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S použitím levných materiál  jako je gumová blána z tenkých rukavic, upravená plas-
tová láhev, tenké gumi ky, hadi ka a sklen ná trubi ka, m že vyu ující se žáky 
snadno zhotovit pom cky, se kterými lze názorn  ukázat existenci hydrostatického 
tlaku, jeho závislost na hloubce, p vod vztlakové síly v kapalin  a hydrostatický pa-
radox.

Hydrostatický tlak 

Odst ihneme dno p llitrové láhve a dol  p ipevníme tenkou blánu gumi kou, na hr-
dlo našroubujeme uzavíratelnou zátku z d tského pití (obr.1). Takto upravenou láhev 
pono íme do nádoby s vodou p i otev ené zátce. P sobením hydrostatické tlakové 
síly se blána prohne dovnit  láhve podle hloubky pono ení. Prohnutí blány fixujeme 
uzav ením otvoru v zátce a ukážeme žák m. Porovnání hydrostatického tlaku resp. 
tlakové síly m žeme ud lat i tak, že do prohlubn  nalijeme vodu, kterou odsajeme 
injek ní st íka kou. Zjišt ný objem vody je p ímo úm rný tlaku v dané hloubce. 

Vztlaková síla v kapalin

Dv  plastové láhve opat ené gumovými blánami sešroubujeme do dvojité zátky podle 
obrázku 2 (vnit ky obou lahví jsou odd lené.) a pono íme do v tší nádoby s vodou. 
Prohnutí gumové blány zdola je v tší než shora. Dále použijeme dvojitou zátku s ot-
vorem a pokus opakujeme. (Vnit ky obou lahví jsou propojené.) Jaké bude prohnutí 
blan v tomto p ípad ? (Blána tvo ící dolní podstavu bude prohnutá dovnit  t lesa a 
blána naho e bude vydutá vzh ru.) Toto prohnutí bude fixováno i po vyno ení
z vody, když v propojovacím otvoru v zátce prohloubíme malé sedlo a na n j dáme 
hladkou sklen nou kuli ku namo enou ve vod  nebo oleji. Kuli ka bude fungovat 
jako záklopka. 

Hydrostatický paradox 

Z prvního pokusu využijeme již upravenou láhev, z druhé láhve odst ihneme mno-
hem více a také dol  p ipevníme blánu. Do uzáv ru této nižší láhve vlepíme sklen -
nou trubi ku takové délky, aby sahala do výšky první láhve (obr.3). Sloupec vody 
stejné výšky, ale r zné hmotnosti v láhvích, zp sobí stejné prohnutí blan.V pokusu 
m žeme pokra ovat. Konec trubi ky opat íme kouskem gumové hadi ky a k ní p i-
pojíme další ást sklen né trubi ky, kterou nakláníme, nap imujeme a tak m níme 
výšku vodního sloupce a sledujeme zm ny v prohnutí blány. Láhev s trubi kou m -
žeme oto it o 180 stup  a pozorovat vtažení blány do láhve. Tak se projeví tahová 
síla vody na gumovou blánu. 
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