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Zvuk je příkladem mechanického vlnění. Fyzikálními ději, které jsou spojeny se vznikem 

zvukového vlnění, je šíření a vnímáním zvuku sluchem se zabývá akustika. Ta patří vedle 

mechaniky a optiky k nejstarším částem fyziky a v historii fyziky sehrála významnou úlohu 

při rozvoji poznání přírody. 

Jako zvuk označujeme mechanické vlnění, které vnímáme sluchem. Jeho frekvence 

leží v intervalu přibližně 16 Hz až 16 000 Hz (16 kHz). Mechanické vlnění s frekvencí menší 

než 16 Hz je infrazvuk, frekvenci větší než 16 KHz má ultrazvuk. Zvuk člověku 

zprostředkovává informace o okolním světě. Celý tento děj přenosu informací si můžeme 

představit jako přenosovou soustavu, která má tři základní části: 

1. zdroj zvuku, 

2. prostředí, kterým se zvuk šíří 

3. přijímač zvuku, kterým je v nejjednodušším případě lidské ucho. 



1.1 Zdroje zvuku 

Zdrojem zvuku je chvění pružných těles, které se přenáší do okolního prostředí a 

vzbuzuje v něm zvukové vlnění.  

Např. chvění ladičky vyvoláme úderem do jednoho jejího ramene. Ramena se 

rozkmitají příčně, podélně se pak přenáší chvění nožkou ladičky do rezonanční skříně, která 

chvění rezonancí zesílí. Ladička kmitá harmonicky s předem danou frekvencí.  

Modernějším zdrojem zvuku je reproduktor připojený k elektronickému zdroji kmitání 

- k tónovému generátoru. Jedná se o zdroj elektrických harmonických kmitů, jejichž frekvenci 

lze měnit.  

 

Periodické zvuky nazýváme hudební zvuky nebo tóny. Jestliže má zvuk harmonický 

průběh, je to jednoduchý tón. Periodické zvuky složitějšího průběhu označujeme jako složené 

tóny. 

 

Mezi hudební zvuky patří nejen zvuky hudebních nástrojů, ale např. i samohlásky řeči. 

Analýzou hudebních zvuků z různých zdrojů lze prokázat, že je tvoří řada 

harmonických kmitání o různé frekvenci a amplitudě. Superpozicí těchto harmonických 

složek vzniká výsledný složený tón.  

Neperiodické zvuky vnímáme jako hluk (praskot, bušení, skřípání, apod.). 

Neperiodický průběh mají také souhlásky. Zvláštním případem neperiodického zvuku je šum, 

který v podstatě neustále doprovází zvukové vjemy. Vzniká nahodilými neperiodickými 

změnami tlaku v prostředí, kterými se šíří zvuk. Charakteristický je např. šum, který slyšíme 

v lese. Jeho příčinou je nepravidelný pohyb listí stromů a jejich vzájemné tření. 



1.2 Šíření zvuku. Rychlost zvuku 

Zvuk se šíří ze zdroje pouze pružným látkovým prostředím libovolného skupenství. 

Nejčastěji se jedná o vzduch, kde se zvuk šíří jako podélné postupné vlnění: dochází k 

periodickému stlačování a rozpínání vzduchu, což se projeví periodickými změnami tlaku 

vzduchu. Ve všech prostředích se zvuk šíří jako postupné podélné vlnění, i když v pevných 

látkách může vznikat vlnění příčné, které má ale jinou rychlost.  

Zvukové vlnění se šíří nejen ve vzduchu, ale i např. ve vodě. Obdobně se zvuk šíří 

také v pevných látkách, dobrým „vodičem“ zvuku je např. beton, ocel, sklo, aj. V látkách, 

které nejsou dostatečně pružné, se zvuk šíří špatně. Tato látky (např. plsť, polystyren, aj.) se 

používají jako materiály ke snížení úrovně hluku v budovách apod. 

Nejdůležitější charakteristikou prostředí z hlediska šíření zvuku je velikost rychlosti 

zvuku v daném prostředí. Již v 17. století se podařilo poměrně přesně určit velikost rychlosti 

zvuku ve vzduchu: pomocí výstřelu z děla umístěného ve známé vzdálenosti a měření doby, 

která uplyne mezi světelným zábleskem a zvukem výstřelu. Velikost rychlosti světla je 

vzhledem k velikosti rychlosti zvuku výrazně větší, a proto lze předpokládat, že světelný vjem 

zaznamenáme okamžitě, zatímco sluchový s určitým zpožděním.  

Velikost rychlosti zvuku ve vzduchu závisí na složení vzduchu (nečistoty, vlhkost 

apod.), ale nejvíce na teplotě. Ve vzduchu o teplotě 0 °C a hustotě suchého vzduchu 1,293 

kg . m-3 je rychlost zvuku v = 331,82 m . s-1. Obecně má zvuk rychlost ve vzduchu o teplotě t 

v Celsiových stupních: 

{ } -1sm)61,081,331( ⋅+ tvt  

Pro běžné teploty lze v řadě úloh počítat s hodnotou 340 m . s-1. Rychlost zvuku není 

ovlivněna tlakem vzduchu a je stejná pro zvuková vlnění všech frekvencí.  

V kapalinách a pevných látkách je velikost rychlosti zvuku větší než ve vzduchu. 

Obecně totiž platí, že s rostoucí hustou prostředí roste i velikost rychlosti zvuku v daném 

prostředí.  

Šíření zvuku je ovlivněno i překážkami, na něž zvukové vlnění dopadá - projevuje se 

odraz i ohyb zvukového vlnění. Zvláštním případem odrazu zvuku od rozlehlé překážky 

(skalní stěna, velká budova) je ozvěna. Ta je důsledkem vlastnosti lidského sluchu, kterým 

rozlišíme dva po sobě následující zvuky, pokud mezi nimi uplyne doba alespoň 0,1 s. To je 

zhruba doba, kterou potřebujeme k vyslovení jedné slabiky a za kterou zvuk urazí (ve 

vzduchu) zhruba 34 m, tj. 17 m k překážce a 17 m zpět k pozorovateli. Pokud je tedy 



pozorovatel (mluvčí) vzdálen od překážky 17 m, vzniká jednoslabičná ozvěna. Při vzdálenosti 

větší může vznikat i víceslabičná ozvěna.  

Při vzdálenosti od překážky menší než 17 m už zvuky neodlišíme, částečně se 

překrývají a odražený zvuk splývá se zvukem původním. To se projeví prodloužením trvání 

zvuku a jeho zesílením, což nazýváme dozvuk. S dozvukem je třeba počítat při projektování 

velkých místností, koncertních sálů apod. Dozvuk působí rušivě - snižuje srozumitelnost řeči 

nebo zkresluje hudbu. Proto se akustické vlastnosti sálů zlepšují členěním ploch stěn, závěsy, 

použitím materiálů pohlcující zvuk, apod.  



1.3 Vlastnosti zvuku 

Vlastnosti zvuku rozhodují o kvalitě sluchového vjemu. Sluchem snadno rozeznáme 

třeba vysoký tón houslí a hluboký tón basy, zvuky mohou být sotva slyšitelné, nebo i takové, 

že před nimi musíme sluch chránit. Tyto vlastnosti se dají vyjádřit objektivně fyzikálními 

veličinami, které můžeme změřit na nezávisle na subjektivních pocitech vznikajících při 

vnímání zvuku. Často je však pro nás důležitější než objektivně zjištěná hodnota akustické 

veličiny subjektivní hodnocení zvuku, které lépe vystihuje sluchový vjem. 

Periodické kmitání zvukové frekvence, tzn. tóny, charakterizuje výška a barva.  

 

Výška tónu je určena jeho frekvencí. U jednotlivých tónů s harmonickým průběhem 

určuje frekvence absolutní výšku tónu. 

 

Složené tóny jsou výsledkem superpozice většího počtu jednoduchých tónů a jejich 

frekvence jsou násobky frekvence základního tónu, který má nejnižší frekvenci. Tato základní 

frekvence určuje absolutní výšku tónu. Amplitudy vyšších harmonických tónů jsou menší než 

je amplituda základního tónu, a proto složený tón vznímáme jako jeden.  

Tím se odlišuje vnímání složeného tónu od vnímání např. akordu. Akord je složen z 

několika složených tónů, a proto v akordu znalec jednotlivé (složené) tóny, z nichž je akord 

složen, rozliší.  

Absolutní výšku tónu lze měřit pomocí přístrojů (např. pomocí rezonance, rázů), ale 

sluchem ji určíme těžko. Pro subjektivní hodnocení zvuků je důležitější relativní výška tónu, 

která je určena podílem frekvence daného tónu k frekvenci vhodně zvoleného tzv. 

referenčního tónu. V hudební akustice bývá často tímto referenčním tónem tón o frekvenci 

440 Hz (a1 - komorní a), v technické praxi je to tón o frekvenci1 kHz.  

V hudbě se poměrem frekvencí dvou tónů vyjadřují tzv. hudební intervaly, které 

hudebně vzdělaný člověk snadno určí sluchem. Nejjednodušší hudební interval je oktáva, 

charakterizovaná poměrem frekvencí 2:1. Tón o oktávu vyšší má dvojnásobnou frekvenci, než 

je frekvence prvního tóny (primy). Jiný dobře známý hudební interval je kvarta, která se 

používá jako signál pro oznámení požáru („hoří“). Kvarta představuje hudební interval mezi 

prvním a čtvrtým tónem tzv. tónové stupnice a odpovídá jí poměr frekvencí 4 :3. 

V nejjednodušší tónové stupnici, která má hudební označení C-dur, tvoří kvartu tóny c a f. 



Obsah vyšších harmonických tónů ve složeném tónu způsobuje, že ho vnímáme jako 

zcela charakteristický zvuk. Tuto vlastnost složených tónů nazýváme barva tónu. Je určena 

nejen počtem vyšších harmonických tónů obsažených ve složeném tónu, ale také jejich 

amplitudami. Barva tónu umožňuje sluchem rozlišit dva složené tóny stejné výšky, které 

vydávají např. dva různé hudební nástroje. 



1.4 Hlasitost a intenzita zvuku 

Zvuková vlna představuje periodické stlačování a rozpínání pružného prostředí, v 

němž se šíří (vzduch, voda, kov apod.). Ve vzduchu např. dochází k periodickým změnám 

atmosférického tlaku, které uchem vnímáme jako zvuk určité hlasitosti. Čím větší tyto změny 

jsou, tím více se rozkmitává bubínek v uchu a zvuk je hlasitější. 

 Hlasitost je veličina subjektivní a závisí na citlivosti sluchu. Naše ucho je nejcitlivější 

v intervalu 700 Hz až 6 kHz. Zvuky o nízkém nebo naopak o vysokém kmitočtu vnímáme 

méně. Aby se při srovnání zvuků vyloučil vliv proměnné citlivosti ucha na zvuky různých 

kmitočtů, zavádí se tzv. referenční kmitočet 1 kHz. Tento kmitočet mají např. signály 

časového znamení vysílané rozhlasem. 

Objektivní hodnocení zvuků vychází ze skutečnosti, že šíření zvukového vlnění je 

spojeno s přenosem energie. Zdroj zvuku vyzařuje energii zvukového vlnění a ta je přenášena 

až k přijímači zvuku, kterým je nejčastěji ucho. Čím větší energie ∆E zvukového vlnění se za 

dobu ∆t přenese ze zdroje zvuku do uvažovaného místa, tím má zvukové vlnění větší 

akustický výkon P  

t
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Jednotkou akustického výkonu je watt, W. 

Názorněji nás o hlasitosti zvuku informuje veličina intenzita zvuku I. Jestliže se 

malou plochou o obsahu ∆S umístěnou v uvažovaném místě kolmo ke směru, kterým se 

zvukové vlnění šíří, přenese energie odpovídající akustickému výkonu ∆P, je intenzita zvuku 

S

P
I

∆
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Jednotkou intenzity je watt na metr čtverečný, W . m-2. 

Sluchem můžeme vnímat při referenčním kmitočtu zvuky o velmi malém akustickém 

výkonu 10-12 W (1 pikowatt). Tato hodnota určuje práh bolesti. Poměr největšího a 

nejmenšího akustického výkonu zvuku v oblasti největší citlivosti ucha je 1012, a je tedy 

značný. Proto se tento poměr vyjadřuje v logaritmické stupnici v jednotkách bel, značka B. 

Prahu bolesti pak odpovídá hodnota 12 B. 

V praxi se používá desetkrát menší jednotka decibel, značka dB. V devibelech 

vyjádříme poměr akustického výkonu P daného zvuku k akustickému výkonu P0, který určuje 

práh slyšením jako hladinu akustického výkonu Lw 



0

log10
P

P
Lw =  

Prahu slyšení odpovídá v této stupnici 0 dB a pro práh bolesti vypočítáme 

 dB120dB
10

1
log10

12
== −wL  

Snadno ověříme, že zvětšení akustického výkonu, čili jeho „zesílení“ na dvojnásobek 

znamená zvýšení hladiny akustického výkonu přibližně o 3 dB, desetinásobnému zvětšení 

akustického výkonu odpovídá hladina 10 dB apod.  

Příklady přibližných hodnot hladin akustického výkonu pro některé známé zvuky jsou 

v tabulce 1. 

Tab. 1 - Příklady hodnot hladin akustického výkonu 

Zdroj zvuku Vzdálenost v m Hladina akustického výkonu v dB 

Práh slyšení 

Tichý šepot 

Šepot 

Šum ve studovně 

Tichý rozhovor 

Normální hovor 

Motor automobilu 

Symfonický orchestr 

Hluk motorových vozidel 

Hudba na diskotéce 

Startující letadlo 

Práh bolesti 

 

1 

2 

 

1 

1 

5 

3 až 5 

10 

 

10 

0 

10 

20 

30 

40 

65 

70 

80 

90 

100 

110 

120 

 

Intenzita se s rostoucí vzdáleností od zdroje zvuku zmenšuje s druhou mocninou této 

vzdálenosti (pokud není šíření zvuku ovlivňováni odrazy zvuku). To znamená, že zvětšení 

vzdálenosti od zdroje zvuku na dvojnásobek způsobí zmenšení akustického výkonu o ¼ 

původní hodnoty a tomu odpovídá snížení hladiny akustického výkonu o 6 dB. 

Trvalý příkon zvukové energie do sluchového orgánu je škodlivý zejména při větších 

intenzitách zvuku- Může nastat nejen porucha sluchu, ale nadměrný hluk působí škodlivě na 

celou nervovou soustavu. To má nepříznivý vliv na fyzický pracovní výkon člověka i na jeho 

psychický stav. Překročení prahu bolesti může mít za následek mechanické poškození 

sluchového orgánu (prasknutí bubínku ucha). 



1.5 Ultrazvuk a infrazvuk 

Ultrazvuk je zvukové vlnění s frekvencí větší než 16 kHz a je tedy pro lidské ucho 

neslyšitelný. Je však slyšitelný pro řadu živočichů (např. pro psy, delfíny, netopýry aj.).  

Ultrazvuk má významné použití v lékařství a v technické praxi 

1. lékařství  

  Vlnová délka ultrazvuku je menší než vlnová délka zvuku, proto je šíření ultrazvuku 

méně ovlivněno ohybem. Výrazný je ale jeho odraz od překážek a skutečnost, že je méně 

pohlcován v kapalinách a pevných látkách. Na těchto vlastnostech je založeno jedno 

z nejznámějších praktických použití ultrazvuku v lékařské diagnostice. Ultrazvuk v mnoha 

případech nahrazuje zdraví škodlivé rentgenové záření. Zvláštní sonda přiložená k lidskému 

tělu vysílá signál o vysoké frekvenci (řádově MHz), ten prochází lidským tělem a od vnitřních 

orgánů se odráží zpět a detektory je přijat a dále zpracován. Tak vzniká poměrně kvalitní 

obraz vnitřních orgánů na obrazovce počítače (např. sono jater, ultrazvuková kontrola plodu 

budoucí matky atp.) 

2. ultrazvuková defektoskopie  

Funguje na stejném principu: ultrazvuk se odráží od vady výrobku (dutina, příměs) a 

odražený signál je dále zpracován. Tímto způsobem lze zjistit polohu vady. 

3. sonar (SOund Navigation And Ranging) 

Používá se při průzkumu mořského dna.  Metoda je podobná ultrazvukové 

defektoskopii: ultrazvuk dopadá na mořské dno a odráží se zpět. Na základě časového 

intervalu, který uplyne mezi vysláním signálu v čase t1 jeho přijetím v čase t2, a velikosti 

rychlosti v šíření ultrazvuku ve vodě lze určit vzdálenost l, kterou ultrazvuk urazil (tedy 

hloubku moře pod detektorem): l = ½ v(t2 - t1). Získané údaje není problém zpracovat pomocí 

počítače a vykreslit trojrozměrný reliéf mořského dna. 

4. užití jeho vibrací   

Vypuzování plynů z kapalin a roztavených kovů, skla; vytváření suspenze, emulze 

(tuk ve vodě); čistění součástek (jemné mechanismy, čočky brýlí) 

5. v přírodě  

Orientace netopýrů, povely pro psa, dorozumívání se delfínů, … 

 

Infrazvuk  je mechanické vlnění s frekvencí menší než16 Hz, které se dobře šíří 

hlavně ve vodě („hlas moře“ předpovídající několik hodin před vlnobitím jeho příchod, což 



vnímají někteří mořští živočichové). Člověk se s ním setkává jak v přírodě (bouřky, 

zemětřesení, silné vichřice) tak v technice (výbuchy spalovacích motorů, průmyslové stroje).  

Lidské ucho je nevnímá, ale zejména při frekvencích blízkých frekvenci tlukotu srdce 

je pro člověka nebezpečný. Nebezpečné jsou rovněž frekvence 7 - 8 Hz, při nichž rezonují 

tkáně a poškozují se buňky hlavně ve svalech a nervovém systému. Už krátkodobé působení 

infrazvuku vyvolává u lidí nauseu (choroba nutící dávit) a točení hlavy. Infrazvuk s velmi 

vysokou frekvencí může i zabíjet (infrazvukové zbraně).  
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