
Přírodopis 8.r. 

5.5. 

Dobrý den, dalším smyslovým ústrojím je sluch. 

Výukové video: https://www.youtube.com/watch?v=zuiqd1a2A5g 

 

Prohlédněte si stavbu sluchového ústrojí v učebnici a odpovězte: 

1.Z kterých částí se skládá: 

2.Co tvoří vnější část ucha: 

3.Jak se nazývají sluchové kůstky ve středním uchu: 

4.Kde jsou uloženy sluchové buňky: 

5.Kde je uložený vlastní sluchový orgán: 

6.Popište, jak se šíří zvukové vlny: 

 

Stavba sluchového ústrojí: 

 

 

 

Ve vnitřním uchu je uložený vlastní sluchový orgán. 

 

Také je zde rovnovážné ústrojí. Je součástí labyrintu vnitřního ucha. 

Tvoří ho vejčitý váček a tři polokruhovité kanálky. Ve stěnách jsou smyslové buňky s dlouhými vlásky, ze kterých  

vystupují nervová vlákna. Vlásky vstupují do rosolovité hmoty a při změně polohy se s rosolovitou hmotou ohýbají. 

Tyto změny nervy přenášejí do mozečku. Tím jsme informováni o poloze těla a jeho změnách při pohybu. 

 



 

Onemocnění sluchu: 

Sluchu škodí nadměrný hluk.  

Záněty středního ucha – střední ucho je spojeno s nosohltanem Eustachovou trubicí, infekce se může do středního 

ucha dostat např. při chřipce nebo angíně. 

Ztráta sluchu 

 

Napište si do sešitu: 

SLUCH 

 

Sluchové ústrojí  - vnímá zvukové vlny, které vznikají kmitáním těles a šíří se okolím. 

 -je spojeno s rovnovážným ústrojím 

 

Orgánem sluchu je ucho. 

Stavba ucha:  

1.Vnější ucho – tvoří ho ušní boltec (část ucha, kterou vidíme) a vnější zvukovod. 

2.Střední ucho – blanitý bubínek 3 kůstky – kladívko, kovadlinka, třmínek.  

Ze středního ucha vychází Eustachova  trubice, která vede do nosohltanu. Pomáhá vyrovnávat tlak vzduchu mezi  

uchem a vnějším prostředím. 

3.Vnitřní ucho -  kostěný labyrint a uvnitř je blanitý labyrint.  

Kostěný labyrint má tři části – předsíň, 3 polokruhovité kanálky a hlemýžď. Uvnitř hlemýždě jsou sluchové buňky. 

 

Šíření zvukových vln: 

Zvuk, který prochází zvukovodem naráží do bubínku, ten se rozechvěje a vibrace přenáší přes kladívko, kovadlinku a  

třmínek do hlemýždě. Tam na vibrace reagují smyslové buňky, které informace o zachyceném zvuku vedou pomocí  

sluchového nervu do mozku. 

 

Péče o sluch: 

Nadměrný hluk může poškodit sluch a vést až ke ztrátě sluchu. 

V prostředí s vysokou intenzitou hluku chráníme sluch např. sluchátky (tlumičemi). 

 

Poruchy a onemocnění sluchu: 

-nedoslýchavost nebo úplná hluchota 

-zánět středního ucha 



 

 

 

Rovnovážné ústrojí – je součástí labyrintu vnitřního ucha. 

Čidla ve vnitřním uchu nám umožňují stát vzpřímeně a pohybovat se bez ztráty rovnováhy. 

Ve stěnách jsou smyslové buňky s dlouhými vlásky, ze kterých vystupují nervová vlákna. Vlásky vstupují do rosolovité  

hmoty a při změně polohy se s rosolovitou hmotou ohýbají, tyto změny se přenášejí do mozečku a jsme informováni  

o poloze těla a jeho změnách při pohybu. 

 

Procvičování: 

https://www.skolasnadhledem.cz/game/2020 


