
1)Co vyjadřuje fyzikální veličina tlak?  
Tlak vyjadřuje účinek tlakové síly, která působí na určitou plochu – jak se tlaková síla 
při působení na určitou plochu rozkládá.  
 
2) Jaká je značka, hlavní jednotka a jiné jednotky tlaku?  
Značka: p, hlavní jednotka: Pa – pascal [paskal],  
jiné jednotky: hPa – hektopascal, kPa – kilopascal, MPa – megapascal.  
 
3) Vzorec pro výpočet tlaku je:  
p = F : S  p =F/S p =𝐹𝐹

𝑆𝑆
  

 
4)Co znamenají písmena ve vzorci?  
p- tlak, F – tlaková síla, S – obsah plochy, na kterou F působí.  
 
5) Vyjádřete pomocí jednotek síly a plochy, jak velký je tlak 1 Pa?  
Tlak 1 Pa je vyvolán, když síla 1 N působí na plochu o obsahu 1 m2. 
 
6)Znáš nějakou osobnost spjatou s fyzikou tlaku ? 
Blaise Pascal – francouzský fyzik. 
 
7)Znázorněný obrázek se snaží vysvětlit jeden zákon. Který ? 

 
Pascalův zákon – týká se přenosů tlaků v kapalinách. 
 
 
 
 



8)Popiš vlastními slovy situaci na obrázku. Jaký je vztah mezi tlaky p1, p2 a p3 (užij 
znaménka < > =) ? 
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Tlak přenášený kapalinou je stejný. p1 =p2=p3 
 
9)Čím se měří tlak v kapalinách ? 
Měřič tlaku – manometr. 
 
10) Jak zní Pascalův zákon a v jakých zařízeních se využívá?  
Když na kapalinu v nádobě působí vnější síla, je tlak v kapalině ve všech směrech 
stejný.  Pascalův zákon se využívá v hydraulických zařízeních. 
 
11) Co je základní součástí hydraulického zařízení, jaký je princip jeho činnosti a 
výhody jeho použití? Nech se inspirovat obrázkem. 

 
Spojené nádoby, malý píst, velký píst, vhodná kapalina.  
Působením síly F1 velký píst na malý píst  o obsahu S1 vznikne v kapalině ve všech 
místech stejně velký tlak p. Díky tomu na velký píst o obsahu S2 kapalina působí silou 



F2. Síla F2 je tolikrát větší než síla F1, kolikrát je obsah plochy pístu S2 větší než obsah 
plochy pístu S1. Působení vnější ,,malé“ síly na malý píst má za následek působení 
,,větší“ síly na velký píst.  
 
11) Jaký platí vztah mezi silami a obsahy ploch v hydraulickém zařízení – jaký je 
vzorec?  
F1 : S1 = F2 : S2   
 
 
12) Kde se používá hydraulické zařízení?  
Brzdy u aut, zvedání korby u nákladních aut, zvedáky aut, hydraulický lis, zemní stroje 
manipulující s radlicemi. 

 

13) Příklad A. V hydraulickém lisu působíme na píst o ploše 250 cm2 silou 240 N. 
Jaký tlak v tomto zařízení je vyvinut ? 

S1 = 250 cm2 = 0,0250 m2 ; F1 = 240 N; p = ? 

p = F:S   p = 240 : 0,0250 = 9600 Pa = 9,6 kPa 

V lisu je tlak 9 600 Pa. 

 

14) Příklad B.  Jak velkou silou působíme na velký píst o průřezu plochy 0,6 m2 
v hydraulickém zařízení, jestliže na druhém pístu o ploše 60 cm2 působíme silou 
200 N ? 

S1 = 0,6 m2 ; F1 = ? ; S2 = 60 cm2 = 0,0060 m2;  F2 = 200 N; 

F1:S1 = F2 : S2  F1:0,6 = 200 : 0,0060 F1= 33333,3 . 0,6 

F1 = 19 999,99 = 20 000 N = 20 kN 

Tlaková síla na větším pístu je 20 000 N. 


