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VÁLEC 

 
 
1. Ze skleněné tabule o obsahu 0,88 m2 bylo vyrobeno 98 kotoučů s průměrem 

94 mm. Vypočti procento odpadu. 
 

2. V rotačním válci je dáno: 
r = 8,6 cm, v = 15,9 cm; vypočítejte S, V 
V = 498 cm3, r = 8,5 cm; vypočítejte S 
V = 120 cm3, v = 6,4 cm; vypočítejte r, S 

 
3. Vypočítej objem a povrch válce, je-li průměr podstavy 2,4 dm a jeho výška 60 cm. 
 
4. Vypočítej objem a povrch válce, je-li jeho výška 40 dm a průměr podstavy 2,6 m. 
 
5. Vypočítej výšku válce, je-li jeho objem 2615,62 cm3 a jeho průměr podstavy 28 m. 
 
6. Vypočítej výšku válce, je-li jeho objem 180,1 dm3 a průměr podstavy 64 m. 
 
7. Vypočítej poloměr podstavy válce, je-li jeho objem 8,792 m3 a výška válce je 

28 dm. 
 
8. Vypočítej poloměr podstavy válce, je-li jeho objem 3215,36 cm3 a výška válce je 

64 dm. 
 
9. Nádoba tvaru válce obsahuje 62,8 litru vody a je zcela naplněna. Výška nádoby je 

0,5 m. Vypočítej průměr dna. 
 
10. Nádoba tvaru válce obsahuje 14,13 litru vody a je zcela naplněna. Výška nádoby 

je 0,5 m. Vypočítej průměr dna. 
 
11. Obvod dna válce je 31,4 cm, výška válce je 1 dm. Vypočítej jeho povrch a objem. 
 
12. Obvod dna válce je 62,8 cm, výška válce je 2 dm. Vypočítej jeho povrch a objem. 
 
13. Osovým řezem válce je čtverec o obsahu 56,25 cm2. Vypočítej jeho povrch a 

objem. 
 
14. Osovým řezem válce je čtverec o obsahu 72,25 cm2. Vypočítej jeho povrch a 

objem. 
 



15. Nádoba tvaru válce má průměr podstavy 0,8 m a obsah podstavy je roven obsahu 
pláště. Nejvýše kolik litrů vody můžeme nalít do nádoby? 

 
16. Nádoba tvaru válce má průměr podstavy 0,6 m a obsah podstavy je roven obsahu 

pláště. Nejvýše kolik litrů vody můžeme nalít do nádoby? 
 
17. V nádrži tvaru válce s vnitřním průměrem 6 m je 942 hl vody. Voda sahá do 2/3 

hloubky nádrže. Vypočítej hloubku nádrže. 
 
18. V nádrži tvaru válce s vnitřním průměrem 2 m je 1130,4 hl vody. Voda sahá do 

2/5 hloubky nádrže. Vypočítej hloubku nádrže. 
 
19. Vypočítej, kolik % tvoří odpad, jestliže z krychle o hraně délky 8 cm je vyroben 

válec s maximálním objemem. 
 
20. Vypočítej, kolik % tvoří odpad, jestliže z krychle o hraně délky 12 cm je vyroben 

válec s maximálním objemem. 
 
21. Vodojem ve tvaru rotačního válce má vnitřní průměr 10 m a obsahuje 9 420 hl 

vody. Do jaké výšky sahá voda ve vodojemu? Jak velká plocha je smáčena 
vodou? 

 
22. Určete, do jaké výšky sahá voda v pětilitrovém hrnci s průměrem dna 20 cm, je-li 

naplněn ze 75 %. Jak velká je plocha, kterou smáčí voda? 
 
23. Sloup na lepení plakátů má tvar válce s průměrem podstavy 1,4 m a výškou 

2,5 m. Kolik m2 plakátu je na sloupu, jestliže je zcela využitý? 
 
24. Studna má tvar válce s průměrem podstavy 1,2 m. Od povrchu k hladině vody je 

hloubka 4 m, hloubka vody je 3,5 m. Kolik m3 je třeba vykopat k vyhloubení 
studny. Kolik hl vody je ve studni? 

 
25. Plynojem má tvar válce s průměrem podstavy 12 m a výškou 18 m. Kolik m3 plynu 

je v naplněném plynojemu? Kolik stojí natření pláště plynojemu zvenku, jestliže 
1 m2 nátěru stojí 65 Kč? 

 
26. Sud na naftu má tvar válce s výškou 90 cm a objemem 200 litrů. Vypočti jeho 

průměr. 
 
27. Kropicí hadice má vnitřní průměr 1,5 cm a délku 30 m. Za 1 minutu proteče hadicí 

20 litrů vody. Za kolik sekund po otevření přívodu začne z hadice vytékat voda? 
 



28. Okapový žlab má tvar poloviny pláště válce s průměrem podstavy 12 cm. Celková 
délka žlabu okolo domu je 36 m. Kolik m2 plechu je třeba na výrobu s 15% 
odpadem? 

 
29. Vypočti průměr dna válce o objemu 1,5 litru, který je vysoký 35 cm. 
 
30. Klempíř měl zhotovit trubku s průměrem 9,8 cm. Mohl ji zhotovit z plechového 

obdélníku s rozměry 30 cm a 27 cm? 
 
31. Plechovka s okurkami má tvar válce s výškou 13 cm a poloměrem podstavy 

5,8 cm. Po naplnění okurkami byla plechovka dolita 2 dl nálevu. Vypočti objem 
uložených okurek a kolik procent prostoru plechovky je vyplněno okurkami. 

 
32. Kašna tvaru válce s průměrem podstavy 3 m, je hluboká 70 cm. Kolik hl vody se 

vejde do kašny? 
 
33. Zahradní bazén tvaru válce s průměrem podstavy 300 cm obsahuje 25 hl vody. 

Jak je hluboký, když voda sahá 10 cm pod okraj? 
 
34. Vypočítej povrch válce vysokého 8 cm, jestliže obsah jeho pláště je 251,2 cm2. 
 
35. O kolik se zvětší povrch válce, jehož poloměr podstavy je 4 cm, jestliže jeho 

výšku zvětšíme ze sedmi na devět centimetrů? 
 
36. Vypočti poloměr podstavy válce vysokého 3 m, jestliže obsah jedné jeho podstavy 

je shodný s obsahem pláště. 
 
37. Vypočti poloměr podstavy válce, jehož výška je 10 cm a objem 785 cm3. 
 
38. Vypočti výšku válce, jehož poloměr podstavy je 3 m a objem 113,04m3 . 
 
39. Povrch válce je 12,56 m2, poloměr podstavy 1 m. Vypočti objem tohoto válce. 

 
40. Kolik m3 zeminy je třeba vyvrtat, aby byl vrt hluboký 1,3 km a o průměru 0,4 m?  
 
41. Kolik kg barvy je třeba na natření železného válce o poměru podstavy 30 cm a 

délce 2 m, jestliže na 1 m2 spotřebujeme 0,1 kg barvy. 
 
42. Propadne míček o průměru 3 cm do sklenice, která je vysoká 10 cm a má objem 

502,4 cm3? 
 



43. Jakou hmotnost má dřevěné poleno tvaru válce, jehož výška je 4 dm a poloměr 
podstavy 15 cm, jestliže hustota dřeva je 600g/dm3? 

 
44. Jakou plochu musíme pokrýt, jestliže chceme vykachličkovat celý bazén tvaru 

válce, jehož hloubka je 2 m a poloměr dna je 15 m? 
 
45. Jaké množství ledu vzniklo, jestliže se přes noc na hladině rybníku vytvořila 3 cm 

silná vrstva ledu? Poloměr hladiny rybníka tvaru kruhu je 23 m. 
 
46. Jaké množství dřeva bylo spotřebováno na výrobu 200 sloupů vysokých 6 metrů, 

jejichž průměr je 15 cm? 
 
47. Hadicí o průměru 16 mm protéká voda rychlostí 2 m/s. Kolik vody nateče touto 

hadicí do nádoby za půl minuty? 
 
48. O kolik cm stoupne hladina džusu ve sklenici o průměru 5 cm, jestliže do ní 

vhodíme kousek ledu válcového tvaru, o výšce 2 cm a průměru 1 cm?  
 

a)okamžitě, jestliže víme, že jedna desetina ledu plave nad hladinou         
b)po rozpuštění celého ledu 

 
49. V nádrži tvaru válce s vnitřním průmětem 6 m je 942 hl vody. Voda sahá do dvou 

třetin hloubky nádrže. Vypočti hloubku nádrže. 
 
50. Kolem nádrže tvaru válce o vnějším průměru 3 m má být vybetonován pás o šířce 

0,5 m. Tloušťka pásu má být 10 cm. Na 1 m3 betonu se spotřebuje 200 kg 
cementu. Vypočti kolik cementu se spotřebuje na vybetonování pásu? 

 
51. Kolik cm3 dřeva se změní na piliny, jestliže přeřízneme kmen stromu o průměru 

42 cm a je-li šířka řezné spáry 3 mm? 
 
52. Nádrž tvaru válce je položena. Průměr podstavy válce je 0,4 m, délka válce je 

0,8 m. Kolik litrů vody je v nádobě, je-li naplněna do poloviny? 
 
53. Urči tloušťku stěny mosazné roury tvaru dutého válce (hustota 8 500kg/m3 ), jejíž 

délka je 60 cm, vnější obvod 15,7 cm a hmotnost 3 604 g. 
 
54. Kolik metrů čtverečních asfaltu uválcuje parní válec s průměrem válce 80 cm a 

šířkou 1,8 m, otočí-li se zadní kolo o průměru 1,6 m dvacetkrát? 
 
55. Studna tvaru válce s vnitřním průměrem 30 cm a hloubkou 9 m a má vodu 1,8 m 

pod okraj. Kolik litrů vody je ve studni? 



 
56. Kolik vody proteče kohoutkem za 10 minut, má-li kohoutek kruhový průřez o   

průměru 18 mm a proudí-li voda rychlostí 1,8 m/s? 
 

57. Do nádrže tvaru válce, jehož poloměr podstavy je 6 m, bylo napuštěno 405 hl 
vody. Tím se naplnilo 15 % objemu nádrže. Urči hloubku nádrže. 

 
58. Nádrž tvaru válce má poloměr podstavy 20 cm. Výška vody v nádrži je 25 cm. 

Urči objem tělesa, které je ve vodě zcela ponořeno, jestliže voda stoupne o 
4,5 cm. Kolik litrů vody je v nádrži? 

 
59. Jaká je výška válce o průměru 1 m, jestliže po naplnění vodou z 65 % je v něm 

1 531 litrů vody? 
 
60. Do nádrže tvaru válce s vnitřním průměrem 6 m bylo napuštěno 942 hl vody. 

Napouštění trvalo 22h. Voda sahá do dvou třetin hloubky nádrže. Vypočti 
celkovou hloubku. 

 
61. Jaká byla hloubka vody ve studni o průměru 1 m před deštěm, jestliže po dešti 

stoupla hladina vody o 10 cm a ve studni je nyní 1,256 m3 vody? 
 
62. Nádrž tvaru válce má průměr 5,4 m. Jak vysoko bude sahat voda v nádrži, jestliže 

přiteče 10 litrů za sekundu a přítok bude otevřen čtyři pětiny hodiny? 
 
63. Nádoba tvaru válce s průměrem podstavy 20 m je naplněna vodou. Kolik hl vody 

se z nádrže odpaří, když hladina vody v nádrži poklesne o 4 mm, jestliže objem 
odpařené vody činí 0,2 % celkového objemu nádrže, jaká je výška nádrže? 

 
64. Válcová cisterna délky 6 m pojme až 35 m3 oleje. Jaký je její vnitřní průměr? 
 
65. Plášť rotačního válce rozvinutý do roviny je čtverec, který má obsah 0,81 m2. Urči 

objem tohoto válce. 
 
66. Do jaké výšky sahá voda v nádrži tvaru válce o poloměru podstavy 6 m, natéká-li 

tam hadicí po dobu 3 h rychlostí 2 litry za sekundu? 
 
67. Válec o poloměru podstavy 0,4 m má objem 603 ml. O kolik se zvětší jeho objem, 

zvětší-li se jeho výška o 3 cm? Urči jeho výslednou výšku. 
 
68. Ve válci o průměru 1 m je 1 413 litrů vody, což je 60 % objemu válce. Vypočti 

výšku válce. 
 



69. Do nádrže tvaru válce bylo napuštěno 94 200 litrů vody, poloměr podstavy je 
30 dm. Voda sahá do dvou třetin hloubky nádrže. Vypočti její celkovou hloubku. 

 
70. Váza tvaru válce je 30 cm vysoká. Její vnitřní průměr je 10 cm. Kolik litrů vody se 

do ní vejde, jestliže tloušťka dna je 1 cm? 
 
71. Válcová nádoba má objem 1 hl a její výška je 48,5 cm. Jaký je její průměr? 
 
72. Jakou hmotnost má železobetonový válcový sloup o průměru 60 cm a výšce 

4,5 m, jestliže jeden krychlový metr železobetonu má hmotnost 2 400 kg? 
 
73. Na tyč čtvercového průřezu se stranou délky 57 mm se má nasunout válcové 

pouzdro. Vypočti vnitřní průměr pouzdra. 
 
74. Na kotouči je 100 kg ocelového drátu o hustotě 7,8 g/cm3 milimetrového průměru. 

Kolik metrů drátu je na kotouči? 
 
75. Natření nádoby tvaru válce o poloměru 4 m a výšce 12 m stojí 16 292 Kč. Kolik 

stojí natření válce o poloměru podstavy 3 m a výšce 18 m, při stejné ceně nátěru 
za metr čtvereční. O kolik procent zaplatíme více? 

 
76. Hmotnost válce s vodou je 120 tun. Voda sahá do výšky 60 % výšky válce. Jaká 

je hmotnost válce bez vody, je-li poloměr podstavy válce 2,5 m a výška válce 6 m. 
Hustota vody je 1000 kg/m3 . 

 
77. Obvod podstavy rotačního válce je stejně velký jako jeho výška. Jaký je povrch 

válce, když jeho objem je 250 dm3? 
 

78. Z obdélníku o rozměrech 6 cm a 4 cm jsme svinuli plášť rotačního válce o výšce 
4 cm. Určete objem válce. 
 

79. Kolik m2 plechu je potřeba k výrobě okapové roury tvaru poloválce, dlouhé 12 m a 
široké 18 cm, počítá-Ii se navíc na zahrnutí atd. 6 %? 

 
80. Obsah pláště válce je 300 cm2, jeho výška se rovná průměru podstavy. Určete 

povrch válce. 
 
81. Povrch válce je 1 000 cm2. Výška se rovná poloměru podstavy. Vypočítejte ji. 
 
82. Osovým řezem válce je čtverec o obsahu 144 cm2. Určete objem a povrch válce. 
 



83. Určete hmotnost 4 m dlouhé železné roury, jejíž vnější průměr je 60 mm a vnitřní 
průměr 48 mm. Hustota železa je 7 800 kg/m3. 

 
84. Rotační válec byl provrtán podél osy tak, že jeho hmotnost byla poloviční. 

Vypočítejte tloušťku stěny takto vzniklého dutého válce. 
 
85. Kolik betonu se spotřebovalo na výrobu skruže, která má vnější průměr 

98 cm a tloušťku stěny 18 cm? Výška skruže je 1 m. 
 
86. Kolik litrů vody je ve vodorovné válcové nádrži, jejíž průměr je 24 cm a délka 

80 cm, sahá-Ii voda při vodorovné poloze osy válce do 3/4průměru? 
 
87. Válec o poloměru r = 6 cm a výšce v = 14 cm rozdělíme řezem rovnoběžným s 

osou válce tak, aby šířka řezu byla rovna poloměru. Vypočítejte objem takto 
vzniklých částí. 

 
88. Plášť rotačního válce se má k obsahu podstavy válce jako 5 : 3. Určete jeho 

objem, má-Ii úhlopříčka osového řezu délku 39 cm. 
 
89. Dva rotační válce mají shodné podstavy o poloměru r. Plášť jedno z nich se rovná 

povrchu druhého. Oč se liší jejich tělesové výšky? 
 

90. Uprostřed válcové nádrže zcela naplněné vodou s průměrem dna 3 m je kolmo 
upevněna tyč, která ční nad vodou délkou 3 dm. Skloníme-li tyč, dosáhne její 
horní konec hladiny vody právě u kraje nádrže. Vypočti objem vody v nádrži 
v litrech. 

 
 

 


