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Termodynamika 1 – ideální plyn, zákony ideálního plynu, stavová rovnice, 1. věta 

termodynamiky, adiabatický děj 

Termika a molekulová fyzika se zabývá studiem vlastností látek a jejich změn souvisejících s teplotou. 

Pro popis stavů těles a látek (ve formě tuhé látky, kapalné, plynné a ve formě plazmy) a 

termodynamických dějů v termice slouží molekulová (molekulární) fyzika. Molekulová fyzika využívá 

nástroje teorie matematické pravděpodobnosti a statistiky, protože se často zabývá obrovským 

množstvím částic látky. Zkoumá látkové vlastnosti vycházející bezprostředně z jejich struktury na 

úrovni atomů a molekul. Základem molekulové fyziky je kinetická teorie látek. Molekulová fyzika se 

snaží najít vztahy mezi makroskopickým chováním látky na základě vzájemného působení a pohybu 

velkého množství částic, ze kterých se látky skládají. Molekulový pohyb (translační, rotační, vibrační) 

základních stavebních částic dané látky (molekuly, atomy) má souvislost s makroskopickým stavem 

látky, který je vnímán jako tepelný, jelikož je vyjadřován teplotou. Pohyb částic je tedy ovlivněn 

teplotou, a proto se označuje jako tepelný (termický) pohyb. 

Dělení termiky: 

 Termometrie – Zabývá se měřením teploty a používanými měřícími metodami. 

 Kalorimetrie – Zabývá se určováním tepelného obsahu (tepla) látek z makroskopického 

hlediska. 

 Kinetická teorie látek – Zabývá se vztahem mezi strukturou látky na molekulární úrovni a jejím 

tepelným chováním. 

 Termodynamika – Zabývá se zákony, kterým podléhá přeměna tepelné energie v jiné druhy 

energie (a naopak). 

 Šíření tepla (termokinetika) – Zabývá se způsoby, kterými se teplo šíří prostředím. 

Plyn = soustava velkého počtu nepatrných hmotných částic – molekul, které jsou v neustálém pohybu 

(tzv. neuspořádaný pohyb), a pomocí mechanických vlastností těchto částic (hmotnost, rychlost, 

hybnost, mechanická energie) vysvětluje termodynamické veličiny plynu (tlak, teplota, vnitřní energie, 

tepelná energie) 

Základní a zároveň nejjednodušší je aplikace kinetické teorie na tzv. ideální plyn. 

Ideální plyn je soubor velkého množství zanedbatelně malých částic – molekul, které jsou v neustálém 

pohybu a vzájemně spolu neinteragují, až na nepatrné okamžiky dokonale pružných srážek. Z této 

definice plyne, že díky limitně nulové velikosti molekul (v podstatě hmotné body) platí stavová rovnice 

v celém (nekonečném) rozsahu stavových veličin, tedy že ideální plyn nezkapalní. Pro hmotné body 

pak lze navíc zanedbat rotační pohyb molekuly a samozřejmě i energii tohoto pohybu. Toto zanedbání 

bude vyhovovat při porovnání s reálnými „jednoatomovými“ molekulami He, Ne, Ar, … a také například 

pro v plazmatu běžně se vyskytující ionizované atomy, jejichž vlastní moment setrvačnosti je jistě 

zanedbatelně malý. U větších molekul skládajících se ze dvou a více atomů pak ovšem bude nutno 

započítat i kinetickou energii rotace molekuly, případně i energii jejích kmitů. Díky nulové vzájemné 

silové interakci molekul ideálního plynu je potom také nulová potenciální energie každé molekuly, 

neboť tato energie je stanovena prací působící síly, jak je známo z mechaniky. Z toho dále plyne, že 

celková mechanická energie každé molekuly je tedy tvořena pouze její energií kinetickou, a tedy že 

vnitřní energie plynu je součet kinetických energií všech jeho molekul.  

Zákony ideálního plynu 

Zákonitosti chování plynů se zkoumají už od konce 17. století, avšak jejich úplná platnost byla určena 

až díky kinetické teorii plynů – tedy díky definici ideálního plynného tělesa, protože tyto zákony platí 
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pouze pro ideální plyn. Jedná se studium vzájemných závislostí základních stavových parametrů plynu  

– objemu, tlaku a teploty. 

Boylův – Mariottův zákon 

Vztah objemu a tlaku plynu (p0.V0 je výchozí stav, p1.V1 je koncový stav) při jeho konstantní teplotě => 

izotermická změna (t = konst.) => izotermický děj definující stlačitelnost. 

𝑝1 ∙ 𝑉1 = 𝑝0 ⋅ 𝑉0          =>    𝑝 ⋅ 𝑉 = 𝑘𝑜𝑛𝑠𝑡 

Ideální plyn nezkapalní při žádných stavových podmínkách a je dokonale stlačitelný. Pro reálný plyn 

platí pouze pro určitý rozsah stavových veličin, tj. že reálný plyn při nízkých teplotách či vysokých tlacích 

zkapalní, a navíc je tento rozsah různý pro různé plyny. Stlačitelnost je definovaná pomocí 

izotermického součinitele objemové stlačitelnosti ε. 

Guy-Lussacův zákon 

Závislost objemu plynu na teplotě při konstantním tlaku => izobarická změna (p = konst.) => izobarický 

děj definující roztažnost plynu. 

𝑉 = 𝑉0 ⋅ (1 + 𝛾 ⋅ t) … lineární závislost na teplotě 

V0 … objem při t = 0 °C 

γ … izobarický součinitel objemové roztažnosti 

t … teplota [°C] 

Protože pro ideální plyn platí 𝛾 = 1/273,15 [°𝐶−1], lze po dosazení psát: 

𝑉 = 𝑉0 ⋅ (1 +
1

273,15
𝑡) = 𝑉0 ⋅ (

273,15 + 𝑡

273,15
) = 𝑉0 ⋅

𝑇

𝑇0
    =>      

𝑉

𝑇
=

𝑉0

𝑇0
    =>      

𝑉

𝑇
= 𝑘𝑜𝑛𝑠𝑡 

Čitatel zlomku T (273,15 +t) má význam teploty a lze ho využít pro definování termodynamické teplotní 

stupnice, tedy absolutní teploty T [K]. 

Guy-Lussacův (nebo Charlesův) zákon 

Závislost tlaku plynu na teplotě při konstantním objemu => izochorická změna (V = konst.) => 

izochorický děj definující rozpínavost plynu. 

𝑝 = 𝑝0 ⋅ (1 + 𝛽 ⋅ 𝑡) … lineární závislost na teplotě 

p0 … tlak při t = 0 °C 

β … izochorický součinitel tlakové rozpínavosti 

t … teplota [°C] 

Protože pro ideální plyn platí 𝛽 = 𝛾 = 1/273,15 [°𝐶−1], lze po dosazení psát: 

𝑝 = 𝑝0 ⋅ (1 +
1

273,15
𝑡) = 𝑝0 ⋅ (

273,15 + 𝑡

273,15
) = 𝑝0

𝑇

𝑇0
    =>      

𝑝

𝑇
=

𝑝0

𝑇0
    =>      

𝑝

𝑇
= 𝑘𝑜𝑛𝑠𝑡 
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Daltonův zákon 

K zákonům ideální plynu se řadí také Daltonův zákon parciálních tlaků pro směs chemicky netečných 

plynů. Výsledný (celkový, totální) tlak plynu tvořeného směsí několika vzájemně nereagujících plynných 

složek je roven součtu všech parciálních (částečných) tlaků jednotlivých složek. Matematický zápis: 

𝑝 = 𝑝1 + 𝑝2 + ⋯ = ∑ 𝑝𝑖  

Kde p je celkový (totální) tlak plynu ve směsi a pi jsou parciální (částečné) tlaky jednotlivých složek 

směsi. Přitom parciální tlak složky směsi je definován jako tlak, který by se ve stejném objemu (a za 

stejné teploty) vytvořil tehdy, když by tento objem zaujala pouze daná složka. 

Stavová rovnice 

Pro grafický popis termodynamických dějů lze s výhodou použít tzv. p-V diagram, tedy diagram 

zachycující změnu tlaku a objemu. Jednotlivé izoděje získané pomocí zákonů ideálního plynu se zakreslí 

do p-V diagramu, čímž lze získat izotermu – křivku spojující body o stejné teplotě, izobaru – křivku 

spojující body stejného tlaku a izochoru – křivku spojující body stejného objemu. 

 

Pro získání stavové rovnice se v p-V diagramu zobrazí izobarický a izotermický děj následovně: 

1) p = konst. => teplota plynu vzroste z T0 -> T a objem 

plynu vzroste z V0 -> X, platí: 
𝑉0

𝑇0
=

𝑋

𝑇
    =>      𝑋 = 𝑇 ⋅

𝑉0

𝑇0
 

 

2) T = konst. => tlak plynu vzroste z p0 -> p a objem se 

sníží z X -> V, platí: 

𝑝0 ⋅ 𝑋 = 𝑝 ⋅ 𝑉    =>      𝑋 = 𝑉 ⋅
𝑝

𝑝0
 

Znázorněním izobarického a izotermického děje v p-V diagramu a porovnáním vyjádřených hodnot X 

získáme vztah představující stavovou rovnici ideálního plynu: 

𝑇 ⋅
𝑉0

𝑇0
= 𝑉 ⋅

𝑝

𝑝0
    =>      

𝑝0 ⋅ 𝑉0

𝑇0
=

𝑝 ⋅ 𝑉

𝑇
    =>      

𝑝 ⋅ 𝑉

𝑇
= 𝑘𝑜𝑛𝑠𝑡 
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Stavovou rovnici tak můžeme vyjádřit ve 

tvaru popisujícím přechod ze stavu 1 (p1, V1, 

T1) do stavu 2 (p2, V2, T2): 

𝑝1 ⋅ 𝑉1

𝑇1
=

𝑝2 ⋅ 𝑉2

𝑇2
 

V poslední rovnici skrytě vystupuje další 

stavová veličina, konkrétně v objemu plynu. 

Na rozdíl od tlaku a teploty plynu je tento 

objem závislý na „množství“ sledovaného 

plynu, které lze vyjádřit stejně jako množství jakékoliv jiné hmoty – pomocí hmotnosti v kilogramech. 

V termodynamice se však pro určení množství (jakékoliv) látky používá fyzikální veličina látkové 

množství n v jednotkách mol (základní jednotka soustavy SI). 

1 mol = množství látky, které obsahuje stejný počet částic jako je atomů ve 12 g izotopu 𝐶6
12 . 12 g 

izotopu 𝐶6
12  obsahuje cca 6,022.1023 atomů => zavádí se Avogadrova konstanta NA = 6,022.1023 

částic/mol. Látkové množství se tedy definuje jako (kde N je počet částic v systému): 

𝑛 =
𝑁

𝑁𝐴
 

Látkové množství lze na hmotnost převést pomocí molární hmotnosti Mmol (tj. hmotnost 1 molu): 

𝑀𝑚𝑜𝑙 =
𝑚

𝑛
 

Molární hmotnost pro každou látku lze snadno určit z tabelovaných hodnot. V případě atomární látky 

(tj. chemicky čisté látky složené pouze z atomu) platí Mmol = Ar. Ar [-] je relativní atomová hmotnost 

uvedená v periodické tabulce prvků. Molární hmotnost pro libovolnou látku pak získáme vynásobením 

relativní atomové hmotnosti molární hmotovou konstantou Mu = 1 g/mol. 

Jestliže je sledovanou látkou ideální plyn, potom je možné určit jeho molární objem Vmol, tj. objem 

jednoho molu. Vzhledem k vlastnostem plynů je tento objem samozřejmě závislý na tlaku a teplotě. 

Jestliže se plyn nachází v tzv. normálních podmínkách (p0 = 1,01325.105 Pa, T0 = 273,15 K), pak podle 

Avogadrova zákona (stejné objemy všech plynů obsahují za stejného tlaku a teploty vždy stejný počet 

molekul) má molární objem za normálních podmínek velikost Vmol = 22,414 l/mol. 

Látkové množství plynu se tak dle potřeby může vyjádřit pomocí počtu částic N, tak i pomocí jeho 

hmotnosti m, nebo objemu V0 za normálních podmínek: 

𝑛 =
𝑁

𝑁𝐴
=

𝑚

𝑀𝑚𝑜𝑙
=

𝑉0

𝑉𝑚𝑜𝑙
          𝑉0 = 𝑛 ⋅ 𝑉𝑚𝑜𝑙 

Získaná kompletní trojice stavových veličin pro normální podmínky (tlak, teplota, objem) se pak dosadí 

(v jednotkách SI) do stavové rovnice ideálního plynu: 

𝑝 ⋅ 𝑉

𝑇
=

𝑝0 ⋅ 𝑉0

𝑇0
=

1,01325 ⋅ 105[𝑃𝑎] ⋅ 𝑛 ⋅ 22,414 ⋅ 10−3[𝑚3]

273,15[𝐾]
 

Číselná kombinace na pravé straně se označuje jako molární (univerzální) plynová konstanta R: 

𝑅 =
1,01325 ⋅ 105 ⋅ 22,414 ⋅ 10−3

273,15
≅ 8,314 [𝐽 ⋅ 𝐾−1 ⋅ 𝑚𝑜𝑙−1] 
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Po přepsání dostáváme nejdokonalejší tvar (platný pro všechny 4 stavové veličiny) stavové rovnice pro 

n látkové množství: 

𝑝 ⋅ 𝑉

𝑇
= 𝑛 ⋅ 𝑅    =>      𝑝 ⋅ 𝑉 = 𝑛 ⋅ 𝑅 ⋅ 𝑇 

Z posledního tvaru stavové rovnice je patrné, že za dané teploty je součin p.V přímo úměrný množství 

plynu. Proto se tento součin s výhodou využívá například pro stanovení množství proudícího plynu. 

Upravuje-li se nadále poslední tvar stavové rovnice (dosazení za látkové množství vyjádřeného počtem 

částic): 

𝑝 ⋅ 𝑉 = 𝑛 ⋅ 𝑅 ⋅ 𝑇    =>      𝑝 ⋅ 𝑉 =
𝑁

𝑁𝐴
⋅ 𝑅 ⋅ 𝑇    =>      𝑝 ⋅ 𝑉 = 𝑁 ⋅ 𝑘 ⋅ 𝑇 

 

Během úpravy byla využita definice Boltzmannovy konstanty k: 

𝑘 =
𝑅

𝑁𝐴
≅ 1,38 ⋅ 10−23 [𝐽 ⋅ 𝐾−1] 

Vydělením posledního tvaru stavové rovnice objemem V, získáme stavovou rovnice ideálního plynu v 

nejjednodušším tvaru: 

𝑝 = 𝜈 ⋅ 𝑘 ⋅ 𝑇 

Kde 𝜈 = 𝑁/𝑉 je objemová koncentrace částic (molekul) plynu (= počet částic v jednotce objemu). Při 

konstantní teplotě je tedy tlak přímo úměrný koncentraci => S rostoucím tlakem roste i koncentrace 

molekul, tj. roste jejich počet v neměnné jednotce objemu => při zvyšování tlaku klesají vzdálenosti 

mezi molekulami! 

1. věta termodynamiky 

Již víme, že látka při vyšší teplotě obsahuje částice (atomy, molekuly) pohybující se většími rychlostmi 

(tj. látka má větší vnitřní energii) než látka o nižší teplotě, v níž se částice pohybují pomaleji, tj. látka 

má nižší vnitřní energii. Z toho plyne, že dodáme-li/odebereme-li plynu (termodynamické soustavě) 

určité množství tepla, zvýší/sníží se jeho vnitřní energie o stejnou hodnotu. Z definice práce navíc víme, 

že s dodáním určitého množství tepla termodynamické soustavě částice plynu narážejí na pohyblivou 

stěnu nádoby (tj. plyn působí tlakem) a předávají ji část své kinetické energie (plyn koná práci), čímž se 

částice plynu zpomalují, tj. klesá vnitřní energie plynu o stejnou hodnotu. Naopak při dodávání práce 

(stlačování plynu) se částice plynu urychlí, tj. zvýší se vnitřní energie plynu o stejnou hodnotu. 

Z výše uvedeného vyplývá, že teplo i práce ovlivňují vnitřní energii soustavy (plynu). Vztah mezi 

předaným teplem, vykonanou/dodanou prací a vnitřní energií popisuje 1. věta termodynamická. 

Matematický zápis 1. věty termodynamické v diferenciálním tvaru: 

𝑑𝑈 = 𝑑𝑄 − 𝑑𝐴 

Takto zapsanou 1. větu termodynamickou lze zformulovat následovně. Dodané teplo dQ zvyšuje vnitřní 

energii plynu (soustavy) o stejnou hodnotu a naopak práce plynu vykonaná dA vnitřní energii o stejnou 

hodnotu snižuje. 1. věta termodynamická tak vlastně představuje zákon zachování energie 

termodynamické soustavy (plynu)! 
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Provedeme-li integraci diferenciálního tvaru 1. věty termodynamické, tj. spočteme-li přechod systému 

ze stavu 1 (n, p1, V1, T1) do stavu 2 (n, p2, V2, T2), dostaneme integrální tvar 1. věty termodynamické: 

∫ 𝑑𝑈 = ∫ 𝑑𝑄

2

1

− ∫ 𝑑𝐴

2

1

2

1

    =>      Δ𝑈 = 𝑄 − 𝐴 

Na 1. větu termodynamickou lze rovněž pohlížet z hlediska okolí soustavy, uvědomíme-li si, že záporná 

práce (-A nebo -dA) vlastně představuje práci konanou okolím termodynamické soustavy. Tedy, že 

změna vnitřní energie plynu (soustavy) je rovna celkovému dodanému teplu a práci vykonané okolím 

soustavy: 

Δ𝑈 = 𝑄 + (−𝐴) 

Další možné zápisy 1. věty termodynamické: 

 Dodané teplo se spotřebovává na zvýšení vnitřní energie soustavy (plynu) a na práci soustavou 

(plynem) vykonanou: 

𝑄 = Δ𝑈 + 𝐴 

 Termodynamická soustava koná práci buď přeměnou dodaného tepla, nebo na úkor své vnitřní 

energie (technicky nejvýznamnější zápis): 

𝐴 = 𝑄 − Δ𝑈 

Zobecnění: Termodynamická soustava může konat mechanickou práci pouze přeměnou z jiných 

forem energie => není možné sestrojit perpetuum mobile 1. druhu, tedy stroj, který by konal práci, 

aniž by spotřebovával ekvivalentní množství jiné energie. 

Adiabatický děj 

V tepelných cyklech se vyskytuje kromě izodějů také termodynamický děj, který se nazývá adiabatický. 

Jedná se o tepelně izolovaný termodynamický systém, tj. plyn si nevyměňuje teplo se svým okolím. 

Nedochází tedy k výměně tepla (dQ = 0), a proto lze říct, že v případě adiabatického děje koná systém 

práci na úkor své vnitřní energie. V případě adiabatického děje se však mění teplota, objem i tlak, tudíž 

je pro získání rovnice adiabaty nutné vyjít z obecné formulace stavové rovnice pro přechod ze stavu 1 

do stavu 2: 

𝑝1 ⋅ 𝑉1

𝑇1
=

𝑝2 ⋅ 𝑉2

𝑇2
 

V obecném tvaru stavové rovnice ideálního plynu pro přechod ze stavu 1 do stavu 2 však není možné 

adiabatický děj zobrazit v p-V diagramu, čili je nutné odvodit vhodný tvar příslušné stavové rovnice. 
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Odvození vychází ze zápisu 1. věty termodynamické pro adiabatický děj (𝑑𝐴 = −𝑑𝑈) a z definice práce 

a vnitřní energie pomocí kinetické teorie látek, což přesahuje rozsah tohoto kurzu. Spokojíme se tedy 

s faktem, že odvozením dostáváme hledanou rovnici, která se označuje jako Poissonova rovnice 

adiabatického děje: 

𝑝1 ⋅ 𝑉1
𝜅 = 𝑝2 ⋅ 𝑉2

𝜅 

Zobecněním (známe-li např. výchozí 

stav) se získá rovnice adiabaty, tj. křivka 

znázorňující adiabatický děj v p-V 

diagramu: 

𝑝 ⋅ 𝑉𝜅 = 𝑘𝑜𝑛𝑠𝑡 

Adiabata je strmější, tj. klesá rychleji než 

izoterma, protože platí: 𝜅 = 𝑐𝑝 𝑐𝑉⁄    ∧

   𝑐𝑝 > 𝑐𝑉   =>  𝜅 > 1 

Adiabatickým dějem (procesem) lze 

popsat i rychlé termodynamické procesy v neizolovaných soustavách, neboť soustava (plyn) si nestačí 

efektivně vyměňovat tepelnou energii (teplo) se svým okolím. Čím je tedy proces rychlejší, tím více se 

přibližuje adiabatickému ději (ale tím více se odchyluje od kvazistacionárnosti, tedy také od vratnosti a 

od platnosti stavové rovnice). 

Tepelná kapacita 

Tepelná kapacita (ve starší literatuře též měrné teplo nebo specifické teplo) je množství tepla 
potřebného k ohřátí 1 kilogramu látky o 1 teplotní stupeň (1 kelvin nebo 1 stupeň Celsia). Měrná 
tepelná kapacita je mírně teplotně závislá, proto je nutné u přesnějších hodnot uvádět, k jaké teplotě 
látky se vztahuje. 

Je třeba rovněž rozlišovat, vůči které jednotce „množství“ hmoty je tepelná kapacita vztažena. Je tak 
možné definovat: 

 Měrnou tepelnou kapacitu jednotkové hmotnosti látky (v SI 1 kg). Bývá označováno malým „c“. 

 Molární tepelnou kapacitu jednotkového látkového množství (v SI 1 mol). Označováno velkým „C“. 

U plynů se rozlišuje tepelná kapacita definovaná při stálém tlaku, která se označuje cp (Cp) a tepelná 
kapacita při stálém objemu, která se označuje cV (CV).  

Vztah mezi těmito tepelnými kapacitami udává Poissonova konstanta a Mayerův vztah. 

Vp CRC   … Mayerův vztah (uvažujeme molární veličiny) 

Vp crc   … Mayerův vztah (uvažujeme měrné veličiny) 

R … molární (univerzální) plynová konstanta = 8,314 J.K-1.mol-1 

r … měrná (specifická) plynová konstanta (liší se pro každý plyn, pro vzduch 287 J.kg-1.K-1) 

1>c> V   p

V

p
c

c

c
 … κ = Poissonova konstanta 

V případě molárních tepelných kapacit je Poissonova konstanta definována naprosto identicky. 
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2. cvičení 

 
Tepelný stroj 

Z definice práce plynu a 1. věty termodynamiky vyplývá možnost konstrukce tzv. tepelného stroje, tj. 

zařízení, které umožnuje přeměnu dodávané tepelné energie (tepla) na mechanickou práci. Jde navíc 

o periodicky (cyklicky) pracující zařízení, tj. využívá uzavřený (kruhový) termodynamický proces 

(cyklus). Pro uzavřený (kruhový) termodynamický proces by z 1. věty termodynamiky platilo A = Q, tedy 

že by se veškeré dodané teplo přeměnilo na mechanickou práci, neboli 100 % účinnost. 

V praxi se však při konstrukci parních strojů ukázalo, že tepelná účinnost těchto zařízení je mnohem 

menší, tedy se zdá, jako by něco bránilo efektivní přeměně tepla na mechanickou práci. Vysvětlení 

dodala 2. věta termodynamiky, která doplňuje 1. větu termodynamiky o dodatečné podmínky nutné 

pro realizaci termodynamických procesů. Některé termodynamické procesy, které splňují 1. větu 

termodynamiky nejde v praxi realizovat (jsou to zejména vratné procesy přirozených 

termodynamických dějů). Tepelný stroj a 2. věta termodynamiky bude tématem 3. cvičení. 

 

Příklady 

1. Zjistěte, kolik molekul obsahuje 1 cm3 libovolného plynu za normálních podmínek. [2.1019 molekul] 

 

2. V nádobě s vnitřním objemem 8,3 m3 je vodík H2 s hmotností 200 g a teplotou 27 °C. Určete jeho 

tlak. [30 kPa] 

 

3. Pára je napuštěna do válce parního stroje při stálém tlaku 3 MPa. Zdvih pístu je 0,3 m a příslušná 

změna objemu je 9.10-3 m3. Jakou práci vykoná pára při jednom zdvihu? Jakou tlakovou silou působí 

pára na píst? [90 kN] 

 


