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Fyzikální veličina je jakákoliv objektivní vlastnost hmoty, jejíž hodnotu lze změřit nebo spočítat. 

Fyzikálním veličinám přiřazujeme určitou hodnotu (velikost). Hodnota dané veličiny je udávána 

prostřednictvím srovnání s pevně zvolenou hodnotou veličiny stejného druhu, kterou volíme za měřící 

jednotku. Číselná hodnota fyzikální veličiny je závislá na volbě měřící jednotky, kterou nazýváme 

jednotka (fyzikální veličiny). 

Zákonné jednotky v ČR jsou: základní jednotky, jednotky doplňkové, odvozené, dekadické násobky a 

díly základních a odvozených jednotek a jednotky vedlejší.  

Mezinárodní soustava SI: 

Mezinárodně domluvená soustava jednotek fyzikálních veličin, která se skládá ze 7 základních 

jednotek a na nich aritmeticky odvozených jednotek a z dekadických předpon tvořených pomocí 

násobků a dílů. Soustavu SI zastřešuje Mezinárodní úřad pro míry a váhy v Paříži. 

Základní jednotky SI - Základní jednotky jsou vhodně zvolené jednotky základních veličin. Každá 

základní veličina má pouze jedinou hlavní jednotku, která slouží současně jako základní jednotka. V 

mezinárodní soustavě jednotek SI je sedm základních jednotek v dohodnutém pořadí: 

 

Etalon měřicí jednotky anebo stupnice určité veličiny je měřidlo sloužící k realizaci a uchovávání této 

jednotky nebo stupnice a k jejímu přenosu na měřidla nižší přesnosti. Uchováváním etalonu se rozumí 

všechny úkony potřebné k zachování metrologických charakteristik etalonu ve stanovených mezích. 

 

 

 

 

Doplňkové jednotky - Doplňkové jednotky jsou to takové jednotky, o nichž Generální konference pro 

váhy a míry dosud nerozhodla, zda mají být zařazeny mezi základní jednotky nebo jednotky odvozené. 

Jsou to: 
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Odvozené jednotky SI - Odvozené jednotky jsou jednotky fyzikálních veličin soustavy SI odvozené ze 

základních jednotek na základě definičních vztahů, v nichž se vyskytuje násobení, příp. dělení. Dělení 

je v zápise odvozené jednotky obvykle nahrazeno násobením se zápornou mocninou. Některé 

odvozené jednotky mají vlastní názvy, převážně podle jmen významných fyziků. Jsou to např. hertz, 

joule, newton, pascal ale i m
2
, m/s apod. 

 

Násobné a dílčí jednotky - Násobné a dílčí jednotky jsou jednotky získané jako násobek nebo díl 

základní nebo odvozené jednotky. Jejich název je vytvořen přidáním předpony před základní nebo 

odvozenou jednotku, případně před její značku. Výjimkou je jednotka hmotnosti g (gram), která je 

dílem základní jednotky kg (kilogram) 1 g = 0,001 kg. 

 

Vedlejší jednotky - Vedlejší jednotky nepatří do soustavy SI, ale norma povoluje jejich používání. 

Tyto jednotky nejsou koherentní vůči základním nebo doplňkovým jednotkám SI. Jejich užívání v 

běžném praktickém životě je ale tradiční a jejich hodnoty jsou ve srovnání s odpovídajícími 

jednotkami SI pro praxi vhodnější. Vedlejší jednotky uvádí následující tabulka. 

 

K vedlejším jednotkám času a rovinného úhlu se nesmějí přidávat předpony. Předpony nelze také 

používat u astronomické jednotky, světelného roku, dioptrie a atomové hmotnostní jednotky. Lze 

používat jednotek kombinovaných z jednotek SI a jednotek vedlejších nebo i kombinovaných z 

vedlejších jednotek, např. km•h
-1

 nebo l•min
-1

 apod. Lze používat poměrových a logaritmických 

jednotek (např. číslo 1, procento, bel, decibel, oktáva). 

 

 

 

 

Skalární a vektorové fyzikální veličiny - Veličiny, se kterými se ve fyzice setkáme, rozdělujeme na: 

 skalární fyzikální veličiny (skaláry) jsou zcela určeny jen číselnou hodnotou a měřící 

jednotkou (patří sem např. čas t, dráha s, energie E, moment setrvačnosti J apod.) 

 vektorové fyzikální veličiny (vektory) jsou zcela určeny číselnou hodnotou, směrem a měřící 

jednotkou (patří sem např. síla F, rychlost v, moment síly M apod.) 

 

Graficky zobrazujeme vektorovou veličinu orientovanou úsečkou, jejíž délka znázorňuje velikost 

vektoru (značí se |X|), její orientace směr vektoru. Počáteční bod vektoru určuje umístění vektoru. 

Např.: 
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Základní veličiny 

 

Tlak – síla F působící kolmo na jednotku plochy S, čili ve směru normály plochy S: 
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V praxi může tlak způsobovat deformaci, resp. objemovou stlačitelnost (relativní změna objemu 

vzhledem ke změně tlaku). Dle směru působení tlakové síly na pevné těleso můžeme tuto sílu rozlišit 

na tah a tlak, přičemž tah způsobuje roztahování tělesa a tlak jeho stlačování. 

 

Pakliže je v nádobě větší tlak než v jejím okolí mluvíme o přetlaku, o podtlaku v opačném případě. 

Prostor, v němž žádný tlak není, se nazývá vakuum. 

 

Na naší planetě působí tzv. normální barometrický tlak. Je vyvoláván gravitačním polem země, které 

přitahuje molekuly k jejímu povrchu. Na těleso v zemské atmosféře tedy působí atmosférická tlaková 

síla. Existenci atmosférického tlaku prokázal v roce 1643 Vincenzo Viviani pokusem, který navrhl 

Evangelista Torricelli. S rostoucí nadmořskou výškou atmosférický tlak klesá. 

 

 
 

Hodnota atmosférického tlaku při hladině moře: 101325 Pa = 1013,25 hPa = 1 atm ≈ 1 bar 

 

Každé měření tlaku a to i například měření tlaku v pneumatikách, se vztahuje k nějakému 

referenčnímu tlaku. Většinou bývá měření vztaženo k tlaku fyzikální atmosféry, jindy to je měření 

vzhledem k ideálnímu vakuu nebo vůči jinému referenčnímu tlaku. Při měření tlaku tedy rozlišujeme 

následující pojmy: 

 

 Absolutní tlak je tlak měřený vůči ideálnímu vakuu, absolutní tlak je roven relativnímu tlaku 

plus atmosférický tlak. 

 Relativní tlak je tlak měřený vůči atmosférickému tlaku, takže je roven rozdílu absolutního 

tlaku a atmosférického tlaku. 

 Diferenční tlak je rozdíl tlaku mezi dvěma různými body. 

 

Energie – je schopnost látky konat práci. Je to stavová veličina. 

 

Tepelná energie (teplo) je zvláštní forma energie. Je součtem neuspořádaných pohybů molekul nebo 

atomů příslušné látky (vnitřní energie) 

 

Teplota – stavová veličina vyjadřující tepelný stav látky t [°C] 
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Teplota je míra tepelné energie. Tepelná energie je dána kinetickou energií chaotického pohybu 

mikročástic hmotnosti, tj. částic atomů samotných a molekul, které konají obecně translační, vibrační 

a rotační pohyby. Neuspořádanost zařazuje tepelnou energii na nejnižší stupeň hierarchie energií, 

protože ostatní energie jsou uspořádanější. Uspořádanost se snadno mění na neuspořádanost a tedy 

všechny energie se lehce, často samovolně mění na tepelnou energii. Naopak přeměna tepelné energie 

na ostatní druhy probíhá obtížně, vyžaduje speciální zařízení. Tepelná energie vypovídá o 

momentálním stavu látky, je to tedy stavová veličina. 

 

Je nutné zohlednit absolutní nulu – používá se termodynamická teplota T [K] (0 °C = 273,15 K; 0 K = 

-273,15 °C = absolutní nula) 

 

Teplo – je přenášená tepelná energie – mírou je tepelný tok [W/m
2
]. Lidské smysly vnímají tepelný 

tok nikoli teplotu. Teplo je energie předána mezi termodynamickou soustavou a okolím. Není to 

stavová veličina. Teplo je ekvivalentní mechanické práci, a proto se pro něj jako základní jednotka 

používá joule [J]. Množství tepla, které musíme ohřívané (ochlazované) látce dodat (odebrat), závisí 

na její hmotnosti, jejím měrném teplu, rozdílu teplot, o který ji chceme ohřát (ochladit) a způsobu 

přivádění (odvádění) tepla. 

 JTcmQ   

Práce 

 

V důsledku působení tlaku plynu, kterým působí na své okolí, tj. stěny nádoby, v níž je umístěn, 

vzniká mechanická síla F


. Tato síla působí na pohyblivou stěnu nádoby o ploše S . Na stěnu tak 

působí síla o velikosti SpF  . Působením tlaku atmosféry (vzduchu) vzniká síla o velikosti Sp 0  

působící proti 

směru síly F


, takže platí: SpFF  00


 

V případě termodynamické rovnováhy (klidu 

systému, tj. stěna se nepohybuje) je síla 

kompenzována silou od okolní atmosféry, jejíž 

velikost je stejná, ale síla je opačně orientovaná, 

tj. platí: 

00 ppSpSp   

V momentě, kdy se systému (plynu) dodá malé 

množství tepla dQ , tak se zvětší tlak plynu a tím 

i působící síla na pohyblivou stěnu a jelikož nyní 

platí, že síla je větší než síla působící od 

atmosféry, dojde k posunutí pohyblivé stěny o dl , což vede ke zvětšení objemu o dlSdV   a tím 

pádem i k poklesu tlaku uvnitř nádoby (plynu) a k vytvoření nové termodynamické rovnováhy. Síla 

působící po dráze koná práci (dráhový účinek síly). Pro práci lze psát: 

 

dVpdlSpdlFdW   Práce plynu (soustavy) souvisí se změnou objemu. 

 

Výkon – je to skalární veličina a odpovídá práci vykonané za jednotku času: 

 

 WwattsJ
t

W
P  1

 

 

Mechanický výkon: Mechanický výkon je mechanická práce vykonaná za jednotku času. Stroj, který 

má větší výkon, vykoná za stejný čas více práce. Pro výpočet výkonu P během práce, při které působí 

stálá síla F působící na těleso pohybující se stálou rychlostí v, platí: 
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cos


 vF
dt

dlF

dt

dW
P  

 

V případě rotačního pohybu: 

MP  

M – moment síly, ω – úhlová rychlost ( f  2 ) 

 

Elektrický výkon: Stejnosměrný elektrický výkon se spočítá jako součin napětí a proudu, což plyne z 

toho, že změnu práce lze vyjádřit jako změnu elektrického náboje při daném napětí, tzn: 

 

tIUQUW   

Po dosazení: 

R

U
RIIU

dt

dQ
U

dt

dW
P

2
2   

 

U střídavého výkonu je výpočet složitější, protože závisí mimo velikosti napětí a proudu také na tvaru 

signálu a vzájemném fázovém posuvu napětí a proudu. Proto se do výpočtu přidává násobení členem 

cos φ ,což je tzv. účiník. 

Příklady 

 

Přepočty jednotek 

0K = -273,15° C (absolutní nula) 

0° C = 273,15K (tzn. pokud přepočítáváme ze °C na K, přičítáme hodnotu 273,15 a naopak) 

1J = 1W.s, 1kJ = 1kW.s, 1h = 3600s => 1kWh = 1.3600 = 3600kJ = 3,6MJ 

1km = 1000m, 1h = 3600s => 1m/s = 1.3600/1000 = 3,6km/h 

 

Příklad 1): 

 
 

Příklad 2): 

 
Brzděním motoru o výkonu P = 25kW se veškerá energie motoru přeměnila v teplo. Vypočítejte 

potřebné množství chladící vody za 1 minutu, je-li teplota přivedené vody t1 = 15 °C a odvedené vody 

t2 = 45 °C. 

 

 

(m = 11,94 kg.min
-1

) 

Příklad 3): 

 

Jaký je výkon motoru, jestliže je na hřídeli při n = 2000 ot./min kroutící moment M = 200 N.m? 
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Nápověda: Přepočet z ot./min na Hz (tj. ot/s). 

 

(P = 41,89 kW) 

Poznámka k příkladům: Nezapomínejte v příkladech převádět zadané jednotky, tj. km/h na m/s, 

minuty na sekundy, litry na m
3
, ot./min na Hz apod. !!! 


