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TÍHOVÁ SÍLA, TÍHA T ĚLESA

Tíhová síla - značka FG

- síla, kterou Země působí na každé těleso 
při svém povrchu a uděluje mu tíhové 
zrychlení g

FG = m . g

FG



Tíha tělesa - značka G

- síla, kterou působí nehybné těleso na 
vodorovnou podložku nebo na svislý závěs

� tíha G je důsledkem tíhové síly FG

nebo-li

� tíhová síla FG vyvolává tíhu tělesa

G G



SÍLY, KTERÉ BRZDÍ POHYB 
TĚLESA

odporové síly - síly působící proti směru pohybu

- brzdí pohyb tělesa

1. smykové t ření

2. valivý odpor
} - síly vznikající při pohybu jednoho 

tělesa po povrchu tělesa jiného



SMYKOVÉ TŘENÍ

- vzniká třecí síla – značka Ft

- působiště na stykové ploše těles



1. Třecí síla Ft je přímo úměrná tlakové síle Fn, 
kterou působí těleso kolmo na podložku

Ft = f Fn

f – součinitel smykového tření – fyzikální tabulky
(bezrozměrová veličina)



2. Třecí síla Ft nezávisí na obsahu stykových ploch.

3. Třecí síla Ft nezávisí na rychlosti pohybu těles.

Pozn.: Při rovnoměrném pohybu po vodorovné podložce se tlaková síla Fn rovná 
tíze tělesa G = mg

FG = f . m. g

Př.: Kvádr o hmotnosti 500 g udržujeme na vodorovné podložce v rovnoměrném 
pohybu tažnou silou 1 N. Určete hodnotu součinitele smykového tření.

……….



KLIDOVÁ třecí síla

- působí na těleso, které je vzhledem k podložce v klidu

- je za stejných podmínek větší než třecí síla při pohybu

Využití smykového tření:

- umožňuje chůzi, jízdu vozidel

- přenos pohybu řemenovými převody a třecími spojkami

- opracování povrchu těles

- spojování součástí strojů

- upevňování hřebíků do stěn



Nepříznivé účinky smykového tření:

- odírání obuvi, ojíždění pneumatik

- opotřebovávání součástí strojů

- nežádoucí zahřívání strojů

Zmenšujeme:

- mazáním

- nahrazením valivým odporem



VALIVÝ ODPOR

- u tělesa o kruhovém průřezu, které se valí po pevné 
podložce

- příčinou je deformace podložky před valícím se tělesem 
silou Fn 

- deformace vyvolává odporovou sílu Fv



Odporová síla Fv

- je přímo úměrná kolmé tlakové síle Fn, kterou působí 
těleso na podložku

- a nepřímo úměrná poloměru R tělesa

Fv = ξ Fn / R

ξ [ksí] - součinitel – rameno valivého odporu

- jednotka m

!! Odporová síla při valení tělesa je stejných podmínek 
mnohem menší než třecí síla smykového tření !!


