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Prezentace 



• Rovnoměrný přímočarý pohyb je pohyb po 
přímce se stálou rychlostí.  

• Pokud přímočarý pohyb není rovnoměrný, 
bývá také označován jako nerovnoměrný 
přímočarý pohyb (jde tedy o pohyb s 
proměnnou rychlostí).  

• Pro rovnoměrný přímočarý pohyb platí 
následující rovnost: 

at=an=0 



• Průměrná rychlost 

 

 

 

– vp … průměrná rychlost 

– s … dráha, kterou dané těleso urazí za určitou 
dobu 

– t … určitá doba (prostě doba jízdy, běhu, …) 

 



Okamžitá rychlost 

• Jedná se rychlost v daném okamžiku.  

 

• U rovnoměrného pohybu ale jede 
auto pořád třeba tou „padesátkou”, tak 
okamžitá rychlost je rovna rychlosti průměrné. 



Dráha 

 
 
 

• Vyjádřili jsme si ji ze vztahu pro průměrnou rychlost. 
 

• Tento vztah nám vlastně říká, že dráha se rovnoměrně 
zvětšuje.  

• To, že se třeba dráha cyklisty, který jede na kole, 
s časem zvyšuje, je jasné.  

• U rovnoměrného pohybu se ale zvyšuje rovnoměrně – 
každou sekundu se tedy zvětší o stejný kus.  



• Pokud tedy cyklista jede stálou rychlostí 
o velikosti 12 m ∙ s−1, znamená to, že se každou 
sekundu jeho ujetá dráha zvýší o 12 m. 



Grafy 

 

 

 

 

 

 

 

 Graf závislosti rychlosti na 
čase rovnoměrného přímočarého pohybu 
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