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Proudění kapalin 

Počáteční aktivita, motivace 

Jednoduchý pokus – tornádo v láhvi: jak lze dostat vodu z horní láhve do spod-

ní bez jejího stlačení? 

Vzdušné víry – zhasínání svíčky 

 
 

 

Viskózní kapalina 

Představa toku u ideální kapaliny – všechny vrstvy v kapalině se pohybují se 

stejnou rychlostí, neuvažujeme viskozitu. Rychlost uprostřed proudové trubice 

je stejná jako na jejím okraji v blízkosti stěn. V případě reálné kapaliny se pro-

jevuje viskozita a rychlosti nejsou stejné – uprostřed trubice je rychlost největ-

ší, vrstva v blízkosti steny trubice má rychlost blízkou nule.  

Jak vyjádříme, co je to viskozita? 

Mějme dvě rovnoběžné desky. Horní deska se může volně pohybovat, spodní je 

upevněná. Jestliže se má horní deska pohybovat s rychlostí v (relativní vzhle-

dem ke spodní desce), je potřeba, aby na desku působila síla F. Síla závisí na 

prostředí, ve kterém se deska nachází – jiná je v případě vody a jiná např. 

u medu nebo glycerínu. Kapalinu lze modelovat jako velké množství desek nad 

sebou, které se pohybují různou rychlostí. Rychlost každé vrstvy je odlišná. 

Největší je u horní vrstvy, spodní vrstva má nulovou rychlost  

Tangenciální síla F potřebná k tomu, aby se jedna vrstva pohybovala konstantní 

rychlostí v, pokud má vrstva plochu o velikosti S a leží ve vzdálenosti y od 

nehybného povrchu, je dána vztahem 
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kde  je koeficient viskozity. Jednotka viskozity SI: Pa · s 

Ostatní jednotky: poise (P). 1 poise (P) = 0,1 Pa · s 

Jean Poiseuille (1797–1869) – francouzský fyzik, zkoumal vlastnosti proudění 

kapalin v trubicích, hledal popis pro proudění krve a jeho zákonitosti, v lidském 

těle. 

Hodnoty viskozity: 

Voda (20 °C) 1,00 · 10
–3

    Pa · s 

Benzene C6H6 0,65 · 10
–3

    Pa · s 

Ethanol C2H6O 1,20 · 10
–3

    Pa · s 

Glycerol C3H8O3  1 480,00 · 10
–3

    Pa · s 

Krev (37 °C)  5,00 · 10
–3

    Pa · s 

Vzduch (18 °C)  0,019 · 10
–3

  Pa · s 

Viskózní proudění je běžné v každodenním životě – např. proudění ropy 

v potrubí. 

Snažíme se zkoumat, které veličiny ovlivní množství kapaliny, které proteče 

kolmým průřezem trubice během určitého časového intervalu. Hledáme tzv. 

objemový průtok Q (m
3
/s). 

Q je úměrný rozdílu tlaků P2 – P1 ve dvou místech podél trubice (vyšší tlak má 

za následek větší tok), delší trubice má větší proudový odpor než trubice kratší 

(nutnost pumpy v případě delšího vedení). Kapaliny o větší viskozitě tečou 

pomaleji než kapaliny s nízkou viskozitou. Největší význam má závislost Q na 

poloměru r – zde je závislost na čtvrté mocnině poloměru trubice. Matematické 

vyjádření těchto závislostí je známé jako Poiseuilleův zákon: Kapalina o visko-

zitě , které proudí trubicí o poloměru r a délky L, má objemový průtok o veli-

kosti  
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kde P2 a P1 jsou tlaky na koncích trubice. 



 

Odtud lze vyjádřit tzv. Poiseuilleovu rovnici 
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Navazující studium – analogie Ohmův zákon 

Proudění kapaliny trubicí může být přirovnáno k elektrickému obvodu, který je 

popsán Ohmovým zákonem. Analogickými veličinami jsou elektrické napětí 

(U), elektrický odpor R a elektrický proud I 

ΔU = IR. 

Proudění trubicemi lze popsat pomocí jednoduchého elektrického obvodu. 

V tomto modelu položíme ΔU = ΔP, proudový odpor R = 8
4/ πL r  

a dostaneme ΔP = QR. 

Z tohoto vztahu vyplývá, že např. trubice o poloměru 1 cm má proudový odpor 

16krát větší než trubice s poloměrem 2 cm stejné délky, kterou proudí stejná 

kapalina.  

 

Mezipředmětové vztahy – proudění krve 

Malá změna v průřezu tepny má velká vliv na proudění krve. V tabulce je uve-

den objemový průtok zúženou tepnou a potřebný tlak pro obnovení průtoku, 

jako u zdravé arterie. 

 



 

 

 

Turbulentní proudění 

Částice v kapalině se pohybují různými rychlostmi v různých směrech. Ptáme 

se, za jakých podmínek přechází proudění laminární v proudění turbulentní. 

Tuto hranici určuje tzv. Reynoldsovo číslo 

rv
R




 , 

kde v je rychlost proudění (kritická rychlost). V případě cylindrické trubice, je 

hodnota Reynoldsova čísla, které odpovídá kritické rychlosti, rovna přibližně 

2 000. 

Např. voda proudící trubicí o poloměru 2 cm (zahradní hadice), má kritickou 

rychlost 

3 2

c 3 3

1 10 N s/m
2 000 0,1 m/s 10 cm/s

10 kg/m 0,02m
v
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Toto je malá rychlosti, běžně v = 1 m/s a proudění je většinou turbulentní.  

 

 

 



 

 

Úlohy 

1. K tomu, aby voda proudila trubicí o poloměru 6,8 · 10
–3

 m je třeba tlakový 

rozdíl 1,5 · 10
5
 Pa. Objemový průtok je 3,2 · 10

–4
 m

3
/s. Jaká je délka trubi-

ce? Viskozita vody je  =  1 · 10
–3

 Pa · s.  

2. Tepna má délku 0,1 m a poloměr 1,5 · 10
–3

 m. Krev ( = 4 · 10
–3

 Pa · s) 

teče s objemovým průtokem 1 ·10
–7

 m
3
/s. \určete tlakový rozdíl mezi konci 

této tepny.  

3. Vypočítejte nejvyšší možnou rychlost proudění krve, aby bylo ještě lami-

nární, když krev proudí aortou (R = 8· 10
–3

 m,  = 1 060 kg/m
3
).  

Laboratorní práce 

Studujte viskózní proudění kapaliny. Stanovte proudový odpor dvou jednotli-

vých kapilár různého průřezu, 2 stejných kapilár zapojených do série a dvou 

kapilár stejného průřezu spojených paralelně. 

Pomůcky: odměrné válce, kapiláry (různý průřez, 2 stejné kapiláry), stopky, 

stojan, nádoba s vodou 

Postup: Objemový průtok je úměrný tlakovému rozdílu, kterého dosáhneme 

umístěním nádoby s vodou do výšky h. Potom P = hg, kde  je hustota vody. 

Voda teče do odměrného válce, hmotnost je stanovena na laboratorních vahách. 

Měříme-li objemový průtok během stanoveného časového intervalu, lze určit 

Q. Množství vody, která proteče kapilárou do odměrného válce, musí být pro 

všechna měření stejné. Zkoumáme závislost na délce kapiláry, jejím průřezu, 

při paralelním a sériovém spojení dvou stejných kapilár (analogie Ohmův zá-

kon). 

Animace: 

http://www.physik.uni-wuerzburg.de/physikonline.html 

https://www.youtube.com/watch?v=KqqtOb30jWs 

https://www.youtube.com/watch?v=eIHVh3cIujU 

http://pokusy.upol.cz/iga/iga-2013/fyzika-netradicne/vibracni-viskozimetr-10/ 


