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Každý z nás žije na naší planetě řadu let a dobře chápe co nám způsobuje 
gravitace (můžeme chodit, voda nám zůstane ve sklenici a nevyteče vzhůru, 
pokud ji však otočíme vyteče blíže k povrchu Země,…). Příčinou těchto pohybů 
je gravitační síla (řecké gravis znamená těžký). 

V okolí Země se nachází tzv. gravitační pole, které působí na všechny 
objekty jejího okolí. Nejde tedy jen o jev na povrchu Země. Například na 
družice (Měsíc, televizní satelity,…) také působí gravitační síla (jsou 
v gravitačním poli Země) a ta způsobuje, že obíhají kolem ní. 

Toto pole, je jen jedním z mnoha případu tzv. gravitace, která je 
typickou vlastností všech hmotných objektu (tedy i nás). 
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5.1 Newtonův gravitační zákon 

Tento zákon je jedním z nejvýznamnějších přírodních zákonů. Vyjadřuje 
vztah mezi hmotností, vzdáleností a gravitační silou dvou těles. 

Každá dvě tělesa se navzájem přitahují stejně velkými gravitačními 
silami Fg, -Fg opačného směru.Velikost gravitační síly Fg pro dvě stejnorodá 
tělesa tvaru koule je přímo úměrná  součinu jejich hmotnosti m1, m2 a nepřímo 
úměrná druhé mocnině vzdálenosti jejich středu (Obr. 1). Platí tedy 

.2
21

r
mm

g F  

 
Obr. 1 Působení gravitačních sil mezi tělesy 

Konstanta úměrnosti   se nazývá gravitační konstanta. Její hodnota je 
.1067,6 2211   kgmN  

Vztah platí i pro nestejnorodá tělesa, pokud jsou rozměry tělesa 
zanedbatelné vůči jejich vzdálenosti a tak je lze nahradit HB.(Země – Měsíc, 
raketoplán – Země, Slunce – planety). 
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Příklad: 

Jak velkou silou se navzájem přitahují Země a Měsíc?Přibližná hodnota hmotnosti 
Země MZ= kg24106  , hmotnost Měsíce MM= kg22104,7  , vzdálenost středů těles 380 000 km. 

Řešení: 

MZ= kg24106   

MM= kg22104,7   

r= km000380  

Prosté dosazení do základního vztahu. 

  NN
r
MM MZ

g
20

28

2224
11

2 102
108,3

104,71061067,6 



 F  

Země a měsíc se navzájem přitahují silou přibližně N20102  . 

Konec příkladu 

 
Pokud se zaměříme na gravitační konstantu  . Tak po jednoduché úvaze 

a dosazení do Newtonova vztahu zjistíme, že udává velikost síly, kterou na sebe 
působící dvě kuličky hmotnosti 1kg ve vzdálenosti 1m od sebe. 

 

 

Příklad: 

Uveďte příklady působení gravitační síly Země 

 

Příklad: 

Gravitační síly mezi tělesy jsou vzájemné. Proč tedy volné těleso padá k Zemi, ale 
Země se směrem k tělesu nepohybuje? 

 

Příklad: 

Proč nepozorujeme vzájemné gravitační síly mezi tělesy, které obklopují? 
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Příklad: 

Dva hmotné body se přitahují ze vzdálenosti r silou 2N. Jak velkou silou se přitahují ze 
vzdálenosti 2r, r/2 a r/3? 

[3N, 48N, 108N] 

Příklad: 

Jak velkou silou se navzájem přitahují Země a Slunce? Hmotnost Země je kg24106  , 
hmotnost Slunce je kg30102  . Jejich vzdálenost je přibližně 150 miliónů kilometrů. 

[ N22106,3  ] 
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5.2 Gravitační zrychlení 

Nyní se zaměříme na projevy gravitační síly na zemském povrchu. Již 
víme že její velikost lze spočítat z rovnice Newtonova gravitačního zákona. 

 

2
21

r
mm

g F  

Zároveň známe 2.Newtonův pohybový zákon (zákon síly). Z kterého lze 
také vypočíst gravitační sílu. 

gg maF  

Pokud tyto rovnice porovnáme dostaneme vztah pro výpočet gravitačního 
zrychlení při povrchu země. 

2
z

Z
g R

Ma  

Kde za MZ dosadíme hmotnost země a RZ poloměr země. Protože často 
zkoumáme pohyby jen v blízkosti povrchu země (takže se vzdálenost od středu 
mění jen nepatrně - proto dosazujeme poloměr RZ) můžeme s tímto zrychlením 
počítat jako s konstantou. Po dosazení (Mz= kg24106  ,RZ= m61037,6  ) má 
velikost přibližně 283.9  sm . 

Všude v gravitačním poli Země má gravitační síla směr do středu Země. 
Takové pole má každé stejnorodé těleso kulovitého tvaru. Nazývá se centrální 
gravitační pole (Obr. 2) a její střed gravitační střed centrálního pole.  

 
Obr. 2 Příklad centrálního a homogenního gravitačního pole 
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Často účinky gravitační síly sledujeme jen na malé omezené oblasti kde se 
směr i velikost gravitační síly mění jen nepatrně a proto na takové oblasti 
uvažujeme homogenní gravitační pole (Obr. 2). V takovém poli uvažujeme 
vektory Fg za rovnoběžné a rovny konstantě. 

 

Příklad: 

Jak se mění velikost gravitačního zrychlení s nadmořskou výškou? Odpověď 
zdůvodněte. 

 

Příklad: 

Určete velikost gravitačního zrychlení, které Země uděluje měsíci. Hmotnost Země 
kgM z

241098,5  . Vzdálenost měsíce od středu Země je mr 81084,3   

[0.0027 
2/ sm ] 

Příklad: 

Určete velikost gravitačního zrychlení na povrchu Měsíce, jehož hmotnost 
kgM M

221024,7   a poloměr mRM
6107,1  . 

[1.6 
2/ sm ] 
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5.3 Tíhové zrychlení při povrchu Země 

Z dosavadních poznatku, kterých jsme nabyli jsme schopni stanovit 
velikosti tíhového zrychlení na povrchu. Protože se naše zemně otáčí kolem své 
osy bude tíhová síla závislá nejen na gravitační síle, ale i na odstředivé která je 
kolmá k ose otáčení a proto bude měnit nejen její velikost, ale i směr (Obr. 3). 

Tíhová síla FG je vektorovým součtem gravitační síly Fg a setrvačné 
odstředivé síle Fs. Tedy 

.sgG FFF   

 
Obr. 3 síly působící na těleso na povrchu Země (tíhová síla FG) 

S pojmy tíhové zrychlení a tíhová síla jsme se již dříve setkali 
v kinematice a dynamice. Platil mezi nimi dle 2.NPZ vztah .gF mG   Směr FG 
označujeme jako směr svislý. 

Prostor při zemském povrchu, kde pozorujeme účinky tíhové síly 
nazýváme tíhové pole. 

Z předchozí definice je patrné, že velikost tíhového zrychlení g musí být 
nutně závislý na zeměpisné šířce a pohybuje se od 9,78 2 sm  na rovníku (FG = 
Fg – Fs) do 9,83 2 sm na pólech (Fs = 0 N, FG=Fg). V naší zeměpisné šířce má 
hodnotu 9,81 2 sm . Dohodou bylo stanoveno normální tíhové zrychlení 

265806,9  smng . 
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Stejně jako u gravitačního pole, budeme na malé oblasti našeho 
pozorování (do 100-vek metrů) považovat tíhové pole za homogenní tíhové 
pole. 

 

Příklad: 

Které síly působí na každé těleso na povrchu Země? 

 

Příklad: 

Na kterém místě Zemského povrchu je gravitační a tíhové zrychlení stejně velké? 

 

Příklad: 

Jak velká tíhová síla působí na těleso o hmotnosti 10kg  

a.) Na rovníku 

b.) Na zeměpisném, pólu? 

[a.) 97,8 N, b.) 98,3 N] 

 

Příklad: 

Volně zavěšená olovnice směřuje do geometrického středu Země jen na určitých 
místech Zemského povrchu. Která to jsou místa? Jak je tomu na jiných místech Zemského 
povrchu? 
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5.4 Tíhová síla a tíha těles 

Pokud položíme těleso na podlahu, bude na ní působit tíha tělesa G. Má 
své působiště v místě styku. Tíhová síla FG má sice v klidu stejnou velikost, ale 
působiště v těžišti tělesa. 

Tíhová síla FG a tíha tělesa G jsou fyzikálně různé veličiny, která však 
mají obě svůj původ v tíhovém poli Země (Obr. 4). 

 
Obr. 4 Působiště Tíhové síly FG a Tíhy G 

Pokud bude například těleso zavěšeno bude tíha G mít působiště v místě 
závěsu, ale tíhová síla FG opět v těžišti. Příkladem kdy budou tyto síly rozdílné 
bude například volný pád. Při němž je tíha rovna nule, ale tíhová síla působí a 
způsobuje zrychlení. 

 

Příklad: 

Proč odlišujeme veličiny tíhová síla a tíha tělesa? 

 

Příklad: 

Uveďte příklady těles, která jsou v beztížném stavu. 
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Příklad: 

V některých situacích může dojít k přetížení tělesa, kdy se tíha tělesa zvětšuje. Uveďte 
příklad. 

 

Příklad: 

Pružinové váhy byly ocejchovány na rovníku. Jak by se údaje těchto vah lišily na 
zeměpisném pólu? Jak by se lišily údaje na rovnoramenných vahách? 
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5.5 Pohyby těles v homogenním tíhovém poli Země 

Jed o pohyby těles v, které probíhají v blízkosti povrchu Země a jejichž 
trajektorie jsou vzhledem k rozměrům Země velmi malé. Předpokládejme, že na 
pohybující se tělesa nepůsobí kromě tíhové síly gF  žádné další síly. Uvažujme 
tedy pohyb těles ve vakuu. 

Nejjednodušším pohybem v homogenním tíhovém poli Země je volný pád 
(viz. Kinematika kapitola 2.6.). Pro připomenutí volný pád je rovnoměrně 
zrychlený přímočarý pohyb s nulovou počáteční rychlostí a s konstantním 
tíhovým zrychlením g 

 

Složitější pohyby nastanou, udělíme – li tělesu v homogenním tíhovém 
poli určitou nenulovou počáteční rychlost 0v . V tom případě koná těleso dva 
pohyby:  

 Rovnoměrný přímočarý pohyb ve směru rychlosti 0v  

 Volný pád ve směru zrychlení g 

Složením obou pohybů dostaneme výsledný pohyb, který nazýváme vrh 
tělesa. 

 
Podle směru počáteční rychlosti 0v  rozlišujeme: 

 Svislý vrh vzhůru 

 Vodorovný vrh 

 Šikmý vrh vzhůru 
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5.5.1 Svislý vrh vzhůru 

Koná těleso vržené počáteční rychlostí 0v  ve směru opačném než tíhové 
zrychlení g (Obr. 5 ). Proto je pohyb tělesa směrem vzhůru pohybem 
zpomaleným. 

Okamžitá rychlost v se s rostoucí výškou zmenšuje a při dosažení 
nejvyššího bodu trajektorie, kde se těleso na okamžik zastaví, se rovná nule. 
Potom se těleso vrací volným pádem k Zemi. 

 

 
Obr. 5 Svislý vrh vzhůru 

 

Velikost okamžité rychlosti v při stoupání v čase t je dána vztahem:  

gtvv  0  

Kde 0v  je velikost počáteční rychlosti a gt  je velikost rychlosti volného 
pádu. 
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Podobně pro okamžitou výšku y tělesa v čase t platí: 2
0 2

1 gttvy   kde tv0  

představuje dráhu rovnoměrného pohybu při stálé rychlosti 0v  a 2

2
1 gt  dráhu 

volného pádu. (Obr. 6) 

 

2
0 2

1 gttvy 

2

2
1 gt

tv0

 
Obr. 6 Výška tělesa vrženého svisle vzhůru 

 

Největší výška, které těleso při tomto vrhu může dosáhnout se nazývá 
výška vrhu h. V této výšce je okamžitá rychlost tělesa 0hv  a odtud pak 

můžeme psát, že doba výstupu 
g
vth

0  

Doba pádu je stejná jako doba výstupu. Pak pro rychlost dopadu bude 

platit, že: 0
0 v

g
gvgtgtv hdd   tedy 0vvd   
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5.5.2 Vodorovný vrh 

Vodorovný vrh koná těleso, jemuž udělíme počáteční rychlost 0v  ve 
vodorovném směru. Složením rovnoměrného přímočarého pohybu ve 
vodorovném směru rychlostí 0v  (Obr. 7a ) a volného pádu (Obr. 7b ) se 
zrychlením g vzniká pohyb, jehož trajektorie je část paraboly s vrcholem v místě 
vrhu (Obr. 7c ). 

 

 

Obr. 7 Vodorovný vrh 

Trajektorie je také dobře patrná na vodním paprsku tryskajícím z otvoru 
ve stěně nádoby (Obr. 8) 

 

 
Obr. 8 Vodní paprsek tryskající z otvoru v nádobě 
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Chceme – li určit okamžitou polohu vodorovně vrženého tělesa, pak 
využijeme pro výpočet jeho polohových souřadnic těchto vztahů: 

tvx 0 ,  2

2
1 gthy   

 

 

x = v0t

d

2

2
1 gt

2

2
1 gthy 

v0

h

B

D x

y

 
Obr. 9 Určení polohy tělesa při vodorovném vrhu 

 

Největší vzdálenost od místa vrhu ve vodorovném směru se nazývá délka 
vrhu d, v této vzdálenosti těleso ukončuje svůj pohyb a ocitá se v bodě D v němž 

souřadnice dx   a 0y  neboli 0
2
1

 dgth . 

Odtud pak doba pohybu je dána vztahem 
g
htd

2
  a po dosazení do 

vztahu dtvx 0  je délka vrhu dána vztahem: 
g
hvd 2

0  

 

Délka vrhu závisí na počáteční rychlosti 0v  a na výšce h, ze které je 
těleso vrženo. 
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5.5.3 Šikmý vrh vzhůru 

Udělíme – li tělesu počáteční rychlost 0v  ve směru, který svírá 
s vodorovným směrem úhel , koná šikmý vrh vzhůru. Úhel  se nazývá 
elevační úhel.  

I v tomto případě se skládá rovnoměrný přímočarý pohyb ve směru 
rychlosti 0v  a volný pád ve směru zrychlení g. Na Obr. 10 vidíme, jak se 
vystřelená dělová koule každou sekundu odchýlí od původního směru právě o 

dráhu volného pádu 2

2
1 gts  . Grafem výsledného pohybu šikmého vrhu je 

parabola, jejíž vrchol je v nejvyšším bodě trajektorie. 

 

 
Obr. 10 Šikmý vrh vzhůru 

 

Pro výpočet souřadnic tělesa využijeme vztahů: 

cos0  tvx , 2
0 2

1sin gttvy    
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2

2
1 gt

2
0 2

1sin gttvy  

sin0 tv

cos0 v

sin0 v

 
Obr. 11 Určení polohy tělesa při šikmém vrhu 

Délka vrhu závisí na velikosti počáteční rychlosti 0v  a na elevačním úhlu 
. Při dané počáteční rychlosti se dosáhne maximální délky vrhu při elevačním 
úhlu  45 . (Obr. 12) 

 
Obr. 12 Trajektorie šikmého vrhu při různých elevačních úhlech 

 

Šikmý vrh vzhůru má praktický význam ve sportu a vojenské technice. 
Důležitou veličinou je zejména délka vrhu d, ve vojenské terminologii dostřel. 

Šikmo vržené těleso opisuje parabolickou trajektorii pouze ve vakuu. Ve 
vzduchu se pohybuje v důsledku odporových sil (zvláště při velkých 
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rychlostech) po nesouměrné balistické křivce. Pak délka vrhu d‘ je menší než 
délka vrhu d ve vakuu (Obr. 13) 

 

 
Obr. 13 Trajektorie šikmého vrhu ve vakuu a ve vzduchu 

Příklad: 

Těleso je vrženo svisle vzhůru počáteční rychlostí v0 = 30 m/s. Určete: 

velikost okamžité rychlosti za dobu 1s, 2s, 3s od okamžiku vrhu 

Výšku tělesa nad místem vrhu za dobu 1s, 2s, 3s 

 

Příklad: 

Jakou rychlostí musíme vyhodit míč svisle vzhůru, aby vystoupil do výšky 5 m? Za 
jakou se vrátí zpět? 

 

Příklad: 

Z vyhlídky ve výšce 20 m vystřelil myslivec vodorovným směrem. Počáteční rychlost 
střely byla 250 m/s. Jak daleko dopadla střela na vodorovnou rovinu? 

 

Příklad: 

Jak je třeba naklonit ústí zahradní hadice, aby z ní voda stříkala co nejdále? 

 

Příklad: 

Jak velkou rychlostí byl vykopnut z povrchu hřiště míč pod úhlem 15° jestliže dopadl 
do vzdálenosti 20 m? 
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5.6 Pohyby těles v centrálním gravitačním poli 
Země 

Při pohybu družic, kosmických lodí a na velké vzdálenosti (mezi 
kontinenty), již nelze považovat gravitační pole za homogenním nýbrž za 
centrální. 

Pokud tedy ve velké výšce (kde již není takřka vzduch) udělíme tělesu 
rychlost v0 kolmou k vektoru gravitační síly Fg (Obr. 14) nastane několik 
možností (takové pohyby jsou nejvíce zajímavé pro kosmonautiku). 

   
Obr. 14 Trajektorie tělesa v centrálním gravitačním poli 

Pokud v0 nebude dost velká bude těleso padat po trajektorii paraboly 
k Zemi (1 - Obr. 14). Jestliže však bude v0 dostatečně velké bude opisovat elipsu 
(2 - Obr. 14). Při dostatečně velkém v0 muže dojit k situaci, že těleso se bude 
pohybovat po kruhu se středem Země (3 - Obr. 14) a při ještě dalším zvětšení 
dojde k přechodu opět v elipsu, nebo parabolu, kdy už těleso zpět k Zemi 
nezamíří. 

Nyní si odvodíme vzorec pro případ 3, kdy těleso opisuje kruh. 

Gravitační síla působící na těleso o hmotnosti m a výšce h nad povrchem 
lze spočítat následovně 

 
.2hR

mM

Z

Z
g 
 F  

Pro dostředivou sílu platí 
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Porovnáním a úpravou obou vztahu (což vychází z obrázku) dostaneme 
velikost rychlosti vk kterou je třeba udělit tělesu, aby se pohybovalo po kružnici 
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Velikost rychlosti, v závislosti na výšce nad zemským povrchem, která je 
potřebná k udržení kruhové trajektorie lze vypočítat vztahem 

.
hR

M

Z

Z
k 
 v  

Nyní uvažujme vk pokud budeme na povrchu Země. Tedy h = 0. Pak  

.
Z

Z
k R

Mv  

Po dosazení dostáváme (Mz= kg24106  ,RZ= m61037,6  ) .9,7 1 skmkv  
Tato rychlost je také nazývána první kosmická rychlost. 

Druhá kosmická rychlost uvádí takovou rychlost, při které již těleso 
nekoná eliptickou dráhu kolem země ale odpoutá se od ní a pokračuje do 
vesmíru. (Vztah pro výpočet je .2kp vv  ) 

 

Příklad: 

Určete velikost kruhové rychlosti družice, která se pohybuje ve výšce RZ nad povrchem 

Země. Hmotnost Země kgM Z
241089,5   

[5.6 km/s] 
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Příklad: 

Jak by se změnila velikost kruhové rychlosti družice, kdyby se její hmotnost 
zdvojnásobila? Odpověď zdůvodněte. 

 

Příklad: 

Jak velká je rychlost Měsíce při pohybu kolem Země, předpokládáme – li jeho pohyb 

po kružnici o poloměru 384 000 km? Hmotnost Země je kgM Z
241089,5   

[cca 1 km/s] 
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5.7 Pohyby těles v gravitačním poli Slunce 

Slunce má také centrální gravitační pole. Gravitace má však mnohem 
větší intenzitu. Například gravitační zrychlení na povrchu slunce je 28krát větší 
než na Zemi. Proto Slunce působí na všechna tělesa sluneční soustavy velmi 
velkými gravitačními silami. Nejznámější tělesa Sluneční soustavy jsou planety 
a komety. 

Planeta r/AU T/rok m/mZ 
Merkur 0,387 0,241 0,055 
Venuše 0,723 0,615 0,815 
Země 1 1 1 
Mars 1,524 1,881 0,107 

Jupiter 5,204 11,862 317,9 
Saturn 9,583 29,458 95,18 
Uran 19,21 84,013 14,54 

Neptun 30,064 164,794 17,13 

r   je střední vzdálenost planety od Salunce v jednotkach AU                                                               
T  je oběžná doba v rocích                                                                                                             
m je hmotnost planety v jednotkách hmotnosti Země                

 

První Kepllerův zákon popisuje tvar trajektorie planet. 

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

 
Obr. 15 Eliptická trajektorie planety 
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Druhý Kepllerův zákon vysvětluje, jak se planety pohybují. 

Obsahy ploch opsaných průvodičem planety za jednotku času jsou 
konstantní. 

 
Obr. 16 Ke druhému Keplerovu zákonu 

Třetí Kepllerův zákon uvádí vztah mezi oběžnými dobami planet a 
hlavními poloosami jejich trajektorií. 

Poměr druhých mocnin oběžných dob dvou planet se rovná poměru 
třetích mocnin hlavních poloos jejich trajektorií. 

Pokud označíme oběžné doby planet T1 a T2 a velikosti hlavních poloos a1 

a a2 můžeme třetí Keplerův zákon psát vztahem 
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Nutno však dodržet že planety mají zanedbatelnou hmotnost vůči Slunci, 
což v naší Sluneční soustavě platí. 

Pokud navíc budeme všechny trajektorie planet považovat za přibližně 
kruhové lze počítat se středními vzdálenostmi od Slunce r1 a r2. 
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Střední vzdálenost Země od Slunce je r = km6106,149   a nazývá se 
astronomická jednotka AU. V tabulce výše jsou uvedeny střední vzdálenosti 
planet v AU. Dle třetího Keplerova zákona pak určit střední vzdálenosti všech 
planet na základě jejich délek oběhu Slunce a vzdálenosti Země od Slunce 
(1AU). 

Příklad: 

Ve kterém místě trajektorie má planeta nejmenší rychlost? Ve kterém má nejvyšší 
rychlost? 

 
Obr. 17 K příkladu 1 a 2 

Příklad: 

Jaký pohyb koná planeta z bodu A do bodu C? Jaký pohyb z bodu B do bodu D? 

 

Vysvětlete pohyb planety z hlediska zákona zachování mechanické energie. 

 

Příklad: 

Určete střední vzdálenost planety Uran od Slunce, je . li její oběžná doba 84 let. 

Příklad: 

Určete hmotnost Slunce, víte – li, že oběžná doba Země je 1 rok a střední vzdálenost 
Země od slunce je km610150   

[ kg3102  ] 
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