
Zvuk 

Zvuk je všetko, čo počujeme, teda vnímame sluchom. Všetky zvuky, bez ohľadu na ich pôvod 
a formu, sú vyvolané silou, ktorá spôsobí rozkmitanie určitého prostredia. Tieto kmity majú za 
následok pohyb okolitých molekúl, tie potom narážajú na ďalšie susedné molekuly, a tak sa šíri 
tlaková vlna, ktorú naše uši vnímajú ako zvuk. 

Zvuk je teda každé pozdĺžne mechanické vlnenie v látkovom prostredí, ktoré je schopné vyvolať 
v ľudskom uchu sluchový vnem. 

Vznik zvuku 

Zvuk vzniká kmitaním hmoty, ktorá toto kmitanie odovzdáva hmotným časticiam v prostredí, ktoré 
ho obklopuje napr. vzduchu, vode, kovu atď. 

Zdroj zvuku, vodič zvuku 

Zdroj zvukového vlnenia sa nazýva zdroj zvuku a prostredie, v ktorom sa vlnenie šíri, nazývame vodič 
zvuku. Vodič zvuku, obvykle vzduch, sprostredkuje spojenie medzi zdrojom zvuku a prijímačom 
(detektorom), ktorým je obvykle ucho alebo technické zariadenia (mikrofón). Zvuky sa šíria 
v každom hmotnom prostredí, napr. aj vodou a pevnými látkami. Podľa schopnosti látky viesť, resp. 
pohlcovať zvuk hovoríme o dobrých a zlých vodičoch zvuku. 

Zdrojom zvuku je kmitajúce teleso. Záleží však aj na jeho schopnosti tento zvuk odovzdať (preniesť) 
na okolité prostredie. Dôležitou vlastnosťou je tvar telesa a tvar jeho okolia. Struna napnutá medzi 
dvoma pevnými bodmi telesa s veľkou hmotnosťou nie je dobrý zdroj zvuku, pretože pri kmitaní 
struny vzniká pretlak v smere jej pohybu, ale súčasne i podtlak na opačnej strane. Vzniká akustický 
skrat. Preto sa v strunových nástrojoch používa rezonančná doska, ktorá je v skutočnosti zdrojom 
zvuku gitary. 

Zdrojom zvuku sú okrem telies s vlastným kmitaním aj umelé zdroje, ktoré kmitajú tzv. vynúteným 
kmitaním (reproduktor, hlasivky, krídelká svrčka a pod.) 

Šírenie zvuku 

Zvuk sa šíri jedine v hmotnom prostredí. Z toho vyplýva, že vo vákuu nemôže nastať šírenie zvuku, 
pretože vákuum neobsahuje žiadne hmotné častice. 

Rýchlosť šírenia zvuku závisí na fyzikálnom stave prostredia, v ktorom sa šíri. Pre vzduch 
s atmosférickým tlakom 1 013,25 hPa v nulovej nadmorskej výške pri teplote 20 °C je rýchlosť šírenia 
zvuku v = 343 m/s. Rýchlosť šírenia zvuku teda závisí od tlaku, teploty, ale aj od hustoty a vlhkosti 
prostredia. 



Príklady rýchlosti šírenia zvuku v látkach (pri 20 0C): 

Látka v [m/s] Látka [m/s] 
Kaučuk 
CO2 
Kyslík 
Vzduch  0 0C 
Dusík 
Vzduch  20 0C 
Korok 
Vodík 
Voda   4 0C 
Voda 20 0C 

40 
260 
317 
331 
336 
343 
500 

1270 
1400 
1400 

Betón 
Striebro 
Platina 
Ľad 
Mosadz 
Drevo bukové 
Tehly 
Oceľ 
Hliník 
Sklo 

1700 
2700 
2800 
3200 
3400 
3400 
3600 
5000 
5100 
5200 

 

Fyzikálna podstata zvuku 

Veľkosť tlaku v mieste maxima sa nazýva amplitúda a určuje intenzitu zvuku. 

Intenzita zvuku udáva tok zvukovej energie. Ak rastie akustický tlak, rastie aj intenzita a s ňou aj 
hlasitosť. 

Hlasitosť je subjektívne hodnotená intenzita zvuku. Hlasitosť je udávaná vo fónoch. Táto veličina 
však nie je priamo merateľná, preto sa zvykne určovať pomer hlasitosti meraného zvuku k určitej 
prahovej úrovni hlasitosti udávaný v decibeloch (dB). Zvuky v bežnom živote vnímame ako hlasné 
alebo tiché. Pre porovnanie hlasitosti zvuku sa používa fyzikálna veličina hladina zvuku. Jej jednotka 
je bel (B), používa sa však prevažne jej desatina – decibel (dB). Začiatkom stupnice je 0 dB (prah 
počuteľnosti pre tón o frekvencii 1000 Hz = 1 kHz). Úplná nula neexistuje, pretože ucho (aj mozog) 
si vytvára vlastný šum a reaguje aj na najmenšie zmeny akustického tlaku. 

Príklady zvukov: 

10 dB šumenie trávy, 
20 dB šepot, 
40 dB mestský hluk v pozadí, 
50 dB bežný hluk pri rozhovore, 
60 dB rušná ulica, 
80 dB maximálna úroveň TV zvuku, 
90 dB motocykel, 
110 dB rockový koncert, 
120 dB prúdové lietadlo. 

Dynamický rozsah ľudského ucha je rozdiel medzi najhlasnejším a najtichším počuteľným zvukom; 
jeho rozsah je od 0 dB až po cca 140 dB, pričom na úrovni okolo 130 dB nastáva jav, nazývaný prah 
bolestivosti. Vtedy zvuk doslova začína "bolieť". Nad touto úrovňou ucho dokáže rozlíšiť ešte 10 
decibelový nárast, ale po prekročení 140 dB registrujeme zvuk už iba ako "veľmi hlasný" 
a nedokážeme posúdiť, o koľko dB je hlasnejší, pretože leží mimo dynamického rozsahu počuteľnosti. 

Počet vĺn, ktoré prechádzajú určitým miestom (na časovej osi) za jednu sekundu, sa nazýva 
frekvencia zvuku a udáva sa v hertzoch (Hz). Frekvencia zvuku určuje jeho výšku – nízke tóny 
a zvuky majú nízku frekvenciu, vysoké tóny a zvuky majú vysokú frekvenciu. Ľudské ucho je 



najcitlivejšie v oblasti frekvencie 3000 Hz. Frekvencia  vlnenia, ktoré je človek schopný vnímať,  leží 
približne v rozsahu 16-20 Hz až 16-20 kHz (záleží na individuálnych danostiach človeka, od veku 
a celkového stavu sluchového aparátu), mimo týchto hraníc človek zvuk nevníma. V širšom zmysle je 
možné považovať za zvuk aj vlnenie mimo tohto rozsahu, teda infrazvuk a ultrazvuk. Zvuk je teda 
časť spektra mechanického vlnenia vzduchu, ktorú je schopný vnímať človek; v širšom ponímaní, 
ktorú je schopný vnímať živočích. Zvuk s frekvenciou nižšou než 20 Hz (ktorý počuje napr. slon) 
nazývame infrazvuk. Zvuk s frekvenciou vyššou ako 20 kHz (napr. delfín alebo netopiere vnímajú 
zvuk až do frekvencií okolo 150 kHz) nazývame ultrazvuk. 

 

Zvukové spektrum delíme na niekoľko frekvenčných pásiem. Hranice nie sú pevne dané. 

– nízke tóny (basové) – zvuky hromu a výstrelov, údery na bubon, zvuky basy, frekvencie cca 20 
Hz – 170 Hz 

– stredné tóny – reč, ruchy ulice, dávajú zvuku energiu (ľudské ucho je citlivé práve na túto 
spektrálnu oblasť), frekvencie cca 300 Hz – 5,5 kHz 

– ľudský hlas – narába zo základným tónom okolo 400 Hz. Tento sa môže meniť polohou jazyka, 
zubov, pier v rozsahu asi od 175 Hz do 3700 Hz. Na túto časť zvukového spektra je ľudské ucho 
najcitlivejšie. 

– vysoké tóny – píšťala, frekvencie cca 6 kHz až 20 kHz 

Príklady frekvencií bežných zvukov: 

10 Hz – dunenie v zemi, zemetrasenie 
20 Hz – najnižšia počuteľná frekvencia 
27 Hz – najnižší tón na klavíri 
50 Hz – nízky hlas speváka 
80 Hz – nízky hlas muža 
263 Hz – stredná nota na klavíri 
400 Hz – spektrum ženskej reči 
1000 Hz – základný tón 
4186 Hz – najvyššia nota na klavíri 
10000 Hz – sykavky 
20000 Hz – najvyššia počuteľná frekvencia 

Z hľadiska toho, ako vníma zvuk ľudské ucho, je dôležitá ešte jedna vlastnosť, a to zafarbenie zvuku 
(napr. tón c1, zahraný na husliach a ten istý tón zahraný na klavíri, ľudské ucho bez problémov 
odlíši). Je to vlastne výsledné znenie zvuku pre ľudské ucho a je určené obsahom vyšších 
harmonických frekvencií obsiahnutých vo zvuku. Znamená to teda, že zvuk neobsahuje len vlastnú 
tzv. nosnú frekvenciu, ale aj ďalšie frekvencie vyššie od nosnej, ktoré po súčte s nosnou dávajú zvuku 
jeho charakteristické znenie, zafarbenie. (Vyššie harmonické frekvencie sú celočíselné násobky nosnej 
frekvencie.) Najvyššiu hlasitosť má nosná frekvencia, ostatné sú výrazne tichšie. Farba tónu je teda  
kvalita tónu, ktorá rozlišuje tóny podľa pôvodu ich vzniku. Rôzne farby tónov označujeme 
predovšetkým podľa pôvodu tónov. Rozoznávame tóny rôznych hudobných nástrojov, tóny 
mužských, ženských, alebo detských hlasov, alebo tóny klaksónov automobilov, sirén, píšťal. Okrem 
toho môžeme bližšie opísať sluchový vnem tónu. Tóny môžu znieť jasne, temne, ostro, drsne, 
zastrene, duto, plno, zamatovo a pod. Ak znejú dva tóny tej istej hlasitosti a výšky vydávané dvomi 
rôznymi hudobnými nástrojmi, vnímame medzi nimi rozdiely, hovoríme, že majú rôznu farbu. 



Zloženie a funkcia ucha 

Zvuk zachytený ľudským uchom prechádza cez vonkajšie, stredné a vnútorné ucho, až ho nakoniec 
registruje mozog. 

Najprv zvuk dopadá na ušnicu, ktorej úlohou je nasmerovať zvuk do zvukovodu. Zvukovod zosilní 
zvuk na jeho ceste k bubienku asi o 10 dB. Bubienok sa rozochvieva v rytme zvukových vĺn, 
akustický tlak sa teda mení na mechanickú energiu. Za bubienkom, a to je už v strednom uchu, sa 
nachádzajú tri jemné kostičky (kladivko, nákovka a strmienok), ktoré majú za úlohu zvuk nielen 
prenášať, ale ho aj asi tridsaťkrát zosilniť. Zo stredného ucha prechádzajú zvukové vlny do 
vnútorného ucha, kde sa premieňajú na elektrochemické signály vysielané do mozgu. Zásluhu na tom 
majú tri dôležité orgány (časti vnútorného ucha): slimák s kanálikmi naplnený tekutinou, Cortiho 
orgán zabezpečujúci premenu vĺn v tekutine na elektrochemické signály a sluchový nerv, ktorý tieto 
signály dopravuje do sluchových centier mozgu prostredníctvom asi 50 000 nervových vlákien. 
Mozog kombinuje signály z obidvoch sluchových centier (z obidvoch uší), spracúva tak sluchové 
informácie v priestore, čo hrá dôležitú úlohu pri určovaní smeru a vzdialenosti od zdroja zvuku. 

 

 

 

 



Rozdelenie zvukov 

Rozdelenie z hľadiska vzniku zvuku: 

– Prirodzený zvuk môžeme chápať ako zvuk pochádzajúci z prirodzeného, fyzikálneho zdroja 
(zvuky prírody, ľudská reč, hluk mesta, hudba produkovaná klasickými hudobnými nástrojmi 
a pod.). 

– S rozvojom techniky sa vytvorili nové možnosti získavania zvuku. Dôležitú úlohu tu zohráva 
počítač a iné zvukové zariadenia, a to nie len ako prostriedok na digitalizáciu prirodzených 
zvukov, ale aj ako nástroj na vytváranie umelých (syntetických) zvukov prostredníctvom tzv. 
zvukovej syntézy (napr. komponovanie hudby podľa sémantickej reprezentácie založenej na 
notách, MIDI). Výsledok procesu syntézy je teda syntetický (digitálny) zvuk, ktorý musí byť 
prehraný, počuteľný, a tak doručený poslucháčovi. 

Rozdelenie z hľadiska formy zvuku: 

– Reč je dominantnou formou komunikácie medzi ľuďmi. Ľudský hlas je mnohotvárny, má rôznu 
intenzitu, zafarbenie, prízvuk, melodiku a rýchlosť. Pre každého človeka sú tieto faktory typické 
a jedinečné, pretože závisia od pohlavia, od fyzického a psychického stavu človeka, od schopností 
hlasového aparátu a ďalších faktorov. 

– Nerečové (neverbálne) zvuky (hudba, šum, zvukové signály a pod.) sa od reči značne líšia, nesú 
v sebe zložitú sémantiku. (Podrobnejšie sa s hudbou a ruchmi budeme zaoberať neskôr.) 

Rozdelenie z hľadiska spracovania a uchovania zvuku vychádza z metód, akými je zvuk vytváraný, 
zaznamenávaný alebo prehrávaný: 

– Analógový zvuk je v širšom slova zmysle akýkoľvek zvuk, ktorý vzniká a je zosilňovaný pomocou 
nedigitálnych a nepočítačových zariadení, alebo pochádza z iného prirodzeného zdroja. Je teda 
spracovaný a zaznamenaný analógovým rekordérom na analógové médium (LP, MC). 

– Digitalizovaný zvuk je analógovo spracovaný a zaznamenaný zvuk prevedený pomocou 
prevodníka na digitálny (prirodzený zvuk nahraný do počítača alebo na CD, napr. súbory typu 
.wav). 

– Digitálny zvuk je syntetický zvuk vytváraný použitím počítača a zodpovedajúceho softvéru na 
digitálne médium (CD, MD, DVD); v rôznych formátoch (.cda, .wma, .mp3, .ogg., ...). Hlavnými 
reprezentantmi digitalizovaného a digitálneho zvuku sú MIDI súbory a digitalizované vzorky. 

MIDI je jednou z najvýkonnejších hudobných pomôcok, podporujúcich kreativitu. Skratka 
MIDI označuje digitálne rozhranie hudobnej elektroniky (Musical Instruments Digital 
Interface). Jadrom každého MIDI systému je syntetizátor (často je ním počítač), ktorý prijíma 
správy a generuje na ich základe hudbu. 

Digitalizácia zvuku je prvou nevyhnutnou činnosťou, ktorú musíme vykonať pred tým, ako budeme 
analógový zvuk spracovávať digitálne. Transformáciu analógového zvuku do digitálnej formy 
zabezpečuje zvuková karta v nasledovných troch krokoch: 

1. príprava analógového signálu – úprava amplitúdy vstupného signálu do vymedzených hodnôt, 
odfiltrovanie vyšších frekvencií vstupného signálu, 

2. vzorkovanie (angl sampling) – je vlastne prevod spojitého analógového signálu na nespojitý rad 
vzoriek, z ktorých každá reprezentuje úroveň signálu v určitom okamihu, 



3. kvantifikácia a binárne kódovanie – je proces, kde je každej vzorke z nespojitého radu 
priradená hodnota zodpovedajúca kvantizačnej úrovni signálu. Táto hodnota musí byť vyjadrená 
v binárnom tvare. 

�


