
F7 Potápění, plování, vznášení se stejnorodého tělesa v kapalině  

- učebnice str. 123 – 125 

1.  Co to je stejnorodé těleso?  

 Stejnorodé těleso je takové těleso, které je celé z látky o stejné hustotě. 

 (Nejsou v něm třeba dutiny apod.) 

2. Domácí pokus: 

Pomůcky: nádoba, voda, příborový nůž (lžíce, vidlička) – obvykle z nerezové oceli, korkový špunt nebo 

kousek špejle, sáček naplněný vodou a zavázaný provázkem bez přítomnosti vzduchu – stačí jen část 

sáčku, zbytek si odstřihni (viz. obrázek na str.123) 

Vezmi si nádobu, třeba větší hrnec nebo sklenici, nádobu si naplň vodou. Ve stejné hloubce pod 

hladinou vody přidržíme postupně ocelový nůž, sáček s vodou, korkový špunt (špejli). 

 Co jsme pozorovali? 

- ocelový nůž klesá ke dnu 

 - sáček s vodou zůstane tam, kde jsme ho ponořili 

-  korkový špunt (špejle) se pohybuje (stoupá) k hladině 

 

 

Podle Archimédova zákona je každé těleso v kapalině nadlehčováno. Proč se tedy uvedená tělesa takto 

chovají? 

Při vysvětlení si musíme připomenout, jaké síly na naše tělesa působí: 

a) síla vztlaková FVZ směrem svisle vzhůru 

b) síla gravitační Fg směrem svisle dolů 

c) o chování tělesa rozhoduje výslednice F těchto sil, která má směr podle směru větší z obou sil 

 



3. 

 

Pro porovnání velikostí Fg a FVZ jsou rozhodující hustoty kapaliny k  a hustota látky, z které je 

těleso ró).   

Pozn.: FVZ – zelenou barvou, Fg – černou barvou, výslednice F – červenou barvou. 

A) Hustota oceli (7800 kg/m
3
) je větší než hustota vody (1000 kg/m

3
), >k . Proto je Fg > FVZ a 

výslednice obou sil má směr svislý dolů. Ocelové závaží na obrázku klesá ke dnu. Ve vašem domácím 

pokusu to může být ocelový nůž.  

B) Uvnitř sáčku je voda, sáček jako obal zanedbáme. Pak je k , proto Fg = FVZ, výslednice obou sil je 

nulová. Sáček s vodou nemění svoji polohu. Říkáme, že se volně vznáší v kapalině (zde ve vodě). 

C) Hustota korku (asi 250 kg/m
3
) je menší než hustota vody (1000 kg/m

3
), <k . Proto je Fg < FVZ a 

výslednice obou sil má směr svislý vzhůru. Korkový špunt stoupá vzhůru k hladině. Špunt se po určité 

době vzhledem k hladině ustálí, říkáme, že těleso v kapalině PLOVE. Při plování zůstává ponořeno 

stále stejnou částí svého objemu. 

 (Pokud jsi použil dřevěnou špejli, hustota dřeva je menší než hustota vody a výsledek pokusu je stejný.) 

Při plování tělesa v kapalině se vynoří taková část tělesa, že gravitační síla Fg a vztlaková síla FVZ 

působící na těleso JSOU V ROVNOVÁZE. 

 

 


