
Vytvoření zápisu a dělání úkolů do sešitu. Zápis není nutno ručně opisovat, stačí 
vytisknout a nalepit do sešitu (šedý text jen upřesňuje učivo).  
 

Hydrostatický tlak 

Hydrostatický tlak vyvolává vlastní tíha kapaliny, působí všemi směry tlakovou 

silou na plochu všech těles ponořených v kapalinách. Tento tlak je dán také 

hloubkou – h, druhem kapaliny – její hustotou – ρ (ró) a gravitací – g. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Úkol: Vysvětli vlastními slovy obrázek s vytékající kapalinou z válce. A vypočítej 

příklady. 

Příklad: Voda v akváriu dosahuje do výše 35cm. Jaký hydrostatický tlak působí 

voda na dno akvária? 

Příklad: Jak je velký hydrostatický tlak v nádobě se rtutí, jejíž hloubka dosahuje 

10cm. Hustota rtuti je 13 500kg/m3.   

  

p – hydrostatický tlak [Pa] 

h – hloubka [m] 

ρ – hustota kapaliny [kg/m3] 

g – gravitační konstanta [N/kg] 

p = h . ρ . g 
 

ρ 

Důkaz zvyšujícího se hydrostatického 

tlaku s rostoucí hloubkou. 
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Hydraulické stroje 

Vnější tlaková síla působící na kapalinu, vytváří v kapalině tlak, který se šíří 

všemi směry, tento princip popisuje Pascalův zákon. 

Tento princip se využívá v hydraulických strojích, jeho hlavními částmi jsou 

2 písty, mezi kterými je kapalina (obvykle olej). Kapalina se využívá proto, že je 

téměř nestlačitelná.  

Hydraulických zařízení se využívá nejen k přenosu síly, ale také k  zvýšení síly 
např. u zvedáků, lisů, brzd… 
 

Princip hydraulického stroje: Síla působící na první píst, vytváří v kapalině tlak, 

který v kapalině přenese sílu k druhému pístu. Díky rozdílné velikosti plochy 

pístů, může tlak v kapalině, vyvolaný silou na prvním pístu, vyvolat daleko větší 

sílu na pístu druhém. Vykonaná práce však zůstává stejná, protože posunutí 

malého pístu je tolikrát větší, kolikrát je větší tlaková síla působící na velký píst. 

 

 

 

 

 

 

Malá síla F1, působící na menší píst s plochou S1, vyvolává větší sílu F2, 

protože působí na plochu většího pístu S2 a jelikož tlaky pod písty p1 a p2 se 

vždy rovnají, platí: 

p1 = p2 
 

 

 
Poměry tlakových sil jsou také ve stejném poměru jako obsahy pístů: 

F1 : F2= S1 : S2 
(platí i vzorce - F2 : F1= S2 : S1 nebo opačně S1 : S2 = F1 : F2 anebo S2 : S1= F2 : F1) 
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F2 
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Hydraulika a hydraulické stroje v praxi: zde 

Tvarování oceli, stříhání a tvarování plechů i vraků aut… lisování ovoce, štípačky 

dřeva… hydraulické nůžky, vyprošťovací nůžky… zvedák na auta, hydraulická 

ruka, bagry, sklápěcí nákladní vozy… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Úkol: Najdi znění Pascalova zákona a vysvětli ho.  

https://www.youtube.com/watch?v=YlmRa-9zDF8
https://www.youtube.com/watch?v=LNwxk33TD1s
https://www.youtube.com/watch?v=HVHWuxXhySY
https://www.youtube.com/watch?v=vTKCp-PED6Q
https://www.vascak.cz/data/android/physicsatschool/templateimg.php?s=mech_lis&l=cz

