
Dynamika



Newtonovy pohybové zákony

1. Zákon setrvačnosti
Každé těleso setrvává v klidu nebo v rovnoměrném přímočarém 
pohybu, pokud na něj nepůsobí silami jiná tělesa.

Oba stavy se vyznačují tím, že mají nulové zrychlení.



Newtonovy pohybové zákony

2. Zákon síly
Výslednice sil působících na těleso je rovna součinu jeho hmotnosti a 
zrychlení.
Síla 
jednotka

Newton je síla, která tělesu o hmotnosti 1 kg uděluje zrychlení 1
Zrychlení tělesa má vždy stejný směr jako výslednice sil, která tělesu 
zrychlení uděluje.



Newtonovy pohybové zákony

3. Zákon akce a reakce
Dvě tělesa na sebe navzájem působí stejně velkými silami opačného 
směru. Tyto síly vznikají a zanikají současně.



Fyzikální veličiny

• Vektorové – záleží na směru, např. rychlost, zrychlení, síla
• Skalární – např. dráha, čas, hmotnost



Skládání sil

znamená nahrazení několika sil silou jedinou, která má při působení 
na těleso stejný pohybový účinek.

• Síly, které skládáme se nazývají složky

• Výsledná síla se nazývá výslednice



Skládání sil působících na těleso v jednom bodě

1. Dvě síly působí stejným směrem
2. Dvě síly působí opačným směrem
3. Dvě síly působí různým směrem



1. Dvě síly v jednom bodě stejným směrem

FV = F1 + F2

F2 F1 FVHB



2. Dvě síly v jednom bodě opačným směrem

FV = F1 - F2

F2F1 FV HB



3. Dvě síly v jednom bodě různým směrem

• Výslednice je úhlopříčka rovnoběžníku sil

F2

F1

FV

HB



Dvě kolmé síly v jednom bodě



Rozklad sil

Rozložit sílu znamená nahradit ji dvěma nebo více silami o stejném 
pohybovém účinku na těleso
V praxi se setkáváme obvykle s 2 případy
• rozklad na dvě různoběžné síly
• rozklad na dvě rovnoběžné síly



Rozklad sil na nakloněné rovině

Př
Fg – gravitační síla
F1
Fn – tlaková síla – kolmá na 
nakloněnou rovinu
Ft – třecí síla





Těleso zavěšené na laně

Příklad - lanovka – síly působící na vrcholy stožárů jsou větší než tíha lanovky



Šikmý vrh
• Balistická křivka
• Úhel ve vakuu 45⁰
• Úhel v našem prostředí s odporem vzduchu 42⁰


