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DRUHY POHYBŮ 

Zpracoval: ing. Ivan Števula 



Hmotný bod 

Hmotný bod: 

 je model tělesa, při němž se hmotnost tělesa 

zachovává, ale jeho rozměry se zanedbávají. 



Trajektorie 

Trajektorie hmotného bodu: 

 je souvislá čára, kterou opisuje hmotný bod  

při    mechanickém pohybu 

 

Tvar trajektorie hmotného bodu: 

 závisí na volbě vztažné soustavy 

 

 



Tvar trajektorie 

Trajektorie není fyzikální veličina (nemá 

jednotku). 

- úsečka, lichoběžník, kružnice , křivka ... 

 

 



Dráha 

Dráha: 

 je délka trajektorie opsaná hmotným 

bodem při jeho pohybu a značíme ji „s“ 

 měříme v „metrech“ nebo v dalších 

jednotkách délky 

 je funkcí „času“ 

 je to „skalární“ veličina 



Rozdělení pohybů – podle 

rychlosti 

Podle rychlosti dělíme pohyby na: 

 

Rovnoměrný  

 rychlost se nemění 

 

Nerovnoměrný 

 rychlost se mění 

- rovnoměrně zrychlený (zpomalený) 

- volný pád 

 



Rozdělení pohybů – podle 

rychlosti 

Podle trajektorie dělíme pohyby na: 

 přímočaré 

 křivočaré  -  různý pohyb (jedoucí auto, 

chodec, cyklista .. 

 pohyb po kružnici 

 



Pohyby 

Mění-li tělesa nebo jejich části svou polohu 

vzhledem 

k jiným tělesům, konají mechanický pohyb.   

 



Popis pohybu 

Pohyb tělesa popisujeme na základě: 

 zvoleného jiného tělesa - vztažný bod 

 souřadnicového systému - vztažná 

soustava 
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Vztažná soustava 

Vztažná soustava se ve fyzice používá na 

určování polohy tělesa a změny polohy 

tělesa v závislosti  na čase. 

 

 

 

 

Relativnost mechanického pohybu znamená, 

že popis pohybu závisí „na volbě vztažné 

soustavy“.   

 



Posuvný a otáčivý pohyb 

Při posuvném pohybu tělesa všechny body 

tělesa  opíšou za stejný čas stejnou trajektorii 

a libovolné přímky pevně spojené s tělesem 

zachovávají svůj směr. 

 

Při otáčivém  pohybu tělesa kolem nehybné 

osy opisují body  tělesa  kružnice  se  středy  v  

ose  otáčení a tyto kružnice leží v rovinách 

kolmých k ose otáčení. 

 

 



Příklady 

Uveďte 5 příkladů na posuvný a 5 

příkladů na pohyb otáčivý.  

 

Popište je.  
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