
Vzájemné působení těles 

 Podívejme se pozorně kolem sebe. 
 Na parapetu stojí květináč, na podlaze je aktovka, venku stojí 

auto… 
 Ve všech těchto případech se dotýkají dvě tělesa. 
 Květináč působí na parapet, parapet působí na květináč. 
 Aktovka působí na podlahu, podlaha působí na aktovku. 
 Auto působí na cestu, cesta působí na auto. 

 
 
 
 
 
 

 Tělesa se dotýkají, ale vůči sobě se nepohybují. 
 Říkáme, že jde o statické působení těles. 

 
 

  

Statický z 
latinského 
status = 
postavení. 



Vzájemné působení těles 

 Provedeme dva jednoduché pokusy. 
 Na pružinu zavěsíme závaží – pružina se protáhne. 
 Zatížíme pravítku podepřené na krajích – pravítko se prohne. 

 
 

 Při statickém působení těles dochází jen ke změně tvaru. 
 V některých případech je změna tvaru dobře vidět (závaží na 

houbě). 
 V jiných případech ne (květináč na parapetu). 
 Můžeme si změnu tvaru ale zviditelnit pomocí zrcátka a 

laserového ukazovátka. 
 Ve všech těchto případech nastává deformace těles = změna 

tvaru a rozměrů tělesa. 
 Deformace může být dočasná (natažení pružiny) nebo trvalá 

(zmáčknutí plastelíny). 
 
 

  



Vzájemné působení těles 

 Často se setkáváme s dalším typem vzájemného působení 
těles. 

 Když kopneme do míče, odrazí se, jeho pohyb se změní. 
 Když míč chytneme, zastaví se, jeho pohyb se změní. 
 V těchto případech dochází ke změně pohybu jednoho nebo 

obou těles, proto hovoříme o dynamickém působení. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 I při dynamickém působení dochází k deformaci. 
 

  

Dynamický  
z latin. 
dynamus = 
pohyblivý. 



Vzájemné působení těles 

 Všechny doposud popsané situace měly jedno společné: 
docházelo k dotyku těles. 

 Ke vzájemnému působení může dojít nejen při dotyku, ale také 
na dálku. 

 K popisu působení těles na dálku zavádíme pojem silové pole. 
 Známe tři druhy polí: 

 
  

gravitační elektrické magnetické 



Síla 

Síla je fyzikální veličina, kterou užíváme k popisu vzájemného 
působení těles. 

Síla může těleso: 
 deformovat, 
 uvést z klidu do pohybu, 
 zastavit ho, 
 zrychlit, 
 zpomalit 
 nebo změnit směr pohybu. 
  

Všechny tyto účinky můžeme shrnout do dvou skupin:  
deformace a změna pohybu. 



Síla 

 Zkusme působit stále stejnou silou např. na 
pouzdro, ale z různých směrů a v různých 
místech. 
 

 Účinky síly závisí nejen na její velikosti, ale 
také na směru síly a jejím působišti. 

Sílu označujeme F a její jednotkou je 1 newton (N). 

Dalšími jednotkami jsou 1 kN = 1000 N a 1 MN = 1000 000 N. 

Síla je určena velikostí (číselnou hodnotou) a směrem, ve kterém 
síla působí. Bod, ve kterém síla působí, se nazývá působiště síly. 



Síla 

Pro znázornění síly je vhodná šipka = orientovaná úsečka. 

velikost síly 
 
 
  

směr působení síly 
 
 
  působiště síly 

 
 
  



Síla 

Postup při grafickém znázorňování síly: 

1. Zvolíme měřítko, např. 1 N odpovídá 5 mm. 
2. Nakreslíme přímku = nositelku síly v jejímž směru síla působí. 
3. N přímce označíme působiště. 
4. Od působiště naneseme úsečku odpovídající velikosti síly, např. 

6 N odpovídá 30 mm. 
5. Můžeme vyznačit úseky dopovídající jednotkové síle.  

F = 6 N 
 
 
  



Skládání sil 

 Víte jak se stavěly pyramidy? 
 Viděli jste psí spřežení? 
 Přetahovali jste se někdy?  

Vše vyjmenované má něco společné: skládají se zde síly. 



Skládání sil 

Skládání sil je postup, kterým se nalezne jediná síla - výslednice. 
Výslednice sil je síla, která má stejné účinky jako skládané síly. 

F1 = 200 N 
 
 
  

Výslednicí rovnoběžných sil stejného směru je síla s velikostí 
rovnou součtu sil. Má stejný směr jako skládané síly. 

F2 = 200 N 
 
 
  

F3 = 300 N 
 
 
  

F = F1 + F2 + F3 = 700 N 



Skládání sil 

Příklad 1: K vytažení pohádkové řepy je potřebná síla 950 N. Podaří 
se řepu společně vytáhnout dědečkovi F1 = 400 N, babičce F2 = 300 
N, vnučce F3 = 150 N, pejskovi F4 = 71 N, kočičce F5 = 28 N a myšce 
F6 = 1 N? 

Řešení: 
Předpokládáme, že všechny síly 
působí stejným směrem. 
Proto jejich výslednice bude 
rovna jejich součtu: 
F = 400 N + 300 N + 150 N + 71 N 
+ 28 N + 1 N = 950 N 

Odpověď: 
Ano, řepu se podaří vytáhnout. 



Skládání sil 

F1 = 300 N 
 
 
  

Výslednicí rovnoběžných sil opačného směru je síla s velikostí 
rovnou rozdílu větší a menší síly. Výslednice má směr větší síly. 

F2 = 500 N 
 
 
  

F = F2 – F1 = 200 N 



Skládání sil 

Příklad 2: Tonda a Čenda se přetahují na laně. Tonda vyvine sílu 
520 N, Čenda 480 N. Kdo z nich vyhraje? Jaký směr a jak velká 
bude výslednice sil? 

Řešení: 
V tomto případě síly působí opačným směrem.  
Výslednici vypočítáme F = 520 N – 480 N = 40 N. 
 

Odpověď: 
Vyhraje Tonda, výslednice  o velikosti 40 N bude směřovat k němu. 



Skládání sil 

F2 
 
 
  

Výslednicí dvou různoběžných sil se stejným působištěm je síla, 
kterou můžeme určit graficky jako úhlopříčku rovnoběžníku 
vycházející ze společného působiště. 

F1 
 
 
  

F 

1. Nakreslíme síly F1 a F2 ve vhodném měřítku a pod správným úhlem. 
2. Nakreslíme rovnoběžky se silami. 
3. Šipkou spojíme působiště sil s průsečíkem rovnoběžek. Šipka, která je 

úhlopříčkou rovnoběžníku  je výslednice sil F1 a F2. 
4. Na výslednici nakreslíme díly odpovídající měřítku a určíme velikost 

výslednice. 



Tíhová síla a těžiště 

 Víme, že všechna tělesa jsou přitahovány k Zemi. 
 Může za to síla působící na dálku, které říkáme gravitační síla. 
 Gravitační silou se přitahují libovolná dvě tělesa. Je velmi malá, 

pokud není hmotnost jedno z těles obrovská.  
 Tělesa jako Země, Měsíc, Slunce… mají obrovskou hmotnost, 

proto gravitační síla působící na tělesa poblíž dosahuje značné 
velikosti. 



Tíhová síla a těžiště 

Gravitační sílu, která působí mezi Zemí a každým tělesem v její 
blízkosti umíme vypočítat ze vzorce Fg = m . g, kde m je hmotnost 
tělesa a g je konstanta = gravitační zrychlení (10 N/kg). 

Vymysli případy, kdy je gravitační síla užitečná a kdy je naopak na 
obtíž. 

Užitečná: Na obtíž: 

 Při vážení, 
 brždění, 
 sekání dřeva, 
 plavání, 
 hoření, 
 skákání dolů... 

 Při létání, 
 zvedání věcí, 
 skákání nahoru… 



Tíhová síla a těžiště 
 Gravitační síla ale není jediná, které působí na tělesa na Zemi. 
 Působí zde ještě jedna síla, kterou znáte z kolotoče. 
 Je to síla odstředivá, která se vás snaží vytlačit od středu 

směrem ven. 
 Země je velký kolotoč – otáčí se kolem své osy. 
 Na tělesa na Zemi (kromě pólů) tak působí kromě gravitační síly 

také síla odstředivá. 



Tíhová síla a těžiště 
 Na těleso na Zemi tak působí dvě síly: gravitační a odstředivá. 
 Gravitační síla Fg směřuje do středu Země. 
 Odstředivá síla Fo je kolmá k ose Země. 
 Výslednicí obou sil je tíhová síla FG. 
 Protože je odstředivá síla velmi 

malá, platí 𝑭𝒈 = 𝑭𝑮. 

zemská osa 

rovníková 
rovina 

Fg 

Fo 

FG 
Na všechna tělesa na zemském 
povrchu působí tíhová síla FG. 
Tíhovou sílu můžeme vypočítat 
ze vzorce FG = m . g, kde m je 
hmotnost tělesa a g je konstanta 
(10 N/kg).  
Tíhová síla určuje svislý směr. 
 



Tíhová síla a těžiště 

Působiště tíhové síly se nazývá těžiště. 

 U souměrného tělesa leží těžiště na ose souměrnosti. 
 U složitějších těles můžeme těžiště najít např. pomocí 

zavěšování. 
 Zavěšené těleso se ustálí vždy v poloze, ve které je těžiště svisle 

pod bodem zavěšení. 

Pro těžiště tělesa platí: 
 Každé těleso má jen jedno těžiště. 
 Těžiště může ležet mimo těleso. 
 Poloha těžiště závisí na rozložení látky v tělese. 
 Tělesa zavěšená či podepřená nad těžištěm zůstávají v klidu. 

 



Setrvačnost 

 Ze zkušenosti víme, že se tělesa neuvedou z klidu do pohybu 
samy od sebe. 

 K rozpohybování těles je potřebná síla. (Kopneme do balónu, 
auto se rozjede díky síle motoru…) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Jak je to ale s tělesy, která se již pohybují?  
Je síla potřebná k pohybu tělesa? 



Setrvačnost 

 Když chce hokejista rozpohybovat puk, působí na něj pomocí 
hokejky silou. 

 Jakmile se již hokejka puku nedotýká, síla nepůsobí. 
 Puk se pohybuje → síla nepůsobí → k pohybu síla potřebná 

není. 
 
 
 
 
 
 Puk klouzající po ledu urazí velkou vzdálenost, než se zastaví. 
 Jeho pohybu je kladen malý odpor. Brzdí ho led i vzduch. 
 Kdybychom brzdné síly zcela vyloučili, puk by se nezastavil nikdy 

– pohyboval by se stále stejnou rychlostí a ve stejném směru. 
 Taková situace může nastat jen ve vesmíru, daleko od hvězd. 
 

 



Setrvačnost 

Zákon setrvačnosti: 
Těleso setrvává v klidu nebo v pohybu rovnoměrném přímočarém, 
pokud není nuceno tento stav změnit působením jiných těles. 
 
 S důsledky zákona setrvačnosti se setkáváme 
téměř stále: 
 Při nesení talíře s polévkou se nemůžeme 

rychle zastavit ani rychle rozejít. 
 Pokud zakopneme – padáme v před. 
 Stojíme-li v rozjíždějícím se autobuse, 

pohneme se vzad. 
 Při nárazu auta se nepřipoutané osoby 

pohybují vpřed. 
 Při výstupu z pohyblivých schodů se 

nesmíme zastavit. 
 



Setrvačnost 

 Vlak musí brzdit již daleko před stanicí. 
 
 
 
 
 

 Obrovské tankery musí počítat s tím, že i při brzdění poplují díky 
setrvačnosti ještě několik kilometrů. 

S projevy setrvačnosti musíme počítat zejména při rychlých 
pohybech nebo při pohybech velmi hmotných těles. 
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Síla a změny pohybu 

 Pokud na těleso nepůsobí žádné síly, těleso setrvává v klidu 
nebo rovnoměrném přímočarém pohybu. 

 Totéž platí i pro těleso, na které působí síly, jejichž výslednice je 
nulová. 

 Když těleso mění svoji rychlost (zrychluje/zpomaluje), nebo jeho 
trajektorií není přímka, je jisté, že na těleso působí síla. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Zamysleme se, jak síla souvisí se změnami pohybu. 



Síla a změny pohybu 

 Pokud při hokeji střelíme do již pohybujícího se puku ve směru 
jeho pohybu – puk zrychlí. 

 Pokud při jízdě autem přidáme plyn - zrychlujeme. 

1. Síla, která působí ve směru rychlosti, těleso urychluje. 
 
 



Síla a změny pohybu 

 Při chytání míčku působíme silou proti směru rychlosti – míček 
zpomalí a zastaví se. 

 Vyhodíme-li míč vzhůru – zpomaluje – proti směru pohybu 
působí tíhová síla. 

 Při šlápnutí na brzdu auto zpomalí. 

2. Síla, která působí proti směru rychlosti, těleso zpomaluje. 
 
 



Síla a změny pohybu 

 Hodíme-li míč vodorovným směrem, bude postupně klesat k 
zemi. Působí na něj totiž tíhová síla, která je kolmá ke směru 
rychlosti. Taková síla zakřivuje trajektorii. 

3. Síla, která je kolmá ke směru rychlosti, zakřivuje trajektorii 
tělesa. 
 
 



Síla a změny pohybu 

4. Sílu, která působí jiným směrem, můžeme rozložit na dvě složky. 
Kolmá složka zakřivuje trajektorii a druhá složka mění směr 
rychlosti. 
 
 



Akce a reakce 

 Viděli jste, jak se střílí z děla? 
 Zatím co střela letí na jednu stranu, dělo sebou cukne na 

druhou. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 V menší míře tento zajímavý jev pocítíme, když na pouti střílíme 
ze vzduchovky. 

 Souvisí nějak síla, která působí na střelu, se silou, která působí 
na dělo či pušku? 
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Akce a reakce 

 Zatlačme rukou na zeď: ruka působí silou na zeď a zeď působí 
silou na ruku, tlačíme-li málo, zeď tlačí taky málo . 

 Vyzkoušejme pokus se dvěma spojenými siloměry: levý 
uchytíme na skobu ve zdi a za pravý táhneme rukou. 
 
 
 
 
 
 
 

 Oba siloměry ukazují stejnou sílu. 
 Pravý siloměr působí na levý a levý na pravý. 
 Obě síly jsou stejně velké, mají opačný směr a každá působí na 

jiné těleso. 
 



Akce a reakce 

 Sílu, kterou jedno těleso působí na druhé, můžeme nazvat akcí. 
 Sílu, kterou druhé těleso působí na první, nazveme reakcí. 

 
 
 
 
 
 

 Vztah mezi akcí a reakcí formuloval Isaac Newton a známe jej 
jako zákon akce a reakce: 
 Dvě tělesa na sebe navzájem působí stejně velkými silami 

opačného směru.  
Tyto síly označujeme akce a reakce.  
Obě současně vznikají i zanikají.  
Vždy působí na různá tělesa, proto se neruší. 
 

Akce 
 

Reakce 
 



Akce a reakce 

Se zákonem akce a rekce se setkáme na každém kroku. 
 



Otáčivý účinek síly 

 Zkoušeli jste někdy povolit matici na šroubu prsty?  
Většinou se vám to nepodaří. 

 V takovém případě pomůže maticový klíč. Tím to jde dobře. 
 Jak je to možné, když síla, kterou působíme na klíč je menší než 

síla, kterou jsme se pokoušeli matici povolit bez klíče?  



Otáčivý účinek síly 

 Otáčivý účinek síly nezávisí pouze na velikosti síly, ale také na 
vzdálenosti působiště síly od osy otáčení. 

 Této vzdálenosti říkáme rameno síly. 

r - rameno síly  

F 



Otáčivý účinek síly 

 K popisu otáčivého účinku síly zavádíme novou fyzikální 
veličinu, která je závislá jak na působící síle, tak na vzdálenosti 
působiště síly od osy otáčení. 

 Touto fyzikální veličinou je moment síly. 
 Označujeme M a jednotkou je newtonmetr,  

který má značku N . m. 

rFM 

moment síly 
Newtonmetr (Nm) 

síla 
Newton (N) 

rameno síly 
metr (m) 


