
PŘEDMLUVA

Milé žákyně, milí žáci,

slovník, který právě otevíráte, vysvětluje pojmy, s nimiž se můžete setkat v hodinách fyziky
i v běžném životě. Obsahuje 780 hesel a téměř 400 obrázků a fotografií.

Ve slovníku najdete i řešené úlohy, náměty k pokusům, tabulky a další užitečné informace.
Na vnitřních deskách je přehled fyzikálních veličin a vztahů. Na konci slovníku jsou umístěny
převody jednotek a předpony jednotek (násobky a díly).

Přeji Vám při práci se slovníkem hodně úspěchů.
Autor

JAK PRACOVAT SE SLOVNÍKEM

Hesla jsou seřazena podle abecedy. U dvouslovných pojmů je nejprve uvedeno přídavné jméno,
např. rovnoramenná páka.

Pojmy psané kurzívou (ležatým písmem) najdete ve slovníku jako samostatná hesla. Například
u hesla akustika je odkaz na zvuk.

akustika – nauka o zvuku. → zvuk – vlnění vzduchu nebo jiné látky,
které může vyvolat sluchový vjem…

Použité symboly:

→ odkazy na související hesla
I odkaz na heslo, kde najdete další informace (o daném heslu)
* viz poznámku pod čarou
[ ] výslovnost

Poznámka: V této knize se používá pojem „hlavní jednotka“. Mezi hlavní jednotky patří základní
jednotky (např. metr, sekunda, kilogram) a odvozené jednotky (např. metr za sekundu, krychlový
metr, newton) soustavy SI.
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A
A – značka ampéru.

aerodynamický tvar – tvar vpředu zakulacený
(špičatý), vzadu se zužující. Na tělesa tohoto
tvaru působí menší odporová síla. Využívá se

u letadel, vozidel, vlaků, ponorek apod. Mají jej
těla ptáků a ryb. Ve vodě se nazývá hydrodyna-
mický tvar.
řecky aér = vzduch, dynamis = síla

akce a reakce – dvě síly, kterými na sebe navzá-
jem působí dvě tělesa. Mají vždy stejnou veli-
kost a opačný směr (působí proti sobě nebo od
sebe). Současně vznikají i zanikají. Například
magnet přitahuje klíč a klíč přitahuje magnet.

Příklady: 1. Míč narazí na stěnu (akce) a stěna ho od-
razí (reakce).
2. Plavec tlačí vodu dozadu (akce) a voda tlačí plavce
dopředu (reakce).

I zákon akce a reakce,→ reaktivní motor

akumulátor – elektrický článek (baterie), který
lze po vybití znovu nabít. Při nabíjení se elek-
trická energie mění v energii chemickou, při
vybíjení je tomu naopak.
V motorových vozidlech se
používají olověné akumu-
látory o napětí 12 V nebo
6 V. Menší druhy akumulá-
torů se používají pro mobilní telefony, note-
booky apod.
Poznámka: Akumulátor je obecně zařízení pro hroma-
dění (akumulaci) energie, např. tepla.

akustika – 1. nauka o zvuku; 2. zvukové vlast-
nosti sálu, hlediště apod.

alternátor – točivý stroj na výrobu střídavého
proudu (napětí). Skládá se z otáčivého roto-
ru (magnet nebo elektromagnet) a nehybného
statoru, na němž jsou navinuty cívky.

rotor

stator

střídavé
napětí

Je založen na elektromagnetické indukci. Otá-
čením rotoru se pravidelně (periodicky) mění
magnetické pole, a tím v cívkách statoru vzniká
střídavé napětí. Alternátor v elektrárně je pohá-
něn parní či vodní turbínou.
latinsky alternare = střídat
→ generátor, dynamo

amorfní (beztvará) látka – pevná látka, je-
jíž částice nejsou uspořádané pravidelně jako
v krystalu, např. sklo, vosk, pryskyřice, asfalt.

ampér (A) – jednotka elektrického proudu. Je-
den ampér je proud, který prochází vodičem
o odporu 1 ohmu, je-li mezi konci vodiče napě-
tí 1 volt. Menší jednotkou je miliampér (mA),
větší kiloampér (kA).

Ampère André Marie (1775–1836) – fran-
couzský matematik a fyzik. Za-
býval se elektřinou a magnetis-
mem, zavedl pojem elektrický
proud. Zkoumal také magnetic-
ké účinky elektrického proudu.

ampérhodina (A·h) – elektrický náboj, který
projde vodičem při proudu 1 ampéru (A) za
1 hodinu (h).

ampérhodina = ampér× hodina

Menší jednotkou je miliampérhodina:
1 mA·h = 0,001 A·h.
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cyklona – tlaková níže; vzdu-
chový vír o průměru 200 km
až 4 000 km, který se otáčí
proti směru pohybu hodino-
vých ručiček (na severní po-
lokouli při pohledu shora).
Otáčení je způsobeno rotací
Země. Cyklony přinášejí oblačné počasí, déšť
a vítr. Tropické cyklony se nazývají tajfuny ne-
bo hurikány.
→ anticyklona

Č
čas (t) – doba trvání děje nebo udání časového
okamžiku.* Základní jednotkou času je sekun-
da (s). Další jednotky:

minuta 1 min = 60 s
hodina 1 h = 60 min = 3 600 s
den 1 d = 24 h = 86 400 s

Čas měříme hodinami, stopkami.
latinsky tempus, anglicky time

časové pásmo – zeměpisná oblast s jednotným
časem. Povrch Země je rozdělen poledníky na
24 pásem, jejichž hranice jsou přizpůsobené
hranicím států (průměrná šířka pásma je 15◦).
V pásmu směrem na západ je o hodinu méně,
v pásmu směrem na východ o hodinu více.
Světový čas (UT, universal time) je čas na nul-
tém poledníku, který prochází Velkou Británií.
Středoevropský čas (SEČ) odpovídá 15◦ vý-
chodní délky. Oproti světovému času je posu-
nutý o hodinu. Používá se u nás a v řadě dal-
ších evropských zemí.

částice – maličká část hmoty, např. molekula,
atom, iont nebo elementární částice.

čerpadlo – zařízení k čerpání a dopravě vo-
dy nebo jiné kapaliny. Bývá zpravidla poháně-
no elektromotorem. Pracuje obvykle na základě

* Srovnej: Cesta trvala 6 hodin. Je 6 hodin.

podtlaku (nasávání). Je například součástí do-
mácí vodárny. Čerpadlo vhání do zásobníku vo-
du, která stlačuje vzduch. Při otevření kohout-
ku pak stlačený vzduch vhání vodu do potrubí.

čip – tenký plátek křemíku o ploše obvykle
menší než čtverečný centimetr, na kterém je vy-
tvořeno velké množství miniaturních elektro-
nických součástek (tranzistorů, diod, rezistorů,
kondenzátorů), které dohromady tvoří jeden
celek. Čipy jsou v počítači, klávesnici, různých
digitálních zařízeních, paměťových a čipových
kartách atd.

čočka – průhledné těleso (nejčastěji ze skla)
alespoň na jedné straně zakřivené. Čočka mění
směr paprsků a vytváří optický obraz předmě-
tu. Rozlišujeme čočky spojné (spojky) a roz-
ptylné (rozptylky). Spojky mění rovnoběžné
paprsky ve sbíhavé, rozptylky v rozbíhavé.
Spojky jsou uprostřed silnější, rozptylky tenčí.

Čočky jsou součástí brýlí, lupy, mikroskopu,
dalekohledu, fotoaparátu, kamery, projektoru
a dalších optických zařízení. Čočka je i v oku.
I spojka, rozptylka,→ optická mohutnost, dioptrie, oh-
nisková vzdálenost, lom světla

čtyřdobý motor (čtyřtaktní) – zážehový nebo
vznětový motor, který pracuje ve čtyřech do-
bách. Na obrázku jsou znázorněny čtyři doby
zážehového motoru:

sání stlačování rozpínání výfuk
1. sání – sací ventil je otevřený, pohybem pístu
se do válce nasává palivová směs;
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chemie – přírodní věda, která zkoumá látky, je-
jich vlastnosti a přeměny.

chladič – součást zařízení, která odvádí pře-
bytečné teplo do okolí. Obvykle bývá z kovu
(kovy dobře vedou teplo) a má tvar trubek, žeb-
rování či desek. Můžeme jej vidět na zadní stra-
ně chladničky.
Válcům motoru v automobi-
lu odebírá teplo cirkulující vo-
da a v trubkách chladiče jej
odevzdává okolnímu vzduchu.
U motocyklů se používá chla-
zení proudícím vzduchem (na
obrázku).

chlazení – odebírání tepla tělesu. Voda odní-
má teplejším tělesům hodně tepla, protože má
velkou měrnou tepelnou kapacitu. To se využí-
vá např. v chladiči motoru.
Používá se také proudění vzduchu (ventilátory
v počítači). Proudící vzduch nás ochlazuje tím,
že odnáší vrstvičku teplého vzduchu, která se
vytváří kolem našeho těla.
Také voda při vypařování odnímá tělesům tep-
lo (osychání v létě po koupání). Led při tání
rovněž odebírá teplo okolí (kostky ledu do ná-
poje).
Potraviny dané do chladničky odevzdávají teplo chlad-
nějšímu vzduchu uvnitř. Ve stěnách chladničky koluje
kapalné chladivo, které odebírá teplo vnitřku a předává
je venku (v chladiči) okolnímu vzduchu.

I
I – značka elektrického proudu.

indukce→ elektrostatická indukce,→ elektro-
magnetická indukce

indukční čáry→ magnetické indukční čáry

indukované napětí – elektrické napětí, které
vzniká mezi konci vodiče při elektromagnetické
indukci. Je tím větší, čím rychlejší a větší jsou
změny magnetického pole.

indukovaný proud – elektrický proud, který
vzniká v uzavřeném obvodu při elektromagne-
tické indukci. Při zesílení magnetického pole
má indukovaný proud opačný směr než při ze-
slabení.

infračervené záření (IR) – neviditelné záření,
které pociťujeme jako teplo. Ve spektru se na-
chází za červenou barvou. Vysílají jej zahřátá
tělesa, zvláště rozžhavená (Slunce, žárovka, tá-
borák). Používá se k zahřívání (infrazářič) či
grilování.

Slabé infračervené paprsky se používají v dálkových
ovladačích. Infračervenou kamerou lze filmovat i ve
tmě. Někteří hadi (krajty, chřestýši) mají smysly pro
vnímání tohoto záření, a tak mohou lovit teplokrevné
živočichy i v noci.
anglicky infrared (infra = pod, red = červený)
→ tepelné záření, elektromagnetické záření

infrazvuk – hluboký zvuk o kmitočtu menším
než 16 hertzů, pro lidské ucho neslyšitelný. Slo-
ni či velryby komunikují na velké vzdálenosti
infrazvukem.
infra = pod, nízko, vespod
→ ultrazvuk

integrovaný obvod – elektronická součástka
obsahující v jednom pouzdře až miliony minia-
turních tranzistorů a dalších součástek, které
dohromady tvoří celek (obvykle jsou vytvoře-
ny v jedné destičce – čipu). Integrované obvo-
dy zpracovávají digitální signály, používají se
jako paměti počítačů, mikroprocesory, zesilova-
če apod.

Integrovaný obvod vynalezl Jack Kilby r. 1958 (v roce
2000 mu byla udělena Nobelova cena za fyziku).

intenzita – mohutnost, vydatnost, „síla“, např.
intenzita světla, záření, zvuku, pole.
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Q
Q – značka tepla a elektrického náboje.
anglicky quantity = množství (tepla, náboje)

R
r – značka pro rok.

r – značka pro poloměr a rameno síly.

R – značka elektrického odporu.

radar (radiolokátor) – přístroj, který určí po-
lohu a vzdálenost objektů na základě odrazu
elektromagnetických vln. Vysílá krátké přerušo-
vané pulzy mikrovln a po
odrazu (např. od letadla)
je opět zachycuje. Měře-
ním doby, která mezitím
uplynula, se určí vzdále-
nost letadla. Pohyb letadla lze sledovat na obra-
zovce. V meteorologii se radar používá ke zjiš-
ťování výskytu srážek a bouřek.
→ sonar

radiace→ záření

radio- – týkající se paprsků (záření), rádiových
vln (rádia) nebo radioaktivity.
latinsky radius = paprsek

radioaktivita – samovolná přeměna jader ato-
mů. Jádra atomů některých nuklidů jsou nesta-
bilní a mohou se samovolně přeměnit. Přitom
vysílají radioaktivní záření.
Jestliže se v jádře změní počet protonů, dojde
ke změně chemického prvku. Například prvek
radium se přeměňuje na radioaktivní plyn ra-
don.

Radioaktivita může být přirozená (u nukli-
dů vyskytujících se v přírodě), nebo umělá
(u nuklidů připravených uměle).
→ poločas přeměny

radioaktivní – související s radioaktivitou. Ra-
dioaktivní prvek, látka či předmět vysílá radio-
aktivní záření.

radioaktivní záření – částice vyletující z jader
atomů při radioaktivitě. Je neviditelné a ve vět-
ší dávce nebezpečné. Rozezná-
váme záření alfa (α), beta (β)
a gama (γ).
Záření alfa je tvořeno částice-
mi α, které se skládají ze 2 pro-
tonů a 2 neutronů. Záření be-
ta je proud rychlých elektronů,
záření gama je proud fotonů
s velkou energií.
Radioaktivní záření se používá v lékařství (sta-
novení diagnózy, ozařování nádorů), v průmys-
lu (odhalování skrytých vad materiálu), k ošet-
ření potravin, v požárních hlásičích a jinde.
→ záření gama

radionuklidy – nestabilní nuklidy, u nichž se
projevuje radioaktivita. Jsou přirozené (vysky-
tující se v přírodě) nebo umělé (připravené po-
mocí jaderných reakcí).

rádiové vlny – druh elektromagnetických vln.
Používají se především k přenosu rozhlasové-
ho a televizního vysílání. Šíří se rychlostí světla

(300 000 km/s). Objevil je roku 1887 německý
fyzik H. Hertz. Jako první je ke komunikaci po-
užil italský vynálezce G. Marconi. Roku 1901
uskutečnil první přenos signálu přes oceán.
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uran (U) – radioaktivní chemický prvek, stříb-
řitě bílý kov. Používá se jako „palivo“ v jaderné
elektrárně. Přírodní uran je tvořen izotopy 238
a 235. Nachází se například v rudě zvané smo-
linec (uraninit).

usměrnění střídavého proudu – přeměna stří-
davého proudu na stejnosměrný. K usměrnění
se používají polovodičové diody, protože pro-
pouštějí proud jen jedním směrem. Usměrňo-
vače jsou součástí některých zařízení napáje-
ných ze sítě, např. nabíječky akumulátoru.
Používá se např. Grätzovo zapojení čtyř diod, které
umožňuje usměrnění při obou směrech proudu (dvoj-
cestné usměrnění). V točivých strojích se k usměrnění
používá také komutátor.

usměrněný pohyb – pohyb nabitých částic
(elektronů, iontů) jedním směrem působením
elektrické síly. V kovovém vodiči se neuspo-
řádaně (chaoticky) pohybují volné elektrony.

Připojí-li se konce vodiče ke zdroji napětí
(např. k baterii), začnou se tyto elektrony po-
souvat směrem ke kladnému pólu zdroje – je-
jich pohyb je usměrněný. Tomu říkáme elektric-
ký proud. Podobně je tomu s ionty v elektrolytu.

UV záření→ ultrafialové záření

uzel – 1. vodivé spojení tří nebo více vodi-
čů; 2. dosud užívaná jednotka rychlosti lodí:
1 uzel = 1 námořní míle/h .= 1,85 km/h.

V
v – značka rychlosti.

V – značka pro volt.

V – značka objemu.

váhy (váha) – přístroj pro měření hmotnos-
ti. Některé váhy využívají rovnováhy na páce.

Vážené těleso se vyvažuje zá-
važím známé hmotnosti. Jiné
váhy jsou založeny na prota-
žení pružiny nebo na ohnutí
pružného tělesa. Elektronické
(digitální) váhy ukazují údaj
na displeji.

Jednoduché váhy si můžeš vyrobit ze dvou stejných
mističek, špejle a nití. Špejli je třeba zavěsit přesně
uprostřed a mističky stejně daleko od středu.

→ rovnoramenné váhy

vakuum – vzduchoprázdno; prostor bez ato-
mů či molekul. Získává se odčerpáním vzdu-
chu z uzavřené nádoby pomocí vývěvy. Za vaku-
um lze považovat převážnou část vesmírného
prostoru.
latinsky vacuum = prázdnota

van de Graaffův generátor –
zdroj statické elektřiny; použí-
vá se např. ke školním poku-
sům. Dutá kovová koule se na-
bíjí elektrickým nábojem. Náboj
je přiváděn pohyblivým pásem,
který se v dolní části nabíjí tře-
ním nebo jiným způsobem.

var – děj, při němž se kapalina vypařuje nejen
z povrchu, ale i zevnitř. Když se voda vaří, bub-
linky vodní páry stoupají k povrchu a pára uni-
ká do vzduchu. Pro udržení varu je třeba kapa-
lině stále dodávat teplo (skupenské teplo varu).
Kapalina se vaří při teplotě varu.
Ta je pro různé látky různá; voda
vře při 100 ◦C, olej na vaření nad
200 ◦C. Teplota varu závisí také
na tlaku vzduchu (plynu) nad hla-
dinou. Zvýší-li se tlak, zvýší se
i teplota varu, a naopak.
V tlakovém hrnci, kde je tlak kolem 200 kPa, voda vře
při 120 ◦C, proto se jídlo uvaří dříve. Na vrcholu Mount
Everestu se voda vaří při 70 ◦C, protože je tam malý
atmosférický tlak.
Varu za sníženého tlaku se využívá např. při výrobě si-
rupů.
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zásuvka a zástrčka (vidlice) – slouží k připo-
jení spotřebiče do elektrické sítě. Zásuvka má
kolík a dvě zdířky. Zástrčka má dva kolíky pro
připojení do zásuvky.

POZOR!
V zásuvce je napětí 230 V. Toto napětí je životu

nebezpečné. Do zásuvky se proto nesmějí strkat
žádné jiné předměty než zástrčka.

zatmění – úkaz, při kterém vesmírné těleso
vstoupí do stínu jiného tělesa. Může být úplné
nebo částečné. Zatmění Měsíce nastává, když
Měsíc vstoupí do stínu Země (na obr. vpravo).

Je pozorovatelné ze všech míst, kde je Měsíc
nad obzorem. Zatmění Slunce nastane, když
Měsíc zakryje sluneční kotouč (na obr. vle-
vo). Je viditelné pouze z malé části zemského
povrchu.

zážehový motor – druh pístového spalovacího
motoru. Posunem pístu se do válce nasaje směs

benzinu se vzduchem. Zpětným pohybem pís-
tu se stlačí a je zažehnuta jiskrou z elektrické
zapalovací svíčky. Horké plyny vznikající při
hoření se rozpínají a posouvají píst. Posun pís-

tu se převádí na otáčivý pohyb kol. Používá se
jako pohon automobilů, motocyklů aj.
I čtyřdobý motor, dvoudobý motor,→ vznětový motor

zdířka – otvor k připojení banánku
(kolíku).

zdroj elektrického napětí – elektrický článek,
baterie, akumulátor nebo generátor. Zdroj má
určité elektrické napětí, např. plochá baterie
4,5 V (voltu). Měří se voltmetrem mezi svorka-
mi zdroje. Rozlišujeme zdroje stejnosměrného
napětí (=) a zdroje střídavého napětí (∼).
Ve zdroji napětí se elektrická energie získává
z jiných druhů energie, např. chemické, pohy-
bové, světelné.

zdroj energie – zdroj k získání energie. Mezi
zdroje, jejichž zásoby nelze obnovit, patří fosil-
ní paliva (uhlí, ropa, zemní plyn) a uran. K ob-
novitelným zdrojům patří proudění vody, vítr,
sluneční záření atd.
Rostliny získávají energii ze slunečního záření,
vody a oxidu uhličitého; živočichové z potravy
a kyslíku.

Kolik energie získáme

tužkový článek 5 kJ
jogurt (150 g) 500 kJ
spálení 1 litru benzinu 30 MJ
ze Slunce u nás za rok na 1 m2 3 GJ
štěpení 1 g uranu 80 GJ

zdroj světla→ světelný zdroj

zdroj tepla – zdroj k získání tepla. Teplo potře-
bujeme k životu, vytápění, vaření atd. Získává
se spalováním paliv (dřevo, uhlí, hořlavé ply-
ny), vzniká v tepelných spotřebičích. Nejdůleži-
tějším zdrojem tepla je Slunce.

zdroj záření – objekt, který vysílá záření, např.
Slunce a další vesmírná tělesa, infrazářič, UV
lampa, laser, rentgen aj.
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