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S použitím levných materiálĤ jako je gumová blána z tenkých rukavic, upravená plastová láhev, tenké gumiþky, hadiþka a sklenČná trubiþka, mĤže vyuþující se žáky
snadno zhotovit pomĤcky, se kterými lze názornČ ukázat existenci hydrostatického
tlaku, jeho závislost na hloubce, pĤvod vztlakové síly v kapalinČ a hydrostatický paradox.

Hydrostatický tlak
OdstĜihneme dno pĤllitrové láhve a dolĤ pĜipevníme tenkou blánu gumiþkou, na hrdlo našroubujeme uzavíratelnou zátku z dČtského pití (obr.1). Takto upravenou láhev
ponoĜíme do nádoby s vodou pĜi otevĜené zátce. PĤsobením hydrostatické tlakové
síly se blána prohne dovnitĜ láhve podle hloubky ponoĜení. Prohnutí blány fixujeme
uzavĜením otvoru v zátce a ukážeme žákĤm. Porovnání hydrostatického tlaku resp.
tlakové síly mĤžeme udČlat i tak, že do prohlubnČ nalijeme vodu, kterou odsajeme
injekþní stĜíkaþkou. ZjištČný objem vody je pĜímo úmČrný tlaku v dané hloubce.

Vztlaková síla v kapalinČ
DvČ plastové láhve opatĜené gumovými blánami sešroubujeme do dvojité zátky podle
obrázku 2 (vnitĜky obou lahví jsou oddČlené.) a ponoĜíme do vČtší nádoby s vodou.
Prohnutí gumové blány zdola je vČtší než shora. Dále použijeme dvojitou zátku s otvorem a pokus opakujeme. (VnitĜky obou lahví jsou propojené.) Jaké bude prohnutí
blan v tomto pĜípadČ? (Blána tvoĜící dolní podstavu bude prohnutá dovnitĜ tČlesa a
blána nahoĜe bude vydutá vzhĤru.) Toto prohnutí bude fixováno i po vynoĜení
z vody, když v propojovacím otvoru v zátce prohloubíme malé sedlo a na nČj dáme
hladkou sklenČnou kuliþku namoþenou ve vodČ nebo oleji. Kuliþka bude fungovat
jako záklopka.

Hydrostatický paradox
Z prvního pokusu využijeme již upravenou láhev, z druhé láhve odstĜihneme mnohem více a také dolĤ pĜipevníme blánu. Do uzávČru této nižší láhve vlepíme sklenČnou trubiþku takové délky, aby sahala do výšky první láhve (obr.3). Sloupec vody
stejné výšky, ale rĤzné hmotnosti v láhvích, zpĤsobí stejné prohnutí blan.V pokusu
mĤžeme pokraþovat. Konec trubiþky opatĜíme kouskem gumové hadiþky a k ní pĜipojíme další þást sklenČné trubiþky, kterou nakláníme, napĜimujeme a tak mČníme
výšku vodního sloupce a sledujeme zmČny v prohnutí blány. Láhev s trubiþkou mĤžeme otoþit o 180 stupĖĤ a pozorovat vtažení blány do láhve. Tak se projeví tahová
síla vody na gumovou blánu.
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