
Fyzika 7. ročník (práce na 30.3. – 14.4., práci si rozvrhněte do těchto dní) 

 

Příklady na procvičení vypočítat na papír nebo do sešitu zezadu a vypracované poslat na 

email vyučujícímu (stačí fotka) : 

Tlaková síla, tlak – příklady na procvičení 

1. Hmotnost tanku je 36t, styková plocha pásů se zemí je 4,5m2. Jaký tlak tank způsobuje? 

2. Jaký tlak způsobuje hřebík na desku stolu, je-li plocha špičky 0,01mm2 a působí-li kladivo při úderu 

silou 50N ? 

3. Hmotnost žáka a židle je 52kg. Obsah plochy nohou židle s podlahou je 12cm2. Vypočítej, jaký tlak 

způsobuje židle na podlahu. 

4. Vypočítej tlak, který způsobuje železniční vagon o hmotnosti 30t na kolejnice, je-li obsah stykové 

plochy kol s kolejnicí 0,008m2. 

5. Obsah plochy pásů traktoru se zemí je 2,5m2. Tlak, který způsobuje traktor je 50kPa. Jak velkou 

tlakovou silou působí traktor na zem? 

6. Obsah chodidel člověka je 450cm2, jeho hmotnost je 80kg. Jak velký tlak způsobuje tento člověk na 

podlahu? 

7. Tank o hmotnosti 50t má na zem tlak 62,5kPa. Jaký plošný obsah musí mít plocha pásů- 

8. Tlak větru je 1,2kPa. Vypočítej tlakovou sílu působící na lodní plachtu o obsahu 2,5m2. 

 

 

TŘENÍ, TŘECÍ SÍLA 

• Zapsat poznámky, nekopírovat! 

• Přečíst UČ 91 – 97 

• PS 29 – 30 (nemusíte posílat) 

 

Poznámky do sešitu:  

TŘENÍ 

= jev způsobený třecí silou 

- proti pohybu – brzdné síly 

- rozeznáváme  třecí síly – mezi pevnými tělesy 

    odporové – v kapalinách a plynech 

- třecí síly vznikají při pohybu pevných těles po podložce 

- př. při jízdě na lyžích, při posouvání těles => vzniká (jev) tření 



TŘECÍ SÍLA 

- působí ve stykové ploše tělesa s podložkou  

- značíme Ft, směr proti pohybu 

- měříme siloměrem (F = Ft) 

 

Velikost třecí síly 

1) je přímo úměrná tlakové síle (hmotnosti) 

 

2) závisí na drsnosti stykových ploch (na drsném povrchu je větší třecí síla, nerovnosti do 

sebe zapadají)  

 

3) nezávisí na obsahu stykových ploch 

 

posouvání = smýkání => smykové tření 

odvalování = koulení => valivé tření  



- smýkání nahradíme válením => zmenšíme Ft (valivé tření < smykové tření) 

 např. těleso podložíme válečky, nasadíme kola 

 

 

KLIDOVÁ TŘECÍ SÍLA 

- mezi tělesy v klidu (působíme silou, ale těleso se nepohybuje)  

- v okamžiku uvedení do pohybu je největší (větší než třecí síla při pohybu) 

- využití – při chůzi, při jízdě 

 

 

 

 

 

 

TŘECÍ SÍLY V PRAXI 

1) tření škodlivé (chceme ho zmenšit) 

 - pohyb součástí strojů => zahřívají se, odírají se => Ft zmenšit (broušení, leštění,  

   mazání) 

 - kolečka na bruslích – ložiska => změna na valivé tření (20x menší) 

2) tření užitečné (chceme ho zvětšit) 

 - klidová třecí síla – nezbytná pro chůzi a jízdu (bez ní ani krok) => při náledí sypeme  

   chodníky, pneumatiky mají vzorek 

 - drží hřebíky ve zdi, nábytek na místě, zavázaný uzel, psaní, … 

 - brzdy – vhodný materiál brzdových destiček, špalíků 


