
Napiš si (nebo vytiskni a nalep) zápisy do sešitu a vyřeš úkoly. 

TLAK 

Tlaková síla 

Vnější síla působící na určitou plochu tělesa způsobuje v tělesu tlak, tato síla se 

nazývá tlaková síla. 

Vnější tlaková síla v pevných tělesech se přenáší jen ve směru působení síly, 

avšak tlaková síla v kapalinách a plynech působí ve všech směrech!  

Je-li původcem tlakové síly Ft gravitační síla Fg tedy tíha G, platí Ft = Fg = G. 

Nezapomeň, že tíha tělesa je dána jeho hmotností - m, tzn., G = m . g 

(g - gravitační konstanta Země je 10 N/kg)!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Úkol: Vypočítej příklad na obrázku. 

Příklad: Jakou tlakovou silou Ft působí kniha na stůl svou tíhou G, je-li její 

hmotnost m = 5500g . 

  

Vnější tlaková síla se v pevných 

předmětech přenáší jen ve směru 

působení síly! 

Vnější tlaková síla se v kapalinách a 

plynech přenáší a působí všemi směry! 

Ft = G 

m = 5500g 



Napiš si (nebo vytiskni a nalep) zápisy do sešitu a vyřeš úkoly. 

Tíha G = Ft = ____ 
Plocha 
S2 = _____ m2 

p2 = _____ Pa 
 Plocha 

S1 = _____ m2 

p1 = _____ Pa 

Tlak 

Tlaková síla působící na určitou plochu tělesa způsobuje v tělesu tlak. Tlak je 

tím větší čím je větší síla, ale tím menší čím je větší plocha, tzn., že stejná 

tlaková síla na menší ploše způsobí větší tlak!   

Tlak je fyzikální veličina, značí se malým písmenem p, základní jednotkou je 

pascal – Pa, další větší jednotky jsou kilopascal – kPa a megapascal – MPa.  

 

 

 

 

Pozor: Plocha S se počítá matematickými vztahy pro obsah! A tlaková síla Ft 

musí na plochu S působit kolmo! 

Jednotky tlaku: 

 

 

Úkol: Vypočítej v příkladu tlak kvádrů na obrázku. Pozor, potřebuješ znát vzorec 

pro výpočet plochy, kterou leží na podložce! (tzn. vzorec obsahu obdélníka 

případně i čtverce). Nezapomeň na převody jednotek! 

Příklad: Dva stejné kvádry na obrázku způsobují různou tlakovou sílu na 

podložku svou tíhou. Vypočítejte u obou kvádrů tlak p, kterým působí na 

podložku mají-li hmotnost 400kg a rozměry 200x200x50cm. Doplňte údaje 

k obrázku. Který kvádr působí větším tlakem a proč? 

 

 

 

 

 

kPa MPa 

: 

1000 

. 

: 

1000 

. 

Pa 

p – tlak [Pa] 

Ft – tlaková síla [N] 

S – plocha neboli obsah [m2] 

p =  
Ft 
S 

(p = Ft : S)  



Napiš si (nebo vytiskni a nalep) zápisy do sešitu a vyřeš úkoly. 

Úkol: Přemýšlej, na kterém obrázku to bude pána více bolet. Proč? Fyzikálně si 

to zdůvodni. Jestli chceš, tak mi napiš zdůvodnění. 

 

 

 

 

 


