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Výslednice soustavy sil – grafické 

řešení 
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1) Grafické řešení výslednice soustavy sil se společným 

působištěm 

  Dva způsoby řešení: 

 Pomocí rovnoběžníku sil 

 Pomocí silového trojúhelníku  

 

Síla je vektor a je určena: 

 působištěm 

 směrem 

 smyslem 

 velikostí  
[1]  



3 

b) Řešení výslednice sil pomocí silového trojúhelníku 

   

 Jsou dány síly (vektory) F1 a F2 . 

 Pomocí rovnoběžek přeneseme 

síly do prostoru (tam kde první síla 

skončí, začíná druhá). 

 Spojením počátku první síly a 

konce poslední vytvoříme výslednici 

sil.  

 Tuto pak přeneseme zpět do 

základního nákresu 
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a) Řešení výslednice sil pomocí rovnoběžníku 

   
 Jsou dány síly (vektory) F1 a F2 . 

 Pomocí rovnoběžek s těmito 

silami doplníme obrazec. 

 Úhlopříčka v tomto obrazci je pak 

hledaná výslednice soustavy sil 
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Při hledání výslednice soustavy několika sil o společném působišti 

postupujeme metodou postupného skládání: 
  

 Složíme sílu F1 a F2 A tím 

získáme výslednici F12. 

 Dílčí výslednici F12 pak 

složíme se sílou F3 a tím 

získáme výslednici F. 

 Tuto pak přeneseme do 

základního nákresu. 
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2) Grafické řešení výslednice soustavy sil, které nemají 

společné působiště 

   Soustavu převedeme na soustavu se společným působištěm - 

sílu posuneme po jejich nositelce (směru), až obdržíme jejich 

průsečík což je společné působiště. Tím se účinek sil nezmění. 
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3) Grafické řešení výslednice soustavy rovnoběžných sil 

   Tyto síly nemají průsečík svých směrnic, proto jejich posouváním 

nezjistíme jejich společné působiště. K řešení tedy použijeme 

opět metodu postupného rozkladu.  

[1]  
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Při řešení výslednice několika různoběžných sil postupujeme 

metodou postupného rozkládání jednotlivých sil. 
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