
 

Páka - výpočty rovnováhy na páce, výpočet momentu síly, 

rovnováha momentů sil 

Teoretická část: 

Páka je jednoduchý stroj, ve fyzice velmi důležitý pojem pro působí síly či celé skupiny sil. 

Ve své podstatě hovoříme o třech částech páky: 

ose otáčení, délce ramene síly a působící síle.  

V praxi se nejčastěji využívá pro zmenšení síly. Princip a matematika je postavena na 

základě tzv. momentu síly. Platí, že velikosti síly a délky ramene jsou nepřímo úměrné.  

Tedy matematicky: 

M = F . a      Jednotky: M (N.m), F (N), a (m) 

Lze říci: Čím delší je rameno síly, tím potřebujete menší působící sílu a naopak (v 

obecnějších případech může na páku působit i více sil). 

V praxi může mít páka různé tvary – páčidlo, kleště, klika, volant nebo i v kladce či kole 

na hřídeli. 

Klasifikaci lze provést podle: 

1) umístění ramen páky vzhledem k ose otáčení: 

a) dvojzvratné – ramena jsou umístěna na protilehlých stranách od osy otáčení (např. 

houpačka s dvěma chlapci), tj. dvě působící síly 

b) jednozvratné – obě ramena jsou na téže straně od osy otáčení, působící síly jsou 

v ose (otvírák  láhví, louskáček, drtič česneku, štípadlo či nůžky na nehty.  

2)  délky ramen: 

a) rovnoramenné  

b) nerovnoramenné  

c) s proměnou délkou ramen 

Podmínka rovnováhy na páce, tzv. podmínka momentů síly: 

Páka je v rovnováze, tehdy jeli výsledný moment sil působících na páku je nulový. 

Jednoduše to lze vyjádřit na základě rovnosti momentů sil: 

F1 . a1 = F2 . a2 

 

 

Praktická část: 

1. Co je to páka? 

2. Napiš, jaké druhy páky znáš. 

3. Napiš součásti páky a uveď příklady využívané v praktickém životě. 

4. Jak vypočítáš moment síly? 

 

 



 

5. Doplň tabulku v chybějících místech správnými údaji: 

 

F (N) 200 50 400 500   

a (m) 0,01 2,4   0,4 1 

M (N.m)   300 100 0,1 0,08 

 

6. Doplň správné jednotky: 

Síla ………………………………. 

Délka ramene síly………………… 

Moment síly………………………. 

7. Zaznamenej do obrázku osu otáčení a působící síly tak, aby kleště fungovaly: 

 
 

8. Napiš podmínku rovnováhy na páce, tzv. rovnosti momentů sil. 

9. Doplň tabulku, tak aby platila podmínka rovnováhy: 

 

F1(N) 40 55  25 

a1(m) 0,2 1 0,02  

F2(N) 80  20 50 

a2(m)  0,5 1 2 

 

10. Rozděl prkno o délce 5m tak, aby platila rovnováha momentů sil. Víš, že na jednom 

konci sedí Tonda o hmotnosti 30 kg, na druhém Petr o hmotnosti 20 kg. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Výsledky: 

 

1. Jednoduchý stroj, založený na působíce síle, složený ze tří částí: osa, délka ramene, 

působící síle 

2. Viz teoretická část 

3. osa, délka ramene, působící síle 

4. M=F.a 

5. 2N.m, 120N.m, 0,75 m, 0,2 m, 0,25N, 0,08N 

6. N, m, N.m 

7. Zaznamenám osou otáčení kleští, místa kde působím silou, čili svírám kleště 

8. M1=M2 

9. 0,1m, 110N, 1000N, 4m 

10. Rozdělím prkno tak, aby osa otáčení byla rozdělena na část 2m a 3m, přičemž na 

konci kratší části bude sedět Tonda (300N) na druhé delší pak Petr (200N) 

 

Zdroje: 

 

Vlastní 



 
Páka je těleso otáčivé kolem své osy, nap
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Páka je v rovnovážné poloze, jestliže se otá
straně rovnají. 
 
Otáčivé účinky síly závisí na momentu síly
síly F a ramene síly a. 
 
Značí se: M  
Jednotka: Nm 
 
Výpočet: M = F . a 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pákou si můžeme ulehčit práci tím, že m
vykonaná práce však zůstává stejná.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Pracovní list - PÁKA 

ivé kolem své osy, např. dětská houpačka, otvírák na lahve

rovnovážné poloze, jestliže se otáčivé účinky síly, které na ni působí na levé i pravé 

momentu síly. Velikost momentu síly je roven

it práci tím, že můžeme působit menší silou na delším rameni, 
stává stejná. 

 

ka, otvírák na lahve, nůžky atd. 

ůsobí na levé i pravé 

. Velikost momentu síly je roven součinu velikosti 

sobit menší silou na delším rameni, 



Př. 1 
Petr a Simona se chtějí houpat. Petr 
vzdálenosti 2m od osy otáčení. Do jaké vzdálenost od osy otá
hmotnosti 49kg?  
Petr:   Simona:
m2 = 38 kg  m1 = 49 kg
a2 = 2m  a1 = ? (m)
F2 = m2 . g  F1 = m1 

M2 = F2 . a2  M1 = F1

                    M1 = M2 
 
Simona:   Petr:
F1 = m1 . g   F
F1 = 49 . 10   F
F1 = 490 N   F
     
            M1 = M2 
    F1 . a1 = F2 . a2 
                     490 . a1 = 380 . 2 
                     490 . a1 = 760 

                              a1 = 760 / 490
                              a1 = 1,55m 
 
Simona si musí na houpačce sednout do vzdálenosti 1,55m.
 
Př. 2 
Jakou silou musíme působit na držadla kotou
osy kola kámen o hmotnosti 40kg 
m = 40 kg 
F1 = m . g   F
a1 = 30 cm = 0,3 m  F
a2 = 90 cm = 0,9 m  F
F2 = ? (N) 
M1 = F1 . a1 
M2 = F2 . a2 
 
 

M1 = M2 
       F1 . a1 = F2 . a2 
   400 . 0,3 = F2 . 0,9 
           120 = F2 . 0,9 
             F2 = 120 / 0,9 
             F2 = 133,3 N 
 
Na držadla kotouče musíme pů

jí houpat. Petr o hmotnosti 38kg si sedl na pravou stranu houpa
čení. Do jaké vzdálenost od osy otáčení si musí sednout Simona o 

Simona:  
= 49 kg 

= ? (m) 
 . g 

1 . a1 

Petr: 
F2 = m2 . g 
F2 = 38 . 10 
F2 = 380 N 
   

 
 

= 760 / 490 
 

čce sednout do vzdálenosti 1,55m. 

sobit na držadla kotouče, jestliže na korbě je ve vzdálenosti 3
osy kola kámen o hmotnosti 40kg a držadla jsou ve vzdálenosti 90 cm od osy kola?

F1 = m . g 
F1 = 40 . 10 
F1 = 400 N 

e musíme působit silou 133,3 N.  

 

kg si sedl na pravou stranu houpačky do 
ení si musí sednout Simona o 

 je ve vzdálenosti 30 cm od 
0 cm od osy kola? 



Př. 3 
Jaká síla působí na ořech v louská
louskáčku a ruka působí ve vzdálenosti 15 cm
 
F1 = ? (N) 
F2 = 40 N 
a1 = 3 cm = 0,03 m 
a2 = 15 cm = 0,15 m 
M1 = F1 . a1   
M2 = F2 . a2 
 
 

M1 = M2 
                   F1 . a1  = F2 . a2 
               F1 . 0,03 = 40 . 0,15 
               F1 . 0,03 = 6 
                         F1 = 6 / 0,03 
                         F1 = 200 N 
 
Na ořech v louskáčku bude působit síla 200 N.
 
Př. 4 
Houpačku tvoří prkno dlouhé 3 m, podep
hmotnosti 20 kg. Jakou hmotnost má druhý chlapec, když si sedl do vzdálenosti 1,2 m od osy 
otáčení a houpačka je ve vodorovné rovnovážné poloze?
a = 3m 
m1 = 20 kg 
a1 = 1,5 m 
F1 = ? (N) 
m2 = ? (kg) 
a2 = 1,2 m 
F2 = ? (N) 
 
 M1 = M2 
 F1 . a1 = F2 . a
 m1 . g . a1 = m2 . g . a
 20 . 10 . 1,5 = m2 . 10 . 1,2
 300 = m2 . 12
 m2 = 300 
 m2 = 25 kg
 
Druhý chlapec má hmotnost 25 kg.
 
 
 

louskáčku, jestliže ořech je ve vzdálenosti 3 cm od kloubu 
sobí ve vzdálenosti 15 cm silou 40 N. 

 

ku bude působit síla 200 N. 

í prkno dlouhé 3 m, podepřené uprostřed. Na konci jedné strany 
hmotnosti 20 kg. Jakou hmotnost má druhý chlapec, když si sedl do vzdálenosti 1,2 m od osy 

ka je ve vodorovné rovnovážné poloze? 

 
. a2 
. g . a2 
. 10 . 1,2 
. 12 
 : 12 

kg 

Druhý chlapec má hmotnost 25 kg. 

 

ech je ve vzdálenosti 3 cm od kloubu 

jedné strany sedí chlapec o 
hmotnosti 20 kg. Jakou hmotnost má druhý chlapec, když si sedl do vzdálenosti 1,2 m od osy 



Př. 5 
Kámen o hmotnosti 60 kg je zvedán 
cm. Délka páky je 1 m. Urči sí
délka páky: x = a + b = 1 m 
m1 = 60 kg 
F1 = G = m1 . g = 60 . 10 = 600 N
a = 20 cm = 0,2 m 
b = x – a = 1 – 20 = 80 cm = 0,8 m
F2 = ? (N) 
 
 
 M1 = M2 
 F1 . a = F2 . b
 600 . 0,2 = F2 . 0,8
 120 = F2 . 0,8
 F2 = 150 N
 
Ruka působí na konec páky silou 150 N.
 
Př. 6 
Na tyč délky 2m působí na koncích síla 8 N a 12 N. Kde musí být ty
páka v rovnovážné poloze? 
Délka páky: x = 2 m 
F1 = 8N 
a1 = ? m 
F2 = 12 N  
a2 = ? m 
a1 = x – a2 
 
 M1 = M2 
 F1 . a1 = F2 . a
 8 . a1 = 12 . a
 8 . (x – a2) = 12 . a
 8 . (2 – a2) = 12 . a
 16 – 8.a2 = 12.a
 16 = 20.a
 a2 = 0,8 m
 
a1 = x – a2 
a1 = 2 – 0,8 
a1 = 1,2 m 
 
Tyč musí být podepřena ve vzdálenosti 1,2 m od místa, kde p
kde působí síla 12 N.  

je zvedán pákou. Vzdálenost od opěrného bodu ke 
či sílu, kterou působí ruka na konec páky. 

. g = 60 . 10 = 600 N 

20 = 80 cm = 0,8 m 

 
. b 
. 0,8 
. 0,8 

= 150 N 

silou 150 N. 

sobí na koncích síla 8 N a 12 N. Kde musí být tyč podepř

 
. a2 

= 12 . a2 

= 12 . a2 
= 12 . a2 

a2 
= 20.a2 
= 0,8 m 

ena ve vzdálenosti 1,2 m od místa, kde působí síla 8 N a 0,8 m od místa, 

 

rného bodu ke kameni je 20 

 podepřena, aby byla 

sobí síla 8 N a 0,8 m od místa, 



 
 

Pracovní list - Kladka 
 
Pevná kladka 
Kladka pevná se používá na zvedání předmětů. U kladky pevné nepůsobíme menší silou, 
pouze můžeme při zvedání předmětu využít váhu vlastního těla. 
Pevná kladka je druh kladky, kdy je kolečko upevněné v ose 
otáčení a provaz je provlečený přes kladku. Na jednom jeho 
konci je zavěšen zvedaný předmět, na druhý konec působí síla 
člověka nebo stroje. 
 
Rovnováha sil na kladce pevné nastane tehdy, jestliže na obou 
koncích lana působí stejně velké síly, platí tedy: 

 
F1 = F2 

                100 N = 100N 

 
 
 
Volná kladka 
Volná kladka je druh kladky, kdy je upevněný jeden konec provazu, na druhý konec provazu 
působí síla člověka nebo stroje. Na provaze se pohybuje kolečko, na jehož ose je zavěšen 
zvedaný předmět. Výhodou kladky volné je že působíme poloviční silou, ale po dvojnásobné 
dráze. 
 
Na obou koncích lana na kladce volné působí síly, které jsou 
poloviční než je součet tíhy kladky volné a zavěšeného předmětu: 
 

F1 = F2 = G / 2 
                 50 = 50 = 100 / 2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Kladkostroj  
Kladkostroj je jednoduchý stroj, který vznikne spojením pevné kladky a volné kladky, příp. 
více kladek. 
Kladkostroj kombinuje výhody volné kladky (působíme poloviční silou, ale po dvojnásobné 
dráze) a pevné kladky (můžeme využít váhu vlastního těla). Při použití více kladek se 
potřebná síla F vypočte: F = G / n , kde G je tíha břemene a volných kladek, n je počet 
provazů, na kterých volné kladky visí.  
 
Síla působící na konec lana, je rovna polovině tíhy závaží a 
kladky volné. 
 

F = G / 2 
               50 = 100 / 2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Příklady: 
Př. 1 
Jakou sílu musí vyvinout motor je
kladky volné? Hmotnost samotné kladky je 10 kg.
Hmotnost panelu: m1 = 300kg 
Hmotnost kladky: m2 = 10kg 
Celková hmotnost panelu a kladky: m = m
G = 10 N/kg 
F = ? (N) 
 
G = m . g    
G = 310 . 10    
G = 3100 N     
 
Motor jeřábu musí vyvinout sílu 1550 N.
 
Př. 2 
Jakou silou je napínáno lano troleje nad kolejemi, jestliže hmotnost závaží napínající 
lano je 150 kg? 
M = 150 kg 
F = ? (N) 
G = ? (N) 
G = 10 N/kg 
 
G = m . g   G = F / 2
G = 150 . 10   F = G . 2
G = 1500 N   F = 1500 . 2
    F = 3000
 
Lano troleje je napínáno silou 3000 N.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Jakou sílu musí vyvinout motor jeřábu, jestliže zvedá panel o hmotnosti 300 kg pomocí 
kladky volné? Hmotnost samotné kladky je 10 kg. 

 
 

Celková hmotnost panelu a kladky: m = m1 + m2 = 300 + 10 = 310 kg 

 F = F1 = G / 2 
 F = 3100 / 2 
 F = 1550 N  

sílu 1550 N. 

Jakou silou je napínáno lano troleje nad kolejemi, jestliže hmotnost závaží napínající 

G = F / 2 
F = G . 2 
F = 1500 . 2 
F = 3000 N 

Lano troleje je napínáno silou 3000 N. 

 

ábu, jestliže zvedá panel o hmotnosti 300 kg pomocí 

Jakou silou je napínáno lano troleje nad kolejemi, jestliže hmotnost závaží napínající 



 
Př. 3 
Člověk má hmotnost 75 kg. Jakou silou působí na zem, zvedá-li břemeno o hmotnosti 135 kg 
pomocí kladky volné a pevné? Hmotnost kladky a tření zanedbáme. 
m = 75 kg 
F = m1 . g = 75 . 10 = 750 N   
m2 = 135 kg 
F2 = m2 . g = 135 . 10 = 1350 N 
Fv = ? (N) 
 
Síla, kterou musíme zvedat břemeno: 
F1 = F2 / 2 
F1 = 1350 / 2 
F1 = 675 N 
 
Výsledná síla, kterou působí člověk na zem: 
Fv = F – F1 
Fv = 750 – 675 
Fv = 75 N  
 
Člověk bude na zem působit silou 75 N. 
 
Př. 4 
Kladkostroj má 8 kladek. Jakou silou na něm zvedáme těleso o hmotnosti 500 kg? Hmotnost 
volných kladek zanedbáme. 
m = 500 kg 
G = m . g = 500 . 10 = 5000 N 
 
1 kladka: F = G / 2 
8 kladek: F = G / 8 
 
F = G / 8 
F = 5000 / 8 
F = 625 N 
 
Těleso o hmotnosti 500 kg zvedáme pomocí kladkostroje složeného z 8 kladek silou 625 N. 
 
 
 



 
 

Páka, užití páky                                                                            F/7/12 
 
S pákou se setkáváme takřka na každém kroku. Páka je součástí mnoha strojů a zařízení. 
Pomocí páky můžeme zvedat těžké předměty menší silou, než bez páky. Přitom ještě 
využíváme změnu směru síly. Místo abychom při zvedání působili svisle vzhůru, můžeme 
tlačit svisle dolů. \můžeme využít i sílu, jíž je k Zemi přitahováno i naše tělo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Příklady užití páky, na kterou působí síly na různých stranách páky od osy otáčení: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Příklady užití páky, na kterou působí síly na stejných stranách páky od osy otáčení: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Páka je v rovnovážné poloze, pokud jsou ramena obou sil stejně velká ( a1 =  a2 ) a pokud na 
ní působí dvě stejně velké síly ( F1 = F2 ). Příkladem využití rovnoramenné páky jsou i 
rovnoramenné váhy. 

 

 

 

 

 



 
 

Otázky a úlohy: 

 
1. Může být páka v rovnovážné poloze i tehdy, působí-li obě síly na stejné straně páky? 

Uveď příklad a nakresli obrázek. 
 
 

2. Které nástroje a nářadí doma, na zahradě nebo v dílně jsou užitím páky? 
 
 

3. Jaká páka se nazývá rovnoramenná? Nakresli obrázek. 
 
 
 
 
 

4. Popiš rovnoramenné váhy jako příklad užití páky. Jaká je podmínka pro rovnováhu 
na rovnoramenných vahách? 
 
 

5. Které součástky na jízdním kole slouží jako páky? 
 

 
6. Proč mají nůžky na plech jiný tvar než nůžky na nehty? Kde se snadněji stříhá plech, 

blíže osy nůžek, nebo špiček nůžek? Vysvětli. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7. Doplň tabulku: 
 
 
a1 

[cm] 

10 10 10 10 10 

F1 

[N] 

2 3 4,5 6 7,5 

a2 

[cm] 

2,0 2,5 3,2 3,8 4,4 

F2 

[N] 

     

 
 



 
 

 
8. Na obrázku je lis na česnek.  Znázorni ho jako páku. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Řešení: 

 

1. Ano, louskáček na ořechy, lis na česnek atd.. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Doma: klika od dveří, louskáček na ořechy, lis na česnek, otvírák na láhve, nůžky, 
kleště, paže, … 
Zahrada a dílna: houpačka, kleště, otvírání plechovky s barvou, lámání klacku, 
zvedání břemene, řezačka, kolečko… 
 

3. Na dvě stejně dlouhá ramena, působí dvě stejně velké síly. 
 
 
 
 

 
4. Na dvě stejně dlouhá ramena, působí dvě stejně velké síly. 

Podmínka: a1 = a2 , F1 = F2 
 

5. Šlapadla, přítlačné brzdy, brzdové páky na řídítkách, mechanismus přehazovaček. 
 

6. Nůžky na plech působí na plech větší silou. Blíže osy, působí tam větší síla na 
kratším ramenu.  
 
 
 
 

7.  
 

 
 
a1 

[cm] 

10 10 10 10 10 

F1 

[N] 

2 3 4,5 6 7,5 

a2 

[cm] 

2,0 2,5 3,2 3,8 4,4 

F2 

[N] 

10 12 14 15,8 17 

 



 
 

 
8.  

 
 

 
 
Zdroje:   

 
Doc. RNDr. Růžena Kolářová, Csc., PaedDr. Jiří Bohuněk  Fyzika  pro 7. Ročník základní 
školy  Prometheus, spol. s r. o., Praha 4 2006 
PaedDr. Jiří Bohuněk Sbírka úloh z fyziky pro žáky základních škol 1. díl Prometheus, spol. 
s r. o., Praha 4 2005 
PaedDr. Jiří Bohuněk Sbírka úloh z fyziky pro žáky základních škol 2. díl Prometheus, spol. 
s r. o., Praha 4 2003 
RNDr. Martin Macháček, CSc. Fyzika pro 7. Ročník základní školy II.díl SPN Praha 1991 
Jiří Tesař František Jáchim Fyzika 2 SPN Praha 2008 
Zdroje obrázků: vlastní, otevřené obrázky 
 
 
 



7. třída – Otáčivý účinek síly 

Pevná a volná kladka, kladkostroj 
 

Pevná kladka  

 Ze školní stavebnice si slož pevnou kladku a ověř si, že na obě 

strany kladky je nutné dát stejná závaží, aby došlo k rovnováze. 

 V pevné kladce je vlastně ukryta rovnoramenná páka (viz 

obrázek) 

 Pevná kladka je v rovnováze, když jsou obě 

síly stejné. 

 Pevnou kladku používáme protože pomocí 

ní mužeme změnit směr potřebné síly. Ke 

zvedání tělesa směrem nahoru, je pro člověka jednodušší působit silou 

směrem dolů, proto použije pevnou kladku. 
 

Volná kladka  

 Ze školní stavebnice si slož volnou kladku a změř si pomocí 

siloměru, kolik síly je potřeba na zvednutí závaží o hmotnosti 

100 g. 

 Volná kladka ušetří polovinu síly. 

 Síla, kterou působí těleso směrem dolů, se 

rozkládá na oba závěsy kladky. 

 Pomocí volné kladky tedy zvětsíme svou 

sílu na dvojnásobek. Nevýhodou je, že 

musíme působit silou směrem nahoru. 
 

Jednoduchý kladkostroj 

 Jednoduchý kladkostroj se skládá z jedné pevné a jedné volné 

kladky.  

 Vzhledem k použití volní kladky ušetříme polovinu síly, tzn. 

že jednoduchý kladkostroj zdvojnásobí 

naši sílu. 

 Výhoda proti volné kladce je, že člověk 

může působit silou směrem dolů, což je 

pro něj jednodušší. 

 

 

Archimédův kladkostroj 

 Archimedes objevil zákon rovnováhy na páce. 

 Archimedes objevil tak zařízení, které se skládá z jedné 

pevné kladky a více kladek volných. 

 Když zapojíme více kladek volných a jednu kladku 

pevnou, zvětšíme svou sílu podle počtu volných kladek. 

 Podle obrázku: člověk působí na pevnou kladku silou 50 

N, tzn. že 1. kladka volná působí na 2. kladku volnou 

silou 100 N, 2. kladka volná působí na 3. kladku volnou 

silou 200 N a 3. kladka volná působí na 4. kladku volnou 

silou 400 N. Pomocí tohoto kladkostroje jsme dokázali 

zvětšit svou sílu osmkrát. 



7. třída – Otáčivý účinek síly 

Kladkostroj s více kladkami volnými a pevnými 

 Archimédův kladkostroj nám pomůže zvětšit naši sílu mnohonásobně, 

ale jeho použií v praxi by bylo složité, neboť kontukce série volných 

kladek za sebou by vyžadovala hodně místa. 

 V praxi se používá systém pevných a volných kladek na jednom 

závěsu.  

 Kladkostroj má stejný počet volných a pevných kladek. 

 Podle obrázku: Doní kladka je zavěšena na 4 lanech, 

tzn. že kladkostroj naši sílu zčtyřnásobí.  

 Obecně platí: Klakostroj zvětšuje sílu tolikrát, na 

kolika lanech je zavěěšena spodní kladka.  

 Také jednoduchý klakostroj se v praxi používá 

v kontrukci pevné a volné kladky nad sebou. 
 

Příklad 1: Na obrázcích jsou situace zavěšení tělses na kladkách. Urči, jakou siílu potřebujes, aby byla 

kladka v rovnováze? (váhu kladky a tření 

zanedbáme) 

Řešení:  

a) Na těleso o hmotnosti 20 kg působí 

gravitační síla 200 N. Pevná kladka sílu 

neušetří, tzn. že F = 200 N.  

b) Na těleso o hmotnosti 40 kg působí 

gravitační síla 400 N. Voná kladka nám ušetří polovinu síly, tzn. F = 200 N. 

c) Na těleso o hmotnosti 100 kg působí gravitační síla 1000 N. Jednoduchý kladkostroj nám ušetří 

polovinu síly, tzn. F = 500 N. 
 

Příklad 2: Těleso o hmotnosti 450 kg je zvedáno pomocí kladkostroje, který se skládá ze třech 

pevných a třech volných kladek. Jaká síla je potřeba ke zvedání tohoto tělesa? 

Řešení:   m = 450 kg => F = 4500 N 

          3 volné kladky jsou zavěšeny na 6 lanech, tzn. 4500 : 6 = 750 N 

Na zvednutí tělesa o hmotnosti 450 kg potřebujeme sílu 750 N. 
 

Otázky: 

1) Vsvětli, jak funguje pevná kladka. Proč používáme pevnou kladku? 

2) Vysvětli, jak funguje volná kladka. Proč je nevýhodné používat volnou kladku? 

3) Co je jednoduchý kladkostroj? Co je Archimédův klakdkostroj?  

4) Jaké klakostroje se v praxi používají? Kolik síly nám takový klakostroj ušetří? 

5) Posuď, zda v situacích 

na obrázcích jsou 

kladky či kladkostoje 

v rovnováze. Pokud ne 

vyznač, kam se budou 

pohybovat. 

6) Na obrázku jsou dva kladkostroje. Je vyznačena síla, kterou 

člověk působí na kladkostroj, jakou 

hmotnosti musí mít těleso, aby byl 

kladkostroj v rovnováze? 

7) Do obrázku klakdkostroje doplň závaží tak, 

aby byl v rovnováze. 

a b c 

6a 6a 6b 

7 



Pracovní list: Otáčivé účinky síly – páka 1 
 
1. Na jednom rameni páky působí ve vzdálenosti 24 cm od osy  
    síla 300 N. Na druhém rameni páky působí síla 96 N. V jaké  
    vzdálenosti od osy tato síla působí, nastane-li na páce rovnováha? 
 
2. V jaké vzdálenosti od osy musíme na páce působit silou 50 N, abychom udrželi v rovnováze těleso o  
     hmotnosti 100 kg zavěšené ve vzdálenosti 2 m od osy? 
 
3. Na páce působí síla 24 N ve vzdálenosti 1,6 m od osy. Jak daleko od osy musí být zavěšeno břemeno o  
    hmotnosti 6 kg, aby na páce nastala rovnováha? 
 
4. Dopočítej chybějící údaje: 
                                                            
a)       0,6 m               0,2 m                 b)           80 cm            a2 c) 0,5 m            a2 
 
       F1                                     360 N                                                                  
                                                                        420 N                         280 N 2 N                           4 N 
 
                3 m                150 cm e)                a1                2 m               f)        4 m                 20 cm 
d)  
                                                                       500 N 

    F2                                           4 kN                    F1  
   120 N                                                                                                                                                  360 N 
 
              3,5 m       50 cm                              0,5 m                20 cm  a1 4 m 
g)    h)  i) 
                                                                                                    300 N 
        500 N                       F2 F1                       420 N 2,5 kN 
 
 
5. Houpačku tvoří prkno o délce 3 m, podepřené uprostřed. Na jednom konci sedí chlapec o hmotnosti  
    20 kg. Jakou hmotnost má druhý chlapec, když se posadil 1,2 m od osy otáčení a houpačka je ve 
    vodorovné rovnovážné poloze? 
 
6. Na páku působí ve vzdálenosti 0,5 m síla 2 000 N. Jak velká síla musí působit na druhé rameno páky  
    ve vzdálenosti 2,5 m, aby byla páka v rovnováze? 
 
7. Řidič uvolňoval matici na kole auta klíčem, který držel 20 cm od osy šroubu. Působil na klíč silou  
    320 N. Jakým momentem působil na matici? 
 
8. Jak velká síla F2 udrží v rovnovážné poloze rovnoramennou páku ve vzdálenosti 0,4 m od osy, jestliže 
    ve vzdálenosti 10 cm působí síla 5 N? 
 
9. Na prkně 6 m dlouhém, podepřeném uprostřed, sedí na jednom konci chlapec o hmotnosti 26 kg. Jak  
    daleko od osy otáčení si musí sednout druhý chlapec o hmotnosti 28 kg, aby bylo prkno v rovnovážné  
    poloze? 
 
10. Napiš vztah, který platí pro momenty sil na rovnoramenné páce, veličiny pojmenuj. 
 
11. Na páce je zavěšeno závaží o hmotnosti 0,6 kg. Do kterého bodu je nutno zavěsit závaží o hmotnosti  
      0,4 kg, má-li být páka v rovnováze? 
 
 

  



12. a)  2 m                                 b)        1 m 

 3 N 
 
             5 N 
 
       c)  3 m d)        0,5 m 
                 
 
 3 N 
   12 N 
       a) Která síla má největší moment vzhledem k ose otáčení? 
       b) Které síly mají stejný moment vzhledem k ose otáčení? 
       c) Která síla má nejmenší moment vzhledem k ose otáčení? 
 
13. Petr se snaží vyvážit prkno kameny. 
      a) Vypočítej moment síly 4 N vzhledem k ose otáčení. 
      b) Vypočítej moment síly 6 N vzhledem k ose otáčení. 
      c) Bude prkno v rovnováze? Pokud ne, kterým směrem se nakloní? 
      d) Jaká síla navíc by byla potřeba v bodě X, aby bylo prkno v rovnováze? 
 
  2 m               2 m 4 m 
 
              X 
 4 N 
                      6 N 
  
 
14. Na koncích páky jsou zavěšena dvě různá závaží. V kterém bodě je nutno páku podepřít, má-li být  
     v rovnovážné poloze. 
 
 
   A  B  C  D 
     20 N 
              30 N 
 
15. Napiš domeček pro výpočet momentu síly, odvoď vztah pro výpočet momentu síly, ramene síly a síly. 
 
 
 
 
 
16. Doplň tabulku správnými údaji: 

 
17. Trámek je zazděný ve zdi podle obrázku. Ve vzdálenosti 1,2 m visí břemeno o hmotnosti 5 kg. Jakým  
       momentem působí tíhová síla břemene na trámek vzhledem k bodu B? 

B 
 
 

     r 
 
 Fg 

síla [N] 200 25 40   15 

rameno síly [m] 0,8 0,05  5 0,4  

moment síly [N.m]   100 250 16 375 



 

Pracovní list: Kladka 
 

1. Jak se na jednoduché kladce změní síla potřebná ke zvednutí závaží o hmotnosti 200 g? 

 

 

                                                                                                                     

                                                                                 

                                 F1 = …….                           F2 = ……. 

         

2. Zjisti podle obrázků velikosti sil působící při zvedání těles a napiš, o jaký typ kladky se jedná. 

 

    

 

    F1 = … F1 = … 

 

 

 

                      

                    F2 = …     F2 = … 

                                                     

3. Jak velkou silou udržíme těleso na obrázku v rovnováze? Kladky pojmenuj. 

 F = ? 

      a)        b)                                               c) 

   50 N                               100 N 
 

 20 N  F = ?  F = ? 

 
4. Na pevné kladce v její rovnovážné poloze byl na laně balík o hmotnosti 24 kg. Jak velká síla působila  

    na volný konec lana? Jak velká síla by působila, kdybychom použili ke zvedání volnou kladku? 

 

 

 

 

5. Lano pevné kladky se přetrhne působením síly 250 N. Jakou největší hmotnost může mít těleso    

    zvedané pomocí pevné kladky? 

 

 

 

  

  

6. Pevná kladka je v rovnovážné poloze, pokud na oba konce lan působí ……………………………. síly. 

 

7. Spojením jedné pevné kladky a jedné volné kladky vzniká jednoduchý ……………………………….. 

 

8. Jakou sílu bychom naměřili na siloměru, jestliže má kbelík hmotnost 25 kg?  

   O jaký typ kladky se jedná? 

 

 

 

 

9. Jak velkou silou udržíš v rovnováze pytel brambor na volné kladce? 

 

5 N 1,5 kg  10 N 0,5 kg 

N 



10. Doplň do obrázku velikosti sil a napiš, o jaký typ kladky se jedná. 

 

 

 

 

11. Na obrázku je Archimédův kladkostroj. Jaké typy kladek v něm jsou? 

                400 g 

 

F = …………                                     

        

 F = ?                     Kdo to byl Archimédes?   
 

 

 

 

                  m = 40 kg                                             

        

12. U pevné kladky je rameno břemena a rameno síly stejně / různě dlouhé, tíha břemena a zvedající  

       síla mají stejnou / různou velikost i směr. Pevná kladka je tedy v rovnovážné poloze, když na obou 

       koncích lana působí ……………………………. síly. Na volné kladce se síla na jedné straně kladky  

       rovná ........................... síly na druhé straně kladky. 

 

13. Těleso zavěšené na laně vedeném přes pevnou kladku udržuješ v rovnovážné poloze tím, že volný  

      konec lana táhneš svisle dolů. Jakou největší hmotnost může mít těleso, které takto udržíš  

      v rovnovážné poloze? 

 

14. Jakou silou zvedáme kbelík o hmotnosti 20 kg pomocí pevné a volné kladky? Nakresli obrázky a 

      vypočítej. 

 

 

 

 

15. Jak velkou silou udržíš v rovnováze pytel brambor na volné kladce? 

 

16. Při použití volné kladky táhneme větší / menší silou než u kladky pevné. Nevýhodou volné kladky  

      je, že za lano táhneme směrem nahoru / dolu. Jak bychom to mohli změnit? 

 

17.  Co je to …? Tajenka: _______________________________________________________________ 

 
1. tyč otáčivá kolem pevné vodorovné osy 

2. jednoduchý stroj, jehož hlavní částí je  

    kolečko a lano 

3. síla, kterou jsou tělesa přitahována k Zemi 

4. síly, které působí proti pohybu těles, se  

     nazývají … 

5. Který NPZ zde platí? 

6. otáčivé účinky síly popisuje veličina 

7. tuto veličinu vypočítáme: … krát rameno. 

8. pohybuje-li se těleso po podložce, proti jeho 

     pohybu působí tzv. … síla 

9. 1 NPZ je zákon … 

10. typ páky, která má stejně dlouhá ramena 

11. typ páky, na kterou působí síly na obou 

      stranách páky 

       

1      

 2        

3            

4           

5             

6            

7      

8       

9              

10             

11             



Pracovní list: Opakování -  páka, kladka 
 
1. Zedník o hmotnosti 90 kg udržuje kbelík s maltou o hmotnosti 25 kg 
    v rovnovážné poloze na laně vedeném přes pevnou kladku. 
    Jak velkou silou působí zedník na lano v bodě A? 
 
    ……………………………………………………………………… 
 
2. Petr louská ořechy pomocí louskáčku, který je znázorněn na obrázku. Vypočítej velikost momentu síly, 
    kterým Petr působí na ořech. 
 
 
 
 
 
 
3. Na obrázku je znázorněn jednoduchý ………………………. 
    Jak velkou silou udržíš v rovnováze závaží, když víš, že jedno  
    závaží má hmotnost 50 g? 
 
    ……………………………………………………………….. 
 
4. Vypočítej moment síly, který vyvíjí ruka na obrázku, když působí  
    na násadu kladiva silou 50 N a rameno síly je 30 cm. 
 
 
 
 
 
5. Lano pevné kladky se přetrhne působením síly 5 000 N. Jakou největší hmotnost může mít těleso 
    zvedané pomocí pevné kladky? 
 
    ……………………………………………………………………………………………………… 
 
6. Napiš, o jaký typ páky se jedná: 
  
    a)                                    b)                                      c)                                   d)  e) 
 
 
 
7. Dopočítej chybějící údaj: 
   a)     b)     c) 
 
 
 
 
 
  d)     e)          f) 
 
 
 
 
 
8. Jak velkou silou zvedneme na volné kladce těleso o hmotnosti 75 kg? (Hmotnost kladky zanedbáme.) 



9. Pevná kladka je: 
    a) kotouč, na jehož obvodu je žlábek, do kterého se vkládá lanko 
    b) páka, na jejímž obvodu je žlábek, do kterého se vkládá lanko 
    c) kotouč, v jehož středu je žlábek, do kterého se vkládá lanko 
 
10. Rovnoramenná váha je: 
     a) páka, která má různě velká ramena a stejné působící síly 
     b) páka, která má stejně velká ramena a různě působící síly 
     c) páka, která má stejně velká ramena i stejné působící síly 
 
10. Napiš typ kladky a napiš, co platí pro síly F a Fg. 

      a)          b)    c) 
 
 
 
 
 
 
 
11. Vysvětli rozdílné užití páky při zvedání skříně: 
 
 
 
  

                                                                                                                         
12. Jakou silou působí skokanské prkno na upevnění, na jehož konci stojí chlapec o hmotnosti 50 kg. 
      Prkno je dlouhé 3,70 m a je podepřeno ve vzdálenosti 1,20 m od upevnění. 
 
13. Ve větách jsou skryté pojmy z kapitoly: Otáčivé účinky síly. Najdi je, vylušti tajenku a pojem  
       definuj. První číslice je pořadí věty, druhá pořadí písmena ve výrazu. 
 
       1) Tento příklad Karel spočítal správně.    _____________________ 
       2) Adélka houpá Kačenku v kočárku.     _____________________ 
       3) Maminka prosí Ladu o pomoc s mytím nádobí.   _____________________ 
       4) Když budeš roubík dávat správně, určitě bude držet.  _____________________ 
       5) Rob řemen opotřeboval a musel koupit nový.   _____________________ 
       6) Kámo, mentolové bonbony opravdu nemám rád.   _____________________ 
       7) Petr se lekl injekce a utekl.     _____________________ 
       8) Tatínek oloupal jablka na jablkový závin.    _____________________ 
       9) Uhodil jsem se do ramen, och to bolí.    _____________________ 
     10) Musím jít do samoobsluhy pro nákup.    _____________________ 

 
Definice: ____________________________________________________________________________ 
                                            o 
14.  F1 = 20 N 
 F2 = 5 N 
 a2 = 20 cm 
 a1 = ? 
                          F1                                                            F2 
 
                                      a1                   a2 

7/1 8/3 9/2 1/4 2/3 5/7 3/1 6/6 4/2 10/1  
          j 



Pracovní list: Otáčivé účinky síly, páka 2 
 

1. Vypočítej chybějící údaje: 

 

 12 m            300 cm                                     a1 60 cm                       300 cm          1,5 m 

     a)     b)   c) 

                                                       90 N  

 F1 0,9 kN 300 N                    F2 

                                                                                  1,8 kN 

 

                    1 400 mm F2                                   a2            8 N f)           2 m             60 N                   

     d)                                                               e)  

 0,35 m                                                             4 m    a1 

                                 30 N                                                            24 N 0,3 kN 

 

2. O jaký typ páky se jedná? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Na čem závisí otáčivý moment síly, jak se vypočítá a jaká je jeho jednotka? 

 

 

 

 

 

 

 

4. Vypočítej, jakou hmotnost má kolečko s nákladem, které je znázorněno na obrázku. O jaký typ páky se  

    jedná? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Moment síly udáváme v jednotce: 

    a) Newton   b) metr   c) kilogram  d) Newtonmetr 

 

6. Jaký je rozdíl mezi pákou jednozvratnou a dvojzvratnou? Uveď konkrétní příklady k jednotlivým  

    typům. 

 

 

 

 



7. Rameno síly je: 

    a) délka tyče     b) vzdálenost konce tyče od osy 

    c) vzdálenost působiště síly od osy  d) místo podepření páky 

 

8. Dveře zavíráte silou 6 N kolmou na plochu dveří v místě kliky. Klika je od svislé osy otáčení dveří  

    vzdálena 0,65 m. Jaký je moment síly vzhledem k ose otáčení? Jaký by byl, kdybyste stejnou silou na  

    dveře působili ve vzdálenosti 0,2 m od osy otáčení? 

 

9. Páka je v rovnovážné poloze, jsou-li stejné …………………………………………………………….. 

 

10. Dopočítej chybějící údaje: 24 N 

 30 cm 

 1 m              15 cm b) 

   a)  a2 18 N 

 

 F1 m2 = 28 kg 

 

 24 cm 8 cm                                                                         0,6 m             F2 

 c)                                                                                                d)  

                                                                                                                      40 cm       15 N 

                                                              m2 = ? 

 

        600 g 

 

11. Páka je: 

      a) vymyšlený výraz    b) těleso otáčivé kolem volné osy 

      c) těleso otáčivé kolem svislé osy  d) těleso otáčivé kolem vodorovné osy 

 

12. Dopočítej chybějící údaje u příkladů na výpočet momentu síly: 

 

      a) F = 0,3 kN  b) F = 4 N  c) F = 35 N  d) a = 40 cm 

          a = 0,3 m      a = 20 cm      M = 7 N.m      M = 0,08 N.m 

          M = ? (N.m)                M = ? (N.M)      a = ? (m)       F = ? (N) 

 

13. Dva chlapci se houpají na houpačce. První chlapec má hmotnost 20 kg a sedne si do vzdálenosti 1,4 m  

      vlevo od osy otáčení. Druhý chlapec má hmotnost 14 kg a sedne si vpravo od osy otáčení. Kam si má 

      sednout druhý chlapec aby byla houpačka v rovnováze ? 

 

14. Jakou sílu vyvinou čelisti kleští, jestliže vzdálenost sevřeného předmětu od kloubu kleští je 1,4 cm a 

      vzdálenost ruky od kloubu kleští je 16 cm. Ruka svírá kleště silou 5,6 N. 

 

15. Kámen je zvedán sochorem. Hmotnost kamene je 60 kg, vzdálenost od opěrného bodu ke kameni je 

     20 cm. Délka sochoru je 1 m. Urči sílu, kterou působí ruka na sochor. 

 

16. V jaké vzdálenosti od osy musíme na páce působit silou 50 N, abychom udrželi v rovnováze těleso 

      o hmotnosti 100 kg zavěšené ve vzdálenosti 4 cm od osy? 

 

17. Jak daleko od kloubu nůžek musíme vložit ocelový plech, je-li k jeho přestřižení zapotřebí síla 400 N. 

      Síla, kterou působí ruka na nůžky ve vzdálenosti 50 cm od kloubu nůžek je 30 N. 

 

18. Popiš obrázek a napiš, proč si chlapec sedl blíže k ose otáčení. 

  



7. třída – Otáčivý účinek síly 

Použití páky 

 

Páka dvojzratná 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       nůžky – dvě dvojzratné páky                kombinačky – dvě dvojzratné páky 

 

                                                                                pumpa – jedna dvojzvratná páka 

 

Páka jednozvratná 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 lis na česnek                           otvírák na petlahve                  otvírák na konzervy 

          dvě jednozvratné páky                 jedna jednozratná páka           jedna jednozratná páka 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           otvírák na pivo                            děrovačka                                                    kolečko 

   jedna jednozvratná páka            jedna jednozratná páka                            jedna jednozratná páka 

 

 
 



7. třída – Otáčivý účinek síly 

Příklady související s využitím páky 

 Příklad 1: Na stavebním kolečku je ve vzdálenosti 40 cm od osy otáčení náklad o hmotnosti 45 kg. 

Držadla jsou ve vzdáleností 120 cm od osy otáčení. Jakou silou musíme zvednout kolečko? 

Hmotnost vlastního kolečka zanedbejte. 

a1 = 40 cm 

a2  = 120 cm 

m = 45 kg ... F = 450 N 

F1 = ? [ N] 

a1 . F1  =  a2  . F2 

40 . 450  = 120 . F2 

F2 = 150 N  

Kolečko musíme zvednout silou 150 N. 
 

 Příklad 2: Petr zvedá balvan pomocí dvojzvratné páky (viz. obrázek). Rameno a2 je 8x větší než 

rameno a1. Na rameno a2 působí Petr silou 600 N. Jakou silou působí Petr na kámen? 

Rameno a2 je 8 krát větší než rameno a1, to znamená, že síla, 

kterou působí Petr na kámen se mi 8 krát zvětší, aby platila 

rovnost a1 . F1  =  a2  . F2. 

F2 = 8 . 600 

F2 = 4 800 N 

Petr působí na kámen silou 4 800 N. 

 

 Příklad 3: Jana a Lenka si vyrobily ze 4 metry dlouhého prkna houpačku tak, že prkno podepřely 

uprostřed. Jana s hmotností 36 kg si sedla je jeden konec. Kam si musí sednout Lenka o hmotností 

45 kg, aby houpačka byla v rovnováze? 

a1 = 2 m 

m1 = 36 kg ... F1 = 360 N 

m2 = 45kg ... F2 = 450 N 

a2  = ? [m] 

a1 . F1  =  a2  . 450 

2 . 360  =  a2  . 450 

720 = a2  . 450 

a2 = 1,6 m  

Lenka si musí sednout 1,6 m od středu otáčení, aby houpačka byla v rovnováze. 

 

Otázky: 

1) Na prkně 4 m dlouhém podepřeném uprostřed sedí na jednom konci Petr o hmotnosti 30 kg. 

Jak daleko od osy si musí sednout Pavel, jehož hmotnost je 48 kg, aby natala rovnovážná 

poloha? 

2) Kámen o hmotnosti 60 kg je zvedán sochorem o délce 1 m. Vzdálenost opěrného bodu ke 

kameni je 20 cm. Urči sílu, kterou působí ruka na sochor. 

3) Na stavebním kolečku je ve vzdálenosti 0,6 m od osy otáčení náklad o hmotnosti 60 kg. 

Držadla jsou ve vzdáleností 1,6 m od osy otáčení. Vypočítej sílu potřebnou k nadzvednutí 

kolečka. Hmotnost kolečka zenedbáme. 

4) Jakou sílu vyvinou čelisti kleští, jestliže vzdálenost sevřeného předmětu od kloubu kleští je 16 

cm? Ruka svírá kleště silou 5,6 N. 

5) Jak daleko od kloubu nůžek musíme vložit ocelový plech, je-li k jeho přestřižení zapotřebí síla 

400 N. Síla, kterou působí ruka na nůžky ve vzdáleností 50 cm od kloubu nůžek je rovna 30N. 
 


