
© 2011    Mgr. Vlastimil Burian 



Jsou to dvě a více 

nádob nádob 

propojených tak, 

aby kapalina 

mohla volně 

protékat z jedné protékat z jedné 

do druhé.

Hladiny jsou ve stejné výšce, vyplývá 
to z rovností hydrostatických tlaků 

u dna nádob.



Prezentaci pro vás připravila 
Anna Valchářová z 9.B 
– školní rok 2010-11.





Maximální výška vody



Vodojemy se mohou budovat 
jako podzemní či nadzemní, 
v rovinatém území se staví 

vodojemy věžové.



je zařízení, kterým se 

sleduje výška vody v  

uzavřené nádobě. Pracuje 

na principu spojených 

nádob. Původně to byla nádob. Původně to byla 

skleněná trubka, spojená 

s nádobou pod a nad 

předpokládanou 

hladinou.



Hladina ve 
skleněné trubici 

ukazovala ukazovala 
množství – výšku 
čaje v zásobníku.









Prezentaci pro vás připravil 
Miroslav Tvrdý z 9.B 
– školní rok 2010-11.– školní rok 2010-11.



Prezentaci pro vás připravil 
Miroslav Tvrdý z 9.B 
– školní rok 2010-11.– školní rok 2010-11.
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• Vysvětli pomocí 
spojených nádob, spojených nádob, 
proč se k zalévání 
používá kropící 
konev 

• Popiš princip 
vodotrysku .



• Konev obsahuje tenkou trubici, kterou lze 

opatřit kropítkem. Již při malém nahnutí voda opatřit kropítkem. Již při malém nahnutí voda 

z trubice (případně kropítka) vytéká.

• V nádobě je hladina vody výše než ve • V nádobě je hladina vody výše než ve 

vodotrysku, stříká aby dosáhla stejné výšky jako 

v nádobě.



Zapamatuj si a zapiš

• Hladiny kapaliny ve spojených nádobách se 

ustálí ve stejné výšce.ustálí ve stejné výšce.

• Využívá se například v sifonech umyvadel a 

WC, v konvicích, u hadicové vodováhy, u 

vodoznaku, ve zdymadlech a vodojemech.
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Fyzika pro 6. ročník základní školy

Fyzika pro 7. ročník základní školy

Fyzika pro 8. ročník základní školyFyzika pro 8. ročník základní školy

Fyzika pro 9. ročník základní školy
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