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MECHANICKÝ POHYB, 

KLID A POHYB TĚLESA. 

Zpracoval: ing. Ivan Števula 



Mechanika 

Mechanický pohyb: 

 nejjednodušší forma pohybu 

 přemísťování tělesa nebo jeho částí  

vzhledem  

k okolním tělesům 

 

Kinematika – popis pohybu tělesa 

Dynamika – příčiny pohybu tělesa 



Mechanika 

 Mechanika tuhých těles 

 Mechanika tekutin 

 

 Mechanika hmotného bodu 

 

1. Kinematika hmotného bodu 

2. Dynamika hmotného bodu 

3. Energie hmotného bodu a soustavy hmotných bodů 

4. Gravitační pole 

5. Mechanika tuhého tělesa 

6. Mechanika tekutin 



Hmotný bod 

 nahrazujeme těleso 

 je myšlený bodový objekt 

 

Hmotný bod je myšlenkový model tělesa. 



Vztažná soustava 

 Změna polohy tělesa vzhledem k jiným 

tělesům 

Soustava těles, ke kterým 

vztahujeme pohyb nebo klid 

sledovaného tělesa,  

se nazývá vztažná soustava. 



Relativnost klidu a pohybu 

1. Pohyb a klid těles je pouze relativní. 

 

2. Absolutní klid neexistuje. 

 

3. Pohyb je základní vlastností všech 

hmotných objektů. 



Poloha hmotného bodu 

 Popis mechanického pohybu hmotného 

bodu vzhledem ke zvolené vztažné soustavě. 

 V libovolném okamžiku a v libovolném čase. 

 Pravoúhlá soustava souřadnic. 

V prostoru:                                  V rovině: 
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Trajektorie hmotného bodu 

 Souhrn všech poloh, kterými hmotný bod 

při pohybu prochází. 

 Geometrická čára. 

 Tvar závisí na volbě vztažné soustavy . 

 

 Přímočaré 

 Křivočaré 



Pohyb hmotného bodu 

Dráha hmotného bodu „s“ je délka 

trajektorie, kterou hmotný bod opíše za 

určitou dobu „t“. 

 

Rychlost hmotného bodu 

 Průměrná „vp“  - skalár 

 Okamžitá „v“   - vektor 



Pohyb hmotného bodu 

Zrychlení hmotného bodu „a“ vyjadřuje 

změnu rychlosti.  

 Časová změna vektoru 
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