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	  	  	  Vážení	  vzduchu	  
 

 

Učivo: hustota látky. 

Cíl: Na základě porozumění získaného praktickou zkušeností žáci budou umět vysvětlit podstatu fyzikální 
veličiny hustota a jejího měření. Provedení úlohy žákům také pomůže k postupnému získávání obecné 
zručnosti a zběhlosti potřebné k laboratorním a obdobným praktickým činnostem. 

Řešení: hustota vzduchu za běžných podmínek je asi 1,3 kg.m-3 neboli 1,3 g.dm-3. 

Komentář: Ideální by bylo vyjádřit výsledek měření v g/l (jednotka užívaná např. v chemické praxi), 
popř. v g/dm3; děti by si tak mohly přímo „osahat“ pojem hustota a podstatu jejího kvantitativního 
vyjadřování. Vzhledem k požadavku učitelů fyziky, aby i v programu Science Gate byly děti vedeny 
k používání zažitých jednotek hustoty (g/cm3 či kg.m3), jsme přistoupili ke kompromisu. Požadujeme 
konečné vyjádření výsledku v kg.m3; žáci k němu dospějí tak, že výsledek napřed pracovně vyjádří 
v jednotce g. dm3, kterou pak 
postupně (napřed jmenovatele, pak 
čitatele) převedou na kg/m3. Takový 
převod sice klade nezanedbatelné 
nároky na matematické myšlení 
žáků, s pomocí lektora či 
vyučujícího jej však obvykle všichni 
žáci zvládnou. 
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Co	  jde	  a	  co	  nejde?	  
 

 

Učivo: mechanické vlastnosti plynů (stlačitelnost), hydrostatický tlak, atmosférický tlak, tlak plynu 
v uzavřeném prostoru. 

Cíl: Vytvářením hypotéz a jejich praktickým ověřováním si žáci prohloubí a upevní znalosti vztahující se 
k výše uvedenému učivu. Ty pak budou moci využívat při ř ešení dalších problémových úloh, a hlavně 
problémů z praxe. 

Řešení (možná vysvětlení ve zkratce):  

1. PRAVDA: voda dovnitř nesteče. Díky tíze vody v nálevce je tlak vzduchu v nádobce větší než 
atmosférický tlak nad nálevkou. Výsledná tlaková síla ruší účinek gravitační síly. 

2. PRAVDA: dokud neuvolníme prst, voda z plechovky nevytéká. Díky tíze vody je tlak vzduchu 
v plechovce menší než atmosférický tlak pod plechovkou. Výsledná tlaková síla ruší účinek 
gravitační síly. 

3. PRAVDA: díky zvonu člověk může dýchat a květina se nenamočí. Tlaková síla vzduchu v nádobě 
ruší účinek sil působících na vodu směrem do nádoby. 

4. LEŽ: Fouknutím kuličku dovnitř nedopravíš. Vytvoříš totiž v láhvi přetlak, a kulička poletí naopak 
směrem ven. 

5. PRAVDA: Voda z láhve nevytéká, a to díky atmosférické tlakové síle. 

6. LEŽ: Balónek vložený do láhve nafoukneš jen z velmi malé části, a to kvůli přetlaku vznikajícímu při 
nafukování uvnitř láhve. 

7. LEŽ: V žádném z případů brčkem pít nelze. Kvůli spojení brčka s atmosférou zde totiž nemůže být 
vytvořen podtlak. 

8. PRAVDA: Jeden člověk pomocí pumpičky nadzdvihne dva kamarády. Budou zvednuti díky 
působení tlakové síly vzduchu přetlakovaného v duši kola. 

Komentář (podrobnější vysvětlení):  

1. Voda sice do nádoby nestekla, ale přeci jen v nálevce klesla. Při tom se nepatrně zmenšil objem 
vzduchu ve sklenici a zvětšil jeho tlak. Ustavila se tak rovnováha sil působících na vodu v nálevce: 
tlakové síly vzduchu ve sklenici (kde je mírný přetlak), atmosférické tlakové síly a gravitační síly. 

2. Ve skutečnosti malá část vody z nádobky vytekla. Při tom se zvětšil objem a zmenšil tlak vzduchu 
v nádobce. Na vodu v nádobce nyní působí tři síly, které jsou spolu v rovnováze, a voda proto dále 
nevytéká: tlaková síla vzduchu v nádobce, kde je nyní podtlak, atmosférická tlaková síla a gravitační 
síla. 

3. Při zatlačení sklenice pod hladinu se objem vzduchu ve sklenici zmenší a jeho tlak vzroste – vznikne 
tu přetlak. Tlaková síla vzduchu uvnitř sklenice pak bude v rovnováze s atmosférickou tlakovou silou 
a hydrostatickou tlakovou silou, které působí na vodu směrem do sklenice. 
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4. Fouknutím do láhve v ní díky stlačitelnosti vzduchu vytvoříme přetlak. Jakmile však foukat 
přestaneme, v důsledku přetlaku bude část vzduchu – a zároveň s ním i kulička – uvedena do pohybu 
směrem ven. 

5. Na vodu v láhvi působí tíhová síla směrem dolů a atmosférická tlaková síla směrem do láhve. 
Poměrně velká výslednice těchto dvou sil směřuje vzhůru a její účinek je kompenzován silou 
pevnosti skla. Všechny síly působící na vodu v láhvi jsou tak v rovnováze, a voda proto setrvává 
v klidu v láhvi. 

6. Nafukovaný balónek se zvětšuje, stlačuje tím vzduch v láhvi a vytváří jeho přetlak. Současně vzniká 
přetlak uvnitř balónku. Velmi brzy se ustaví rovnováha tlakových sil působících na stěny balónku 
zevnitř a zvenčí, a balónek už dále nafukovat nejde. 

7. Pití brčkem umožňuje podtlak vytvářený ústy. Na vodu tak shora působí menší tlaková síla vzduchu 
než zespodu, a výslednice těchto dvou sil a gravitační síly uvede vodu do pohybu směrem vzhůru. 
Při spojení brčka s atmosférou však bude jak zespodu, tak i seshora působit na vodu síla stejné 
velikosti (atmosférická tlaková síla). Účinky obou působení vzduchu na vodu se proto vzájemně 
vyruší a projeví se pouze účinek síly gravitační. 

8. Žáci budou uváděni do pohybu výslednicí gravitační síly a tlakové síly, kterou na ně působí postupně 
huštěná pneumatika. Značná velikost této síly je dána tím, že tlak vzduchu v pneumatice je 
několikanásobně větší než atmosférický tlak – je v ní přetlak. 

Náměty na další činnosti: Nechme žáky vysvětlit činnost vodní pumpy či čerpadla, pumpičky apod. 
Dejme jim za úkol oddělit magdeburské polokoule (popř. nějakou jejich náhradu „z volné ruky“) a následně 
zdůvodnit nemožnost (či nesnadnost) splnění takového úkolu. Žáci si také mohou vyrobit různé druhy 
Heronovy fontány. Ze sborníku Vzduch je dále vhodný demonstrační pokus „Silák vzduch“ a žákovský 
pokus „Kradení benzínu“. 
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Tlak	  vzduchu	  v	  balónku	  
 

 
Učivo: hydrostatický tlak, atmosférický tlak, tlak plynu v uzavřeném prostoru. 

Cíl: Žáci dokáží vysvětlit fyzikální podstatu kapalinového manometru a zprostředkovaně také rtuťového 
barometru. 

Řešení – doporučený přístup: Rozdíl tlaku vzduchu v ramenech manometru (tedy tlaku vzduchu 
v balónku a atmosférického tlaku) je kompenzován rozdílem hydrostatických tlaků v ramenech. Ten je 
roven součinu výškového rozdílu (ten děti změří přiloženým měřidlem délky a vyjádří v metrech), hustoty 
vody (asi 1 000 kg.m3) a tíhového zrychlení (asi 10 m3). 

Řešení – alternativní přístup: Atmosférický tlak o velikosti asi 100 000 Pa „unese“ přibližně 10 m = 
1 000 cm vysoký sloupec vody. Rozdíl výšek hladin vody v manometru např. 15 cm pak znamená, že 
vzduch v balónku má přibližně o 1 500 Pa vyšší tlak než vzduch mimo balónek. Vzduch ve více 
nafouknutém balónku má paradoxně nižší tlak než v méně nafouknutém. 

Komentář: Výsledek měření a následného výpočtu děti často chybně považují za údaj o celkovém tlaku 
v balónku, jedná se však jen o rozdíl mezi tlakem v balónku a atmosférickým tlakem! 

Ve kterém z balónků – zda ve více, nebo v méně nafouknutém – je větší tlak, to můžeme snadno prokázat 
propojením balónků např. kusem hadice: vzduch bude proudit z méně nafouknutého do více nafouknutého 
balónku. Příčinu tohoto zdánlivého paradoxu je třeba hledat v měnícím se poměru mezi přírůstky objemu a 
povrchu nafukovaného balónku. Zpočátku odpovídá určitému přírůstku objemu balónku značný přírůstek 
jeho povrchu. Jak se však objem balónku zvětšuje, odpovídají týmž přírůstkům objemu stále menší a menší 
přírůstky povrchu a práce s nimi spojené. A proto také přírůstky tlaku vzduchu se postupně zmenšují. To 
však pochopitelně přestává platit, když se objem balónku začíná blížit maximu a další přírůstky objemu 
vyžadují práci proti stále větším a větším silám napínajícím povrch balónku. Dětem však zjištěný „paradox“ 
neobjasňujme, leda na přání zvídavých žáků. Účelem bylo dát žákovskému měření nějaký cíl – zjistit něco, 
co bude následně ověřeno pokusem. 

Náměty na další činnosti: Krásným pokusem, někdy bohužel poněkud náročným na provedení, je 
měření maximální výšky vodního sloupce, který může být „unesen“ atmosférou. K jeho provedení postačí 
asi 11 m dlouhá zahradní hadice (průhledná!), 2 zátky, voda, větší lavór, pásmo a možnost spuštění hadice 
z výšky nejméně 10 m (z okna, šachtou schodiště apod.). Naplníme hadici vodou, z obou stran ji zátkami 
uzavřeme, vyneseme nahoru a jeden konec opatrně spustíme dolů. Tam jej zvedneme do tvaru písmene J, 
otevřeme jej a necháme vytéct přebytečnou vodu do lavóru. Když voda přestane vytékat, pásmem změříme 
rozdíl výšek sloupců vody v obou ramenech hadice. 
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	  Model	  plic	  
 

 

Učivo: dýchací soustava. 

Cíl: Na základě studia pohyblivého modelu žáci dokáží vysvětlit činnost plic. 

Řešení: Model nefunguje, protože ve stěně láhve je otvor. Aby se plíce nafoukly, musí být hrudní dutina 
uzavřená – jedině tak zde může vznikat podtlak / přetlak, aby se plíce mohly plnit vzduchem / vyprazdňovat. 

Komentář: Okénko ve stěně láhve představuje tzv. otevřený pneumotorax – pronikání vzduchu 
poraněnou hrudí do pohrudniční dutiny. V této úzké štěrbině mezi pohrudnicí, jíž je vystlána hrudní dutina, 
a poplicnicí, obalující plíce, je za obvyklých okolností podtlak. Jak je i ze zjednodušeného modelu dobře 
patrné, otevřený pneumotorax 
značně omezuje až zcela 
znemožňuje dýchání. Existuje 
také pneumotorax uzavřený, tj. 
propojení pohrudniční dutiny 
s poraněnou plící, a smrtelně 
nebezpečný pneumotorax 
záklopkový, způsobující 
hromadění vzduchu z plíce 
v pohrudniční dutině.1 

Náměty na další činnosti: 
Tento model si děti mohou 
snadno vyrobit samy. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            
1 http://www.zbynekmlcoch.cz/info/priznaky_a_projevy_nemoci/pneumotorax_priznaky_projevy_symptomy.html [cit. 14. 1. 
2011] aj. 
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	  Kanystrový	  spirometr	  
 

 

Učivo: dýchací soustava. 

Cíl: Na základě praktické zkušenosti děti vysvětlí podstatu měření vitální kapacity plic. Vyzkouší si také 
práci s digitálním spirometrem. 

Řešení: viz vyplněné pracovní listy. 

Komentář: Téměř totožným způsobem jako „kanystrový spirometr“ funguje tradiční Hutchinsonův 
spirometr, dodnes užívaný v lékařské praxi. Postupně je však nahrazován elektronickými přístroji, 
registrujícími kromě VKP i další charakteristiky průběhu dýchání. 

Uvedený způsob výpočtu teoretické hodnoty VKP je jen velmi přibližný, neboť VKP závisí kromě 
hmotnosti jedince i na dalších jeho tělesných parametrech a skutečnostech včetně pohlaví, věku, tělesné 
zdatnosti, okamžitém tělesném stavu apod. Měření VKP se provádí zejména v rámci diagnostiky různých 
dechových obtíží či onemocněni jimi se projevujících. Výsledkem měření bývá spirometrická křivka, z ní 
lze kromě VKP vyčíst i řadu dalších hodnot popisujících průběh dýchání. VKP zdravého dospělého muže se 
pohybuje mezi 5 000 – 5 300 ml, zdravé dospělé ženy mezi 3 200 – 3 300 ml. 

Náměty na další činnosti: „Kanystrový spirometr“ si mohou děti zhotovit samy a opakovat měření ve 
škole. Mohou např. vyzkoušet, jak bude měření ovlivněno předchozí fyzickou námahou, a pokusit se své 
zjištění vysvětlit. (Dýchání po námaze je zrychlené, a nelze proto dosáhnout hloubky nádechu potřebné pro 
relevantní měření VKP. Výsledek je pak nižší než při měření v klidu, ačkoli okamžitá VKP se – díky 
roztažení plic při zvýšené spotřebě kyslíku – naopak dočasně zvýšila!) Nechme žáky také porovnat výsledek 
měření VKP provedeného řádně s ucpaným nosem a poté provedeného s nosem otevřeným. 
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	  Meteorologická	  stanice	  
 

Učivo: změny skupenství – vypařování a kapalnění. 

Cíl: Děti provedou psychrometrické měření vlhkosti vzduchu. 

Řešení: údaj o vlhkosti vzduchu [v %] děti najdou v psychrometrické tabulce:2 

  R o z d í l    t e p l o t    n a    s u c h é m    a    v l h k é m    t e p l o m ě r u    [°C] 

 
 1 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5 5,5 6 6,5 7 7,5 8 

0 80 60 51 41 32 22 13 4       

2 82 64 55 47 38 30 21 13 5      

4 84 67 59 51 44 36 29 21 14      

6 85 70 63 56 48 41 35 26 21 14 8    

8 86 72 66 59 53 46 40 34 27 21 15 6   

10 87 74 68 62 56 50 44 39 33 27 22 16 11 6 

12 88 76 70 65 59 54 48 43 38 33 28 23 18 13 

14 89 78 72 67 62 57 52 47 42 37 32 28 23 19 

16 89 79 74 69 64 60 55 50 46 41 37 33 28 24 

18 90 80 76 71 66 62 58 53 49 45 41 37 33 29 

20 91 81 77 73 68 64 60 56 52 48 44 40 37 33 

22 91 82 78 74 70 66 62 58 54 51 47 43 40 39 

24 91 83 79 75 71 68 64 60 57 53 50 46 43 40 

26 92 84 80 76 73 69 66 61 59 55 52 49 46 43 

28 92 84 81 77 74 71 67 64 60 57 54 51 48 45 

30 93 85 82 78 75 72 68 65 62 59 56 53 50 47 

32   83 79 76 73 70 67 64 61 58 5 52 49 

 
T 
e 
p 
l 
o 
t 
a 
 
v 
z 
d 
u 
c 
h 
u 
 
[°C] 

34       71 68 65 62 59 57 54 51 

Menší děti mohou použít jednodušší tabulku:3 

 R o z d í l    t e p l o t    n a    s u c h é m    a    v l h k é m    t e p l o m ě r u     

 1 °C 2 °C 3 °C 4 °C 5 °C 6 °C 7 °C 8 °C 9 °C 10 °C 

10-14 °C 85% 75% 60% 50% 40% 30% 15% 5% 0% 0% 

15-19 °C 90% 80% 65% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 5% 

 
 
T   v 
e   z 
p   d 
l    u 
o  ch 
t    u 
a     j 20-25 °C 90% 80% 70% 65% 55% 45% 40% 30% 25% 20% 

Komentář: Relativní vlhkost vzduchu je poměr hmotnosti páry skutečně obsažené v 1 m3 vzduchu a 
hmotnosti páry, kterou je 1 m3 vzduchu při dané teplotě schopen pojmout, vyjádřený v procentech. Ke 
stanovení relativní vlhkosti vzduchu bychom měli znát jeho teplotu a rosný bod, tj. teplotu, při níž by tento 
                                            
2 http://www.labo.cz/mft/psychrometr.htm [cit. 27. 1. 2011] 
3 http://metmladez.wz.cz/metdeti/i05.htm [cit. 21. 2. 2011] 
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vzduch byl parou v něm obsaženou nasycen. Platí, že teplejší vzduch je schopen pojmout více vodní páry; 
většímu rozdílu aktuální teploty vzduchu a teploty rosného bodu proto odpovídá nižší relativní vlhkost 
vzduchu. Aktuální teplotu vzduchu měříme „suchým“ teploměrem, zatímco hodnota na „vlhkém“ teploměru 
nahrazuje rosný bod (jehož měření by bylo podstatně náročnější – s ohledem na tuto skutečnost byla 
psychrometrická tabulka sestavena). Existují ovšem i další metody měření vlhkosti vzduchu: 

• mechanický („vlasový“) vlhkoměr: při absorpci vlhkosti lidským vlasem (či koňskou žíní apod.) 
dochází ke změně jeho délky, která je přímo úměrná změně relativní vlhkosti vzduchu. Maximální 
změna délky vlasu činí asi 2,5% z jeho počáteční délky. Jde o nejjednodušší a zřejmě nejstarší 
metodu, která je však dodnes plně dostačující pro běžná měření; 

• gravimetrický vlhkoměr: tělísko z hygrospického materiálu (např. oxidu fosforečného) pohlcuje 
vzdušnou vlhkost, což se projeví přírůstkem jeho hmotnosti. Tato metoda je pro praktická měření 
nepoužitelná; vyznačuje se však maximální přesností, a hodí se proto ke kalibraci jiných vlhkoměrů; 

• kondenzační vlhkoměr: měření rosného bodu pomocí chlazeného zrcátka, jehož odrazivost se při 
orosení výrazně změní; 

• odporový (elektrolytický) vlhkoměr: vrstva látky, která absorbuje vzdušnou vlhkost, změní svůj 
elektrický odpor. 

• kapacitní vlhkoměr: dielektrikum mezi deskami kondenzátoru absorbuje vzdušnou vlhkost, což se 
projevuje změnou kapacity kondenzátoru; 

• spektroskopické, chromatografické, difúzní, akustické, termofyzikální a další metody. 

Běžné digitální vlhkoměry obsahují čidla fungující na principu odporového či kapacitního vlhkoměru. 

Náměty na další činnosti: Úplně nejjednodušší „vlhkoměr“ děti získají z obyčejné např. borové šišky – 
ta totiž na výraznou změnu vlhkosti viditelně reaguje svým uzavřením, resp. otevřením. Mohou si také 
vyzkoušet měření vlhkosti vzduchu vlasovým vlhkoměrem, který je snadno dostupný a lze jej i podomácku 
vyrobit. K dostatečnému zvýšení vlhkosti vzduchu v bezprostředním okolí vlhkoměru, aby na ně přístroj 
zareagoval, postačí zavěsit před vlhkoměr mokrý hadr. S psychrometrem či ocejchovaným vlasovým, popř. 
s digitálním vlhkoměrem lze provádět i skutečná měření a zaznamenávání změn vlhkosti vzduchu např. 
v souvislosti se změnami počasí. 
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	  Atmosférický	  tlak	  
 

 

Učivo: atmosférický tlak, jeho měření, závislost atmosférického tlaku na nadmořské výšce. 

Cíl: Děti vlastním měřením zjistí, že s přibývající nadmořskou výškou atmosférický tlak ubývá, a své 
zjištění zdůvodní. 

Řešení: Na základě výsledků první měření (v učebně) žáci vysloví hypotézu, že atmosférický tlak 
s přibývající nadmořskou výškou klesá. Tu pak přesvědčivě potvrdí druhé měření (ve výtahu). Ze všech 
naměřených hodnot by žákům mělo být jasné, že závislost atmosférického tlaku na nadmořské výšce 
vyjadřuje jedině graf c): jedná se graf klesající, pokles je však mnohem méně strmý než v grafu a). 

Komentář: 

Ani při velmi dobré citlivosti barometru Vernier není zaručeno, že žákovská hypotéza vyslovená na základě 
prvního měření (v učebně) bude správná. Následné měření každopádně žáky přesvědčí, že atmosférický tlak 
s přibývající nadmořskou výškou klesá.  

Žáci nejsou přímo žádáni, aby klesání atmosférického tlaku s rostoucí nadmořskou výškou zdůvodnili. 
Rozhodně však doporučujeme, aby tato diskuse proběhla – třeba v rámci následné reflexivní hodiny. 
Atmosférický tlak s rostoucí nadmořskou výškou klesá díky ubývání množství, a tedy tíhy vzduchu nad 
místem, kde tlak měříme. K tomu významně přispívá také stlačitelnost vzduchu – ve vyšší nadmořské výšce 
je jeho hustota menší. 

Výsledek měření provedeného na tak malém výškovém rozdílu by mohl svádět k předpokladu lineární 
závislosti atmosférického tlaku na nadmořské výšce. Ta však neexistuje, neboť jak bylo uvedeno, hustota 
vzduchu není konstantní! Obdobná závislost je myslitelná pouze u kapalin a jen za podmínek, kdy je 
můžeme pokládat za nestlačitelné. Závislost atmosférického tlaku na nadmořské výšce je přibližně 
exponenciální a popisuje ji tzv. barometrická rovnice. Graficky je tato závislost vyjádřena obrázkem c). 
Obrázek a) by rovněž vyjadřoval klesání atmosférického tlaku s rostoucí nadmořskou výškou; již při 
výstupu do výšky nad 1 000 m n. m. (tedy např. na Ještěd) bychom naměřili atmosférický tlak blízký nule – 
což je nesmysl. Grafy b) a d) je třeba vyloučit zejména proto, že jsou rostoucí; d) se navíc naprosto vymyká 
hodnotám, které děti naměřily (nebo se iQpark nachází v nadmořské výšce 10 km? ) Skutečnost, že grafy 
kromě a) a b) nevyjadřují exponenciální závislost, přirozeně s dětmi nerozebírejme. 

Digitální barometr obsahuje tlakové čidlo, jehož základem je čip obklopený zespodu referenčním vakuem, 
shora atmosférickým tlakem. Výstupní napětí čidla (po zesílení a korekcích) odpovídá hodnotě 
atmosférického tlaku. Základem běžného mechanického barometru je aneroid – schránka, uvnitř níž je 
hluboký podtlak, a deformovaná proto atmosférickou tlakovou silou. Tradiční a velmi spolehlivou metodu 
měření atmosférického tlaku představuje rtuťový barometr, který je však kvůli jedovatosti rtuťových výparů 
ve školních podmínkách nepoužitelný. Jinou kapalinu namísto rtuti bohužel použít nemůžeme, protože 
všechny bezpečné kapaliny mají příliš nízkou hustotu. Lze však sestrojit vodní barometr, který je schopen 
registrovat alespoň změny atmosférického tlaku – Goethův barometr:4 

                                            
4 http://meteostanice.e-pocasi.cz/192-kapalinovy-barometr-goethe-tfa-29200001.html [cit. 27. 1. 2011] 



  VZDUCH 

 

Náměty na další činnosti: Děti si mohou za pomoci vyučujícího vyzkoušet měření atmosférického 
tlaku prostřednictvím teploty varu vody – mezi těmito veličinami totiž existuje lineární závislost: 

 
Platné měření je však podmíněno dostatečným objemem vody, zajištěním rovnoměrného zahřívání 
(promícháváním a zamezením unikání tepla do okolí) a použitím dostatečně přesného teploměru. 

Děti si také mohou sestrojit vlastní Goethův barometr. 
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