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Hydrostatický paradox (též hydrostatické paradoxon ) je skutečnost, že hydrostatická tlaková síla
na dno nádoby naplněné do stejné výšky stejnou kapalinou je vždy stejná bez ohledu na
množství (objem, hmotnost) kapaliny. Nádoby stejně vysoké se stejně velkým dnem se mohou lišit
jedině tvarem nádoby  nahoře zužující se nádoba pojme menší množství kapaliny, nahořerozšiřující se
nádoba pojme větší množství kapaliny. Tíha kapalin v těchto nádobách buderůzná, tlaková síla na dno však bude stejná.
Rozdíl mezi tíhou kapaliny a tlakovou silou kapaliny na dno je způsoben silou reakce stěn,
která u rozšiřující se nádoby působí na kapalinu směrem šikmovzhůru (kapalinu nadlehčuje),
u zužující se nádoby působí na kapalinu šikmodolů (kapalinu přitlačuje na dno).
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Hydraulické zařízení je mechanický stroj, jehož hlavní součásti jsou 2písty
a mezi nimi uzavřená kapalina (obvykle se jedná o hydraulický olej).
Působíli síla na jeden píst, kapalinapřenese sílu k druhému pístu.
Princip hydraulického zařízení vychází z Pascalova zákona.
Síla, působící na první píst, vytváří v kapalině tlak, který se přenáší
do všech míst kapaliny, tedy i k druhému pístu. Na druhý píst tlačí
kapalina stejně velkýmtlakem a podle velikosti obsahu pístu působí
celkovou silou, která může býtvětší než byla původní síla na první píst.
Síla se tak nejen přenese, ale i zvětší.
Velikosti silF 1 a F 2 na první a druhý píst závisejí
na obsahu pístů S1 a S2. Na větší píst působí větší síla tak,
že tlak zůstává stejně velký.
F 1 / S1 = F 2 / S2

Mezi hydraulická zařízení patří

např. hydraulický zvedák, hydraulické brzdy, hydraulický lis.
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