
Vlastnosti látek a těles 
 

Látka a těleso 
 

Věci kolem nás, které nás obklopují, nazýváme ve fyzice tělesa a ta jsou složena z látek. 

Rozlišujeme: 

Stejnorodá (homogenní) tělesa – tělesa složená z jedné jediné látky (např. ocelový klíč, sněhová koule, 

dešťová kapka, zlatý prsten apod.) 

Nestejnorodá (nehomogenní) tělesa – tělesa složená ze dvou i více látek (např. sklenice vody, automobil, 

žákovská lavice, lidské tělo apod.) 

Valná většina těles, která nás obklopují, jsou tělesa nestejnorodá. 

Látky se mohou vyskytovat ve třech různých skupenstvích – pevném, kapalném a plynném. 

 

Gravitační síla, gravitační pole 
 

Kolem Země se nachází gravitační pole, které se projevuje působením gravitační síly na tělesa (způsobuje 

to, že tělesa padají na zem). Směr gravitační síly je svisle dolů (kolmo na zemský povrch, do středu Země) – 

můžeme určit pomocí olovnice. Velikost gravitační síly působící na těleso se zmenšuje se vzdáleností od 

povrchu Země. 

 

Vlastnosti pevných látek 
 

Mají vlastní tvar, který nesnadno mění 

Jsou nestlačitelné 

Zachovávají si stálý objem (nejsou rozpínavé) 

Jsou dělitelné 

Mezi základní vlastnosti pevných látek, které nejčastěji posuzujeme, patří:: 

 

 Tvrdost – schopnost udělat vryp jednou látkou do druhé – např. ocel má větší tvrdost než dřevo, sklo 

má větší tvrdost než ocel, diamant má větší tvrdost než sklo apod. 

 Tvárnost – schopnost látky měnit svůj tvar (trvalá deformace) – např. plastelína nebo keramická hlína 

jsou tvárné 

 Pružnost – schopnost látky se vrátit do původního tvaru (dočasná deformace) – např. gumový míček, 

plastové pravítko apod. 

 Pevnost – schopnost látky odolávat působící síle – např. ocel je pevnější než hliník 

 Křehkost – např. sklo, keramika, litina jsou křehké – při pádu na zem se mohou rozbít 

 

 

Vlastnosti kapalných látek 

 
Nemají vlastní tvar, podřizují ho tvaru nádoby 

Vytvářejí volný povrch, který je v klidu vodorovný 

Jsou tekuté – dají se přelévat 

Jsou téměř nestlačitelné 

Zachovávají si stálý objem (nejsou rozpínavé) 

Jsou dělitelné 

 

Vlastnosti plynných látek 

 
Nemají vlastní tvar, podřizují ho tvaru nádoby 

Jsou tekuté – dají se přelévat 

Jsou stlačitelné 

Jsou rozpínavé (nezachovávají si stálý objem)  

Jsou dělitelné 



Stavba látek 

 
Vlastnosti pevných, kapalných a plynných látek můžeme vysvětlit na základě pochopení jejich stavby. Látky 

jsou složeny z nepatrně malých částic, které nazýváme molekuly a atomy.  

 

Poznámka: Jsou to částice tak malé, že je lze spatřit jen pomocí speciálního (elektronového) mikroskopu. 

 

Tyto částice se v látce neustále a neuspořádaně pohybují. Nepřímým důkazem pohybu částic v látce jsou: 

 Brownův pohyb  - historický pokus (anglický botanik Robert Brown pozoroval pod mikroskopem 

pohyb pylových zrnek rozptýlených ve vodě) 

 Difúze -  fyzikální jev - pronikání částic jedné látky mezi částice druhé látky (např. rozpouštění cukru 

ve vodě) 

 

Mezi částicemi látek působí přitažlivé síly vzájemného působení, Tyto síly působí jednak mezi částicemi 

stejné látky (např. dva rozlomené kousky plastelíny po přiložení drží u sebe), ale i mezi částicemi dvou 

různých látek (píšeme křídou na tabuli, tužkou na papír, voda smáčí sklo, nátěr materiálu barvou apod.) 

Tyto síly působí jen na velmi malé vzdálenosti (proto např. dva rozlomené kousky křídy po přiložení u sebe 

nedrží, sklo potřené vrstvou tuku voda nesmáčí, protože jsou vzdálenosti mezi částicemi příliš veliké). 

 

Poznámka: Kromě přitažlivých sil působí mezi částicemi také síly odpudivé, které působí na vzdálenosti 

ještě menší než síly přitažlivé. 

 

U pevných látek jsou částice velmi blízko u sebe a u valné většiny z nich jsou uspořádány pravidelně a 

vytvářejí tzv. krystalovou mřížku. Tyto látky nazýváme krystalické (např. led, kuchyňská sůl, modrá 

skalice, všechny kovy). Kromě látek krystalických existují pevné látky, u nichž jsou částice rovněž blízko u 

sebe, ale nejsou uspořádány pravidelně. Tyto látky nazýváme amorfní neboli beztvaré (např. sklo, parafín, 

asfalt) 

 

U kapalných látek jsou částice také poměrně blízkou u sebe, avšak mezery už jsou trochu větší. Částice se 

mohou mnohem volněji pohybovat a síly vzájemného působení jsou o něco menší než u látek pevných (jsou 

tekuté, snadno mění tvar, difúze probíhá daleko rychleji), ale natolik velké, že si kapalina udržuje stálý objem 

a je prakticky nestlačitelná. Částice nejsou uspořádány pravidelně. 

 

U plynných látek jsou mezery mezi částicemi největší, nejsou uspořádány pravidelně a jejich pohyb je 

zcela volný. Síly vzájemného působení jsou zcela minimální a proto je plyn dobře stlačitelný a také 

rozpínavý (vyplní vždy celý objem nádoby). 

 

 
 

Částice, z nichž jsou látky složeny, nazýváme atomy a molekuly. Molekula je složena ze dvou nebo více 

atomů. Látky složené výhradně z atomů nazýváme chemické prvky – najdeme je v tzv. periodické soustavě 

prvků (je jich něco kolem stovky) – např. uhlík, železo, hliník, měď, rtuť, kyslík, dusík atd. Látky složené 

z molekul nazýváme chemické sloučeniny (těch je mnohem více) – např. voda, oxid uhličitý, kuchyňská sůl, 

metan, etanol. 

 

Poznámka: Některé chemické prvky (většinou plynného skupenství - např. vodík, kyslík, dusík, chlór, apod.) 

jsou tvořeny dvouatomovými molekulami (molekuly složené ze dvou stejných atomů). 


