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Mechanika tuhého tělesa 

 

I. Doplňte v textu chybějící slova. 

 

1. Tuhé těleso je ideální těleso, jehož …..………. a …..………. se působením libovolně 

velkých sil nemění. 

2. Tuhé těleso může konat dva druhy pohybu: posuvný pohyb neboli ………..…., otáčivý 

pohyb neboli …..……….. 

3. Otáčivý účinek několika sil působících na tuhé těleso se ruší, je-li součet momentů těchto 

sil …..……….. 

4. Otáčivý účinek na těleso má také ……..……. sil. 

5. Síly jako vektory můžeme ……..……. a …..……….. 

6. ……..……. tělesa je působiště výslednice všech tíhových sil působících na jednotlivé 

hmotné body tělesa. 

7. Těžiště stejnorodých a pravidelných těles je v jejich geometrickém ……..…….. 

8. Existují tři případy rovnovážné polohy těles: poloha …..………. (stabilní), ……..……. 

(labilní), …..………. (indiferentní). 

9. U těles ve stále rovnovážné poloze zjišťujeme jejich ……..…….. 

10. Stabilitu těles měříme mechanickou ……..……., kterou musíme vykonat při přemístění 

tělesa z polohy stále do polohy vratké. 

 

 

II. Doplňte následující tabulku správnými údaji. 

 

VELIČINA ZNAČKA JEDNOTKA 

moment dvojice sil   

 M  

 d  

  N 
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III. Rozhodněte o každém z následujících tvrzení, zda je pravdivé (ANO),  

či nikoli (NE).  

 

1. Moment dvojice sil se rovná součtu ramene dvojice sil a jedné síly. 

2. Při posuvném pohybu je každá přímka spojená s tělesem stále rovnoběžná s původní 

polohou. 

3. Při posuvném pohybu mají všechny body těles stejnou rychlost a opisují různé trajektorie. 

4. Při otáčivém pohybu mají různé body tělesa různou rychlost podle toho, v jaké 

vzdálenosti leží od osy otáčení. 

5. Moment síly vzhledem k ose otáčení se rovná součinu ramene síly a velikosti síly. 

6. Působí-li dvě síly F1, F2 stejným směrem, pak výslednice sil F má velikost F = F1 + F2. 

7. Skládat síly znamená nahradit je dvěma nebo více silami o stejném pohybovém účinku na 

těleso. 

8. Ve stálé rovnovážné poloze je těžiště tělesa v nejvyšší možné poloze a těleso má největší 

potenciální tíhovou energii. 

9. Volnou rovnovážnou polohu má těleso, které po vychýlení zůstává v jakékoli nové 

poloze. 

10. Stabilita tělesa je tím větší, čím je těleso těžší, čím níže má těžiště a čím je větší je 

vzdálenost svislé těžnice od hrany překlápění. 

 

Řešení: 

 ANO NE 

1.    

2.    

3.    

4.    

5.    

6.    

7.    

8.    

9.    

10.    
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ŘEŠENÍ – Mechanika tuhého tělesa 

 

I. Doplňte v textu chybějící slova. 

 

1. Tuhé těleso je ideální těleso, jehož tvar a objem se působením libovolně velkých sil 

nemění. 

2. Tuhé těleso může konat dva druhy pohybu: posuvný pohyb neboli translaci, otáčivý 

pohyb neboli rotaci. 

3. Otáčivý účinek několika sil působících na tuhé těleso se ruší, je-li součet momentů těchto 

sil nulový. 

4. Otáčivý účinek na těleso má také dvojice sil. 

5. Síly jako vektory můžeme skládat a rozkládat. 

6. Těžiště tělesa je působiště výslednice všech tíhových sil působících na jednotlivé hmotné 

body tělesa. 

7. Těžiště stejnorodých a pravidelných těles je v jejich geometrickém středu. 

8. Existují tři případy rovnovážné polohy těles: poloha stálá (stabilní), vratká (labilní), volná 

(indiferentní). 

9. U těles ve stále rovnovážné poloze zjišťujeme jejich stabilitu. 

10. Stabilitu těles měříme mechanickou prací, kterou musíme vykonat při přemístění tělesa 

z polohy stále do polohy vratké. 

 

 

II. Doplňte následující tabulku správnými údaji. 

 

VELIČINA ZNAČKA JEDNOTKA 

moment dvojice sil D N
. 
m 

moment síly M N
. 
m 

rameno síly d m 

síla F N 
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III. Rozhodněte o každém z následujících tvrzení, zda je pravdivé (ANO),  

či nikoli (NE).  

 

1. Moment dvojice sil se rovná součtu ramene dvojice sil a jedné síly. 

2. Při posuvném pohybu je každá přímka spojená s tělesem stále rovnoběžná s původní 

polohou. 

3. Při posuvném pohybu mají všechny body těles stejnou rychlost a opisují různé trajektorie. 

4. Při otáčivém pohybu mají různé body tělesa různou rychlost podle toho, v jaké 

vzdálenosti leží od osy otáčení. 

5. Moment síly vzhledem k ose otáčení se rovná součinu ramene síly a velikosti síly. 

6. Působí-li dvě síly F1, F2 stejným směrem, pak výslednice sil F má velikost F = F1 + F2. 

7. Skládat síly znamená nahradit je dvěma nebo více silami o stejném pohybovém účinku na 

těleso. 

8. Ve stálé rovnovážné poloze je těžiště tělesa v nejvyšší možné poloze a těleso má největší 

potenciální tíhovou energii. 

9. Volnou rovnovážnou polohu má těleso, které po vychýlení zůstává v jakékoli nové 

poloze. 

10. Stabilita tělesa je tím větší, čím je těleso těžší, čím níže má těžiště a čím je větší je 

vzdálenost svislé těžnice od hrany překlápění. 

 

Řešení: 

 ANO NE 

1.   X 

2.  X  

3.   X 

4.  X  

5.  X  

6.  X  

7.   X 

8.   X 

9.  X  

10.  X  
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