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PODOBY HLASU 
 

Lucia VAĽOVÁ 

 

las je akustický prejav človeka, jeho fyziologickej a psychickej podstaty. Pri výskume 

tohto fenoménu je niekoľko podstatných paralel: 

• vývoj hlasového ústrojenstva v evolúcii ľudstva a paralelne k tomu vývoj hlasu a hlasové-

ho ústrojenstva v živote jedného človeka, 

• pohľad na farbu hlasu z fyziologického a z akustického hľadiska, 

• pohľad na zdravý hlas a patologické odchýlky v hlase. 

 

VÝVOJ HLASU 

Hlasivky nemali v dávnej minulosti svoju súčasnú podobu, ale rovnako ako praveká podo-

ba ľudského organizmu bola menej sofistikovaná v porovnaní s dnešnou, aj hlasivky boli 

v minulosti celkom jednoduché. Na ich mieste bol masívny svalový prstenec, sfinkterový 

uzáver, ktorý strážil vchod do hrtana pri prijímaní potravy. Ako sa postupne obohacovala 

slovná zásoba a zjemňovala artikulácia, tak sa zjemňovala aj činnosť a podoba artikulačných 

orgánov. Medzi prvé zvuky patrilo grganie, čkanie či kýchanie a tie sa postupne obohacovali 

až do dnešnej podoby reči. Rovnako tak sa postupne zjemňovala práca artikulátorov a modifi-

kovala sa aj podoba sfinkterového uzáveru na dnešné hlasivky. 

Hlasivky v živote človeka postupne menia svoju podobu od najjemnejších blaniek u bábä-

tiek s minimálnym spevným rozsahom v dvoch tónoch a1 až h1. Postupne sa hlasivky predlžu-

jú a spolu s nimi narastá aj spevný rozsah. V 1. a 2. roku života dosahuje tento rozsah až 6 

poltónov a postupne sa diferencuje na chlapčenské a dievčenské hlasy (ako to zobrazuje tab. 

č. 1) hoci rozdiel medzi nimi zostáva minimálny až do obdobia mutácie. 

 

Tab. č. 1 Diferenciácia detských hlasov (Kalmárová, 1993, s. 30) 

Vek Chlapci Dievčatá 
6 – 7 rokov d1- a1 d1 – h1 

8 – 9 rokov h – h1  c1 – c2 

10 – 11 rokov a – c2  h – d2  

 

H 
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Chlapci aj dievčatá do začiatku mutácie majú hlas veľmi podobný. Mutácia sa spravidla 

začína spolu s menštruáciou, resp. s prvými zmenami organizmu v rámci pohlavného dospie-

vania. V tomto období sa objavujú prvé rozdiely medzi budúcim mužským a budúcim žen-

ským hlasom. Hlasivky sa už zväčšujú rozdielnym spôsobom aj rozdielnym tempom. 

U dievčat sa mení hlas menej výrazne, o to viac je citlivejší na hormonálne zmeny počas celé-

ho ďalšieho života. U chlapcov je obdobie mutácie výraznejšie, hlasivky totiž narastajú rých-

lejšie a do väčšej dĺžky. Zmena je viac počuteľná a spôsobuje ju nesúlad medzi naučeným 

spôsobom fonácie a rýchlo sa meniacim hlasovým ústrojenstvom. U oboch pohlaví má táto 

zmena tri etapy. V prvej fáze mutujúcich unavuje dlhšie hovorenie a rýchlo zachrípnu. Diev-

čatá majú sýtejšie a prieraznejšie hlasy, chlapčenské stratia farbu, lesk a výšky. Približne po 

roku nastáva druhá fáza, keď sa predovšetkým chlapcom hlas ťažko ovláda, preskakuje 

z veľmi vysokej do veľmi nízkej polohy a skutočný hlasový rozsah sa zmenšuje. Niekedy 

môže toto obdobie trvať len jednu noc. Prílišná námaha chlapečenského hlasu v tomto krát-

kom, niekoľkomesačnom období, ale aj snaha zachovať si pôvodný hlas, má trvalé následky 

v podobe fistulového hlasu. Po ukončení tohto obdobia sa hlas upravuje do svojej konečnej 

podoby ešte asi 2 roky. Získava väčší rozsah, intenzitu aj výraznejšiu farbu. Ak sa tretia fáza 

neukončí, zostáva hlas krehký, zastretý aj ľahko unaviteľný, no má rozsah detského hlasu 

a vyššiu hlasovú polohu. Niektoré poruchy hlasu môžu byť následkom chýb v období mutá-

cie. Najväčšou chybou je pritom úplná absencia reči a spevu. Platí tá istá zásada, ako pri všet-

kých svaloch ľudského tela, že čím dlhšie sa nepoužívajú, tým sú lenivejšie a slabšie. Vý-

skumy tiež ukázali, že z bývalých tenoristov sa počas mutácie obyčajne stávajú basisti a na-

opak, z basových hlasov sa stávajú tenorové. Všetky spevné hlasy – mužské aj ženské – sa 

delia do troch základných skupín podľa výšky. V tab. č. 2 uvádzame presné delenie podľa 

dvoch autorov. 
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Tab. 2 Rozdelenie mužských a ženských hlasov 

po ukončenej mutácii speváckou terminológiou 

Geist (2005, s. 230) 
Kalmárová (1993, s. 61) 

Rozsah Frekvencie (Hz) 
Soprán  h (c1) – h2(c3-f3) 247,5 – 990 (260 – 1397) 

Dramatický (s približným 
rozsahom g – c3) 

Tmavší, ťažší, blížiaci sa 
mezosopránu  

mladodramatický (c1 – c3)   
lyrický (h – d3)   

koloratúrny (c1 – g3) veľmi svetlý, ľahký, po-
hyblivý  

subretný (c1 – e3) veľmi svetlý s lyrickým 
nádychom  

Mezosoprán g – a2 (b – fis2) 198 – 880 (230 – 740) 
dramatický (g – h2)   
komický (g – b2)   
lyrický (g – h2)   

Alt e (f/g) – e1 (f2) 165 – 660 (196 – 700) 
dramatický (e – g2)   

lyrický (f – b2)   
Tenor H (c) – h1 (c2) 123,75 – 495 (130 – 523) 

hrdinský (H – c2) Tmavší, ťažší  
lyricko-dramatický (H – 

h1)   

lyrický (c – d2) Svetlý, mäkký  
komický – buffo (c – a1)   

Barytón G (A) – g1 99 (110) – 396 
dramatický – basbarytón 

(G – e1)   

lyrický – tenorbarytón 
(A – a1)   

Bas D (E/F) – e1 (f1) 74 – 330 (90 – 341) 
vysoký (F – g1)   
hlboký (C – f1)   

komický – buffo (E – f1) Pružný, pohyblivý  
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Po ukončenej mutácii je hlas zrelý a približne po 35. roku života začína starnúť. Hlasivky 

sa menia podobne ako celý organizmus – chrupky vápenatejú, väzy strácajú pružnosť a svalo-

vá časť ochabuje, čím sa mení aj akustická podoba hlasu. Starnutím sa u mužov zmenšuje 

rozsah, intenzita aj výdrž, hlasová poloha sa zvyšuje a farba zostruje. U žien po prechode je 

hlas drsnejší a hlbší. 

 

ARTIKULAČNÉ A AKUSTICKÉ PODOBY HLASU 

Hlas vzniká rovnako ako každý iný zvuk, je to teda postupné pozdĺžne vlnenie častíc vzdu-

chu. Vzduch vychádzajúci z pľúc naráža na hlasivky. Tie pozostávajú z väzov, chrupiek 

a veľmi jemného svalstva a rovnako ako všetky ostatné svaly v tele netreba ich vystavovať 

príliš veľkej námahe, no súčasne nenechať ich zlenivieť. Ak sú hlasivky premáhané, unavia 

sa, ak sú naopak zanedbávané, ochabnú. Vzduch vychádzajúci z pľúc po prechode hlasivkami 

prechádza dutinami. Dutiny sú nadhlasivkové a podhlasivkové. Podhlasivkové sú pod úrov-

ňou hlasiviek a patrí sem hrdlová dutina. Nadhlasivkové sú nad úrovňou hlasiviek, teda ústna 

dutina, nosová, perná a niektorí autori uvádzajú aj čelovú dutinu. Tieto dutiny majú pre farbu 

hlasu veľmi dôležitý vplyv, správajú sa totiž rovnako, ako napríklad jaskyňa či mostný oblúk, 

v ktorých sa zvuk ozýva. K týmto akustickým javom v procese fonácie okrem rezonancie pat-

rí aj explózia a turbulencia. 

Z akustického hľadiska vytvára vzduch vychádzajúci cez hlasivky základný tón, o ktorom 

sa laicky hovorí, že určuje, akým vysokým hlasom hovoríme. Vzhľadom na ďalšie akustické 

javy v nasledujúcich rezonančných dutinách sa základný tón obohacuje o svoje vyššie harmo-

nické tóny a nadobúda svoju konečnú podobu a definitívne zafarbenie. Zvuky majú vzhľadom 

na svoju štruktúru podobu tónov alebo šumov. Kým zvuky pri ceste cez hlasové ústrojenstvo 

nenarazia na žiadnu prekážku, vznikajú tóny voľných dutín, v lingvistike tieto tóny nazývame 

vokály, samohlásky, pretože na zachovanie timbru nepotrebujú postavenie spolu s inou hlá-

skou. Ak sa počas artikulácie vzduchovému prúdu postaví do cesty prekážka, vznikajú šumy. 

V lingvistike sa nazývajú spoluhlásky, pretože na ich timbrovú identifikáciu je potrebné spo-

jenie s inou hláskou, nazýva sa to transgresívnosť. 

V závislosti od toho, ktorá časť dýchacieho ústrojenstva sa najviac podieľa na tvorbe hlasu, 

rozlišujeme tri hlasové registre. Sú to rady rovnorodých tónov, sú tvorené rovnakým mecha-

nizmom, majú podobné zafarbenie. Hlas znejúci dominantne v hrudnej dutine je tvorený prs-

ným/ spodným/ jednofázovým registrom. Tieto tóny sú plné, silné, pretože znejú v celom 

hrudníku. Tóny znejúce v hrudníku aj v hlave sú v strednom registri a najvyššie – v hlave je 
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hlavový/ dvojfázový register. V jemnom piane (teda pri najmenšej intenzite) sú vzdušné a ma-

jú veľký potenciál mohutne sa rozvinúť. 

Zvuk vychádzajúci z pľúc cez hlasivky tvarovaný všetkými dutinami je tlmený kostrou te-

la. Preto je v záujme hovoriacich, aby čo najviac otvorili ústa, aby hlas mal čo najväčší prie-

stor. Pritom to, čo zostáva tlmené v kostiach, tvorí hlasovú bázu, to čo percipient podvedome 

prijíma. 

 

ZDRAVÝ HLAS A JEHO PATOLOGICKÉ ODCHÝLKY 

Zdravý hlas znie nepríznakovo, poslucháč sa nad ním nepozastavuje a jeho farbu prijíma 

podvedome. Odchýlky môžu mať niekoľko podôb. Najbežnejšia je chrapľavosť, chripot či 

zachrípnutosť, ktorú autori popisujú ako množstvo šumu v hlase. Vibruje len predná časť hla-

siviek a má veľmi nízku frekvenciu. Môžu ho spôsobiť ochorenia hlasiviek, ale aj zápal noso-

vej sliznice. Vyvoláva pocity pálenia a škrabania v hrdle a dráždi na kašeľ. Keď sa hlien do-

stane na hlasovú štrbinu, spôsobí neočakávaný chrapot. Drsnosť je nepravidelné kolísanie zá-

kladnej frekvencie. Neznelosť je nemodulovaný turbulentný šum v produkovanom zvuku. 

Nazalizácia vzniká pri zníženom mäkkom podnebí, v slovenčine sa funkčne využíva pri no-

sovkách m, n a ň. Ak zvuk prechádza aj nosovou dutinou, odvádza energiu a vplyvom impe-

dancie klesá frekvencia kmitania hlasiviek, Raninec (1992, s. 45) uvádza, že v základnom hr-

tanovom tóne zoslabí intenzitu nielen nízkych kmitočtov, ale aj čiastkových tónov vyše 2 500 Hz. 

Zlúčením ústnej a nosovej dutiny sa oslabujú aj ich vlastné frekvencie. Dlhodobá nazalizácia 

spôsobuje stratu výšok a je neestetická. Prehnaná nazalizácia, hypernazalizácia, sa nazýva 

otvorená huhňavosť. Vzniká prehnaným používaním nosovej dutiny pri zatvorenej hrdlovej 

dutine, v hudobnej terminológii je to hlas posadený do masky. Naopak neschopnosť speváka 

posadiť hlas do masky spôsobuje slabosť hlasu. Je prejavom fyziologickej poruchy 

v dýchacom ústrojenstve. Zatvorená huhňavosť vzniká pri upchatom nose počas nádchy, zá-

pale dutín a dýchacích ciest. Kombinuje sa s priduseným hlasom pri angíne. Dyšný tón je 

vedľajší vzduchový šelest, ktorý sa tvorí spolu s tónom, ak sa hlasová štrbina pri fonácii cel-

kom neuzavrie. Štrbina vznikne pri hlasovej únave alebo zlej hlasovej technike. Veľmi tesné 

zopätie hlasiviek spôsobuje dvojitú frekvenciu vibrácie a nazýva sa fistula. Ostrý tón je bezfa-

rebný a rezavý tón, prejaví sa vo vyšších polohách preexponovaným nasadzovaním tónu 

v prednej časti ústnej dutiny (Kalmárová, 1993, s. 72). Ak vzniká pri ustrnulej, neuvoľnenej 

čeľusti, tón sa odráža od zubov a nazýva sa zubný tón. Forsírovaný tón je tvorený násilne ako 

tlačený, rovný tón bez vibrata. Veľkým zaťažením hlasu vzniká opačný jav, veľmi kolísavý 
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tón nazývaný tremolo alebo hypervibrato. Na rozdiel od vibrata nie je jeho kolísanie periodic-

ké a je to príznak starnúceho hlasu. 

Hlas naozaj nie je len darom od Boha, ako si to ľudstvo dlhé storočia myslelo, na jeho cel-

kovom vyznení má svoj podiel aj človek sám. Hlas je ľudský organizmus v malom, treba ho 

trénovať a súčasne ho príliš neunavovať a teda dodržiavať hlasovú hygienu. Začína sa už od 

plienok a deti treba viesť k tomu, aby svoj hlas nepresiľovali. V škôlke sa im to zvyčajne ne-

veľmi darí, lebo sa prekrikujú, čím si poškodzujú hlasivky a rovnakú chybu spolu s nimi robia 

učiteľky, keď s narastajúcou výškou, teda frekvenciou hlasu narastá aj intenzita, teda sila hla-

su. Ukazuje sa teda, že aj bezpečné prostredie skrýva isté nebezpečenstvá. Snaha prekrikovať 

iných ľudí či technológie je aj v textilnom či stavebnom priemysle. Veľký vplyv má strava. 

Nielen bublinkové nápoje, ktoré niektorým ľuďom spôsobia zachrípnutie, ale aj mliečne vý-

robky, ktoré zahlieňujú hlasivky, keksy či ktoré zanášajú a dusia. Často neuvedomenú zmenu 

hlasu spôsobujú hormonálne zmeny. Nielen proces starnutia, ale aj tehotenstvo, menštruácia, 

užívanie hormonálnej antikoncepcie či iných hormonálnych liekov a tiež liečivá napríklad na 

ochorenia obličiek alebo potlačenie rakovinových ochorení, spôsobujú zmeny hlasu. Netreba 

zabúdať na emočné výkyvy. Ich extrémnou podobou je trvalá zmena hlasu či dokonca jeho 

strata. 
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