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Jednotky tlaku:

• 1 pascal = N m-2

• Fyzikální atmosféra, měrný tlak odpovídající výšce 760 mm rtuťového 
sloupce při teplotě 0°C, 1atm = 101325 Pa.

• Technická atmosféra, 1 at = 1kp/cm2 = 0,981 bar

• 1 tor (Torricelli) = 1mm Hg = 133,322 Pa

• 1 mm H2O = 9,80665 Pa (přesně) = 1kp m-2 

• 1 psi = pound-weight per square inch (tzn. tlak  kterým působí na 
podložku o ploše 1 čtvereční palec ( 25,4 mm x 25,4 mm) těleso o 
hmotnosti 1 pound (0,45359237 kg) v gravitačním poli o zrychlení 9,8066 
m s-2. V USA rozlišují značky po absolutní tlak (psia) a přetlak (psig)) = 
7120 Pa tzn. 0,1 MPa = 14,05 psi.
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Tlak = síla rovnoměrně plošně rozložená, 
působící kolmo na plochu.

• Barometrický tlak = Aerostatický tlak ovzduší obklopujícího 
Zemi (s výškou klesá, kolmý na podložku (tečná složka by 
způsobila proudění vzduchu (tekutiny) do okamžiku, než by 
vymizela).

• Přetlak- tlak větší něž barometrický.

• Podtlak- tlak menší něž barometrický.
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Mezinárodní
standardní
atmosféra:
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Závislosti tlaku na 
nadmořské výšce:
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Kapalinový 
barometr:
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Odečítací zařízení rtuťového barometru:
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Redukce tlaku 
vzduchu na 

nadmořskou výšku:
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Redukce tlaku 
vzduchu na 
nadmořskou 
hladinu (tab.).
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Redukce výšky rtuťového sloupce 
tlakoměru na normální tíhové zrychlení.
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Redukce výšky rtuťového sloupce tlakoměru na normální tíhové
zrychlení tab.:
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Tlakoměr kapilární (hloubkoměr):
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Manometr diferenční 
jednouchý,

tzv. „U“ trubice:
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Manometr diferenční 
nádobkový:
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Manometr 
diferenční kovový s 

plovákem:
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Mikromanometr:
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Zvonové manometry:

S účinkem vztlaku: Bez účinku vztlaku:
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Prstencový manometr:
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Interaktivní prvky:

• Překreslete si vyučujícím 
určená schémata;

• Popište vlastními slovy 
jednotlivé snímky 
(vysvětlete funkci, atp.);

• Pokuste se nalézt v právě 
probrané prezentaci 
nepřesnosti;
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