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2.1 Kinematika hmotného bodu 

Popisuje pohyb tělesa bez ohledu na jeho příčiny. 

Hmotný bod: 

 Je myšlený bodový objekt, který má hmotnost, ale nemá rozměry 

 Nahrazujeme jím těleso, pokud jeho rozměry jsou zanedbatelné    
vzhledem k uvažovaným vzdálenostem pohybu,  hmotný bod se 
umísťuje do těžiště tělesa, má jeho hmotnost 

 Používáme ho pro zjednodušení 

Hmotný bod, který zastupuje těleso, má hmotnost rovnu hmotnosti tělesa. 

Created with novaPDF Printer (www.novaPDF.com). Please register to remove this message.

http://www.novapdf.com


 5 

2.2 Mechanický pohyb 

Vztažné těleso – Je těleso k němuž vztahujeme klid nebo pohyb 
zkoumaného tělesa. (Například: Auto na parkovišti vzhledem k domu) Každé 
těleso se pohybuje vzhledem k Zemské ose, Slunci a vše pak vůči hvězdám. 

 

Těleso je v klidu vůči jinému tělesu, když vzhledem k němu nemění svou 
polohu. 

Těleso je v pohybu vůči jinému tělesu, když vzhledem k němu mění svou 
polohu. 

Stav klidu nebo pohybu určujeme vzhledem k jiným tělesům. Klid nebo 
pohyb těles je vždy relativní. 

 

Absolutní klid těles neexistuje !!! 

Popis klidu nebo pohybu tělesa závisí na volbě vztažného tělesa. 
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2.3 Poloha hmotného bodu 

Když vztažné těleso umístíme do počátku soustavy souřadnic a určíme 
čas, získáme vztažnou soustavu. Stav hmotného bodu (HB) je určen čtyřmi 
rozměry – x, y, z, t. 

0

y

z
x

A

 
Obrázek 1 - Poloha hmotného bodu v soustavě souřadnic 

Spojením vztažného tělesa se soustavou souřadnic a určením měření času 
dostáváme vztažnou soustavu. 

Vztažné soustavě však může chybět rozměr z – pro pohyb po ploše 
(fotbalista na hřišti), nebo i y – pro pohyb po přímce (běžec na 100 metrů)  

 

Rozměry x, y, z určují polohu HB v soustavě souřadnic, t čas. Polohu HB 
lze vyjádřit také pomocí polohového vektoru r (jeho počáteční bod leží 
v počátku soustavy souřadnic a koncový bod je dán hmotným bodem.  

0

y

z
x

Ar

 
Obrázek 2 - Polohový vektor r 

Velikost polohového vektoru je rovna vzdálenosti hmotného bodu od 

počátku souřadnic. Pak platí vztah:    222 zyxrr   
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2.4 Trajektorie a dráha hmotného bodu 

Trajektorie je geometrická čára (přímka nebo křivka), kterou HB při 
pohybu opisuje. 

Podle tvaru trajektorie dělíme pohyby na:  

 přímočaré 

 křivočaré 

Dráha je délka trajektorie, kterou HB opíše za určitou dobu  dráha je 
závislá na čase s ~ t,  [s] = m 

 

 
Obrázek 3 - Dráha přímočarého a křivočarého pohybu hmotného bodu 

 

 

V případě přímočarého pohybu měříme dráhu podél trajektorie pohybu a 
dráha je rovna vzájemné vzdálenosti bodů. V případě křivočarého pohybu opět 
měříme dráhu podél křivky, ale dráha již není rovna vzájemné vzdálenosti dvou 
bodů. 

 

Dráha závisí na čase po který je hmotný bod v pohybu. Říkáme, že dráha 
je funkcí času. 
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Obrázek 4 - Polohy hmotného bodu na křivočaré trajektorii v časových intervalech po 1s 

 

Tato závislost  (závislost dráhy hmotného bodu na čase) se dá jednoduše 
vykresli v pravoúhlých souřadnicích. Takto vzniklý graf nazýváme graf dráhy. 

0
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Obrázek 5 - Graf závislosti dráhy Hm. b. na čase 

Příklad: 

Hmotný bod se pohybuje z bodu A do bodu B a.) po přímce, b.) po části kružnice. Ve 
kterém případě urazí větší dráhu? 

Příklad: 

Hmotný bod se pohybuje po ose x tak, že v čase t1 = 0 má souřadnici x1 = 2m, v čase  
t2 = 5s má souřadnici x2 = 8m. Jaký pohyb koná hmotný bod a jakou dráhu urazí za dobu 5s? 

Příklad: 

Hmotný bod koná křivočarý pohyb. Může být grafem závislosti dráhy na čase část 
přímky? Odpověď zdůvodněte.  
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2.5 Rychlost hmotného bodu 

Průměrná rychlost vp je podíl dráhy s a času t, za který hmotný bod 
urazí tuto dráhu. 

t
s

pv       1 sm  

Platí vztah:       1 m/s = 3,6 km/h 

Během pohybu se může rychlost měnit. Například automobil se nejprve 
rozjíždí, pak jede nějakou rychlostí a nakonec začne brzdit až zastaví.  Často je 
potřeba určit průměrnou rychlost na jednotlivých úsecích trajektorie. (Např. při 
průjezdu obcí). Pak trajektorii rozdělíme na úseky o velikosti  s a určíme doby 
 t, za které vozidlo urazí jednotlivé úseky.  

Průměrná rychlost daným úsekem je pak dána vztahem:   
t
s

pv

  

Průměrná rychlost je závislá na tom, na kterém úseku ji měříme: 

 st

 ms

 
Obrázek 6 - Graf pro znázornění průměrné a okamžité rychlosti 
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Pro stanovení průměrné rychlosti v okolí bodu A zvolíme nejprve časový 
interval t = 4s. Poloha hmotného bodu bude na konci trajektorie v bodě C a 
průměrná rychlost pak bude     smsmv p /826/436  . Při volbě t = 2s 
průměrná rychlost smv p /6  zmenšíme – li se časový interval ještě na t = 1s 
pak bude smv p /5 . 

 

Velikost okamžité rychlosti v daném bodě trajektorie a v daném čase je 
definován jako průměrná rychlost ve velmi malém časovém intervalu na velmi 
malém úseku trajektorie. 

t
s

pv       1 sm  

 

Okamžitá rychlost má vždy směr tečny k trajektorii hmotného bodu 
v daném bodě trajektorie. 

 

A

B
C D

E

vA

vB vC

vD

vE

 
Obrázek 7 - Okamžitá rychlost má v každém bodě směr tečny k trajektorii hmotného bodu 

  

Okamžitá rychlost je vektorová fyzikální veličina . Je to změna polohy za 
čas. 
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Rozdělení pohybů: 

 Rovnoměrný (nemění se rychlost – je konstantní) 

 Nerovnoměrný (rychlost se mění) 

 

Okamžitou rychlost hmotného bodu můžeme také definovat pomocí 
polohového vektoru. Uvažujme hmotný bod jehož poloha je určena polohovým 
vektorem r. Hmotný bod se pohybuje po křivočaré trajektorii a v čase t je v bodě 
A. (viz. Obrázek 8). V čase t +t se hmotný bod přesune do bodu A’ a jeho 
poloha je určena polohovým vektorem  r’. změna polohového vektoru r je 
dána rozdílem r = r’ – r. zvolíme – li velmi malý časový interval t, je také 
změna polohového vektoru r velmi malá. Bod A’ je velmi blízký bodu A a 
můžeme pak spojnicí těchto dvou bodů považovat za tečnu k trajektorii v bodě 
A.   

 
Obrázek 8 - Změna polohového vektoru při pohybu hmotného bodu 

 

Okamžitá rychlost hmotného bodu je pak dána vztahem 
t
rv


  

 

Rychlost v má směr tečny k trajektorii hmotného bodu a je orientována ve 
směru změny polohového vektoru. 
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Příklad: 

Nákladní vlak urazil dráhu 25 km mezi dvěma železničními stanicemi za půl hodiny. 
Vypočtěte průměrnou rychlost vlaku.     [50 km/h = 14 m/s] 

 

Příklad: 

 Vyjádřete rychlosti 5 m/s, 10 m/s, 25 m/s v kilometrech za hodinu a rychlosti 60 km/h, 
110 km/h, 140 km/h v metrech za sekundu.   [18, 36, 90 km/h, 17, 31, 39 m/s] 

 

Příklad: 

Automobil urazil za první 3s pohybu dráhu 15m, za následujících 5s dráhu 45m. 
Vypočítejte průměrnou rychlost automobilu: 

a) v prvních 3 s pohybu 

b) v následujících 5 s pohybu 

c) v prvních 8 s pohybu 

[a) 5 m/s, b) 9 m/s, c) 7.5 m/s] 
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2.6 Rovnoměrný pohyb 

Nejjednodušším rovnoměrným pohybem je rovnoměrný přímočarý pohyb. 

 

 
Obrázek 9 - Příklad rovnoměrného přímočarého pohybu 

 

Z obrázku je patrné, že ve stejných časových intervalech urazí auto stejné 
dráhy. Z hodnot času a dráhy sestavíme tabulku ( viz. Tabulka 1) a poté 
sestrojíme graf závislosti dráhy na čase. (viz. Obrázek 10). 

 
t [s] 0 2 4 6 8
s [m] 0 5 10 20 25  

Tabulka 1 - Hodnoty dráhy a času 

 

Vidíme, že grafem dráhy rovnoměrného přímočarého pohybu je 
polopřímka s krajním bodem v počátku soustavy souřadnic. 

2 4 6 8 100

5

10

15

20

25

s[m]

 st
 

Obrázek 10 - Graf závislosti dráhy na čase pro rovnoměrný pohyb 
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Zvolíme - li graficky závislost velikosti rychlosti na čase, je grafem 
polopřímka rovnoběžná s časovou osou (viz. Obrázek 11). (Obsah plochy je 
roven dráze). 

m
s

1ms
v

 st  
Obrázek 11 - Graf závislosti velikosti rychlosti rovnoměrného pohybu na čase 

 

Rychlost je konstantní, tj. nemění ani svou velikost ani směr. Trajektorií 
je přímka. 

Velikost okamžité rychlosti je u rovnoměrného pohybu rovna průměrné 
rychlosti. 

Označme s0 dráhu, kterou hmotný bod urazil v čase t0 a s dráhu kterou 
urazil v čase t. Velikost okamžité rychlosti vypočteme ze vztahu:  

 

 
0
0

tt
ss

t
sv






  

Pokud budeme uvažovat ten nejednodušší případ, kdy jsou počáteční 
podmínky nulové tedy s0 = 0 a t0 = 0 pak bude platit vztah: 

 

t
sv    a    tvs   
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Často se můžeme setkat s případem kdy je hmotný bod v čase t0 =0 ve 
vzdálenosti s0 od zvoleného počátku. Takováto závislost je uvedena na 
Obrázek 12) Pro takovou závislost pak platí vztah: 

 
                                                    tvss  0  

tvss  0

s0

 st1 2 3 4 5 60

4

8

12

16

20

 ms

 
Obrázek 12 - Graf dráhy rovnoměrného pohybu při počáteční dráze So 

 

Grafem dráhy pak bude polopřímka, která prochází bodem o souřadnicích 
t = 0, s = s0. Tento graf je zobrazen na Obrázek 12. 

 

Budeme – li uvažovat hmotný bod, který se začne pohybovat ze 
zvoleného počátku dráhy až v čase t0, a do doby t0 od začátku měření je v klidu. 
Počáteční dráha s0 = 0 pak bude záviset na čase vztahem:  

 
 0ttvs   

 

Grafem dráhy hmotného bodu pak bude opět polopřímka, která bude nyní 
procházet bodem o souřadnicích t = t0  a s = 0. Graf je zobrazen na  Obrázek 13. 
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1 2 3 4 5 60  st
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Obrázek 13 - Graf dráhy rovnoměrného pohybu, který začíná v čase t0 

 

Příklad: 

Chlapec jde ze školy rychlostí 1 m/s. V okamžiku, kdy je ve vzdálenosti 100 m  od 
školy, vyjede za ním spolužák na jízdním kole rychlostí 5 m/s. Za jakou dobu a v jaké 
vzdálenosti od školy chlapce dohoní? Řešte graficky i početně. 

 

Řešení: 

s0 = 100 m,  v1 = 1 m/s,  v2 = 5 m/s,  t = ?,  s = ? 

 

Čas budeme počítat od okamžiku, kdy spolužák vyjel od školy na jízdním kole. V tomto 
čase, tj. v čase t = 0, je chlapec, který jde pěšky ve vzdálenosti s0 od školy. Jeho vzdálenost od 
školy závisí na čase vztahem:  

tvss  101  

Spolužák vyjede od školy v čase t = 0 a pro jeho vzdálenost od školy bude platit vztah:  

 

  tvs  22  

Spolužák dostihne chlapce v čase t, pro který platí, že s1 = s2. Z rovnice 
tvtvs  210  dostaneme pro čas t vztah: 

12

0

vv
st


 . 
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Pro dané hodnoty je t= 25 s. Vzdálenost od školy, v níž spolužák chlapce dostihne, 
vypočteme dosazením času t = 25 s do vztahů pro vzdálenost chlapců od školy. Ze vztahu 

tvss  101  dostaneme po dosazení hodnotu s1 = 125 m. Pro kontrolu vypočteme i 
tvs  22 =125 m. 

 

Pro grafické řešení nejprve sestavíme tabulku hodnot. 

 

t [s] 0 5 10 15 20 25 30
s1 [m] 100 105 110 115 120 125 130
s2 [m] 0 25 50 75 100 125 150  

Tabulka 2 - Tabulka hodnot 

 

Sestrojíme grafy závislostí vzdálenosti na čase. Průsečík obou polopřímek odpovídá 
času a místu setkání obou chlapců. Z grafu odečteme t= 25 s a s = 125 m. 

 

Spolužák dohoní chlapce za 25 s ve vzdálenosti 125 m od školy. 

 

tvss  101

tvs  22

 
Obrázek 14 - Graf řešeného příkladu 
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Příklad: 

Hmotný bod koná rovnoměrný křivočarý pohyb. Mění se jeho rychlost? 

 

Příklad: 

Na Obrázek 15 jsou nakresleny grafy závislosti dráhy na čase pro dva body,                
A (polopřímka a) a B (polopřímka b). Oba body se pohybují po téže trajektorii týmž směrem.  

Určete: a.) velikost rychlosti bodu A a velikost rychlosti bodu B 

b.) význam úseček a0 a b0 

c.) význam průsečíku polopřímek a a b 

 

 
Obrázek 15 - Obrázek k příkladu č. 2 

 

[a.) vA = 4 m/s, vB = 15 m/s.  b.) a0 = 10 m je počáteční vzdálenost bodu A od počátku 
dráhy, b0 = 3s je čas ve kterém se začne pohybovat bod B. c.)  průsečík M znamená čas a 
místo setkání obou bodů. Body se setkají v čase 5s ve vzdálenosti 30 m] 
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Příklad: 

Dva hmotné body konají rovnoměrný pohyb po téže přímce týmž směrem. První bod se 
pohybuje rychlostí 2 m/s, druhý rychlostí 4 m/s. Počáteční vzdálenost obou bodů je 12 m, oba 
body se začnou pohybovat současně. Za jakou dobu a v jaké  vzdálenosti se oba body setkají? 

[t = 6 s, s = 24 m] 

Příklad: 

Křižovatkou projel traktor rychlostí 36 km/h. Za 10 minut projel touto křižovatkou 
týmž směrem osobní automobil rychlostí 54 km/h. Za jakou dobu a v jaké vzdálenosti od 
křižovatky dostihne osobní automobil traktor? Obě vozidla se pohybují rovnoměrně. 

[Za 30 min od průjezdu traktoru tj. za 20 min od průjezdu osobního automobilu ve 
vzdálenosti 18 km od křižovatky] 

 

Příklad: 

Traktor a motocykl vyjedou současně proti sobě po přímé silnici. Počáteční vzájemná 
vzdálenost vozidel je 15 km, obě vozidla jedou stálou rychlostí. Rychlost traktoru je 10 m/s, 
rychlost motocyklu je 20 m/s. Za jakou dobu od startu a v jaké vzdálenosti od počáteční 
polohy traktoru se obě vozidla míjejí? 

[500  s, 5  km] 
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2.7 Zrychlení hmotného bodu 

Zrychlení je fyzikální veličina, která vyjadřuje změnu rychlosti hmotného 
bodu za jednotku času. 

Zrychlení a je vektor, který se týká časové změny vektoru rychlosti, tj. 
změny velikosti i směru vektoru rychlosti.  

 

Zvětší – li se rychlost hmotného bodu z hodnoty v na hodnotu v’, pak 
změna rychlosti bude dána vztahem vvv  . Jestliže k této změně rychlosti 
dojde za dobu t, je zrychlení hmotného bodu dáno vztahem:  

t
vv

t
va      2 sma  

Nechť hmotný bod v bodě A a v čase t má rychlost v a v bodě A´ a čase    
t + t má rychlost v´. Pak za dobu t je změna vektoru jeho rychlosti dána 
vztahem: vvv   

 

 
Obrázek 16 - Změna rychlosti za čas t 

Vektor zrychlení a má stejný směr jako změna rychlosti v 

U přímočarého pohybu leží vektor zrychlení a na přímce po které se 
hmotný bod pohybuje, a má buď stejný nebo opačný směr než rychlost v. 
V prvním případě jde o pohyb zrychlený – rychlost hmotného bodu se zvětšuje. 
V druhém případě jde o pohyb zpomalený – rychlost hmotného bodu se 
zmenšuje. (Viz Obrázek 17).  
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Obrázek 17 - Směr zrychlení u přímočarého pohybu zrychleného a zpomaleného. 

 

U křivočarého pohybu je dobré rozložit vektor okamžitého zrychlení a do 
dvou navzájem kolmých směrů. Tyto směry jsou tečné a normálové 
zrychlení. (Viz. Obrázek 18). 

at

an

A

a

 
Obrázek 18 - Tečné a normálové zrychlení 

Okamžité zrychlení má směr změny rychlosti v. Zrychlení má vždy 
tečnou a normálovou složku.  

 

Velikost tečného zrychlení at vyjadřuje změnu velikosti rychlosti. Je – li  
at = 0, hmotný bod se pohybuje stálou velikostí rychlosti, jde o pohyb 
rovnoměrný. 

 

Velikost normálového zrychlení an vyjadřuje změnu směru rychlosti.   
Je – li an = 0, hmotný bod se pohybuje po přímce, jde o pohyb přímočarý. 

 

Vektor zrychlení zapisujeme podle pravidel o sčítání vektorů vztahem: 

tanaa   a jeho velikost se vypočte dle vztahu: 22
nataa   
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2.8 Rovnoměrně zrychlený (zpomalený) přímočarý 
pohyb 

Jde o nejjednodušší případ nerovnoměrného pohybu. Je charakterizován 
tím, že se velikost okamžité rychlosti zvětšuje za stejné časové intervaly o 
stejnou hodnotu. Při tom se směr okamžité rychlosti nemění. 

Tento pohyb charakterizuje nenulové zrychlení a, které je rovnoběžné se 
směrem pohybu, tzn. mění se jen velikost rychlosti a ne její směr. Trajektorií je 
přímka. 

Jak již bylo řečeno, nejjednoduššími nerovnoměrnými pohyby jsou 
rovnoměrně zrychlený a rovnoměrně zpomalený přímočarý pohyb.  

Velikost zrychlení je u těchto pohybů konstantní a nezávislé na čase. 

 

U rovnoměrně zrychleného přímočarého pohybu má zrychlení a stejný 
směr jako rychlost v, rychlost se pak zvětšuje. 

U rovnoměrně zpomaleného přímočarého pohybu má zrychlení a opačný 
směr než rychlost v, rychlost se pak zmenšuje. 

 

a

a

a

a

a

a

A C

A

B

B CvA vB vC

vA vB vC

 
Obrázek 19 - Rovnoměrně zrychlený a zpomalený přímočarý pohyb 
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Na Obrázek 20 jsou nakresleny grafy závislostí velikosti rychlosti dvou 
hmotných bodů, pohybujících se rovnoměrně zrychleně, na čase. Oba hmotné 
body mají stejně velké zrychlení. Plně je vyznačen hmotný bod s nulovou 
počáteční rychlostí, tzn., že v čase t = 0 byl hmotný bod v klidu.   
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 st
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 0
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Obrázek 20 - Graf závislosti velikosti rychlosti rovnoměrně zrychleného přímočarého pohybu na 

čase 

Velikost okamžité rychlosti hmotného bodu je při nulové počáteční 
rychlosti přímo úměrná času. Platí tedy vztah: tav   

Čárkovaně je pak vyznačen hmotný bod, jehož počáteční rychlost je         
v0 = 3 m/s, tzn., že v čase t = 0 měl hmotný bod rychlost o velikosti v = 3 m/s. 
z toho je zřejmé, že v každém okamžiku je rychlost hmotného bodu o počáteční 
rychlost v0 větší než rychlost hmotného bodu se stejným zrychlením, ale 
nulovou počáteční rychlostí. 

Velikost rychlosti hmotného bodu, který koná rovnoměrně zrychlený 
pohyb s počáteční rychlostí v0 a se zrychlením o velikosti a, závisí na čase 
vztahem:  tavv  0   
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Při rovnoměrně zpomaleném pohybu se rychlost hmotného bodu 
rovnoměrně zmenšuje s časem. Na Obrázek 21 je zobrazen graf závislosti 
rychlosti na čase pro hmotný bod, , který koná rovnoměrně zpomalený pohyb s 
počáteční rychlostí v0 = 10 m/s a se zrychlením o velikosti a = 2 m/s2. přičemž 
zrychlení má opačný směr než rychlost. 
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 st
 

Obrázek 21 - Graf závislosti velikosti rychlosti rovnoměrně zpomaleného přímočarého pohybu na 

čase 

 

Velikost rychlosti hmotného bodu, který koná rovnoměrně zpomalený 
pohyb s počáteční rychlostí v0 a se zrychlením o velikosti a, závisí na čase 
vztahem: tavv  0  
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Příklad: 

Rychlík jede po přímé trati rychlostí 108 km/h. Před železniční stanicí začne brzdit a 
zastaví za jednu minutu rovnoměrným zpomaleným pohybem. Vypočítejte zrychlení rychlíku. 

 

Řešení: 

v0 = 108 km/h = 30 m/s; t= 1 min = 60 s; a=? 

 

Velikost okamžité rychlosti rychlíku při rovnoměrně zpomaleném pohybu závisí na 
čase vztahem:       

tavv  0  

V čase t1, kdy rychlík zastaví, je jeho okamžitá rychlost nulová, tedy v = 0. Dosazením 
do vztahu pro rychlost dostaneme:  0 = v0 – at1 

 

a odtud pak velikost zrychlení:  
1

0

t
va   

Rychlík se před železniční stanicí pohyboval se zrychlením o velikosti 0,5 m/s2  

 

Příklad: 

Automobil se rozjížděl z klidu a dosáhl rovnoměrně zrychleným pohybem rychlosti    
90 km/h za dobu 20s. Jak velké bylo zrychlení automobilu? 

[1,25 m/s2] 

Příklad: 

Hmotný bod má počáteční rychlost o velikosti 10 m/s a pohybuje se po přímce 
rovnoměrně zrychleným pohybem se zrychlením o velikosti 3,0 m/s2. Jak velkou rychlost má 
po 5 sekundách zrychleného pohybu? 

[25 m/s] 

Příklad: 

Rychlost vlaku se při jeho brzdění zmenšila za dobu 50 s z hodnoty 36 km/h na 18 
km/h. Určete velikost zrychlení vlaku za předpokladu, že jeho pohyb byl rovnoměrně 
zpomalený. 

[0,1 m/s2] 
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2.9 Dráha rovnoměrně zrychleného pohybu 

Tento pohyb charakterizuje nenulové zrychlení a, které je rovnoběžné se 
směrem pohybu, tzn. mění se jen velikost rychlosti a ne její směr. Trajektorií je 
přímka.  

 
Obrázek 22 - Rovnoměrný zrychlený pohyb 

Při zpomaleném pohybu je orientace zrychlení proti směru pohybu, jeho 
velikost vzhledem k pohybu má záporné hodnoty.  

Začne – li se pohybovat hmotný bod z klidu je jeho počáteční rychlost    
v0 = 0. Velikost okamžité rychlosti v čase t je atv  .  

Pak průměrná rychlost   vvvv p 2
1

2
1

0   at
2
1

 . Je to aritmetický průměr 

okamžitých rychlostí na začátku a na konci dráhy. 

Tuto průměrnou rychlost urazí hmotný bod  za dobu t dráhu s, pro kterou 
platí vztah        2

2
1

2
1 attattvs p   

Rychlost je lineární funkcí času.  Platí že:   atv
2
1  

 

Dráha rovnoměrně zrychleného pohybu s nulovou počáteční rychlostí je 

přímo úměrná druhé mocnině času:  2
2
1 tas   
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U pokusu znázorněného na Obrázek 22 urazilo auto za první sekundu 
dráhu 10 m, za dvě sekundy dráhu 40 m, za tři sekundy dráhu 90 m a za čtyři 
sekundy dráhu 160 m. časy jsou v poměru 1 : 2 : 3 : 4, dráhy jsou pak v poměru 
12 : 22 : 32 : 42 = 1 : 4 : 9 : 16 . Pokus potvrzuje, že dráha je přímo úměrná druhé 
mocnině času.  

 st

 smv /
2

2
1 ats 

 
Obrázek 23 - Graf dráhy rovnoměrně zrychleného pohybu 

 

Jestliže se hmotný bod začne pohybovat s nenulovou počáteční rychlostí o 
velikosti v0 a s konstantním zrychlením o velikosti a, pak závislost jeho rychlosti 
na čase je dána vztahem: atvv  0 .   Průměrná rychlost je pak dána vztahem 

  
   

22
00

2
0

0
atv

atvvvv
pv 





 .  

Dráha, kterou pak hmotný bod urazí za dobu t je:  









tatvtvs p 2

1
0  

2
0 2

1 attvs   

Dráha rovnoměrně zrychleného pohybu se zrychlením o velikosti a a 

s počáteční rychlostí o velikosti v0 závisí na čase vztahem:  2
2
1

0 tatvs   
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Na Obrázek 24 je vynesena závislost velikosti rychlosti na čase pro 
nulovou počáteční rychlost a zrychlení o velikosti a = 2 m/s2. Dráha kterou 
hmotný bod urazí za dobu t = 3s, je dána obsahem trojúhelníka o základně t = 3 

s a výšce v =at = 6 m/s. Dráha 
2

2

22
atatttvs 


 . V našem případě je dráha        

s = 9 m.  

Z Obrázek 24 je zřejmé že dráhu můžeme také vyjádřit pomocí průměrné 
rychlosti. Dráha je dána obsahem trojúhelníku o stranách t, vp, přičemž 

22
atvv p  . Číselně je opět dráha s = 9 m.  

0 1 2 3

2

4

6 atv 

pv

2

2
1 tas 

 st

 smv /

 
Obrázek 24 - Grafické znázornění dráhy rovnoměrně zrychleného pohybu s nulovou počáteční 

rychlostí 

 

Podobně můžeme dráhu vyjádřit i při nenulové počáteční rychlosti. Na 
Obrázek 25 je vynesena závislost velikosti rychlosti na čase pro pohyb 
s počáteční rychlostí v0 = 2 m/s a se zrychlením a = 2 m/s2.  

Dráha je rovna součtu obsahu trojúhelníku a obdélníku, 
2

2
0

attvs  .  

Za 3 sekundy urazí hmotný bod dráhu  s = 6 m + 9 m = 15 m.  
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atvv  0

0v

 st

 smv /

tv 0

2

2
1 ta 

 
Obrázek 25 - Grafické znázornění dráhy rovnoměrně zrychleného pohybu s nenulovou počáteční 

rychlostí 

 

Jestliže je počáteční vzdálenost hmotného bodu od zvoleného místa na 
trajektorii s0 (počáteční dráha), vyjádříme jeho dráhu s v čase t vztahem: 

     2
2
1

00 attvss   

U rovnoměrně zpomaleného pohybu má zrychlení opačný směr než 
rychlost. 

Závislost dráhy rovnoměrně zpomaleného pohybu na čase je dána 

vztahem: 2
2
1

0 attvs   

Je – li počáteční dráha hmotného bodu při rovnoměrně zpomaleném 

pohybu s0, je jeho dráha v čase t: 2
00 2

1 attvss   
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Příklad: 

Řidič automobilu začne při rychlosti 20 m/s brzdit. Automobil se při brzdění pohybuje 
se stálým zrychlením o velikosti 4 m/s2. 

a.) Určete dobu, za kterou se rychlost automobilu zmenší na 12 m/s, a dráhu, 
kterou automobil za tuto dobu ujede. 

b.) Určete dobu, za kterou automobil zastaví, a vypočtěte brzdnou dráhu. 

c.) Nakreslete graf závislosti dráhy automobilu na čase. 

 

Řešení: 

v0 = 20 m/s; a = 4 m/s2; v1 = 12 m/s;  a.) t1 = ?; s1 = ? 

b.) t1 = ? 

c.) s2 = ? 

 

Velikost okamžité rychlosti automobilu závisí na čase vztahem  atvv  0 , pro dráhu platí 

vztah:  2
0 2

1 attvs   

 

a.) Velikost okamžité rychlosti v čase t1 je  101 atvv  . Odtud zjistíme čas 

  s
a

vvt 210
1 


 . Dráha, kterou automobil ujede za dobu t1, je tedy  mattvs 32

2
1 2

1101   

 

b.) V čase t2, v němž automobil zastaví, je jeho okamžitá rychlost nulová, tedy 

0202  atvv  Odtud zjistíme čas s
a
vt 50

2  . Dosazením tohoto času do vztahu pro 

dráhu 2

2
1 ats   dostaneme brzdnou dráhu ms 50 . 

Bude však užitečnější, odvodíme – li si obecný vztah pro brzdnou dráhu vyjádřenou pomocí 

počáteční rychlosti a velikosti zrychlení. Do vztahu pro brzdnou dráhu 2
2202 2

1 attvs   

dosadíme 
a
vt 0

2   po úpravě dostaneme vztah 
a

vs
2

2
0

2  . Číselně je opět ms 50  

 

Created with novaPDF Printer (www.novaPDF.com). Please register to remove this message.

http://www.novapdf.com


 31 

c.) Pro grafické znázornění závislosti dráhy na čase sestavíme tabulku: 

 
t [s] 0 1 2 3 4 5
s [m] 0 18 32 42 48 50  

Tabulka 3 - Tabulka hodnot k příkladu 

0 1 2 3 4 5

10

20

30

40

50

 ms

 st

2
0 2

1 tatvs 

 
Obrázek 26 - Graf dráhy rovnoměrně zpomaleného pohybu 

Okamžitá rychlost automobilu klesne na hodnotu 12 m/s za dobu 2 s, automobil přitom 
ujede dráhu 32 m. Automobil zastaví za dobu 5s. Jeho brzdná dráha je 50 m. 

 

Příklad: 

Raketa dosáhla za dobu 20 s z klidu rychlosti 1,2 km/s. její pohyb byl rovnoměrně zrychlený . 
vypočtěte velikost zrychlení rakety dráhu, kterou za danou dobu urazila 

[60 m/s, 12 km] 

Příklad: 

Vůz, který jel rychlostí72 km/h, zvýšil během 10 sekund rovnoměrně zrychleným pohybem 
rychlost na 90 km/h. Jak velké bylo jeho zrychlení a jakou dráhu při zvyšování rychlosti 
urazil? 

[0,5 m/s2; 225 m] 
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Příklad: 

Pro účinnost brzd osobního automobilu je předepsáno, že automobil pohybující se po 
vodorovné suché vozovce rychlostí 40 km/h musí zastavit na dráze 12,5 m. jek velké je 
zrychlení automobilu a za jakou dobu automobil zastaví? 

[4,9 m/s2; 2,3 s] 

Příklad: 

Rychlost vlaku, který jel rovnoměrně zpomaleně po přímé trati, se během 40 s zmenšila z 80 
km/h na 60 km/h. určete velikost zrychlení vlaku a dráhu, kterou za danou dobu urazil. 

[0.14 m/s2, 780 m] 
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2.10 Volný pád 

Volný pád je zvláštní případ rovnoměrně zrychleného pohybu s nulovou 
počáteční rychlostí. 

 Je to pohyb tělesa volně padajícího ve vakuu v blízkostí povrchu Země. 

Skutečnost že volný pád je pohyb rovnoměrně zrychlený, prokázal svými 
pokusy již Galileo Galilei. Další měření to jen potvrdila a umožnila stanovit 
velikost zrychlení padajících těles.  

Toto zrychlení se nazývá tíhové zrychlení a  označuje se g. 

O tom, že volný pád je rovnoměrně zrychlený pohyb, se můžeme 
přesvědčit například kuličkovým padostrojem. (Viz Obrázek 27). Jsou – li 
kuličky rozmístěny rovnoměrně, zkracují se doby mezi dopady dvou sousedících 
kuliček. Jestliže jsou vzdálenosti kuliček od roviny, na kterou dopadají, 
v poměru 1 |: 4 : 9 : 16, jsou doby mezi dopady dvou sousedících kuliček stejné. 
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Obrázek 27 - Kuličkový padostroj 
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Pomocí Newtonovy trubice se můžeme přesvědčit, že zrychlení je pro 
všechna tělesa padající ve vakuu stejné. Pokud bude v trubici vzduch dopadne 
kulička mnohem rychleji než peříčko, protože peříčko klade vzduchu mnohem 
menší odpor. Jestliže bude vzduch vyčerpán budou obě tělesa padat se stejným 
zrychlením a dopadnou současně. 

 
Obrázek 28 - Newtonova trubice.  

Ve vakuu padají všechna tělesa s tíhovým zrychlením 

 

Tíhové zrychlené g směřuje vždy svisle dolů. Velikost tíhového zrychlení 
se mění se zeměpisnou polohou a nadmořskou výškou.  

V naší zeměpisné šířce a v nulové nadmořské výšce má přibližně velikost 
g = 9,81 m/s2   

Velikost okamžité rychlosti volného pádu závisí na čase vztahem: gtv   

a rychlost směřuje svisle dolů.  

Trajektorie volného pádu je část svislé přímky . dráha závisí na čase 

vztahem: 2

2
1 gts   
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Příklad: 

Míč padá volným pádem z výšky 20 m. jak velkou rychlostí dopadne na zem? 

Řešení: 

h = 20 m; g = 9,81 m/s2;  v = ? 

 

Rychlost míče závisí na čase vztahem gtv  . V čase t1 dopadne míč na Zem, urazí 

tedy dráhu rovnou jeho počáteční výšce nad Zemí. Platí tedy vztah: 2
12

1 gths  .  

Z tohoto vztahu odvodíme čas 
g
ht 2

1  .  

Velikost rychlosti při dopadu vypočteme podle vztahu: 
g
hggtv 2

1    

 

Po úpravě dostaneme výsledný vztah pro výpočet rychlosti: hgv 2  

Po dosazení do vztahu nám vyjde že smv /20  

 

Míč dopadl na Zem rychlostí 20 m/s. 

 

Příklad: 

Jak dlouho padá kámen volným pádem do propasti o hloubce 80 m? jak velkou 
rychlostí dopadne? 

[4 s, 40 m/s] 

Příklad: 

Automobil narazil rychlostí 90 km/h na pevnou překážku. Z jaké výšky by musel padat 
volným pádem, aby jeho rychlost při dopadu byla stejná? 

[31 m] 

Příklad: 

Za jakou dobu se rychlost volně padajícího tělesa zvětší z 10 m/s na 30 m/s? Jakou 
dráhu těleso za tuto dobu urazí? 

[2s, 40 m] Podle mne je to 20 m. 
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2.11 Skládání pohybů a rychlostí 

Hmotný bod často koná více pohybů současně – člověk, který se pohybuje 
ve vlaku a my zjišťujeme jeho pohyb vzhledem k zemi, člun plující přes řeku 
atd. Výslednou polohu tělesa získáme složením dílčích jednoduchých pohybů.  

Představme si motorovou loďku, která pluje po hladině řeky. Loďka koná 
dva pohyby současně: Je unášena proudem řeky a je poháněna motorem. 
Označme si rychlost proudu řeky vzhledem k jejím břehům v1 a rychlost loďky 
vzhledem k břehům řeky v2. Výsledná rychlost loďky vzhledem k břehům je 
vektorovým součtem rychlostí v1 a v2, tedy                v = v1 + v2. 

Grafický součet rychlostí pomocí vektorového rovnoběžníku je znázorněn 
na Obrázek 29. Zjednodušený způsob pak na Obrázek 30. 

 

 
Obrázek 29 - Skládání rychlostí pomocí vektorového rovnoběžníku 

 

 
Obrázek 30 - Zjednodušený postup při skládání rychlostí 
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Při skládání pohybů platí princip nezávislosti pohybů:  

Koná-li hmotný bod současně dva nebo více pohybů po dobu t, je jeho 
výsledná poloha taková, jako kdyby konal tyto pohyby postupně v libovolném 
pořadí, každý po dobu t.  

Příklad: 

Loďka pluje po hladině řeky od jednoho břehu ke druhému, přičemž její příď směřuje 
kolmo k proudu. Voda v řece teče rychlostí o velikosti 2,2 m/s, rychlost loďky vzhledem k vodě 
má velikost 4,6 m/s. V0ypočtěte velikost rychlosti loďky vzhledem k břehům řeky a určete 
úhel, který tato rychlost svírá se směrem proudu. 

 

Řešení: 

v1 = 2,2 m/s; v2 = 4,6 m/s; v = ?;  = ? 

Sestrojíme rovnoběžník jehož strany tvoří rychlosti  v1 a v2. Viz Obrázek 31. 
Úhlopříčka rovnoběžníku představuje výslednou rychlost v. 

v2

v1

v

 
Obrázek 31 - rovnoběžník rychlostí v1 a v2 

Skládané rychlosti jsou na sebe navzájem kolmé, velikost výsledné rychlosti vypočteme 
pomocí Pythagorovy věty: 2

2
2
1 vvv  . Směr výsledné rychlostí určíme pomocí úhlu , 

pro který platí  
1

2

v
vtg  .  Číselně je v = 5,1 m/s, tg = 2,09,  = 64°. 

Výsledná rychlost loďky vzhledem k břehům řeky je 5,1 m/s a svírá se směrem proudu 
řeky úhel 64 °. 
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Loďka se při složeném pohybu  dostane přesně do téhož místa na 
protějším břehu řeky, jako kdyby se nejprve nechala unášet proudem řeky 
rychlostí v1 a pak tažena kolmo k břehům rychlostí v2 (nebo konala tyto pohyby 
v opačném pořadí. 

Jestliže jsou skládané pohyby rovnoměrné a přímočaré, je rovněž složený 
pohyb rovnoměrný a přímočarý. Hmotný bod se pohybuje po přímce jejíž směr 
je určen směrem výsledné rychlosti. 

Obecně je však trajektorií složeného pohybu křivka. (Vystřel kolmo 
vzhůru z pušky) 

 

Příklad: 

Plavec jehož rychlost vzhledem k vodě je 0,65 m/s, plave v řece, která teče rychlostí 
0,25 m/s. Určete dobu, za kterou plavec doplave do vzdálenosti 72 m, směřuje – li: 

a.) po proudu; b.) proti proudu; c.)kolmo k proudu 

[a.) 80 s, b.) 180 s, c.) 103 s] 

Příklad: 

Loďka má vzhledem k vodě rychlost 5,2 m/s, rychlost proudu v řece je 2,4 m/s. pod 
jakým úhlem vzhledem k proudu musí loďka plout, aby se pohybovala kolmo k břehům řeky? 
Jak velkou rychlostí se přibližuje k břehu? 

[117 °, 4,6  m/s] 

Příklad: 

Vlak jede po vodorovné trati rychlostí 20 m/s. Na okna vlaku dopadají svisle dolů 
dešťové kapky rychlostí 9,0 m/s. Jak velká je rychlost kapek vzhledem k oknům vlaku? Jaký 
úhel svírají stopy dešťových kapek na okně vlaku se svislým směrem? 

[22 m/s, 66 °] 

Příklad: 

Jeřáb zvedá břemeno rovnoměrným přímočarým pohybem do výšky 6,5 m a současně 
popojede vodorovným směrem do vzdálenosti 4,2 m. určete dráhu břemena a úhel, který svírá 
jeho trajektorie s vodorovným směrem. 

[7.7 m, 57 °] 
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2.12 Rovnoměrný pohyb po kružnici 

S pohybem po kružnici se setkáváme v běžném životě velmi často. 
Rovnoměrný pohyb po kružnici je nejjednodušší křivočarý pohyb.  

Trajektorií hmotného bodu je kružnice a velikost rychlosti je konstantní. 
Naopak směr rychlosti se neustále mění – rychlost hmotného bodu má v každém 
bodě trajektorie směr tečny ke kružnici, po níž se hmotný bod pohybuje. (Viz. 
Obrázek 32) pak  ( 54321 vvvvv  ) 

 
Obrázek 32 - Rovnoměrný pohyb hmotného bodu po kružnici 

 

Pro určení polohy HB na kružnici se používá úhel. Spojnice bodu 0 a 
hmotného bodu A se nazývá průvodič hmotného bodu. Jeho délka je rovná 
poloměru kružnice r. Průvodič svírá s polopřímkou p úhel . Tento úhel se 
nazývá úhlová dráha. (Viz. Obrázek 33) 

Velikost úhlu je určena poměrem délky oblouku kružnice s a poloměru r 

této kružnice vztahem: 
r
s

 .    Jednotkou této úhlové míry je radián. 

Velikost úhlu, který opíše hmotný bod při oběhnutí celé kružnice je  

rad
r

r
r
O  


 22  
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r

0

s

p

A

 
Obrázek 33 - Určení polohy hmotného bodu při pohybu po kružnici 

 

Umístíme-li do středu kružnice počátek soustavy souřadnic, pak poloměr 
v bodě kružnice, kde se nachází HB, je polohový vektor. Podle definice 

rychlosti platí:    
t

r
t
sv











. 

 

Směr rychlosti je tečna ke kružnici v daném bodě. Velikost rychlosti HB 
však závisí na poloměru kružnice. Proto se zavedla veličina úhlová rychlost , 
která neuvažuje poloměr kružnice.  

Úhlová rychlost je podíl úhlové dráhy , kterou opíše průvodič (spojnice 

bodu 0 s HB) za dobu t, a této doby. Platí tedy vztah:   
t





  

Úhlová rychlost je vektorová veličina. Její jednotkou je rad/s. Jsou – li 
počáteční podmínky nulové, pak závisí úhlová dráha na čase vztahem:  

t  

 

Rovnoměrný pohyb po kružnici je pohyb periodický, tzn. stále se 
opakuje oběh celého obvodu kružnice. Čas, za který hmotný bod oběhne celý 
obvod kružnice, tj. úhel 2, se nazývá perioda pohybu a značí se T.  

 

Podle vztahu  
t





      platí  

T
 2

 . 
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Kromě periody T se zavádí také frekvence pohybu f. Vyjadřuje počet 
oběhů hmotného bodu za jednotku času.  Vztah mezi frekvencí a periodou 
popisuje vztah:  

T
f 1
  

 

Jednotkou frekvence je       HertzHzsf  1  

 

Při frekvenci jeden Hz vykoná hmotný bod jeden oběh za dobu jedné 
sekundy. 

Pomocí frekvence můžeme vyjádřit úhlovou rychlost pomocí vztahu: 
f  2  

 

Velikost rychlosti hmotného bodu vyjádříme pomocí poloměru kružnice a 

úhlové rychlosti ze vztahu 
t

r
t
sv












 z čehož vyplývá, že  rv   

 

 

Příklad: 

Určete úhlovou rychlost hřídele, který koná 120 otáček za minutu. 

[12,56 rad/s] 

Příklad: 

Řemenice elektromotoru má poloměr 3 cm a pohání řemenovým motorem kolo o 
poloměru 15 cm. S jakou frekvencí se otáčí toto kolo, je – li frekvence otáček elektromotoru 
50 Hz ? 

[10 Hz] 

Příklad: 

Jak velkou rychlostí se pohybují body na zemském rovníku? Poloměr Země je 6 378 
km, úhlová rychlost otáčení Země je 7,29 . 10 -5 rad/s. 

[465 m/s] 
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2.13 Zrychlení při rovnoměrném pohybu po 
kružnici 

Při rovnoměrném pohybu po kružnici se nemění velikost rychlosti, ale 
mění se její směr.  

Proto je tečné zrychlení at rovno nule a pohyb je charakterizován 
normálovým neboli dostředivým zrychlením an (ad).  

Toto zrychlení je vždy kolmé ke směru okamžité rychlosti, v případě 
kružnice pak směřuje do středu kružnice. Jeho velikost je konstantní a směr se 

neustále mnění. Vypočteme jej podle vztahu:   r
r
vad  2

2

  

Na obrázku jsou vyznačeny okamžité rychlosti a okamžité zrychlení 
v daných bodech. 

 

a1a2

a3

v1

v2

v3

0

 
Obrázek 34 - Zrychlení hm. bodu při rovnoměrném pohybu po kružnici 
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Rovnoměrný pohyb po kružnici má v praxi velké využití: 

 

 kolo automobilu                                           

 ventilátory 

 hodinové ručičky 

 měření rychlosti proudění vzduchu 

 rotační generátory  

 

Příklad: 

Kolo o poloměru 0,45 m se rovnoměrně otáčí s frekvencí 6,5 Hz. Vypočtěte úhlovou 
rychlost kola, velikost rychlosti bodů na jeho obvodu a velikost jeho zrychlení. 

[41 rad/s, 18 m/s, 750 m/s] 

Příklad: 

Automobil projíždí zatáčkou o poloměru 100 metrů stálou rychlostí 72 km/h. Jak velké 
je jeho zrychlení? 

[4 m/s] 

Příklad: 

Kolo o poloměru r se otáčí úhlovou rychlostí w. Body na obvodu kola mají rychlost o 
velikosti v a zrychlení o velikosti a. Jak velkou rychlost a jak velké zrychlení mají body, které 
jsou ve vzdálenosti r/2 os osy otáčení? 

[v/2, a/2] 
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Dalšími v praxi běžnými pohyby jsou rovnoměrně zrychlený pohyb po 
kružnici, kde se kromě dostředivého zrychlení musí uvažovat i tečné, a pohyb 
po elipse, kterým obíhají planety kolem Slunce a družice přirozené i umělé 
kolem planet. Pohyby po elipse se řídí Keplerovými zákony:  

 

1.      Planety se pohybují kolem Sluce po elipsách málo odlišných od 
kružnic, v jejichž společném ohnisku je Slunce. 

2.      Obsahy ploch opsaných průvodičem planety za jednotku času jsou 
konstantní. 

3.      Poměr druhých mocnin oběžných dob dvou planet se rovná poměru 

třetích mocnin hlavních poloos jejich trajektorií.  3
2

3
1

3
2

3
1

2
2

2
1

r
r

a
a

T
T

  

 

    
Na obrázku vlevo je elipsa. Bod M je bod elipsy. Body F1 a F2 jsou 

ohniska, body A, B, C a D jsou vrcholy elipsy. Úsečky AS a BS jsou hlavní 
poloosy a. Obrázek vpravo je grafické znázornění druhého Keplerova zákona. 
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