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4.1 Mechanická energie 

Mechanickou práci koná těleso, jestliže působí silou na jiné těleso, které 
se působením této síly přemisťuje po určité trajektorii.  

Mechanickou práci konáme když po podlaze tlačíme bednu nebo táhneme 
vozík, nebo když zvedáme nějaké těleso do výšky. 

 

Nejsnadněji určíme mechanickou práci, jestliže se těleso přemísťuje 
působením konstantní síly F rovnoměrné s přímou trajektorií tělesa. Urazí – li 
těleso působením síly o velikosti F dráhu s, je mechanická práce dána vztahem: 

sFW   

 

Hlavní jednotka práce je   jouleJmNW  . Práci jednoho Joulu  
vykonáme, přemístíme – li těleso do vzdálenosti 1m silou o velikosti 1 N. 

 

Je zřejmé, že se práce nekoná, když se těleso nepohybuje. Práce se 
nekoná, je – li síla působící na těleso kolmá k jeho trajektorii. Jestliže síla F 
působící na těleso svírá s jeho trajektorií stálý úhel , můžeme sílu rozložit na 
dvě navzájem kolmé složky F1 a F2. Práci pak koná jen složka F2, rovnoběžná 
s trajektorií tělesa. Velikost této složky pak je cos2  FF  

 

 

 
Obrázek 1 - Práci koná jen složka síly rovnoběžná s trajektorií tělesa 
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Jestliže těleso urazí působením síly F dráhu s, přičemž síla svírá 
s trajektorií tělesa stálý úhel , je mechanická práce dána vztahem: 

cos sFW  

Jestliže pro úhel a, který svírá síla F s trajektorií tělesa, platí  900   
je 0cos   a práce je kladná. V takovém případě těleso, které působí na 
zkoumané těleso silou, koná práci. Když pro úhel platí  18090  , pak 

0cos  . V tomto případě je práce záporná. 

Mechanickou práci můžeme také určit graficky, jestliže zobrazíme 
závislost velikosti síly na dráze v pravoúhlých souřadnicích. 

 

 JW

 
Obrázek 2 - Grafické určení práce při konstantní síle 

 

Při konstantní síle je grafem polopřímka rovnoběžná s osou x. Práce 
kterou síla vykoná na dráze s je pak dána obsahem obdélníku o stranách F a s. 

 

Jestliže se síla podél trajektorie mění, je grafem závislosti síly na dráze 
buď polopřímka, která není rovnoběžná s osou x nebo křivka. Práce je pak dána 
obsahem obrazce pod křivkou. 

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

http://www.novapdf.com


 

 
6 

 JW

 
Obrázek 3 - Grafické určení práce při proměnné síle 

 

Příklad: 

Při protahování pružiny je síla, kterou na pružinu musíme působit přímo úměrná 
prodloužení pružiny. Této vlastnosti se využívá například u siloměrů. Na Obrázek 4 je 
nakreslena závislost velikosti síly F na prodloužení pružiny s. Jakou práci vykonáme, 
protáhneme . li pružinu z původní polohy o 5 cm 

 

 

FsW 
2
1

 
Obrázek 4 - Graf k řešenému příkladu 
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Řešení: 

F = 40 N, s = 5 cm = 0,05 m, W = ? 

Práce W je rovna obsahu pravoúhlého trojúhelníka o stranách F a s. Na Obrázek 4 

odpovídá této práci obsah vyšrafované plochy. Je tedy zřejmé, že: sFW 
2
1

. 

Odpověď:  Při protažení pružiny o 5 cm vykonáme práci 1 J 

 

Příklad: 

Uveďte příklady, kdy nekonáme práci, přestože namáháme svaly. 

 

Příklad: 

Chlapec táhne po vodorovné rovině sáňky. Na sáňky tedy působí tyto síly: Chlapec 
silou ve směru pohybu, třecí síla proti směru pohybu, tíhová síla svisle dolů, a reakce 
podložky svisle vzhůru. Co můžeme říci o práci každé z těchto sil? 

[Chlapec koná kladnou práci,. Třecí síla koná zápornou práci. Tíhová síla a reakce 
podložky práci nekonají] 

Příklad: 

Na automobil, který jede po vodorovné silnici stálou rychlostí, působí proti pohybu 
vlivem tření a odporu vzduchu síla o velikosti 3 kN. Jakou práci vykoná motor automobilu na 
dráze 6 km? 

[18 MJ] 

Příklad: 

Bednu o hmotnosti 60 kg posuneme vodorovnou silou po vodorovné podlaze do 
vzdálenosti 20m rovnoměrným pohybem. Součinitel smykového tření mezi bednou a podlahou 
je 0,5. Jakou práci při tom vykonáme? 

[6 kJ] 

Příklad: 

Těleso přemístíme do vzdálenosti 10 m, přičemž na ně působíme silou o velikosti 80 N. 
Jakou práci vykonáme, jestliže síla  a.) má směr trajektorie tělesa 

b.) svírá se směrem trajektorie úhel o velikosti 60°? 

[a.) 0.8 kJ, b.) 0.4 kJ] 
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4.2 Kinetická energie 

Kinetickou energii mají tělesa, která se vzhledem k dané vztažné soustavě 
pohybují. K uvedení tělesa z klidu do pohybu je třeba vykonat odpovídající 
práci.  

Uvažujeme hmotný bod, který je v dané inerciální vztažné soustavě 
v klidu. Začne – li na něj působit konstantní síla F, bude se pohybovat podle 

druhého pohybového zákona se zrychlením 
m
Fa  . Trajektorie pohybu 

hmotného bodu je přímka, která má směr síly F. V čase t je velikost rychlosti 
hmotného bodu vyjádřena vztahem tav   a hmotný bod urazí dráhu, která je 

dána vztahem 2

2
1 tas  .  

Síla F pak vykoná práci sFW  . Po dosazení dostaneme výsledný 
vztah: 

  vmtamtaamW 
2
1

2
1

2
1 22 . 

 

  
Obrázek 5 - K odvození vztahu pro kinetickou energii hmotného bodu 

 
Práce vykonaná sílou F je mírou změny kinetické energie KWW  , 

v našem případě byl původně hmotný bod v klidu, práce vykonaná silou je tedy 
rovna kinetické energii KE  tedy KEW   

 

Kinetická energie hmotného bodu o hmotnosti m, který se pohybuje 

rychlostí o velikosti v, je dána vztahem:   2

2
1 vmEK   [J] 
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Kinetická energie hmotného bodu závisí na jeho hmotnosti a na jeho 
rychlosti. Při změnách kinetické energie rozhoduje práce, kterou síla vykoná. 

 

Podle toho, zda je práce kladná (síla působí po směru pohybu -   90;0  
nebo záporná (síla působí proti směru pohybu -   180;90 ), se kinetická 
energie zvětší nebo zmenší. 

Jestliže se mění velikost rychlosti hmotného bodu, mění se jeho kinetická 
energie. Kinetická energie není závislá na směru rychlosti. 

 

Změna kinetické energie je rovna práci, kterou vykoná výslednice 
působících sil:   WEEE KKK  12  

 

Příklad: 

Automobil o hmotnosti 900 kg jede po vodorovné silnici rychlostí 15 m/s. Jakou práci 
vykoná motor automobilu při zvětšení  rychlosti na 25 m/s? Tření a odpor vzduchu 
neuvažujeme. 

 

Řešení: 

m = 900 kg, v1 = 15 m/s, v2 = 25 m/s, W = ? 

 

Kinetická energie se zvýší z 2
11 2

1 mvEK   na 2
22 2

1 mvEK  . Přírůstek kinetické 

energie se rovná práci, kterou vykoná motor automobilu. 

 

    JvvmEEW KK 0001801525900
2
1

2
1 2

1
2
212   

 

Odpověď:  Pro dané hodnoty vykoná motor práci o velikosti 180 kJ 
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Kinetická energie je závislá na volbě vztažné soustavy. Když sedíme ve 
vlaku, máme vzhledem k vlaku energii nulovou, ale vzhledem k zemi energii, 
která je rovna součinu naší hmotnosti a druhé mocniny rychlosti vlaku. 

 

Často však potřebujeme určit kinetickou energii soustavy hmotných bodů. 
Soustavu hmotných bodů tvoří například molekuly plynu, kulečníkové koule. 
Označme hmotnosti jednotlivých bodů tvořících soustavu m1, m2, …mn, jejich 
rychlosti vzhledem k určité vztažné soustavě v1, v2, … vn 

 

Celková kinetická energie EK soustavy n hmotných bodů je dána součtem 
kinetických energií jednotlivých bodů:  

22
22

2
11 2

1......
2
1

2
1

nnK vmvmvmE   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

http://www.novapdf.com


 

 
11 

Příklad: 

Sestrojte graf závislosti kinetické energie hmotného bodu o hmotnosti 1 kg na jeho 
rychlosti pro interval rychlostí od 0 m/s do 10 m/s. 

 

Příklad: 

Kolikrát se zvětší kinetická energie hmotného bodu, vzroste – li jeho rychlost na 
dvojnásobek. 

 

Příklad: 

Jakou práci musíme vykonat, abychom těleso o hmotnosti 2 kg ležící na hladké 
vodorovné rovině, uvedli z klidu do pohybu o rychlosti 5 m/s. 

[25 J] 

Příklad: 

Soustavu hmotných bodů tvoří tři hmotné body o hmotnostech m1 = 2 kg, m2 = 4 kg, 
m3 = 8 kg, které se pohybují rychlostmi o velikostech v1 = 20 m/s, v2 = 10 m/s, v3 = 5 m/s. 
Vypočítejte kinetickou energii této soustavy. Změní se kinetická energie soustavy, změní – li se 
směr rychlosti některého z bodů? 

[700 J] 

Příklad: 

Řidič automobilu, který jede rychlostí 20 m/s, začne brzdit, přičemž se rychlost 
automobilu zmenší na 10 m/s. Hmotnost automobilu je 1000 kg. Jakou práci vykoná brzdící 
síla? 

[150 kJ] 
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4.3 Potenciální energie 

Potenciální energii mají tělesa, která jsou v silových polích jiných těles, 
mají ji také pružně deformovaná tělesa. 

V praxi je důležitá tíhová potenciální energie, kterou má těleso 
v tíhovém poli Země. Tato energie a její změny souvisí s prací, kterou vykoná 
tíhová síla při pohybu tělesa nebo hmotného bodu. 

Uvažujme hmotný bod o hmotnosti m, který padá volným pádem z výšky 
h nad povrchem Země. Na hmotný bod působí tíhová síla o velikosti gmFG  , 
která vykoná na dráze hs   práci hgmhFW G  , ta se rovná tíhové 
potenciální energie tělesa, tedy PEW   

Tíhová potenciální energie hmotného bodu o hmotnosti m ve výšce h nad 
povrchem Země je dána vztahem  hgmEP   [J] 

 

  
Obrázek 6 . K odvození vztahu pro tíhovou potenciální energii hmotného bodu 

 

Tíhová potenciální energie hmotného bodu závisí na volbě vodorovné 
roviny, vzhledem k níž ji určujeme. Např. tíhovou potenciální energii míčku 
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můžeme měřit vzhledem k podlaze nebo vzhledem k rovině desky stolu        
(Viz. Obrázek 6). V tom případě je jeho potenciální energie buď  1mgh  nebo 

2mgh . 

Místa, v nichž má hmotný bod vzhledem ke zvolené vodorovné rovinně 
tíhovou potenciální energii, tvoří hladinu potenciální energie. Místa, vzhledem 
k nimž potenciální energii určujeme, tvoří nulovou hladinu potenciální 
energie.  

Chceme-li určit tíhovou potenciální energii EP, pak musíme zvolit 
nulovou hladinu potenciální energie, což je vodorovná rovina, kde je EP = 0. 
Obvykle se spojuje s rovinou povrchu Země, ovšem bez vyvýšenin (kopců, hor). 

 

 

21 hgmhgmEW P 

PE

1PE

2PE

 
Obrázek 7 - Závislost práce vykonaná silou 

 

Práce vykonaná silou závisí jen na hmotnosti hmotného bodu, na tíhovém 
zrychlení a na počáteční a konečné výšce hmotného bodu nad základní 
vodorovnou rovinou. Nezávisí na tvaru trajektorie !!! 

 

Působíme-li proti tíhové síle větší silou F, pak zvedneme těleso o výšku h 
a vykonáme práci   hgmW   

Ta je rovna přírůstku tíhové potenciální energie tělesa. 
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Příklad: 

Závaží o hmotnosti 2 kg je ve výšce 0.5 m nad povrchem stolu. Stolní deska je ve výšce 
0,8 m nad podlahou místnosti. Vypočtěte tíhovou potenciální energii závaží   

a.) Vzhledem k desce stolu 

b.) V zhledem k podlaze místnosti 

[a.) 10 J, b.) 26 J] 

Příklad: 

Vypočtěte tíhovou potenciální energii tělesa o hmotnosti 50 kg, které je ve výšce 60 m  

a.) nad povrchem Země 

b.) nad povrchem Měsíce, kde je tíhové zrychlení šestkrát menší než na Zemi 

[a.) 30 kJ, b.) 5 kJ] 

Příklad: 

Tíhová potenciální energie koule o hmotnosti 5 kg vzhledem k povrchu Země je 300 J. 
V jaké výšce nad povrchem Země je koule? 

[6 m] 

Příklad: 

Jakou práci konáme, zvedneme – li rovnoměrným pohybem těleso o hmotnosti 6 kg do 
výšky 1,5 m? 

[90 J] 
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4.4 Mechanická energie 

Kinetická energie EK a potenciální energie EP jsou zvláštními případy 
mechanické energie. Často má těleso (soustava těles) vzhledem k dané vztažné 
soustavě zároveň energii kinetickou i potenciální. 

Součet kinetické a potenciální energie tvoří celkovou mechanickou 
energii E tělesa: PK EEE   

h
h 0

s

 
Obrázek 8 - K zákonu zachování mechanické energie 

 

Prací tíhové síly je určen přírůstek kinetické energie tělesa a současně 
úbytek jeho tíhové potenciální energie. To však znamená, že součet obou energií 
neboli celková mechanická energie tělesa je konstantní tedy: 

konstEEE Pk   

Jednoduchým příkladem pohybu, při němž na těleso působí jen tíhová síla 
je volný pád. Uvažujme těleso o hmotnosti m, které padá volným pádem z výšky 
h0 (viz. Obrázek 8). V čase t0 = 0 je výška tělesa nad základní vodorovnou 
rovinou h0 a jeho rychlost je nulová. Kinetická energie tělesa je tedy nulová a 
celková mechanická energie je tedy dána tíhovou potenciální energií, 

00 hgmEE P   
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V čase t od začátku pohybu urazí těleso dráhu 2

2
1 gts   a je ve výšce: 

2
00 2

1 gthshh  . 

 

Tíhová potenciální energie tělesa je nyní vyjádřena vztahem: 

22
0

2
0 2

1
2
1 tgmhgmtghgmhgmEP 






  . 

 
Rychlost tělesa v čase t má velikost tgv  . 

 

Těleso pak má kinetickou energii 22

2
1 tgmEK  . 

 

Součet tíhové potenciální energie a kinetické energie tělesa v čase t je: 

0
2222

0 2
1

2
1 hgmtgmtgmhgmEEE KP   

 

 Z tohoto příkladu plyne závěr, že: 

Celková mechanická energie tělesa, na které při pohybu působí jen tíhová 
síla, je podél celé trajektorie konstantní. Úbytek tíhové potenciální energie tělesa 
je roven přírůstku jeho kinetické energie. 

 

Platí zákon zachování mechanické energie: Při všech mechanických 
dějích se může měnit kinetická energie v potenciální a naopak. Celková 
mechanická energie soustavy je však konstantní!!!  
 konstEEE Pk   
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Příklad: 

Popište přeměny mechanické energie při vystřelení šípu z luku. 

 

Příklad: 

Kámen o hmotnosti 2 kg, padá volným pádem z věže o výšce 80 m. Jakou má 
kinetickou energii a jakou tíhovou potenciální energii: 

a.) na počátku pádu 

b.) v čase 1s od počátku pádu 

c.) při dopadu 

Jakou má během pádu celkovou mechanickou energii vzhledem k povrchu Země? 

[a.) EK = 0, EP = 1600 J, b.) EK = 100 J, EP = 1500 J, c.) EK = 1600 J, EP = 0, E = 
1600 J] 

Příklad: 

Pro kámen z předešlé úlohy nakreslete grafy závislosti kinetické energie a tíhové 
potenciální energie : 

a.) na čase 

b.) na okamžité výšce kamene na povrchem Země 

 

Příklad: 

Letadlo o hmotnosti 20 tun letí stálou rychlostí 900 k/h ve výšce 10 km nad povrchem 
Země. Jaká je jeho celková mechanická energie vzhledem k povrchu Země? 

[2.6 GJ] 

Příklad: 

Kinetická energie tělesa závisí na volbě vztažné soustavy. Tíhová potenciální energie 
tělesa závisí také na volbě nulové hladiny potenciální energie. Zvažte, zda může být 
kinetická nebo tíhová potenciální energie tělesa záporná. 

[Kinetická ne, tíhová potencionální ano] 
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4.5 Zákon zachování energie 

Při všech dějích v izolované soustavě těles se mění jedna forma energie 
v jinou nebo přechází energie z jednoho tělesa na druhé, celková energie 
soustavy se však nemění! 

Energie se nemůže ani ztratit, ani vzniknout z ničeho. Její celková 
velikost pro izolovanou soustavu je konstantní. Celková energie izolované 
soustavy je rovna součtu všech forem energií přítomných v soustavě. 

nEEEEE  ...321  

 ENERGIE charakterizuje stav soustavy, je to stavová veličina. 

 PRÁCE charakterizuje děj, při němž nastává přeměna nebo 
přenos energie 

 

Příklad: 

Z balkonu, který je ve výšce 20 m nad povrchem Země, upadne dítěti míč o hmotnosti 
0,40 kg. Během pádu působí na míč odpor vzduchu a míč dopadne na zem rychlostí 15 m/s. 
Jakou práci vykonala odporová síla? 

 

Řešení: 

M = 0,40 kg,  h = 20 m,  g = 10 m/s2,  v = 15 m/s,  W = ? J 

 

Práce, kterou vykonala odporová síla, je rovna úbytku mechanické energie míče. 
Předpokládáme, že ve výšce h je míč v klidu, jeho mechanická energie je tedy dána tíhovou 
potenciální energií.    

mghEE P 1  

Při dopadu na zem je celková mechanická energie míče rovna jeho kinetické energii, 
neboť tíhová potenciální energie vzhledem k povrchu  Země je nulová. Je tedy: 

2
2 2

1 mvEE K   
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Práce, kterou vykonala odporová síla, je rovna úbytku mechanické energie míče. 

2
21 2

1 mvmghEEW   

 

Odpověď:   Pro dané hodnoty je W = 35 J 

 

Odporová síla vykonala během pádu míče práci 35 J. Téměř polovina mechanické 
energie se tedy spotřebovala na práci při překonávání odporových sil. 

 

 

 

Příklad:  

a.) Uveďte příklady přeměny mechanické energie na jiné formy energie 

b.) Uveďte příklady přeměny elektrické energie na jiné formy energie 

 

Příklad: 

Při opracovávání předmětu pilníkem se předmět i pilník zahřívají.vysvětlete tuto 
skutečnost. 

 

Příklad: 

Železniční vagón narazí na pevný nárazník. Pružina nárazníku vagónu se stlačí a 
vagón se zastaví. Na jakou energii se přeměnila kinetická energie vagónu? 

 

Příklad: 

Míč o hmotnosti 0,2 kg volně padá z výšky 3 m k Zemi a odrazí se do výšky 2 m. O 
kolik se zmenšila jeho mechanická energie? Na jakou energii se část mechanické energie 
přeměnila?         

[2 J, na vnitřní energii] 
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4.6 Výkon a účinnost 

Výkon P je práce vykonaná (spotřebovaná) za jednotku času. Tato 
veličina vyjadřuje rychlost, s jakou se vykonává práce, to znamená, že nám 
ukazuje rozdíl mezi dvěma stroji, které sice vykonají stejnou práci, ale každému 
to trvá jinou dobu. Výhodnější je určitě ten, který práci vykoná dříve. 

 

Výkon je tedy fyzikální veličina, která vyjadřuje jek rychle se koná práce . 

Průměrný výkon PP je podíl práce W a doby t, za kterou se práce 

vykonala:     
t

WPP        [P] = W (watt) = J  s–1 = kg 

Výkon jednoho wattu má zařízení, které vykoná práci o velikosti 1 joulu 
za dobu 1 sekundy. 

Práci lze také vyjádřit vztahem tPW   jeho jednotkou pak je: 

1 Ws = 1 J (wattsekunda) 

1 kWh = 3,6  106 J (kilowatthodina) 

Kilowatthodina je jednotka, která se nejčastěji používá při měření 
elektrické energie. 

 

Jestliže se práce nekoná rovnoměrně, můžeme určit výkon P jako podíl 

práce W vykonané za dobu t a této doby: 
t

WP



  

 

Okamžitý výkon pak můžeme vyjádřit takto: Fv
t

tvF
t

WP 








  

 

Okamžitý výkon se rovná součinu velikosti síly působící na těleso a 
okamžité rychlosti tělesa: vFP   

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

http://www.novapdf.com


 

 
21 

Při činnosti strojů se přeměňuje jedna forma energie na jinou, nebo se 
přenáší z jednoho tělesa na jiné. Část energie se vždy přemění na nevyužitelnou 
energii (nejvíce na vnitřní energii, např. při tření, elektrickým odporem). Práce 
vykonaná za určitou dobu je proto vždy menší než práce za určitou dobu 
dodaná.  

Podíl energie E dodané stroji za dobu t a této doby je příkon P0 stroje: 

t
EP



0  .  Příkon je tedy energie dodaná za jednotku času 

Dodáme-li stroji s příkonem P0 za čas t energii E, vykoná za stejný čas 
práci W s výkonem P 

Podíl výkonu P a příkonu P0 je účinnost  stroje:   
0P

P
   

Účinnost  (éta) je poměr výkonu a příkonu.  [] = 1 

Účinnost je vždy menší než jedna. Vynásobíme-li výsledek stem, 
dostaneme výsledek v procentech. 

 

Příklad: 

Elektromotor o příkonu 15 kW zvedá rovnoměrným pohybem kabinu výtahu o 
hmotnosti 450 kg rychlostí 3,0 m/s. Jaká je účinnost elektromotoru? 

 

Řešení: 

P0 = 15 000 W,  m = 450 kg,  g = 10 m/s2,  v = 3,0 m,   = ? 

Kabina výtahu koná rovnoměrný přímočarý pohyb. Motor na ní působí tažnou silou, 
která je stejně velká jako tíhová síla působící na kabinu, tedy mgF  . Kabina se pohybuje 
rychlostí v, výkon motoru je mgvFvP   

Účinnost motoru tedy je: 9,0
00015

310450

00








P

vgm
P
P  

Odpověď:    Účinnost elektromotoru je 90 % 
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Příklad: 

Lokomotiva vyvíjí  při rychlosti 20 m/s tažnou sílu 30 kN. Jaký je její výkon? Jakou 
práci vykoná, ujede – li dráhu 10 km? 

[600 kW, 300 MJ] 

Příklad: 

Automobil jede po vodorovné silnici stálou rychlostí 20 m/s. Přičemž motor pracuje 
s výkonem 20 kW. Jak velká odporová síla působí proti pohybu? 

[1 kN] 

Příklad: 

Motor výtahu zvedne náklad o hmotnosti 240 kg do výšky 36 m za dobu 90 s. Jaký je 
jeho výkon? 

[960 W] 

Příklad: 

Elektromotor s příkonem 1,5 kW vykoná za jednu minutu práci 72 kJ. Jaká je jeho 
účinnost? 

[80 %] 
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