
UŽITÍ PÁKY. 

FYZIKA – 7. ročník 



Páka a její užití. 

Opakování: 
-Páka je jednoduchý stroj 
-Páka je tyč otočná kolem osy. 
-Rovnováha na páce nastane, když se moment síly, která 
otáčí páku v kladném směru rovná momentu síly, která 
otáčí páku v záporném směru  F1 . a1     = F2 . a2 
Páka je součástí mnoha přístrojů a strojů. Slouží k přenosu síly. 
Páka je výhodná v tom, že nám usnadní práci: 
Můžeme působit menší silou, na delším ramenu. 
Kolikrát bude delší rameno naší síly, tolikrát menší může být síla. 
! POZOR ! Práci si usnadníme, ale neušetříme, protože sice 
můžeme působit menší silou, ale po delší dráze, takže práci 
musíme vykonat stejnou. 



Rozeznáváme 2 druhy páky: 

Páka dvojzvratná Páka jednozvratná 

Ramena sil jsou na 
opačných stranách od osy 

Ramena sil jsou na stejné  
straně  od osy 



Různé druhy nůžek – dvojzvratné páky 



Různé druhy kleští – dvojzvratné páky 



Příklady z praxe: 



Ve sportu: 

• veslo – dvojzvratná páka, kde na jedné straně 
působí paže a na druhé straně páky působí 
proti pohybu vesla odpor vody 

• tenisová raketa 

• hokejka 

• pádlo 



Páky na jízdním kole: 

• přítlačné brzdy 

• brzdové páky 
na řídítkách 

• šlapačky 

• mechanismus 
přehazovaček 



Ruční i strojní nářadí: 

• nůžky 

• řadící páka automobilu 

• ovládací páka u letadla 

• lopata 

• páčidlo (na otevírání beden nebo vytahování 
hřebíků) 

• rameno jeřábu 



V kuchyni: 

• otvírák na kovová víčka lahví 

• louskáček na ořechy 

• kuchyňské váhy 



Lidské kosti: 

• Dlouhé lidské kosti představují páku, na kterou 
působí svojí silou svaly. 

• Z rozdílných délek loketní  
kosti a vzdálenosti úponu  
svalu vyplývá, že sval musí  
vyvinout mnohonásobně  
větší sílu, než je tíha činky. 



Ukažte, kde má osu otáčení otvírák 
na konzervy, louskáček na ořechy, 

nůžky, kleště. 



Některé automobily mají volant o 
malém průměru, ale např. autobusy 
mají volant větší. Proč tomu tak je? 



Kde se setkáme s využitím páky u automobilu? 



 

Kladka pevná a volná 



Volně otočné kolo se zářezem, po kterém 
se pohybuje lano. 

Může jí být také ozubené kolo se řetězem. 

Kladka pevná je pevně upevněná na čepu               
a oba konce lana volně visí dolů. 



Zapamatujte si: 

Rovnováha sil na kladce pevné nastane tehdy, 
jestliže na obou koncích lana působí stejně 

velké síly, platí tedy: 

F1=F2 



Výpočet 
velikosti 
síly. 



Rozbor a řešení 



Řešení: 
m=m1+m2+m3 

m=50+50+30 
m=130 kg 
G=m∙g 
G=130 ∙10 
G=1 300 N 
F=G 
F=1 300 N 
Motor musí vyvinout tahovou sílu 1 300 N. 



60 N 
600 N 

6 000 N 



100 
kg 

250 
kg 

500 
kg 



obrácené uspořádání lan a provazu, 

volně otočné kolo se zářezem, 

 je zavěšena na lanu, tj. není upevněna                  
k nosníku 



Na obou koncích 
lana na kladce 
volné působí síly, 
které jsou 
poloviční, než je 
součet tíhy kladky 
volné a závaží             
na ní zavěšeného.  

Platí vztah: 

F1=F2=G/2 





Složen z jedné 
pevné a jedné 
volné kladky. 





 V technické praxi se kladky používají                                
u nejrůznějších mechanismů, od zavěšení 
hodinového závaží až po velká zdvihadla, stavební, 
důlní a těžební stroje, dále pro napínání drátů 
elektrického vedení, vypínání plachtoví na jachtách, 
při stavbách drátěných ohrad či plotů apod. 

 Nejčastěji u různých strojů na stavbách,  

 Kladkostroje jsou na téměř všech jeřábech a 
vyprošťovacích zařízeních, 

 V autodílnách, např. k zdvihání motoru, 

 Velkými kladkami jsou vybaveny těžní věže, 
kterými se do dolů spouštějí horníci a vyváží se uhlí 
atd. 



KLADKY 



1 550 N 

3 100 N 

6 200 N 



1 500 
N 

3 000 
N 

4 500 
N 


