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Těžiště 
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Definice: 

Těžiště tělesa je bod, kterým stále prochází výslednice tíhových sil všech jeho 

hmotných bodů, ať je těleso nakloněné jakkoliv. 
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Grafické řešení těžiště čar 
 Těžiště úsečky je v její polovině. 

 Každou čáru lze rozdělit do stejné, malé úsečky a v jejích těžištích zavést síly, 

úměrné jejich délkám.  

 Výslednice těchto sil prochází těžištěm čáry.  

 Zjistíme–li výslednici do druhého směru, jejich průsečík určuje těžiště čáry. 
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 V technické praxi se často vyskytují  čáry složené z úseček a kruhových oblouků.  

 Při řešení těžiště složenou čáru je třeba rozdělit na základní čáry, u kterých je 

těžiště jednoznačné (tabulky). 

 

Například: půlkružnice, část kružnice apod.  
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Příklad: 

 Určete těžiště této čáry. 
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Grafické řešení těžiště ploch 
 Protože platí, že těžiště obdélníku je v průsečíku jeho úhlopříček, rozdělíme 

obecnou plochu na proužky o stejné šířce, které považujeme za obdélníky. 

 V jejich těžištích zavedeme síly, úměrné velikosti jejich ploch.  

 Výslednice těchto sil pak prochází těžištěm.  

 Po provedení téhož do druhého směru získáme průsečík dvou výslednic, což je 

těžiště obecné plochy. 
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 Složené plochy opět rozdělíme na obrazce, jejich těžiště lze snadno určit.  

 Takové obrazce jsou – trojúhelník, půlkruh, kruhová výseč. 
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Grafické řešení těžiště těles 
 Složená tělesa opět rozkládáme na tělesa jednoduchá, u nichž polohu těžiště 

známe (strojnické tabulky - hranol, kužel, jehlan). 

 

 V těžištích těchto základních těles pak připojíme síly úměrné jejich objemům a 

najdeme jejich výslednice ve dvou směrech, z pravidla k sobě kolmých. U 

souměrného tělesa je osa souměrnosti jednou z těžnic. 
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