
7. Mechanika tekutin 



Tekutost 

Základní a společnou vlastností kapalin a plynů je tekutost. 

Proto kapalná a plynná tělesa nemají stálý tvar, ale 

přizpůsobují se tvaru okolních těles. Vzhledem k tekutosti 

označujeme kapaliny a plyny společným názvem  tekutiny 

a mechaniku kapalin nazýváme mechanika tekutin.  

Tekutiny – nemají stálý tvar; přizpůsobují svůj tvar okolním pevným 

tělesům, např. nádobě, v níž jsou uzavřeny. 



Kapaliny: mají stálý objem, jsou velmi málo stlačitelné; v 

tíhovém poli  vytvářejí volný povrch (hladinu). 

Otáčení nádoby 

V zterém místě je největší 

tlak? 

Spojenenadoby.exe


Plyny: nemají stálý objem, jsou snadno stlačitelné; 

nevytvářejí povrch  vyplní vždy celý objem nádoby. 

Jaké plyny 

jsou v 

tělesech? 
Součástí výfukových plynů jsou obvykle vodní pára, plynný dusík (N2), oxid uhličitý. 

Mohou též obsahovat oxid dusný, oxid dusičitý, oxid uhelnatý 



VII. Mechanika tekutin 

Kapaliny a plyny nemají stálý tvar a nazývají se 

tekutiny.  

Kapaliny jsou nestlačitelné a mají velkou hustotu 

např. voda 1000 kg/m3 a mají stálý objem. 

Plyny jsou stlačitelné – hustota vzduchu je 1,3 

kg/m3. 

Hustota ρ=m/V     hmotnost:objem    

-udává, kolik kg váží 1 m3 látky 

Jednotkou je kg/m3   kilogram na metr krychlový 

zápis 

1. Vlastnosti kapalin a plynů 

Těleso má 

objem 4 m3 a 

hmotnost 800 

kg. Jakou má 

hustotu? 

Kolik váží 2 

m3 vody a 

vzduchu? 



Skutečné kapaliny ani plyny nejsou dokonale tekuté 

(mají vnitřní tření – viskozitu - vazkost), proto 

zavádíme zjednodušené modely: 

 Ideální plyn: dokonale tekutý (bez vnitřního 

tření), dokonale stlačitelný. 

 Ideální kapalina: dokonale tekutá (bez 

vnitřního tření),zcela nestlačitelná. 

zápis 

Kde v potrubí se skutečná kapalina pohybuje rychleji? 

Jak by to vypadalo, kdyby byla kapalina ideální? 



Tlak v kapalinách a plynech 

Nafouknutý balónek, prudce stříkající voda atd. – svědčí 

o existenci tlakových sil uvnitř kapalin a plynů. 

Co udržuje balónek v nafouklém stavu? A  

co nutí ve vodotrysku vodu stříkat nahoru? 



Tlak v kapalinách a plynech 

Jaký směr mají  tlakové síly uvnitř kapalin a plynů? 

Tlakové síly uvnitř kapalin a 

plynů působí vždy kolmo k dané 

ploše; jejich směr je tedy dán 

tvarem a polohou těles, na která 

působí. 



Tlak v kapalinách a plynech 

Fyzikální veličina tlak: 

S

F
p 

F ... velikost tlakové síly působící 

 kolmo na rovinnou plochu 

S ... obsah dané plochy 

Tlak je skalární veličina (k jejímu určení stačí číselná hodnota a jednotka) 

Na čem a jak závisí tlak? 
Jak ho zvětším? 

 
 



Jak je možné, že člověka hroty nepobodají? 

Fyzikální veličina tlak: 

S

F
p  F ... velikost tlakové síly působící 

 kolmo na rovinnou plochu 

S ... obsah dané plochy F ... velikost tlakové 

síly působící  kolmo 

na rovinnou plochu 

S ... obsah dané 

plochy 

 
 
 

PamN
S

F
p  2

pascal 

Tlak je skalární veličina 

(k jejímu určení stačí 

číselná hodnota a 

jednotka) 

Poznámka: 1) Předpokládáme vždy, že plocha S je 

rovinná a že síla je na ní „rovnoměrně rozprostřena  

2) V technické praxi se používají i jiné jednotky tlaku – 

např. bar, atmosféra, atd. 



Měření tlaku 

• Manometry 

 otevřený 

 

 

 

 deformační 
Bourdonov

a trubice 

digitální 



Deformační 

manometr – založen 

na deformaci 

Bourdonovy trubice 

 

 



S

F
p 

2.11  mNPa

Stav tekutiny charakterizuje je tlak p. 

K měření tlaku používáme manometry. 

zápis 

Otevřený 

manometr – jak v 

něm poznám 

přetlak a podtlak-

ukázat na 

stříkačce 

Deformační 

manometr 

1 hPa= ….. Pa 

1 kPa =…… Pa 

1 MPa = ……Pa 

 1 GPa = ……Pa 

Tlakem 1 Pa tlačí ubrus 

na desku stolu Další jednotky: 

1 bar = 1 atmosféra=105 Pa 

1 torr = 133 Pa 

Jakým tlakem tlačí píst hustilky 

o ploše 15 cm2, tlačíme-li na něj 

silou 30 N. 

Jednotka tlaku je pascal zkr. Pa. 

 Ze vztahu pro tlak vyplývá, že 

  

Přetlak nebo podtlak? 



Tlak v kapalinách vyvolaný vnější (plošnou) silou 

Opakování: Působíme-li silou na tuhé těleso, ... 



Tlak v kapalinách vyvolaný vnější (plošnou) silou 

Opakování: Působíme-li silou na tuhé těleso, může se působiště přenést do 

libovolného bodu po vektorové přímce dané síly: 



Co se stane působím-li silou na plynové těleso? 

Jak se nazývá zařízení, kterým tlačíte na kapalinu nebo vzduch 

např. v hustilce?? 

Tlak v plynech vyvolaný vnější (plošnou) silou 



Kde se v praxi 

setkáte s pístem? 



Tlak v kapalinách vyvolaný vnější (plošnou) silou 

Působíme-li silou na vnější plochu kapaliny (např. pístem), ... 

Co se stane? 



Tlak v kapalinách vyvolaný vnější (plošnou) silou 

Působíme-li silou na vnější plochu kapaliny (např. pístem), zvýší se tlak uvnitř 

kapaliny. 

p 

Jaký má směr 

tlaková síla v 

nádobě? 



Tlak v kapalinách vyvolaný vnější (plošnou) silou 

Působíme-li silou na vnější plochu kapaliny (např. pístem), zvýší se tlak uvnitř 

kapaliny. Vzniklá tlaková síla působí kolmo na vnitřní stěny nádoby.  

p 

Pokud vložíme do 

nádoby těleso – jak 

velká bude tlaková 

síla na kvádr a jaký 

bude její směr? 



Tlak v kapalinách vyvolaný vnější (plošnou) silou 

Působíme-li silou na vnější plochu kapaliny (např. pístem), zvýší se tlak uvnitř 

kapaliny. Vzniklá tlaková síla působí kolmo na vnitřní stěny nádoby. Tlaková síla 

působí i na všechna tělesa, která by byla ponořena v kapalině. 

p 

zápis 

2. Tlakové síly v kapalině F 

Tekutost způsobuje, že v 

kapalině působí na libovolně 

natočenou plochu o obsahu S 

kolmo k ploše tlaková síla o 

velikosti F = p.S 



Tlak v kapalinách vyvolaný vnější (plošnou) silou 

Působíme-li silou na vnější plochu kapaliny (např. pístem), zvýší se tlak uvnitř 

kapaliny. Vzniklá tlaková síla působí kolmo na vnitřní stěny nádoby. Tlaková síla 

působí i na všechna tělesa, která by byla ponořena v kapalině. 

p 

Pascalův zákon: 

Tlak vyvolaný vnější silou působící na 

kapalinu v uzavřené nádobě je ve 

všech místech kapaliny stejný. 

Pozn: tento zákon platí také 

pro plyny tzn. pro všechny 

tekutiny 





Konce trubiček je v různých hloubkách –  v které 

tubičce bude tlak největší? 



Proč v případě b) 

voda nestříká? 

 

Co musím udělat, 

aby stříkala jako 

vodotrysk v případě 

b) 



a) Tlak v kapalinách vyvolaný vnější silou 

Pascalův zákon.  

Tlak vyvolaný silou, která působí na tekuté těleso 

v uzavřené nádobě pístem, je ve všech místech kapaliny 

stejný. 

zápis 

Platí pro kapaliny a plyny. 

v uzavřených nádobách např. pístem 



Tlak v kapalinách vyvolaný vnější (plošnou) silou 

Využití Pascalova zákona – hydraulická zařízení: 

Základem všech hydraulických zařízení (hydraulického lisu, zvedáku, jeřábu, atd.) 

jsou dva propojené písty různého průřezu; uvnitř zařízení je kapalina (většinou olej). 

S1 

S2 

Pozn: podobně pracují pneumatická zařízení. Jaký je v tom rozdíl? 



Tlak v kapalinách vyvolaný vnější (plošnou) silou 

Využití Pascalova zákona – hydraulická zařízení: 

S1 

S2 

F1 

Působíme-li na menší píst silou, ... 

Základem všech hydraulických zařízení (hydraulického lisu, zvedáku, jeřábu, atd.) 

jsou dva propojené písty různého průřezu; uvnitř zařízení je kapalina (většinou olej). 



Tlak v kapalinách vyvolaný vnější (plošnou) silou 

Využití Pascalova zákona – hydraulická zařízení: 

S1 

S2 

F1 

Působíme-li na menší píst silou, vznikne v kapalině tlak, který je podle 

Pascalova zákona ve všech místech kapaliny stejný. 

p 

p 

p 

Základem všech hydraulických zařízení (hydraulického lisu, zvedáku, jeřábu, atd.) 

jsou dva propojené písty různého průřezu; uvnitř zařízení je kapalina (většinou olej). 



Tlak v kapalinách vyvolaný vnější (plošnou) silou 

Využití Pascalova zákona – hydraulická zařízení: 

S1 

S2 

F1 

Působíme-li na menší píst silou, vznikne v kapalině tlak, který je podle 

Pascalova zákona ve všech místech kapaliny stejný. Na větší píst proto začne 

působit síla, pro jejíž velikost platí: 

p 

p 

p 

F2 

2

2

1

1

S

F

S

F
p 

Základem všech hydraulických zařízení (hydraulického lisu, zvedáku, jeřábu, atd.) 

jsou dva propojené písty různého průřezu; uvnitř zařízení je kapalina (většinou olej). 



Tlak v kapalinách vyvolaný vnější (plošnou) silou 

Využití Pascalova zákona – hydraulická zařízení: 

S1 

S2 

F1 

Působíme-li na menší píst silou, vznikne v kapalině tlak, který je podle 

Pascalova zákona ve všech místech kapaliny stejný. Na větší píst proto začne 

působit síla, pro jejíž velikost platí: 

p 

p 

p 

F2 

2

2

1

1

S

F

S

F
p  ; tedy:  

2

1

2

1

S

S

F

F


Základem všech hydraulických zařízení (hydraulického lisu, zvedáku, jeřábu, atd.) 

jsou dva propojené písty různého průřezu; uvnitř zařízení je kapalina (většinou olej). 



Tlak v kapalinách vyvolaný vnější (plošnou) silou 

Využití Pascalova zákona – hydraulická zařízení: 

S1 

S2 

F1 

p 

p 

p 

F2 

2

1

2

1

S

S

F

F


Pomocí hydraulického zařízení můžeme působením malé 

síly na menší píst vyvolat daleko větší sílu, kterou působí 

kapalina na větší píst. 



K čemu se používá 

hydraulické zařízení? 

 
 



Hydraulický lis 

Hydrolis.exe




Hydraulický  

zvedák 

Lisazvedak.exe






Tlak v kapalinách vyvolaný vnější (plošnou) silou 

Využití Pascalova zákona – hydraulická zařízení: 

hydraulický zvedák 

hydraulický lis 

hydraulický jeřáb 



Dvě válcové nádoby nestejného průřezu, u dna spojené trubicí. 

Působíme-li na menší píst o průřezu S1 tlakovou silou F1, vyvolá 

tato síla v kapalině tlak p = F1/S1, který je ve všech místech 

kapaliny stejný. Na širší píst o obsahu průřezu S2 

působí kapalina tlakovou silou F2,tolikrát větší 

silou, kolikrát je obsah pístu větší . 

zápis 

S1=4.10-3 m2 

Využití Pascalova zákona – hydraulická zařízení: 

Nekreslit, 

ukázat 

přetlak a 

podtlak 

Jaký objem tekutiny 

vytlačím v širším 

válci, stlačím-li užší 

válec o dráhu s1? 
=600N 

=12.10-3      

m2 

1. Jaký je tlak 

 v hydraulice? 

2. Jakou silou je  

zvedán širší píst? 

3. O jakou dráhu se 

 posune píst v širším 

 válci, pokud píst 

 v užším válci stlačí o 15 cm? 



V menším válci o obsahu 4.10-3 

m2 tlačím na píst silou 60N. Širší 

píst má obsah 12.10-3 m2. 

1. Jaký je tlak v hydraulice? 

2. Jakou silou je zvedán širší 

píst? 

3. O jakou dráhu se posune píst 

v širším válci, pokud píst v 

užším válci stlačí o 15 cm? 



Pumpa 

Tlak v kapalinách vyvolaný vnější (plošnou) silou 

Využití Pascalova zákona – pumpa: 

pumpa.exe


Tlak vyvolaný vlastní tíhou kapaliny (hydrostatický tlak)  

Tíhová síla působí na všechny částice kapaliny. Výše položené části kapaliny 

proto působí tlakovou silou na kapalinu pod sebou. 



Tlak vyvolaný vlastní tíhou kapaliny (hydrostatický tlak)  

Tíhová síla působí na všechny částice kapaliny. Výše položené části kapaliny 

proto působí tlakovou silou na kapalinu pod sebou. 

h 

S 

r 

V nádobě s rovnými stěnami je tíha 

kapaliny mezi hladinou a zvolenou 

hloubkou: 

ghSgVgmFG  rr



Tlak vyvolaný vlastní tíhou kapaliny (hydrostatický tlak)  

Tíhová síla působí na všechny částice kapaliny. Výše položené části kapaliny 

proto působí tlakovou silou na kapalinu pod sebou. 

h 

S 

r 

V nádobě s rovnými stěnami je tíha 

kapaliny mezi hladinou a zvolenou 

hloubkou: 

ghSgVgmFG  rr

Tato síla působí na zvolenou plochu o 

obsahu S. Tlak v této hloubce je tedy: 

gh
S

F
p G  r



Tlak vyvolaný vlastní tíhou kapaliny (hydrostatický tlak)  

h 

S 

r 

ghph  rHydrostatický tlak: 

h ... hloubka pod povrchem kapaliny 

r ... hustota kapaliny 



Závislost 

 hydrostatického 

 tlaku na hloubce 

Tlak.exe


Tlak vyvolaný vlastní tíhou kapaliny (hydrostatický tlak)  

ghph  r

Hydrostatický tlak: 

ph 

Poznámka: Hydrostatický tlak nijak nezávisí na velikosti 

ani tvaru nádoby; nezávisí tedy ani na množství kapaliny 

v nádobě. Závisí pouze na hustotě a hloubce. 

Vytékání 

 otvorem 

 v nádobě 

vypust l.exe




b)Tlak v kapalinách vyvolaný tíhovou silou 

ShgmgGFh r

Velikost hydrostatické 

síly Fh závisí na hustotě 

kapaliny ρ, na obsahu 

dna S a na hloubce h 

pod volným povrchem 

kapaliny. 

zápis 

ph 

𝒑𝒉 =
𝑭𝒉

𝑺
=  

𝝆𝑺𝒉𝒈

𝑺
 = 𝒉𝝆𝒈 Hydrostatický tlak ph 

v hloubce h: 

g =10 m/s2 tíhové 

zrychlení 
Fh 

Jaký je tlak 

vody v 

hloubce 5 

m a jakou 

silou tlačí 

voda na 

poklop 

ponorky o 

o obsahu 

0,5 m2? 

v otevřených nádobách 

S 



vypust ll.exe


Přečerpávací  

elektrárna 

Proč je sypaná hráz nejtlustější dole u paty? 

elektrarna.exe


Tlak vyvolaný vlastní tíhou kapaliny (hydrostatický tlak)  

Jak vypočítám hmotnost 

kapaliny, hydrostatickou 

tlakovou sílu na dno a  

hydrostatický tlak kapaliny na 

dno nádoby, je-li v ní kapalina o 

hustotě ρ ? 
S 

h 

ρ 

ph 



Tlak vyvolaný vlastní tíhou kapaliny (hydrostatický tlak)  

ghph  r

Hydrostatický tlak: 

ph 

h 

Porovnejte, jak se změní hmotnost, tíha kapaliny a 

hydrostatická tlaková síla a tlak kapaliny  na dno o 

stejném obsahu, jako měla válcová nádoba? Výška 

hladiny je ve všech nádobách stejná. 



Tlak vyvolaný vlastní tíhou kapaliny (hydrostatický tlak)  

ghph  r

Hydrostatický tlak: 

ph 

Jaká je nyní hmotnost, tíha kapaliny a hydrostatická 

tlaková síla a tlak kapaliny  na dno o stejném obsahu, 

jako měla válcová nádoba? Výška hladiny je ve všech 

nádobách stejná. 



Tlak vyvolaný vlastní tíhou kapaliny (hydrostatický tlak)  

ghph  rHydrostatický tlak: 

ph 

Poznámka: Hydrostatický tlak nijak nezávisí na velikosti ani tvaru nádoby; nezávisí 

tedy ani na množství kapaliny v nádobě. Závisí pouze na hustotě a hloubce. 

ph 



V které nádobě je působí na dno 

největší tlaková síla? 

 

 

 





zápis 

V které nádobě je největší hydrostatický tlak na dno? a nejmenší? 

V které nádobě je největší hydrostatická tlaková síla na dno? a 

nejmenší? 

V které nádobě je největší hmotnost vody? a nejmenší? 

V které nádobě je největší tíha vody? a nejmenší? 

Hydrostatické paradoxon – tlak a tlaková síla na dno nádoby 

nezávisí na množství kapaliny, tvaru nádoby, ale na hloubce 

pod hladinou h. 

Fh 

A                     B                      C                    D 



Tlak vyvolaný vlastní tíhou kapaliny (hydrostatický tlak)  

Spojené nádoby: 

Nalijeme-li kapalinu do navzájem propojených nádob, bude výška hladiny ve 

všech nádobách stejná, nezávisle na tvaru či velikosti nádob. Hydrostatický tlak 

v určité hloubce musí být ve všech místech stejný; hustota i tíhové zrychlení 

jsou stejné, musí být tedy stejná i výška hladiny. 





Sifon 

sifon.exe






Spojené nádoby – příklady využití: 

Vodárna 
Hadicová vodováha 

Konvice 
Sifon 

Konev 

zápis 

konev.exe


Zdymadlo 

zdymadlo.exe


Tlak vyvolaný vlastní tíhou kapaliny (hydrostatický tlak)  

Spojené nádoby – příklady využití: 

Zdymadlo 

Fontána 



Tlak vyvolaný vlastní tíhou vzduchu (atmosférický tlak)  

Atmosféra – vzduchová vrstva obklopující celou Zemi.  Jaká je hustota vzduchu ve 

výšce 8 000 m – nejvyšší 

hoře světa a jaká ve výšce 

15 km? 



Tlak vyvolaný vlastní tíhou vzduchu (atmosférický tlak)  

Atmosféra – vzduchová vrstva obklopující celou Zemi.  

Působením gravitace jsou 

všechny částice atmosféry 

přitahovány k Zemi – vzniká 

atmosférický tlak. 

Jaká je teplota vzduchu ve 

výšce 8 000 m – nejvyšší 

hoře světa a jaká ve výšce 

15 km? 



Tlak vyvolaný vlastní tíhou vzduchu (atmosférický tlak)  

Atmosféra – vzduchová vrstva obklopující celou Zemi.  

Působením gravitace jsou 

všechny částice atmosféry 

přitahovány k Zemi – vzniká 

atmosférický tlak. 

Atmosférický tlak je obdobou 

hydrostatického tlaku v 

kapalinách. Vzhledem ke 

stlačitelnosti plynů však je 

hustota atmosféry v různých 

výškách nad povrchem různá. 

Jaký je tlak vzduchu ve 

výšce 8 000 m – nejvyšší 

hoře světa a jaká ve výšce 

15 km? 



Každých 100 m klesá teplota o 0,6°C 

odráži se 

radiové. vlny 

Nepatrný 

tlak – 

teplota 

nemá smysl 

Co způsobuje ozónová vrstva ve 

stratosféře? 



Tlak vyvolaný vlastní tíhou vzduchu (atmosférický tlak)  

Torricelliho pokus: Dlouhá trubice, na jednom konci zatavená je 

naplněna rtutí a ponořena otevřeným koncem do 

ploché nádoby se rtutí. 



Tlak vyvolaný vlastní tíhou vzduchu (atmosférický tlak)  

Torricelliho pokus: Dlouhá trubice, na jednom konci zatavená je 

naplněna rtutí a ponořena otevřeným koncem do 

ploché nádoby se rtutí. 



Tlak vyvolaný vlastní tíhou vzduchu (atmosférický tlak)  

Torricelliho pokus: Dlouhá trubice, na jednom konci zatavená je 

naplněna rtutí a ponořena otevřeným koncem do 

ploché nádoby se rtutí. 

Po napřímení trubice vystoupí rtuť 

vždy jen do určité výše; v prostoru 

nad ní se vytvoří vakuum. 



Tlak vyvolaný vlastní tíhou vzduchu (atmosférický tlak)  

Torricelliho pokus: Dlouhá trubice, na jednom konci zatavená je 

naplněna rtutí a ponořena otevřeným koncem do 

ploché nádoby se rtutí. 

Po napřímení trubice vystoupí rtuť 

vždy jen do určité výše; v prostoru 

nad ní se vytvoří vakuum. 



Tlak vyvolaný vlastní tíhou vzduchu (atmosférický tlak)  

Torricelliho pokus: 

Vysvětlení: Díky atmosférickému tlaku 

působí na hladinu atmosférická tlaková 

síla, která vtlačuje rtuť do trubice. Výška 

sloupce rtuti je taková, aby vzniklý 

hydrostatický tlak sloupce byl roven 

vnějšímu atmosférickému tlaku. 

Fa Fa 

h 

pa ghpa  r



Tlak vyvolaný vlastní tíhou vzduchu (atmosférický tlak)  

Torricelliho pokus: 

Vysvětlení: Díky atmosférickému tlaku 

působí na hladinu atmosférická tlaková 

síla, která vtlačuje rtuť do trubice. Výška 

sloupce rtuti je taková, aby vzniklý 

hydrostatický tlak sloupce byl roven 

vnějšímu atmosférickému tlaku. 

Fa Fa 

h 

pa ghpa  r

Poznámka: Na základě Torricelliho pokusu je 

definována dřívější jednotka tlaku: 

1 torr  ... 1 milimetr rtuťového sloupce 

 

1 torr = 133 Pa; 

 

Normální atmosférický tlak: 

760 torrů = 101,3 kPa (= 1 bar) 



Torricelliho pokus 

pa nedá se určit 

podle vztahu p = 

h.ρ.g, protože 

hustota vzduchu není 

stálá 

Rovná se 

hydrostatickému 

tlaku rtuťového 

sloupce v Torricelliho 

trubici  



Jak udělat Torricelliho pokus s vodou? 

. 

Atmosférický tlak pa je v rovnováze s hydrostatickým tlakem ph = 

h.ρ.g vodního sloupce. 

Atmosférický tlak pa = 100 000Pa, jak vysokou zatavenou 

trubičku bychom museli mít, aby hladina ukazovala pa? 



Tlak vyvolaný vlastní tíhou vzduchu (atmosférický tlak)  

Další pokusy dokazující existenci atmosférického tlaku: 

Sklenici s rovným hladkým 

okrajem naplníme po okraj vodou. 



Tlak vyvolaný vlastní tíhou vzduchu (atmosférický tlak)  

Další pokusy dokazující existenci atmosférického tlaku: 

Sklenici s rovným hladkým 

okrajem naplníme po okraj vodou. 

Navrch položíme list papíru. 



Tlak vyvolaný vlastní tíhou vzduchu (atmosférický tlak)  

Další pokusy dokazující existenci atmosférického tlaku: 

Sklenici s rovným hladkým 

okrajem naplníme po okraj vodou. 

Navrch položíme list papíru. 

Otočíme-li sklenici dnem vzhůru, 

voda nevyteče – je držena uvnitř 

atmosférickou tlakovou silou. 







Tlak vyvolaný vlastní tíhou vzduchu (atmosférický tlak)  

Další pokusy dokazující existenci atmosférického tlaku: 

Magdeburské polokoule: 

Z oblasti mezi dvěma polokoulemi je vyčerpán vzduch. Díky atmosférickému 

tlaku není možno polokoule odtrhnout ani obrovskou silou (8 párů koní na každé 

straně). Pokus provedl fyzik Otto von Guericke v roce 1654. 







Heronova fontána 
Vysvětlete, proč stříká 

voda v případě a a c? 

Vysvětlete na základě přetlaku a podtlaku 

vzhledem k atmosférickému tlaku. 

heronova_fontana.exe




Kovový tlakoměr - aneroid 

Obr. 
Kovový tlakoměr - 

aneroid 

Principem je 

tenkostěnná 

kovová krabička, 

uvnitř 

vzduchoprázdná, 

která se 

působením 

atmosférického 

tlaku více nebo 

méně deformuje. 

Velikost deformace 

je přenášena na 

ručičku ukazující 

velikost tlaku na 

stupnici 





Kovový tlakoměr - aneroid 

Obr. 



Barograf 



Tlak vyvolaný vlastní tíhou vzduchu (atmosférický tlak)  

Měření atmosférického tlaku - barometr: 

rtuťový kovový (aneroid) digitální 



c) Tlak vyvolaný tíhou vzduchu 

Tlak vyvolaný atmosférickou tlakovou 

silou se nazývá atmosférický tlak.  

Při měření se hodnota atmosférického 

tlaku rovná hodnotě hydrostatického 

tlaku rtuťového sloupce v Torricelliho 

trubici. 

hPapn 25,1013
.  

zápis 

Kolik je to Pascalů? Zaokrouhlete. 

V jaké výšce 

h udrží 

atmosférický 

tlak rtuť a 

vodu? 

Hustota rtuti 

je přibližně  

13 500 kg/m3 



Vztlaková síla  

Jaké síly působí na těleso ponořené do kapaliny? 



Vztlaková síla  

Ponoříme-li těleso do kapaliny, působí na něj tíhová síla ... 

FG 



Vztlaková síla  

Ponoříme-li těleso do kapaliny, působí na něj tíhová síla a 

tlaková síla způsobená hydrostatickým tlakem v kapalině. 

Fp 

Fp Fp 

Fp 



Vztlaková síla  

Ponoříme-li těleso do kapaliny, působí na něj tíhová síla a 

tlaková síla způsobená hydrostatickým tlakem v kapalině. 

Fp 

Fp Fp 

Fp 

Velikost tlakové síly závisí na hloubce; 

její směr je vždy kolmý k příslušné 

ploše. 



Vztlaková síla  

Ponoříme-li těleso do kapaliny, působí na něj tíhová síla a 

tlaková síla způsobená hydrostatickým tlakem v kapalině. 

Fp 

Fp 

Velikost tlakové síly závisí na hloubce; 

její směr je vždy kolmý k příslušné 

ploše. 

Je-li těleso pravidelné (např. kvádr 

nebo válec), pak se všechny síly 

působící na boční plochy navzájem 

vyruší. 



Vztlaková síla  

Ponoříme-li těleso do kapaliny, působí na něj tíhová síla a 

tlaková síla způsobená hydrostatickým tlakem v kapalině. 

Velikost tlakové síly závisí na hloubce; 

její směr je vždy kolmý k příslušné 

ploše. 

Je-li těleso pravidelné (např. kvádr 

nebo válec), pak se všechny síly 

působící na boční plochy navzájem 

vyruší. 

Výsledná síla je pak rovna výslednici 

sil působících na horní a dolní 

podstavu. 

2h

1h S 

S 

SghSghF  rr 12



Vztlaková síla  

Ponoříme-li těleso do kapaliny, působí na něj tíhová síla a tlaková síla 

způsobená hydrostatickým tlakem v kapalině. 

Velikost tlakové síly závisí na hloubce; její směr je 

vždy kolmý k příslušné ploše. 

Je-li těleso pravidelné (např. kvádr nebo válec), 

pak se všechny síly působící na boční plochy 

navzájem vyruší. 

Výsledná síla je pak rovna výslednici sil působících 

na horní a dolní podstavu. 

 SghSghF rr 12
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Vztlaková síla  

Ponoříme-li těleso do kapaliny, působí na něj tíhová síla a tlaková síla 

způsobená hydrostatickým tlakem v kapalině. 

Velikost tlakové síly závisí na hloubce; její směr je 

vždy kolmý k příslušné ploše. 

Je-li těleso pravidelné (např. kvádr nebo válec), 

pak se všechny síly působící na boční plochy 

navzájem vyruší. 

Výsledná síla je pak rovna výslednici sil působících 

na horní a dolní podstavu. 

 SghSghF rr 12
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Jelikož  r  je hustota kapaliny, je velikost výsledné 

síly rovna tíze kapaliny o stejném objemu, jako má 

dané těleso. Směr síly je vždy vzhůru (ve větší 

hloubce je větší hydrostatický tlak). 



Vztlaková síla  

Ponoříme-li těleso do kapaliny, působí na něj tíhová síla 

 a tlaková síla způsobená hydrostatickým tlakem v kapalině. 

Archimédův zákon: 

Těleso ponořené do kapaliny je nadlehčováno 

silou, jejíž velikost je rovna tíze kapaliny o stejném 

objemu, jaký má ponořené těleso. 

Tato síla se nazývá vztlaková a míří 

vždy svisle vzhůru. 

FVZ 



Vztlaková síla  

Ponoříme-li těleso do kapaliny, působí na něj tíhová síla a tlaková síla 

způsobená hydrostatickým tlakem v kapalině. 

Archimédův zákon: 

Těleso ponořené do kapaliny je nadlehčováno 

silou, jejíž velikost je rovna tíze kapaliny o stejném 

objemu, jaký má ponořené těleso. 

Poznámky: 1)Archimédův zákon platí obdobně i pro plyny. 

    2) Pokud je těleso ponořeno jen částečně, je 

  vztlaková síla rovna jen tíze kapaliny 

  o objemu ponořené části tělesa. 

Tato síla se nazývá vztlaková a míří 

vždy svisle vzhůru. 

FVZ 





Vztlaková síla 

O 
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Archimédův zákon: 

těleso ponořené do 

kapaliny je 

nadlehčováno 

vztlakovou silou, jejíž 

velikost se rovná tíze 

kapaliny stejného 

objemu, jako je objem 

ponořené části tělesa 



3.Vztlaková síla v kapalinách a plynech 

Síla, která tělesa v kapalině nadlehčuje, se nazývá 

vztlaková síla a má opačný směr než tíhová síla , 

kterou na těleso působí Země. 

gVF Tkvz r
Archimedův zákon: Těleso ponořené 

do kapaliny je nadlehčováno vztlakovou 

silou, jejíž velikost je rovna tíze kapaliny 

o stejném objemu, jaký má ponořené 

těleso  

zápis 

T 

K 

Archimedes 

Do vody  ponoříme těleso o objemu 0,5 dm3. Jak velká 

vztlaková síla působí na těleso, je-li zcela ponořeno ve 

vodě? Jaká je jeho hustota, zvedám-li ho ve vodě silou 

 8 N.  
síla siloměru  F 

Archimedes.exe


Vztlaková síla  

Důsledky Archimédova zákona: 

FVZ 

FG 

Pokud je hustota tělesa větší než 

hustota kapaliny, převáží tíhová síla a 

těleso klesá ke dnu. 

Která hustota je větší? 

 ρT … hustota tělesa 

ρK…...hustota kapaliny 

       Fg>Fvz 

 ρT.V.g >ρK.V.g 

      ρT >ρK 

  
 



Vztlaková síla  

Důsledky Archimédova zákona: 

FVZ 

FG 

Pokud je hustota tělesa menší než hustota 

kapaliny, převáží vztlaková síla a těleso stoupá 

vzhůru. Rovnováha nastane, pokud se ponoří 

taková část tělesa, aby se vztlaková síla rovnala 

síle tíhové. 



Vztlaková síla  

Důsledky Archimédova zákona: 

FVZ 

FG 

Pokud je hustota tělesa menší než 

hustota kapaliny, převáží vztlaková 

síla a těleso stoupá vzhůru. 

Rovnováha nastane, pokud se ponoří 

taková část tělesa, aby se vztlaková 

síla rovnala síle tíhové. 

Která hustota je větší? 

 ρT … hustota tělesa 

ρK…...hustota kapaliny 

       Fg<Fvz 

 ρT.V.g <ρK.V.g 

      ρT <ρK 

  
 



Vztlaková síla  

Důsledky Archimédova zákona: 

FVZ 

FG 

Pokud je hustota tělesa stejná jako hustota 

kapaliny, síly se vyrovnají a těleso se volně 

vznáší. 

Ponorka 

       Fg=Fvz 

 ρT.V.g =ρK.V.g 

      ρT =ρK 

  
 

Která hustota je větší? 

 ρT … hustota tělesa 

ρK…...hustota kapaliny 

Ponorka.exe


Vztlaková síla  

Důsledky Archimédova zákona: 

FVZ 

FG 
Těleso plave. 

Pokud je hustota tělesa menší než hustota 

kapaliny, převáží vztlaková síla a těleso stoupá 

vzhůru. Rovnováha nastane, pokud se ponoří 

taková část tělesa, aby se vztlaková síla rovnala 

síle tíhové. 

Plování 

A nyní? Kdy těleso plave? 

V … objem celého tělesa 

V´… objem ponořeného tělesa 

        Fg=Fvz 

 ρT.V.g =ρK.V´.g 

   ρT. V =ρK.V´ 

Plovani1.exe


Vztlaková síla v kapalinách a plynech 

      těleso klesá       těleso se vznáší    těleso stoupá      těleso plove 

zápis 

ρT   ρK 
 

ρT   ρK 

 

ρT   ρK 

 

ρT.V =  ρK.V´ 

 Stejné vzorce platí i pro vzducholodě, balóny ponořené do vzduchu jen  ρK = 1,3 kg/m3 

Do vody  ponoříme těleso o objemu 0,5 m3. Jakou průměrnou hustotu má těleso, jestliže 

nad hladinu vody vyčnívá část tělesa o objemu 0,1 m3? Jaká by musela být hmotnost 

ponořovaného tělesa,  

aby se ve vodě vznášelo? 

ρT 

ρT 
ρT 

ρT 

K K K K 





Obtékání těles tekutinou 

1. Tekutina proudí, těleso je v klidu 

2. Tekutina je v klidu, těleso se pohybuje 

3. Tekutina proudí a těleso se pohybuje 

 

 

Vznikají odporové síly, působící proti pohybu  

tělesa 

Hydrodynamická odporová síla – v kapalině 

Aerodynamická odporová síla – v plynu 

 

 

Uveďte příklady na tyto pohyby a jak vypočítáme rychlost vůči břehům? 



Při proudění reálné kapaliny vzniká odporová síla F 

Obtékání tělesa při menších a větších rychlostech proudění. 

2

2

1
SvCF r

C je součinitel 

odporu, závisí na 

tvaru tělesa 

r je hustota vzduchu 

S je obsah průřezu tělesa 

kolmého ke směru pohybu 

v je velikost relativní rychlosti 
 



Proudění kapalin 

Prouděním nazýváme stav, kdy se částice kapaliny pohybují převážně v jednom 

směru – např. pohyb vody v potrubí. 



Proudění kapalin 

Prouděním nazýváme stav, kdy se částice kapaliny pohybují převážně v jednom 

směru – např. pohyb vody v potrubí. 

Trajektorie jednotlivých částic se nazývají proudnice. 



Proudění kapalin 

Prouděním nazýváme stav, kdy se částice kapaliny pohybují převážně v jednom 

směru – např. pohyb vody v potrubí. 

Trajektorie jednotlivých částic se nazývají proudnice. 

v 

Tečna k proudnici udává v daném bodě 

směr rychlosti částic, které tímto bodem 

procházejí. 

Pokud se rychlost v daném bodě s časem 

nemění, nazýváme proudění ustálené. 



4. Proudění tekutin 

Ustálené neboli laminární proudění – proudnice se 

neprotínají a vzniká při malých rychlostech tekutiny 

zápis 

Trajektorie jednotlivých částic se nazývají proudnice. 

Jak pomocí proudnic poznáme, že kapalina proudí velkou rychlostí? 





Malé rychlosti tělesa vzhledem k tekutině 

• Proudění tekutiny kolem tělesa je laminární 

• Odporová síla je poměrně malá 

• Rozložení proudnic: 

 



Větší rychlosti tělesa vzhledem k tekutině 

• Vzniká turbulentní proudění 

• Za tělesem se tvoří víry 

• Odporová síla je poměrně velká 

 



Při turbulentním – 

vírovém proudění 

se proudnice 

protínají – vytváří 

víry 





Proudění kapalin 

Proteče-li jistým průřezem za jednotku času určitý objem kapaliny, musí jiným 

průřezem tentýž objem kapaliny odtéct (ideální kapalina je nestlačitelná, nemůže 

se nikde hromadit). 

S1 

S2 

v1·t 

v2·t 

21 VV 

tvStvS  2211



Proudění kapalin 

Rovnice spojitosti (kontinuity): 

S1 

S2 

v1·t 

v2·t 

2211 vSvS 



Proudění kapalin 

Rovnice spojitosti (kontinuity): 

S1 

S2 

v1·t 

v2·t 

2211 vSvS  .konstvS 



Proudění kapalin 

Rovnice spojitosti (kontinuity): 

S1 

S2 

v1·t 

v2·t 

2211 vSvS  .konstvS 

Důsledek: místy o menším průřezu protéká kapalina 

vyšší rychlostí než místy o větším průřezu. 



Rovnice 

kontinuity 

Kontinuita.exe


4.Proudění tekutin 

vS
t

sS

t

V
Qv .

.


Pro ustálené proudění kapaliny zavádíme veličinu objemový 

průtok  Qv  je to objem, který proteče trubicí za 1 sekundu 

zápis 

S 

s 

Př: Potrubím proteče 

10 kubíků vody za 2 

sekundy. Jaký je 

objemový průtok? 

Jaká je 

jednotka 

objemového 

průtoku? 



4. Proudění tekutin 

Při ustáleném proudění ideální kapaliny je součin obsahu 

průřezu S a rychlosti proudu v v každém místě trubice stejný. 

Čím je obsah průřezu trubice menší, tím je rychlost větší.  

zápis 

S1 S2 

.. konstvS 

Rovnici spojitosti toku neboli rovnici kontinuity: 

Voda protéká vodorovným 

potrubím o obsahu průřezu 

0,3 m2 rychlostí 3 m/s. 

Jaký objem vody prote£e 

potrubím za 4 sekundy? 

Jaká je rychlost proudící 

vody v rozšířené části 

potrubí, jehož průřez má 

obsah 0,6 m2? 



Otevřete sešit a foukněte mezi prostřední 

listy. Kam se budou pohybovat? 



Bernoulliho rovnice 

Demonstrace podtlaku 

 

Foukáme-li mezi dva svisle 

zavěšené listy papíru, 

vzniká mezi nimi podtlak a 

působením atmosférického 

tlaku se listy přitahují. Jde o 

aerodynamické paradoxon. 





Proudění kapalin 

Tlak v proudící kapalině: V místech, kde kapalina proudí rychleji (tedy v užším 

místě trubice), bychom naměřili nižší tlak, než v místě, kde proudí pomaleji 

(širším). 

p1 
p2 

p1>p2 Jaký naměříme tlak p1 a p2 budou stejné?  



Proudění kapalin 

Tlak v proudící kapalině: V místech, kde kapalina proudí rychleji (tedy v užším 

místě trubice), bychom naměřili nižší tlak, než v místě, kde proudí pomaleji 

(širším). 

p1 
p2 

p1>p2 

Bernoulliho rovnice: 2
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Proudění kapalin 

p1 
p2 

Bernoulliho rovnice: 2
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Poznámka: 1) Bernoulliho rovnice je vlastně vyjádřením zákona zachování energie pro 

proudící kapalinu; její platnost vyplývá z existence „tlakové energie“, kterou má každá část 

kapaliny 

 2) Bernoulliho rovnice platí v tomto tvaru pouze pokud kapalina proudí 

vodorovným směrem 

  3) Bernoulliho rovnice platí obdobně i pro plyny 

Bernouliho 

rovni 

Bernoulli.exe




Mění-li se rychlost proudící kapaliny ve vodorovné 

trubici, mění se její kinetická energie. V užší části má 

kapalina větší kinetickou energii a podle zákona 

zachování energie má menší potenciální energii 

tlakovou – projeví se snížením tlaku  

 

zápis 
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Bernoulliho rovnice 

Ek1 + Ep1 = Ek2+Ep2 

p1 p2 

Voda protéká vodorovným potrubím o obsahu průřezu 0,3 m2 rychlostí 3 m/s .Jakou 

kinetickou energii má proudící voda o objemu 1 m3 ? Pak se potrubí zužuje. Jaký je 

tlak v rozšířené části potrubí ve srovnání s tlakem p1 v jeho užší části? 





Pitootova 

trubice 

Pitot.exe


Fixírka 

Fixirka.exe


karburátor 

karburator.exe




Výsledná aerodynamická síla F 
• Příčinou vzniku aerodynamické vztlakové síly je větší rychlost 

proudění nad nesouměrnou plochou křídla než pod ní 

• Na horní plochy působí menší tlak než na spodní 

• Na horních plochách vzniká podtlak, který je příčinou vzniku 

vztlakové síly  

v1 

v2 

 v2>v1 proto p1>p2 

p1 

p2 

zápis 

Řez 

křídlem  

letadla 

Kde je větší 

rychlost, a tlak? 





Proudění kapalin 

Důsledky Bernoulliho rovnice: 

Pitotova trubice – měření rychlosti letadel 

Hydrodynamické 

(aerodynamické) 

paradoxon - křídlo 
Rozprašovač 

křídlo 

zápis 



Využití energie proudící kapaliny 



Vodní turbíny 
tíhová potenciální energie vody v přehradní 

nádrži se mění v kinetickou energii proudící 

vody, která pohání oběžná  kola turbín a ty pak 

rotory generátorů vyrábí elektrickou energii. 





Peltonova turbína 

turbina.exe


Francisova 

turbína 

turbina2.exe


Kaplanova 

turbína 

Kaplan.exe




Větrné elektrárny 

• Využívají energie proudícího vzduchu 





Turbíny vodní a větrné 7:10  
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22. 



23. Archimedův zákon popisuje: 

A) gravitační síle tělesa ponořeného do kapaliny 

B) Vztlakovou sílu nadnášející těleso 

C) Tlak v kapalině uzavřené pístem 

 

1 2 3 4 

24. Ve které z nádob na obrázku má kapalina největší tíhu? 

25. Ve které z nádob na obrázku působí kapalina největším 

hydrostatickým tlakem?  

26. Ve které z nádob na obrázku má kapalina nejmenší 

hmotnost? 


