
Kladka, kolo na hřídeli, nakloněná rovina. 
 

1. Dělník zvedá, pomocí pevné kladky, náklad o hmotnosti 150 kg. Jakou musí vyvinout sílu, aby 

náklad zvedl? Jakou silou by musel působit bez použití pevné kladky? Jakou silou by musel 

působit s použitím volné kladky? Hmotnost kladky nebereme v úvahu. 

2. Muž může působit silou 1,2 kN. Jak těžký náklad může zvednout pomocí volné kladky? Hmotnost 

volné kladky zanedbáváme. 

3. Dělník může působit silou 1,1 kN. Jak těžký náklad může zvednout pomocí volné kladky, jestliže 

její hmotnost je 10 kg? 

4. Muž zvedá těleso o hmotnosti 102 kg: 

a) bez použití kladky 

b) s použitím pevné kladky 

c) s použitím kladky volné, jejíž hmotnost budeme zanedbávat 

d) s použitím kladky volné, jejíž hmotnost jsou 4 kg 

5. Dělník zvedá náklad o hmotnosti 150 kg pomocí kola na hřídeli, jehož malé kolo má poloměr 

0,1 m a velké 0,5 m. Jakou silou musí dělník působit? Nakresli schématický obrázek. 

6. Pomocí rumpálu se bude zvedat náklad až o hmotnosti 300 kg. Lano, na kterém je náklad 

pověšený, se navíjí na válec o poloměru 4 cm. Jak dlouhá musí být klika, jestliže můžeme 

vyvinout maximální sílu 500 N? Nakresli schématický obrázek. 

7. Dělník na stavbě zvedá pomocí kola na hřídeli náklad o hmotnosti 100 kg, přičemž působí silou 

250 N. Jaký poloměr má malé kolo, jestliže velké kolo má průměr 40 cm? Nakresli schématický 

obrázek. 

8. K zvedání vody ze studně se používá rumpál. Válec, na který se namotává lano má průměr 20 cm 

a klika délku 0,8 m. K zvednutí plné nádoby je potřeba síla 40 N a vytáhne se tak 28 litrů vody. 

Jakou hmotnost má nádoba na vodu?  

9. Pepík vyveze kolečko s nákladem, o celkové hmotnosti 80 kg, pomocí šikmo položeného prkna 

do výšky dva metry. Prkno má délku 4 m. Jakou musí Pepík působit silou? Nakresli schématický 

obrázek. Odporové síly zanedbáváme. 

10. Jana potřebuje zvednout bednu o hmotnosti 40 kg do výšky 150 cm.  Přitom může působit silou 

100N. Rozhodla se, že bednu vytlačí po nakloněném prkně. Jak dlouhé prkno potřebuje? Nakresli 

schématický obrázek. Odporové síly zanedbáváme. 

  



Odpovědi 

 
1. Dělník musí působit s pevnou kladkou i bez ní silou 1500 N. 

2. Muž uzvedne pomocí volné kladky náklad o hmotnosti 240 kg. 

3. Dělník uzvedne pomocí volné kladky náklad o hmotnosti 210 kg. 

4. Muž musí působit následující silou: 

a) 1020 N 

b) 1020 N 

c) 510 N 

d) 530 N 

5. Dělník musí působit silou 300 N. 

6. Klika musí být dlouhá 0,24 m. 

7. Malé kolo má poloměr 0,05 m. 

8. Nádoba na vodu má hmotnost 4 kg. 

9. Pepík musí působit silou 400 N. 

10. Potřebuje prkno o délce 6 m. 

 


