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Učivo Fyziky 
8.6.-12.6.2020 

1) Učivo: Zvuk 

! Milí žáci, protože je tento zápis obsáhlý, můžete si jej vytisknout a nalepit si 

do sešitu, nemusíte si to přepisovat!   

- zhlédnout prezentaci dostupnou na: https://dum.rvp.cz/materialy/zvuk.html  

- zápis: 

Zvuk 

Zdroje zvuku 

Zdrojem zvuku je libovolné kmitající nebo chvějící se pružné těleso.  

Za určitých okolností můžeme zvuk slyšet. Abychom jej slyšeli, musí existovat:  

-zdroj zvuku  

-prostředí, kterým se zvuk šíří  

-přijímač zvuku (např. zdravé uši) 

 

Rozdělení zvuku:  

- jestliže zvuk vzniká nepravidelným chvěním  tělesa,  vnímáme  jej  jako hluk  

(vrzání, šramot, šustění, hukot, praskot, ...) 

-jestliže zvuk vzniká pravidelným chvěním tělesa, vnímáme jej jako tón – je to 

jednoduchý  zvuk  charakterizovaný  svou  výškou,  která  souvisí  s frekvencí 

(kmitočtem).Přitom čím vyšší je frekvence, tím vyšší slyšíme tón. Zdrojem tónů 

mohou být ladičky, hudební nástroje, … 

https://dum.rvp.cz/materialy/zvuk.html
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Frekvence(kmitočet) = počet kmitů za 1 sekundu 

- značka f  

- jednotka 1 Hz (hertz) 

 

 

Zvuk se šíří kovy, kapalinami a plyny. Nemůže se šířit vakuem 

 

Ve vzduchu se zvuk šíří rychlostí asi 340 m/s při teplotě 20 C. 

 

Ucho jako přijímač zvuku:  

 

• ucho reaguje na tlak vykonávaný molekulami vzduchu  

• slouží k rozlišování zvukových vln   

• člověk slyší 16 - 20 000 kmitů (16 Hz - 20 kHz) za sekundu 

• horní hranice slyšitelnosti se s věkem snižuje   

- dělí se anatomicky i funkčně na tři části: 

a) vnější - boltec, zvukovod, bubínek  

               - pracuje jako přijímač 

b) střední - kladívko, kovadlinka, třmínek  

c) vnitřní - kostěný hlemýžď 

 

 

Podle frekvence (kmitočtu) dělíme zvukové vlnění na:  

Infrazvuk  

– mechanické vlnění s frekvencí nižší, než je schopný vnímat člověk (f < 16 Hz) 

- vzniká například při práci těžkých stavebních strojů nebo při zemětřesení, šíří 

se půdou či zdivem i do větších vzdáleností. Setkat se s ním můžeme také při 

nárazu silného větru na budovy. Nevnímáme ho sluchem, ale frekvence kolem 

Tato fotka od autora Neznámý autor s licencí CC BY-SA 

ladička 

Tato fotka od autora Neznámý autor s licencí CC BY-SA-
NC 

http://sk.wikipedia.org/wiki/Ucho
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
http://fyzweb.cz/odpovedna/index.php?limit_od=1&hledat=zahřívá
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/
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5-7 Hz jsou nám nepříjemné. Mohou způsobit bolesti hlavy, náhlé změny 

hodnot krevního tlaku či vyvolat panickou hrůzu.  

- Působí negativně na podvědomí a na psychiku. Použití jako akustické zbraně, 

které způsobují vyřazení lidí z jakékoliv činnosti, jejich dezorientaci, nevolnost, 

zvracení a křeče vnitřních orgánů, může být též využit k destrukci konstrukcí, 

např. i k demolici zdiva. 

Slyšitelný zvuk – 16 Hz až 20 khz 

Ultrazvuk  

– mechanické vlnění s frekvencí vyšší, než je schopný vnímat člověk, pes slyší 

do 35 kHz, kočka do 50 kHz, netopýr do 98 kHz. 

-  Použití ultrazvuku v lékařství:  

• k odstraňování zubního kamene a kazů.  

• tišení bolesti 

• běžné léčebné postupy v rehabilitačním lékařství 

• sledování stavu vnitřcích orgánů 

• zjišťování kazů v materiálu, získávání směsí kapalin,  

 

Odraz zvuku, dozvuk 
 

Setká-li se zvuk šířící se vzduchem s překážkou, částečně jej překážka pohltí a 

částečně se od ní zvuk odrazí.  

Také ozvěna je způsobena odrazem zvuku od pevné překážky. Naše ucho vnímá 

dva zvukové signály, které po sobě následují, odděleně, jestliže je mezi nimi 

časová prodleva alespoň 0,1 s.   

 

Tedy abychom slyšeli ozvěnu, musíme být od překážky aspoň tak daleko, aby se 

zvuk rozšířil tam a zpátky minimálně za 0,1 s.  

 

v = 340 m/s 

t = 0,1 s  

s = ? (m) 

s = v.t s  

s = 340 . 0,1  

s = 34 m 
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Zvuk se za 0,1 s dostane do vzdálenosti 34 m, což je dráha tam a zpátky.  Tedy: 

Abychom slyšeli ozvěnu,  musí  být  překážka  od  které se  zvuk  odráží  ve 

vzdálenosti aspoň 17 m, aby lidské ucho rozlišilo dva zvukové signály odděleně.  

Při menší vzdálenosti vnímáme odražený zvuk jen jako prodloužení původního 

zvuku, slyšíme tzv. dozvuk  

- Použití odrazu zvuku: sonary 

 

Ochrana před nadměrným hlukem 
 

Hlukem nazýváme každý zvuk, který má rušivý, nebo obtěžující charakter, nebo 

který má škodlivé účinky, bez ohledu na jeho intenzitu. Proto se používají u 

některých profesí chrániče zvuku (špunty do uší, klapky, přilby,..) 

 

Některé údaje o hladině zvuku: 

 

práh slyšení 0 dB 

tikot náramkových hodinek u ucha 

ševelení listů 
10 dB 

šepot 30 dB 

hlasitý hovor na 1 m 50 dB 

pouliční hluk při silném provozu 80 dB 

motocykl 90 dB 

sbíječka a velmi silná hudba 100 dB 

rockový koncert 110 dB 

práh bolesti 120 dB 

proudový motor 130 dB 

 

2) Odevzdání pracovních listů, herbáře 

- blíží se termín odevzdání prací z doby distančního vzdělávání v tištěné podobě 

- ti, co zasílají pracovní listy emailem je nemusí vytisknout, stačí zaslané 

mailem 

- termín nejpozději do 12.6., můžete je odevzdat mě 8.6. 9:30-11:00, kdy budu 

před vstupem do přístavby (u basketbalového koše) 

- doporučuji se spojit z konkrétním učitelem a zaslat mu práce online, kontakty 

jsou zde: https://www.zskncl.cz/clanky/detail/kontakty-ucitelu-2020-03-26  

https://www.zskncl.cz/clanky/detail/kontakty-ucitelu-2020-03-26

