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Kinematika 
 
1. Mechanika se zabývá nejjednodušším fyzikálním jevem – mechanickým pohybem. 
2. Mechanický pohyb dělíme na mechaniku, kinematiku a dynamiku.  
3. Kinematika se zabývá pouze popisem pohybu těles, aniž by zkoumala, proč se tělesa 

pohybují. 
4. Klid nebo pohyb tělesa určujeme vzhledem k jiným tělesům. 
5. O tom, zda je těleso v klidu nebo v pohybu, rozhodneme tedy podle toho, zda se mění 

jeho poloha vzhledem k okolním tělesům. 
6. Za hmotný bod považujeme např. automobil při jízdě mezi dvěma městy, celou Zemi na 

oběžné dráze kolem Slunce, letící střelu, startující kosmickou loď. 
7. Nejdůležitější veličiny pro popis pohybu tělesa jsou: dráha, rychlost a zrychlení. 
8. Trajektorie hmotného bodu je souvislá čára kterou opisuje hmotný bod při mechanickém 

pohybu. Dráha je délka trajektorie opsaná hmotným bodem při jeho pohybu a značíme ji 
písmenem  s.   

9. Pohyby hmotného bodu z hlediska trajektorie dělíme na přímočaré a křivočaré. 
10. Průměrnou rychlost hmotného bodu určíme jako podíl jeho dráhy  s  a odpovídající doby 

pohybu  t  (v = s / t). 
11. Nejpoužívanější jednotky rychlosti jsou  km/h  a  m/s. 
12. U rovnoměrného pohybu urazí hmotný bod ve stejných a libovolně zvolených časových 

intervalech stejné dráhy. Proto se rychlost  v  jako podíl dráhy  s  a času  t  během pohybu 
nemění, je konstantní.  
U nerovnoměrného pohybu urazí hmotný bod ve stejných časových intervalech nestejné 
dráhy. Rychlost  v  se během pohybu mění, není konstantní. 

13. Rychlost rovnoměrného pohybu je konstantní, nemění se.  
14. Dráha  s  rovnoměrného pohybu je přímo úměrná času  t, kde konstanta úměrnosti je 

rychlost  v. 
15. Grafem závislosti dráhy rovnoměrného pohybu hmotného bodu na čase je část přímky. 
16. Fyzikální veličina zrychlení hmotného bodu vyjadřuje změnu rychlosti za jednotku času. 
17. Zrychlení  a  určujeme jako podíl změny rychlosti  ∆ v  a doby  t, za kterou k této změně 

dojde. 
18. Jednotkou zrychlení v soustavě SI je metr za sekundu na druhou (m/s²). 
19. Rovnoměrně zrychlený pohyb je pohyb se stálým zrychlením. 
20. Vztah pro rychlost rovnoměrně zrychleného pohybu hmotného bodu je  v = v0 + a · t. 
21. Vztah pro rychlost rovnoměrně zpomaleného pohybu hmotného bodu je  v = v0 - a · t. 
22. Dráha rovnoměrně zrychleného pohybu hmotného bodu s nulovou počáteční rychlostí je 

přímo úměrná druhé mocnině času (s = ½ a · t²). 
23. Volný pád tělesa je pohyb rovnoměrně zrychlený. 
24. Zrychlení volného pádu nazýváme tíhové zrychlení  g. Velikost tíhového zrychlení při 

povrchu Země v naší zeměpisné šířce je g = 9,81m/s². 
25. Největší tíhové zrychlení je na zeměpisných pólech. Nejmenší tíhové zrychlení je na 

rovníku. 
26. Vztah pro rychlost volného pádu tělesa je v = g · t. Vztah pro dráhu volného pádu tělesa je 

s = ½ g · t². 
27. Výpočet výsledné rychlosti 2 současně probíhajících pohybů stejného směru je v = v1 + v2. 

Výpočet výsledné rychlosti 2 současně probíhajících pohybů navzájem opačného směru je 
v = v1 - v2.  



Výpočet výsledné rychlosti 2 současně probíhajících pohybů různého směru určíme jako 
úhlopříčku vektorového rovnoběžníku. 

28. Koná-li těleso současně dva nebo více pohybů, je jeho výsledná poloha taková, jako 
kdyby konalo tyto pohyby postupně v libovolném pořadí. 

29. Pohyb hmotného bodu po kružnici popisuje: průvodič, úhlová dráha, úhlová rychlost, 
rychlost, perioda a frekvence. 

30. Úhlovou rychlost průvodiče určujeme jako podíl úhlové dráhy φ a odpovídající doby 
pohybu  t. 

31. Jednotkou úhlové rychlosti je 1/s neboli s¯¹. 
32. Perioda  T  je doba, za kterou hmotný bod opíše celou kružnici a jeho průvodič úhlovou 

dráhu φ = 2 π.  
Jednotkou periody je sekunda  s. 

33. Frekvence  f  je dána počtem oběhů hmotného bodu po kružnici za jednotku času. 
Jednotkou frekvence je 1/s =  s¯¹. 

34. Rovnoměrný pohyb hmotného bodu po kružnici je, když se velikost rychlosti nemění, ale 
mění se její směr. 

35. U rovnoměrného pohybu po kružnici se mění úhlová rychlost ω. 
36. Vztah mezi rychlostí  v a úhlovou rychlostí ω je v = r · ω. 
37. Vztah mezi úhlovou rychlostí ω  a frekvencí  f  je ω = 2π · f. 
38. Vztah mezi úhlovou rychlostí ω  a periodou  T   je ω = 2π / T. 
39. I když se u rovnoměrného pohybu hmotného bodu po kružnici mění jen směr rychlosti, 

znamená to, že se hmotný bod pohybuje se zrychlením. Toto zrychlení se nazývá 
dostředivé zrychlení a značíme ho ad. 

40. Vztahy pro velikost dostředivého zrychlení jsou ad = ω² · r, nebo ad = v² / r. 


