
FYZIKA I, FBI VŠB-TU

6. Mechanika tuhého tělesa

6.1 Určete polohu těžiště soustavy složené ze čtyř kuliček o hmotnostech 1 g, 2 g, 3 g a 4 g jestliže 
jsou  kuličky umístěny ve  vrcholech  čtverce  o  stranách  délky 10 cm.  Osy souřadnic  procházejí 
dvěma stranami čtverce.

[T = [5; 7] cm ]
6.2 Homogenní tyč o délce 0,8 m a hmotnosti 6 kg je zavěšena na dvou vláknech o stejné délce 
0,5 m (dle obrázku). Určete tahové síly, kterými vlákna působí na tyč.

[50 N]

6.3 Vrtule letadla se otáčí s frekvencí 2000 min-1, letadlo letí rychlostí 480 km·h-1 vzhledem k zemi. 
Zjistěte, jakou rychlostí se pohybuje bod na špičce listu vrtule o poloměru 1,5 m (a) vzhledem k 
letadlu, (b) vzhledem k zemi. Rychlost letadla vzhledem k zemi je rovnoběžná s osou otáčení vrtule.
[ vL = 314,16 m·s-1; vZ = 333,23 m·s-1 ]

6.4 Na těleso na obrázku, které se může otáčet kolem bodu  O, působí dvě síly. Určete velikost 
výsledného momentu těchto sil a orientaci rotace, kterou tento moment vyvolává za předpokladu, že 
je na začátku jeho působení těleso v klidu.  F1 = 28 N; F2 = 45 N;  φ1 = 35°;  φ2 = 42°;  r1 = 2 m; 
r2 = 5 m
[118,43 N·m; na obrázku rotace v kladném smyslu]



6.5  Setrvačník  s momentem  setrvačnosti  50  kg·m2 se  roztáčí  z klidu.  Za  jakou  dobu  dosáhne 
frekvence 10 Hz, působí-li na něj moment síly o velikosti 314 N·m?
[10 s]

6.6 Tenká tyč o hmotnosti 2 kg a délce 1,5 m je otáčivá kolem vodorovné osy jdoucí koncovým 
bodem  tyče  kolmo  k tyči.  Tyč  dáme  do  nejvyšší  polohy  a  uvolníme.  Určete,  jakou  rychlostí 
proběhne koncový bod tyče nejnižší polohou. Jak velkou silou je namáhána osa při průchodu tyče 
nejnižší polohou?
[9,49 m·s-1; 60 N]

6.7 Prstenec o hmotnosti 140 kg se valí po vodorovné podlaze. Jeho těžiště má rychlost vzhledem k 
podlaze 0,15 m·s-1. Jakou práci je třeba vykonat, aby se prstenec zastavil?
[-3,15 J]


