
S í l a 

Fyzikální veličina 



Síla 

 Síla je fyzikální veličina, která popisuje, jak 

na sebe vzájemně působí dvě tělesa. 

 

 

  

 Značka: F 
 

 Základní jednotka je 

[F] = 1 N  

 (Newton [čti ňůtn]) 



Síla 

 Dvě tělesa na sebe můžou působit silou: 

na dálku pomocí silových polí  
- magnetického pole,  

- gravitačního pole, 

- elektrického pole 

(jako například gravitační pole na parašutistu) 

když se vzájemně dotýkají  
(jako například ruce siláků na obrázku) 



Síla 

 Přímým dotykem působíme silou také když 
chceme například odtlačit skříň, roztlačit 
automobil nebo třeba otevřít knihu. 



Síla 

 Pomocí gravitačního pole 

působí například Země 

na všechna tělesa v 

blízkosti svého povrchu. 

 

 
 

 Silou magnetického pole 

můžeme například 

přitáhnout kovové 

předměty na stole.  



Síla 

  Abychom mohli říci, co působení síly způsobí, 

nestačí nám znát její velikost v newtonech, ale také 

směr, kterým síla působí. 

 Výsledek působení 

stejně velké síly na 

stejné těleso, ale          

v různých směrech 

vyvolá různý výsledek. 

 

 Jako příklad nám může posloužit 

stejně velká síla působící v různých 

směrech na školní houbu. 



Síla 

   

  

• Síla působící vodorovně doleva 

vyvolá posunutí houby vlevo. 

 
 

• Síla působící vodorovně dopředu 

vyvolá posunutí houby dopředu. 

 

 

• Síla působící svisle vzhůru vyvolá 

posunutí houby svisle vzhůru. 

  



Síla 

  

  

• Síla působící vodorovně doleva 

vyvolá posunutí houby vlevo. 

 
 

• Síla působící svisle dolů vyvolá 

deformaci (změnu tvaru) houby. 

 

 

• Síla působící šikmo dolů na hranu 

houby vyvolá její otočení kolem 

spodní hrany. 

  

 



Síla 

 Sílu popisujeme pomocí vektoru síly.  
  

 Umožňuje nám to vyjádřit její velikost i směr působení. 

 Vektor síly na základní 

škole znázorňujeme jako 

orientovanou úsečku 

(úsečku na jednom konci 

ohraničenou bodem a na 

druhém šipkou). 



Síla 

 Šipka vektoru nám 

značí směr, kterým 

síla působí. 

 

 Současně délka 

úsečky vektoru nám 

představuje velikost 

síly. 



SÍLA 

F = 3 N 

F = 3 N 



Pojem „síla“ 

 Slon lehce vyvrací 
stromy, láme chobotem 
velké větve – „má velkou 
sílu“ 

 „Silný člověk“ zvedne 
těžké břemeno, roztlačí 
auto,… 
 

 V minulosti lidé spojovali 
sílu se svalovou námahou 

 Když potřebovali větší 
sílu, užívali tažných zvířat 



Pojem „síla“ ve fyzice 

 Charakterizuje vzájemné působení těles 

 Fyzikální veličina odvozená 

 Značka F 

 Jednotka N (Newton) 

 1 newton je přibližně síla, kterou musíme 
vynaložit, abychom zvedli stogramové 
závaží 

Jiné jednotky síly 



Jiné jednotky síly 

 Dříve se užíval 
kilopond 

1 kp = 9,81 N 

 Ve Velké Británii 
a v USA se 
používá libra 

1 libra = 4,45 N 

Velká Británie 



Jaké znáš účinky síly  
na těleso? 

 Deformační 

 Pohybové - síla může těleso 

 zastavit 

 zrychlit 

 zpomalit 

  změnit směr 

 



Na čem závisí účinky síly? 

Popiš, co se děje v těchto případech 

Fotbalisté kopou postupně do míče: 

1. Dva fotbalisté kopou do míče - každý kopne jinou silou  

2. Kopnou stejnou silou, ale jiným směrem 

3. Dva údery do kulečníkové koule – jeden do dolní části, 
jeden do jejího středu 



Změníme velikost působení 
síly 

 PŘI DEFORMACI 
MOLITANU 

 

Zmáčkneme menší silou 

Zmáčkneme větší silou 

 

 

 

 

ÚČINKY SÍLY ZÁVISÍ NA VELIKOSTI SÍLY 



Změníme směr působení síly 

 Při deformaci houby 

 Působíme silou kolmo 

 Působíme silou šikmo 

 

 

ÚČINKY ZÁVISÍ 

NA SMĚRU PŮSOBENÍ SÍLY 



Změníme působiště síly 

 Zvedneme knihu 

 Podepřeme ji 
uprostřed – posuvný 
účinek 

 Podepřeme ji dále od 
středu – účinek může 
být i otáčivý 

 

 nebo zavěsíme těleso 

ÚČINKY SÍLY ZÁVISÍ NA bodě, ve kterém 

působí = PŮSOBIŠTI SÍLY 



Kdy vynaložíme větší sílu? 

 Zvedáme kbelík s 
maltou 

 Zavěšený na krátkém 
provaze 

 Zavěšený na dlouhém 
provaze 

 

 
Vynaložíme vždy stejnou sílu, hmotnost 

 provazu je zanedbatelná 

Sílu můžeme posunovat po její nositelce  

(po přímce) beze změny účinku 



Na čem tedy závisí účinky 
síly? 

 Na velikosti 

 Na směru působení 

 Na bodě, ve kterém síla působí – na 
působišti 



Znázornění síly 

 Protože účinky síly závisí na: velikosti, 
směru a působišti 

 Znázorňujeme sílu orientovanou úsečkou 

F = 3 N 



Správný postup grafického 
znázornění 

 Zvolení měřítka (např. 1 N = 5 mm) 

 Nakreslení přímky, v jejímž směru síla působí 

 Označení působiště P 

 Nanesení velikosti síly (od působiště), zakončení šipkou 

 Pro snazší určení velikosti síly vyznačujeme někdy na úsečce dílky 



Měření síly (opakování) 

Siloměr pružinový 

 

Siloměr s kruhovou 
stupnicí 

 

 

Siloměr digitální 



Otázky a úkoly: 

1. Úsečka, která odpovídá 1 N, je dlouhá 3 cm. Jaká 
úsečka bude představovat ve stejném měřítku sílu o 
velikosti 4 N? 

2. Sílu 1 N znázorníme úsečkou délky 2 cm. Jakou sílu 
bude představovat ve stejném měřítku úsečka dlouhá 
6 cm? 

3. Auto vyvinulo tažnou sílu 3,4 kN. Vyjádři tuto hodnotu 
v newtonech. 

 
Řešení: 

1. – 12 cm       2. – 3 N                3. – 3 400 N 

 



Zápis 

 Síla je veličina, kterou užíváme k popisu vzájemného 
působení těles. Jednotkou je newton (N) 

 Síla je určena velikostí (číselnou hodnotou) a směrem, ve 
kterém síla působí. 

 Sílu můžeme znázornit orientovanou úsečkou (úsečka se 
šipkou) 

 Bod, ve kterém síla působí, se nazývá působiště síly. 

 Přímka, v níž síla působí, se nazývá nositelka síly. Sílu 
můžeme posunovat podél její nositelky bez změny 
účinku. 



Applet – tíha, síla 

 Friction – tření 

 Stiffness spring – tuhost pružiny  (jemná, tvrdá) 

 Show energy – ukaž energii pro: 

 Celková 

 Tepelná 

 Elastická – pružná 

 Gravitační 

 kinetická 

http://www.colorado.edu/physics/phet/simulations/massspringlab/MassSpringLab2.swf


11.1 Pohybové zákony 

 

 
 

Přecházet přes silnici nebo přes 

koleje může být nebezpečné. Jedoucí 

vlak či auto i při okamžitém 

zabrzdění nedokáže ihned zastavit. 

Odstrčím-li od sebe na ledě bruslaře nebo 

na vodě loďku, odstrčím i sebe. 

Proč? 

Proč? 

Pokud chci roztlačit sáňky, musím vynaložit sílu. 

Když na nich sedí kamarád, musím pro stejné 

zrychlení vynaložit větší sílu. Proč? 

Vysvětlení najdeme ve třech pohybových zákonech podle Isaaca Newtona. 



11.2 Co už umíme  

• účinky síly – pohybové (posuvné a otáčivé), deformační 

• znázornění síly  – orientovaná úsečka s měřítkem 

• skládání sil a určení jejich výslednice – početní a grafické 

• rovnováha sil – síly stejně velké opačného směru působí na jediné těleso 

• gravitační síla Země – je přímo úměrná hmotnosti tělesa, na které působí 

• rychlost pohybu tělesa – značka v, jednotky m/s, km/h 

• klid a pohyb těles – určení vzhledem k jinému tělesu 

• pohyb rovnoměrný, zrychlený a zpomalený 



11.3 Nové pojmy 

• tři pohybové zákony –  

• setrvačnost těles jako jejich obecná vlastnost 

Newtonovy, poprvé uveřejněny jako celek v roce 

1687 v díle Matematické základy přírodní filozofie 

italský vědec. Své úvahy formuloval na základě myšlenkového pokusu, že by nastal 

pohyb bez tření. 

– objevil již Galileo Galilei (1564 – 1642), 

• volný pád –  pád tělesa ve svislém směru vlivem gravitační síly Země 

• brzdné síly – síly směřující proti pohybu těles, pohyb zpomalují 

• aerodynamický tvar těles –  tvar, u kterého vzniká nejmenší odpor prostředí za jinak 
stejných podmínek 



11.4 Výklad nového učiva 

Pohybové zákony  

1) Zákon setrvačnosti 

2) Zákon síly 

3) Zákon vzájemného působení dvou těles 

Těleso setrvává v klidu nebo v pohybu rovnoměrném přímočarém, pokud je výslednice 

všech sil působících na těleso nulová. 

Působením síly na těleso se může měnit rychlost jeho pohybu. Změna rychlosti je tím 

větší, čím větší je síla, která na ně působí, a čím menší je hmotnost tohoto tělesa. 

Působí-li jedno těleso silou na druhé, působí také druhé na první silou stejně velkou, 

opačného směru. 

V gravitačním poli Země působí vždy její gravitační síla, se kterou musíme počítat. 

Změna rychlosti znamená zrychlení, zpomalení či změnu směru pohybu. Brzdné 

účinky mají třecí síla a odpor prostředí. 

Obě síly současně vznikají a zanikají. Každá působí na jiné těleso, a proto 

nejsou v rovnováze. Jednu ze sil nazýváme akce a druhou reakce. 



11.5 Procvičení a příklady 

Odpověď: 

1) Zákon setrvačnosti 

2) Zákon síly 

3) Zákon vzájemného působení dvou těles 

a) Proč se polévka vylije přes okraj talíře, když s ním prudce zastavíš? 

Protože polévka ještě setrvává v původním pohybu. 

b) Co pozoruješ, když sedíš na sedadle rozjíždějícího se auta? 

Odpověď: Při rozjíždění se posuneš dozadu, protože ještě setrváváš v klidu. 

c) Vysvětli jev, kterého mokrý pes využívá, aby se oklepal? 

Odpověď: Setrvačnost kapek v původním směru pohybu. 

a) Auto jede stálou rychlostí 50 km/h. Kdy bude třeba 

působit větší silou na jeho zastavení – když bude 

prázdné nebo naložené? 

Odpověď: Když bude naložené. 

a) Vozík táhneš silou 50 N. Jakou silou působí držadlo 

vozíku       na tvou ruku? 

Odpověď: 50 N. 



11.6 Něco navíc pro šikovné 

1) Na celý otvor sklenice polož tuhý 

Jak dostaneš minci do sklenice, 

aniž se jí dotkneš? 

papír. Na papír polož minci. 

Řešení: 

S papírem rychle vodorovně škubni 

mimo sklenici. Mince setrvá v klidu 

a vlivem gravitace spadne dovnitř. 

2) Na semaforu u silnice se náhle objeví červená. Kdo musí začít 

dříve brzdit, nákladní auto nebo motocykl? Oba jeli stejnou 

rychlostí. 

Odpověď: 

Nákladní auto, protože má větší hmotnost. 



11.7 CLIL – The laws of motion 

Vocabulary 

law of motion - pohybový zákon    physical effect -fyzikální jev  

inertia - setrvačnost                    at rest - v klidu   

force - síla     boat - loďka 

interaction of the objects - vzájemné působení těles 

Question: What physical effect can you see in the pictures? 

Answer: Inertia at rest or in motion. 



11.8 Test znalostí 

Správné odpovědi: 
1.  3.  

2.  4.  

 

1. a) 

2. a) 

3. b) 

4. c) 

 

 

Bezpečnostní pásy v autě nás 

chrání před … 

a) nárazem při srážce aut. 

b) nezdravým způsobem sezení. 

c) ničím. 

d) deštěm. 

Setrvačnost je vlastnost: 

a) všech těles  

b) všech pevných těles 

c) těles na Zemi 

d) těles při laboratorních pokusech 

 

Síly akce a reakce: 

a) jsou v rovnováze 

b) nejsou v rovnováze 

c) mohou být v rovnováze 

d) nelze rozhodnout zda jsou 

v rovnováze 

Pohybový účinek síly není: 

a) zrychlení tělesa 

b) zpomalení tělesa 

c) zničení tělesa 

d) zastavení tělesa 


