
Atmosférický tlak a jeho měření 



Magdeburské 

 polokoule 

• Otto von Guericke, starosta města Magdeburgu, 

v roce 1654 předvedl dramatický experiment, ve 

kterém ukázal sílu vakua a dokázal existenci 

atmosféry Země. 

• Guericke spojil dvě duté měděné polokoule s 

úchyty o průměru 51 cm (Magdeburské 

polokoule) a ze vzniklé dutiny vypumpoval 

vzduch.  



Magdeburské polokoule 
• Pak nechal zapřáhnout ke každé polokouli 4 páry koní a 

ukazoval, že ani 16 koní není schopno od sebe 
polokoule oddělit. Poté, co nechal do dutiny opět 
vniknout vzduch, se od sebe obě polokoule oddělily 
samovolně. 

• Prokázal, že obě polokoule nebyly k sobě pevně 
připoutány vzduchoprázdnem, ale že polokoule držel u 
sebe tlak okolního vzduchu. 

 
 

 



Atmosférický tlak 
• Člověk zahrabaný pískem na pláži na 

sobě cítí tíhovou sílu písku 

 

 

 

 

• Nad  námi je atmosféra,složená z atomů a 
molekul. Na všechny působí tíhová síla. 

•  Výsledkem tíhové síly je značný tlak 
vzduchu  - působí na předměty i na nás 

• Tento tlak nazýváme atmosférický. 



Atmosféra působí na každý 

čtverečný centimetr 

zemského povrchu 

takovou silou, jako kdyby 

na něm bylo položeno 

závaží 1 kg. 



Proč si atmosférický tlak 

neuvědomujeme? 

• Tlaková síla atmosféry na povrch lidského 

těla je obrovská 

• Odhadneme-li obsah povrchu člověka na 1 

m2, je celková tlaková síla atmosféry        

100 000 N! 

• Stejně velký tlak je však i uvnitř lidského těla. 

• Proto jsou síly působící na pokožku stejně 

velké, mají opačný směr, výslednice je tedy 

nulová. 



Kdy si přítomnost atmosférického 

tlaku uvědomujeme? 

• Jedeme-li autem dlouho do kopce nebo z 
kopce, cítíme tlak v uších a něco nás nutí 
polykat. 

• To něco je převažující tlaková síla zevnitř 
nebo zvenku. 

• Polykáním obě síly vyrovnáváme. 

 

• Uveď další příklady! 

• Změny tlaku při jízdě ve výtahu, při 
přistávání letadla,.. 



Pokus  

• Naplníme prázdnou sklenici 

od marmelády po okraj 

vodou 

• Vystřihnutý tvrdý papír 

(větší než okraj sklenice) 

přiložíme na vodní hladinu 

tak, aby pod ním nebyla 

žádná vzduchová bublina 

• Nad umyvadlem otočíme 

• Proč voda nevyteče? 



Vysvětlení  

• Voda nevyteče, 

–  protože tlak vzduchu, který působí na papír 

zvenku, je větší než hydrostatický tlak uvnitř 

sklenky 



• Vzduch byl dlouho pokládán za 

„nehmotnou a bez tížnou látku“ 

• V roce 1644 navrhl italský fyzik 

Torricelli pokus 

• Dokazoval jím, že vzduch není 

nehmotný, ale že na něj působí síla 

• Ta vyvolává atmosférický tlak 

• Tento pokus byl nazván později 

„TORRICELLIHO POKUS“ 

 

 

Jan Evangelista 

Torricelli 

1608 - 1647 

Jan Evangelista Torricelli 



Torricelliho pokus 

• Torricelli vzal 1 metr 
dlouhou skleněnou 
trubici, na jednom konci 
zatavenou 

• Naplnil ji rtutí a uzavřel 
zátkou 

• Pak trubici obrátil dnem 
vzhůru a ponořil do 
nádoby se rtutí 

• Zátku odstranil 

 

 

 



Torricelliho pokus 

• Určitá část rtuti vytekla, pod zataveným 

koncem se vytvořilo vzduchoprázdno 

• Při naklánění trubice se vždy hladina 

ustálila ve výšce přibližně 750 mm nad 

volným povrchem rtuti v nádobě 



Co zabránilo rtuti, aby nevytekla 

všechna? 

„váha“ vzduchu na volný povrch hladiny rtuti v 
nádobě  

neboli atmosférický tlak působící na volný 
povrch rtuti 

• na rtuť ve skleněné trubici působí tlak 
hydrostatický  

• Hladina rtuťového sloupce klesá až k vyrovnání 
obou tlaků, a to atmosférického a 
hydrostatického 

• Ustálí se na hodnotě 750 mm nad povrchem 

 



Výpočet atmosférického tlaku 

Je stejný jako hydrostatický tlak rtuti 

Značíme jej   …..   pa 

vypočítáme hodnotu hydrostatického tlaku ph  sloupce rtuti 

 h = 750 mm = 0,75 m 

 ρ (rtuti) = 13 600 kg/m3 

 g = 10 N/kg 

…………………………………………………………… 

  ph = h . ρ . g 

 ph = 0,75 . 13 600 . 10 

 ph = 102 kPa    

pa =  ph = 102 kPa ……. ATMOSFÉRICKÝ TLAK 

 

 

 

 



Je atmosférický tlak vždy a všude 

stejný? 
• Není, jeho velikost je závislá na 

nadmořské výšce, denní době, 
teplotě vzduchu,.. 

• Kde získáš aktuální údaje o 
atmosférickém tlaku? 
–  v předpovědích počasí 

– uvádí se v hektopaskalech (hPa) 

– předpona hekto znamená 100 

– 1 kPa = 10 hPa  

– 1 hPa = 100 Pa 

• Největší atmosférický tlak  

je u hladiny moře,  

se stoupající nadmořskou výškou  

tlak klesá 
 

 



Atmosférický tlak ve výškách 

• Nad vysokým pohořím je tloušťka 

atmosféry menší než v nížinách 

• Je zde i nižší tlak vzduchu 

• Horolezci vědí, že ve výškách od 

3 000 m se hůře dýchá ( do plic 

se při nižším tlaku vzduchu 

dostane méně kyslíku) 

• Při výstupu nad 6 000 m je dobré 

mít kyslíkový přístroj 



Přístroje k měření tlaku 
Barometr = rtuťový tlakoměr (sestrojen na základě Torricelliho 

pokusu: skleněná trubička se rtutí otevřeným koncem přechází do otevřené 

baňky) 

 

 

vakuum 

ručička na stupnici 

Aneroid 

Pružné zvlněné víčko – 

prohnutí se mění  

se změnou atmosférického 

tlaku 

Pohyb se přenese na ručičku 



Výškoměr 

• Tlakoměr může pracovat i jako výškoměr 

• Využívá toho, že atmosférický tlak klesá s 
rostoucí výškou 

• Změna tlaku se převádí na změnu nadmořské 
výšky 

Výškoměr v letadle 



Zápis  

• Tlak vzduchu na zemský povrch 
nazýváme atmosférický tlak, značka  pa. 

• Atmosférický tlak určujeme pomocí 
hydrostatického tlaku rtuti. 

• Atmosférický tlak měříme rtuťovými 
tlakoměry (barometry) nebo aneroidy. 

• Jeho hodnota je přibližně 100 kPa 

• Přesná hodnota závisí na počasí a 
nadmořské výšce. 



Pokusy 

• Pascalův zákon pro kapaliny a plyny 

• Co dokáže vzduch 

http://kdf.mff.cuni.cz/veletrh/sbornik/Veletrh_02/02_27_Trna.html
http://www-ucjf.troja.mff.cuni.cz/dolejsi/fkn/fkn3-9/fkn3-9.htm

