
DŮSLEDKY  ARCHIMÉDOVA  ZÁKONA 

Co plave a co klesá ke dnu 

Str. 31 Opiš tabulku do sešitu nebo si do sešitu nalep. Popiš obrázky. Síly dopiš k šipkám. 

Dopiš:  T – těžiště, je uprostřed pravidelného tělesa, do všech obrázků, zabarvi modře vodu 

ve všech nádobách 

Fg …..černá šipka, gravitační síla, samozřejmě směřuje svisle dolů 

FVZ ……..červená šipka -  hydrostatická vztlaková síla, směřuje svisle nahoru 

F ..... výslednice obou sil, dokresli (nebo narýsuj), protože skládáme dvě síly opačného 

směru, síly odčítáme, výslednice jde s větší silou -  

1. Obr.  Černá šipka je větší než červená              výslednice jde dolů, těleso klesá 

2. Obr.  Černá šipka je menší než červená              výslednice jde nahoru, těleso stoupá 

3. Obr.  Černá šipka je stejně velká jako červená              výslednice je rovna nule,těleso 

se vznáší  

Ocelový váleček ve vodě Dřevěný kvádr ve vodě Lehká nádoba naplněná 
vodou ve vodě. 

 
 
 
  
 
 
 
 

  

Hustota tělesa je větší než 
hustota kapaliny 

Hustota tělesa je menší než 
hustota kapaliny 

Hustota tělesa se rovná 
hustotě kapaliny 

Gravitační síla Fg  tělesa je 
větší než gravitační síla 
vytlačené vody tj. 
hydrostatická vztlaková síla 
FVZ 

 
Fg  >  FVZ 

 

Gravitační síla Fg tělesa je 
menší než gravitační síla 
vytlačené vody tj. 
hydrostatická vztlaková síla 
FVZ 
 
Fg   <  FVZ 

 

Gravitační síla Fg  tělesa se 
rovná gravitační síle 
vytlačené vody tj. 
hydrostatické vztlakové síle 
FVZ  (,,voda ve vodě,,) 
 
Fg  =  FVZ 

 
Těleso klesá ke dnu.  
př. ocelový váleček ve vodě 
Hustota oceli je větší než 
hustota vody. 

Těleso stoupá na hladinu. 
Pak už není celé ponořené – 
zmenšuje se  vytlačená část 
kapaliny, takže se zmenšuje 

Těleso se vznáší – nejde 
nahoru ani dolů 
př. Igelitový sáček naplněný 
vodou (bez vzduchu) nejde 



i vztlaková síla  až se 
vyrovná s gravitační silou.  
Fg  =  FVZ 

př. dřevěný kvádr ve vodě 
 

nahoru ani dolů. – vznáší se  

  
 
 
 
 
 
 
 

Fg  =  FVZ 
 
plavání tělesa v kapalině 

 

 

Př. Jakou silou musí jeřáb držet ve vodě panel, který má na vzduchu hmotnost 

1300 kg a jehož objem  je 0,5 m3? 

Jeřáb –panel 

Na vzduchu     ve vodě ρH2O = 1 000kg/m3    

V = 0,5 m3       FVZ = ?(N) 

m = 1 300 kg     Fvz =  V . ρH2O . g 

Fg = 13 000 N     FVZ  =  0,5.1000.10 (N) 

       FVZ = 5 000N 

F – výslednice -  síl, kterou musí udržet jeřáb panel ve vodě 

F = Fg  -  FVZ  F =  13 000 – 5 000 =  8 000 N = 8 kN 

Jeřáb udrží panel zcela ponořený ve vodě silou 8 kN. 

 

Domácí úkol.:  Vypočti sílu, kterou jeřáb udrží ve vodě s jinými údaji. 

Hmotnost panelu je 1 200kg, jeho objem 0,6 m3, Postupuj úplně stejně a 

vypočtené pošli! 



 

 


