
TLAK. TLAKOVÁ SÍLA. 

Tlaková síla 

 
• Kniha ležící na desce stolu se se stolem stýká v určité ploše – styčné 

ploše. 

• Na desku stolu působí kniha silou, která je kolmá ke styčné ploše 

knihy a desky stolu a je rovnoměrně rozložena po této ploše. 

• Kniha na desku stolu působí tlakovou silou. 

• Sílu, která působí kolmo na danou plochu, nazýváme tlakovou silou. 

• Tlaková síla způsobuje deformaci tělesa. 

• Velikost deformačních účinků síly na těleso zavisí na: 

1. velikosti tlakové síly, 

2. velikosti plochy, na kterou síla působí. 

 
Zamysli se: 

• Proč zatlačíš relativně snadno připínáček do dřevěné desky, ale nedokážeš 
prstem udělat důlek ve dřevě i když působíš větší silou? 

• Proč se lyžař nezaboří do sněhu tak hluboko, jako když si sundá lyže? 
• Proč mají valníky na převážení těžkých nákladů větší počet kol? 
• Proč si při koupi batohu všímáme i šířky popruhů? 
• Proč mají horská kola širší pneumatiky než silniční kola? 
• Proč brousíme nože? 
• Proč se fakírovi, který si lehá na podložku s velkým počtem ostrých 

hřebíků, nic nestane? 
• Proč se na dolní konce dutých kovových noh židlí nasazují pryžové 

nástavce? 
 

 

• Jen z velikosti tlakové síly nepoznáme, zda síla způsobí velkou či 

malou deformaci. 

• O deformačních účincích síly na těleso více vypovídá tlak. 
 



Tlak 

 

 

Označení: 
Fyzikální veličina Značka Základní jednotka Značka 

Tlak p pascal Pa 

Tlaková síla F newton N 

Obsah plochy S metr čtvereční m2 

 
Vzorec pro výpočet tlaku 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ZÁPIS UČIVA: 

Tlak, tlaková síla  (učeb. str. 86 - 88) 

1. Fyzikální veličina TLAK udává, jaká síla působí kolmo na 

určitou plochu. 

2. Tlak označujeme písmenem p, jednotkou tlaku je 

pascal, označujeme ji Pa. 

3. Tlak p vypočítáme, když velikost tlakové síly F dělíme 

obsahem plochy S, na kterou síla působí kolmo.  

p = 
𝐅

𝐒
 

4.  

         F = p . S 
 

         S = 
𝐅

𝐩
 

 

5. F – v jednotce N 

 S – v jednotce m2 

 p – v jednotce Pa 

 

6. Tlak o velikosti 1 Pa je vyvolán tehdy, když těleso působí 

silou 1N kolmo na plochu o obsahu 1m2. 

7.  

 MPa  kPa      Pa  mPa 

F 

p   .   S 

1000 1000 1000 


