Podobnosti a rozdíly tvorby lidského hlasu a tvo ření tón ů 
při hře na žesťové nástroje 

 
Šram F.1,Švec J. G.1,2 
 
1 Hlasové centrum Praha, Španělská 4, 120 00 Praha 2 
 
2 Oddělení biofyziky, Katedra experimentální fyziky, Přírodovědecká fakulta,  
Univerzita Palackého v Olomouci, tř. Svobody 26, 771 46 Olomouc 
 
Lidské hlasové ústrojí a dechové hudební nástroje jsou zdroje zvuku, které mají v principu velmi 
podobné uspořádání. Energii v obou případech dodává dýchací ústrojí v podobě výdechového tlaku 
vzduchu. Primární tón vzniká buď kmitáním hlasivek v hrtanu nebo kmitáním rtů mechanismem 
značně podobným. Při tomto kmitání jde o zpětnou vazbu mezi otevřením zvukové štěrbiny a 
tlakem subglottis, resp. tlakem v dutině ústní u žesťových nástrojů. Za zdrojem přerušování  
vzdušného proudu je v obou případech připojen rezonanční systém, který modifikuje zvuk, dodává 
mu patřičnou barvu a teoreticky může ovlivnit kmitání vlastního zdroje. 
 
Hra na žesťové nástroje vykazuje mnoho podobností, ale i odlišností s tvorbou lidského hlasu. 
 
Tvorba hlasu v hrtanu umožňuje umělecký hlasový projev a vytvořit základní schopnost mezilidské 
komunikace - řeč. Centrální nervový systém a zpětnovazební mechanismy, které  ovlivňují změny 
artikulačního ústrojí zde hrají významnou roli. U hudebních nástrojů je obdobou řečového projevu 
skladba. 
 
Názory hudebníků na fyziologii tvorby tónů a činnost mluvidel při hře na žesťové nástroje jsou 
často nepřesné a mnohdy se rozcházejí.Vycházejí přitom většinou obdobně jako učitelé zpěvu z 
vlastní empirie a subjektivních pocitů. 
 
Autoři sdělení ukazují možnosti využití nejmodernějších vyšetřovacích metod při studiu fyziologie 
hlasu a tvorby tónů při hře na žesťové nástroje. Demonstrují rozdíly kmitání hlasivek při tvorbě 
hlasu a kmitání rtů při hře na žesťové nástroje. Ukazují využití rentgenové kinematografie a 
ultrazvukové sonografie při sledování činnosti mluvidel při tvoření řeči i při hře na žesťové 
nástroje. Hráči na žesťové nástroje se, podobně jako zpěváci, mohou potýkat s problémy, které 
vyžadují lékařskou péči. Autoři upozorňují na možnost využití elektromyografie k diagnostice 
poruch inervace mluvidel u hlasových profesionálů i hudebníků. 
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___________________________________________________________________________________________ 

Kulturn ě-historický pohled na zp ěv (aneb od p ěstního klínu k bel cantu) 
 
Kučera M. 
 
ORL ambulance – centrum léčby hlasových poruch v Rychnově nad Kněžnou 
 
Na vývoj technik zpěvu  má vliv řada faktorů, kdy na jedné straně stojí sám zpěvák se svými 
schopnostmi a na druhé straně jsou okolnosti zevní, které jsou dány sociální strukturou společnosti, 
ekonomikou, náboženstvím atd. Cílem přednášky je pokus o zmapování vývoje pohledu na 
estetické kvality zpěvu v Evropě od nejstarších dějin do současné doby.  
V přednášce jsou sledována časová období: 
1.  Do mladší doby kamenné: zpěv a hudba nemá primárně estetickou funkci, není samostatným 
uměleckým žánrem, je součást veškerého dění. Projev a technika je postavena na autentické reflexi 
zevních vlivů i vnitřních stavů interpreta. Technická stránka zpěvu je druhořadá. 
2. Období neolitické revoluce – antické kultury: ve středomořské oblasti je výrazný rozvoj  
zemědělství a následně řemeslné výroby. Mění se radikálně společenské uspořádání,vznikají státní 
celky. Společnost je schopna uplatnit a uživit profesionálního umělce, zpěváka. Zpěv se stává spolu 
s hudbou uměleckým žánrem, má estetickou funkci, uplatňují se sofistikované postupy hlasové 
výchovy a hudební interpretace. Postupně dochází ke ostrému ohraničení lidového a 
sofistikovaného projevu. U sofistikovaného zpěvu jsou v průběhu staletí vyhraněny jednotlivé 
žánry.  
3. Středověk: církev a středověká filozofie zpěv považují za nástroj služby bohu. Zpěv musí být 
jednoduchý, důstojný a skromný, bez ozdob. Estetická rovina nesmí odvádět pozornost od víry. 
Zpěv je nadřazen instrumentální hudbě. Teoretické znalosti jsou nadřazeny praktickým 
dovednostem. Text a zpěv je jen kostrou pro modlitbu, nesmí mít primárně estetickou působivost. 
Je ostré ohraničení církevní a světské hudby. Nositelem sofistikovaného projevu je hudba církevní. 
4. Pozdní středověk – renesance: období  zesvětšťování zpěvu, hudba a zpěv se stává nositelem 
lidské emoce. Sofistikovaný zpěv a hudba se dostává do širších společenských vrstev. Zpěv a hudba 
dostává nový významný rozměr, reprezentuje mecenáše. 
5. Baroko – klasicismus: epocha opery, vzniku bel canta, období zlaté éry školeného hlasu. Doba 
plného zrovnoprávnění instrumentální hudby a zpěvu. V církevní hudbě jsou možné stejné hudební 
a výrazové prostředky jako v hudbě církevní.  
6. Období 19. – 21- století: doba vzniku kultury popu, zpěv dostává ve svých nových žánrových 
projevech zcela odlišné a protichůdné estetické hodnoty.  Během 20. století zaniká přirozený zpěvní 
projev lidové hudby. Zpěv tzv. vážné hudby je do19. století vždy chápán jako živý soudobý projev. 
Během 20 století ztrácí v širokém měřítku svou aktuálnost a stává se pro širší vrstvy společnosti 
méně srozumitelnou estetickou formou. Lidový i vrcholně sofistikovaný projev je nahrazen 
formami tzv. “populárního žánru“. Zpěv má v četných žánrových směrech populární hudby mimo 
estetickou funkci i úlohu nositele rozličných ideálů, politických myšlenek, forem životního stylu. 
Stává se ve významné míře obchodovatelným zbožím.   
 
Přednáška je provázena ukázkami zpěvu, které odpovídají jednotlivým obdobím a směrům. 
 
 


