
HUSTOTA 
Často slyšíme věty: 

•Led je lehčí než voda 

•Železo je těžší než peří 

Má však železná jehla větší hmotnost 

než peří v peřině? 



NEMÁ 

Protože hustota je fyzikální veličina a každá fyzikální 

veličina má nějakou číselnou hodnotu. 

Tato číselná hodnota určuje dva číselné údaje: 

1. jaký objem látky srovnáváme 

2. jakou hmotnost má tento objem látky 

Hustota látky je odvozená fyzikální veličina. 

Rovná se podílu hmotnosti tělesa a jeho objemu. 

Každý ví, co je to podíl? No přece když se dělí 

hmotnost tělesa jeho objemem!  To si tedy 

započítáme! A kdo ještě neumí počítat objem, 

tak má problém. 

DEFINICE 



HUSTOTA: 

Hmotnost                    kg 

   Objem                      m3 

Označení hustoty: řeckým písmenem:    ρ  /ró/ 

                        kg 

Jednotka:   m3       kilogram na metr krychlový 

Měření:   pomocí hustoměrů 

Výpočet: ρ = m                    

                   V 
Hustotu tělesa vypočítáme tak, že hmotnost tělesa dělíme 

jeho objemem. 

Pozor

! 
důležit

é 

Na vodě plavou tělesa z látek, jejichž hustota je menší, než hustota 

vody.Potápějí se tělesa, jejichž hustota je větší, než hustota vody. 

Slaná voda má větší hustotu než sladká voda, proto ponor lodí ve 

slané vodě je menší než ve sladké. (pokus s vajíčkem). 

PROČ? 



Urči pomocí tabulky co plave vodě a co ne: 

H 



Proč některé předměty plavou? 

Kousek korku plave ve vodě, ale kousek stejného velikého železa 

se potopí. Oba tyto předměty vytlačí stejný objem vody, 

protože mají stejnou velikost.  V čem bude tedy rozdíl? 

Korek plave proto, že stejné objem korku, je 

mnohem lehčí, než stejný objem železa,. 

Má menší hustotu než voda, protože 

vztlaková síla vody ho nadnáší. 

No přece v  

jejich 
hmotnosti 

Ponorky mohou měnit svou hustotu, když 

naplní své nádrže na zátěž vzduchem, pak 

plavou. Když je naplní vodou, potopí se. 



V tomto moři se neutopíte. voda v něm je podstatně těžší než obyčejná 

voda mořská. V tak těžké kapalině není možné se utopit; hmotnost 

našeho těla je totiž znatelně menší než hmotnost stejného objemu 

velmi slané vody a proto podle Archimédova zákona nemůže se člověk 

v Mrtvém moři potopit. Takové moře je na zemi známé lidstvu již od 

pradávných dob. Je to proslulé Mrtvé moře v Izraeli. Jeho voda je 

neobyčejně slaná, takže v ní nemůže žit žádný živý organizmu. Obsah 

soli je zde 27 %, oproti jiným mořím, kde dosahuje max. 2-3 %. 

Dohromady se množství soli v tomto moři odhaduje na 40 milionů tun.  

Čím je to způsobeno? 
Horké a suché podnebí 

způsobuje, že se voda z 

povrchu moře silně 

vypařuje. Tak se ovšem 

dostává do ovzduší jen čistá 

voda, zatímco soli zůstávají 

v moři, a tím slanost vody 

stoupá.  



Jak to, že železná loď plave? 

Vyrábí se z hliníku,  který má nejnižší hustotu 

Voda nadnáší, nadlehčuje 



Máme 3 krychle stejného objemu a 

víme jen, že jedna je ze dřeva, druhá z 

oceli, třetí z olova. Jak poznáme, z 

kterého materiálu každá krychle je? 

Dva válce mají stejnou hmotnost. 

Jeden je dřevěný,  druhý železný. 

Podle čeho poznáte, které je který?  



Příklad 1: 

Plná kovová figurka vojáka má objem 17 cm
3
 a hmotnost 46 g.  

Z jakého je kovu? 



Příklad 2: 

Zlatý prsten má objem 1,5 cm3. Jeho hmotnost je 29 g. Je 

vyroben z ryzího zlata nebo ze slitiny zlata se stříbrem? 


