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POHYBY TĚLES V HOMOGENNÍM TÍHOVÉM POLI 
(zásobník úloh a námětů do výuky) 

Zásobník slouží jako zdroj příkladů a námětů pro učitele, tudíž zde nejsou metodicky rozpracované 

hodiny. Vyučující zde ale naleznou nápady, které mohou zakomponovat do výuky. 

Zásobník je rozdělen na následující části: 

● Zásobník úloh – základní úroveň 

● Zásobník úloh – pokročilá úroveň 

● Náměty do výuky 
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Zásobník úloh – základní úroveň 

1. Z jaké výšky musí padat volným pádem těleso, aby dopadová rychlost činila  

30 m.s–1? 

Těleso musí padat volným pádem z výšky 45 m.  

2. Jakou rychlostí byl z praku vystřelen svisle vzhůru oblázek, jestliže dopadl zpět do místa 

výstřelu za 8 s? 

Oblázek byl vystřelen rychlostí 40 m.s-1  

3. Z věže vysoké 45 m byla vržena vodorovným směrem železná koule o hmotnosti 7 kg rychlostí 

10 m.s-1. Terén v okolí věže je vodorovný.  

a) Jak daleko od paty věže koule dopadne? 

b) Jakou hodnotu bude mít kinetická energie koule těsně před dopadem?  

Koule dopadne do vzdálenosti 30 m od paty věže.  

Kinetická energie koule těsně před dopadem činí 3 500 J.  

4. Z jaké výšky by muselo padat těleso na Měsíci, aby jeho dopadová rychlost byla stejná, jako 

na Zemi z výšky 5 m? 

Těleso na Měsíci musí padat volným pádem z výšky 31 m. 

5. S pomocí aplikace a tabulkového procesoru vytvořte graf závislosti maximální výšky výstupu 

na počáteční rychosti a z něho určete hodnotu výšky pro danou rychlost. 

Postupujte dle zadání: 

a. Vytvořte ve třídě skupiny. Každá skupina si zvolí svoji jedinečnou hmotnost tělesa, 

pro kterou bude maximální výšku výstupu zkoumat. 

b.  S pomocí aplikace doplňte tabulku pro svislý vrh: 

c. Vytvořte v tabulkovém procesoru bodový graf závislosti maximální výšky výstupu na 

rychlosti. 

d. Proložte body vhodnou spojnicí trendu. 

e. S využitím funkce odhad vpřed pro hodnotu 20 určete z grafu hodnotu maximální 

výšky výstupu pro počáteční rychlost 50 m.s-1.  

f. Určete danou výšku s využitím aplikace.  

g. Porovnejte údaje získané z grafu a s využitím aplikace. Liší se tyto údaje? Pokud ano, 

co mohlo způsobit rozdíly ve výsledcích? 

h. Porovnejte výsledky získané různými skupinami. 
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Zásobník úloh – pokročilá úroveň 

1.  Pod jakým elevačním úhlem musí být vrženo těleso, aby se délka vrhu rovnala čtyřnásobku 
výšky vrhu? 

 Těleso musí být vrženo pod elevačním úhlem 45°. 

2.  Při jakém elevačním úhlu je v nejvyšším bodě trajektorie potenciální energie tělesa třikrát  
menší než jeho energie kinetická? 

 Těleso má třikrát menší potenciální energii, než energii kinetickou při elevačním úhlu 30°. 

3.  Z jaké výšky a jak velkou rychlostí musíme vrhnout vodorovně těleso, aby dopadlo do 
vzdálenosti 40 m minimální rychlostí? (g = 10 m.s-2) 

 Těleso musí být vrženo z výšky 20 m rychlostí 20 m.s-1. 

4. Sci-fi román Setkání s Rámou od Arthura C. Clarka se odehrává na mimozemské obří 

kosmické lodi, která byla pojmenována Ráma. Tato loď má dýchatelnou atmosféru a díky své 

rotaci vytváří „umělou gravitaci“. 

Astronauté se vydávají do jejího nitra na průzkum a jeden z nich se dostává do problémů. 

Jediným řešením je skočit z výšky 500 m do obří nádrže plné vody. Kapitán připlouvá na 

improvizovaném člunu k místu seskoku: 

Resolution zůstala stát, padesát metrů od srázu a pět set pod ním; Jimmy viděl kapitána 
Nortona téměř z ptačí perspektivy, jak hovoří do mikrofonu. 
„Je to takhle, Jimmy. Je to naprosto bezpečné, ale bude to vyžadovat pevné nervy. Víme, 
že je máš jako provazy. Skočíš dolů.“  
„Pět set metrů!“  
„Ano, ale jenom v polovině zemské přitažlivosti.“  
„Tak - už jste někdy spadl na Zemi z dvou set padesáti?“  
„Drž klapačku, nebo ti škrtnu příští dovolenou. Měl sis to spočítat sám, je to jenom otázka 
rychlosti dopadu.“  
 
CLARKE, Arthur C.. Setkání s Rámou. Praha: Svoboda, 1984, ISBN 25-092-84. 

 

a. Jakou rychlostí by Jimmy dopadl na hladinu, kdyby se scéna odehrávala na Zemi a šlo 

by zanedbat odpor vzduchu? 

b. Jakou rychlostí by dopadl na hladinu v Rámovi při zanedbání vlivu atmosféry? 

K simulaci využijte aplikaci. 

c. Jakou rychlostí by dopadl na hladinu, kdyby padal na Zemi z poloviční výšky při 

zanedbání vlivu atmosféry? K simulaci využijte aplikaci. 

d. Jelikož je na Zemi i v Rámovi atmosféra, jaká bude skutečná rychlost, kterou Jimmy 

dopadne na hladinu v porovnání s výpočty? (menší/stejná/větší) 

e. Jaký je asi význam poznámky kapitána Nortona na konci ukázky? 

f. Nalezněte v knize příslušnou ukázku v kapitole Rychlost dopadu. Jak pokračuje kapitán 

Norton ve své argumentaci? 

g. Pokud je člověk klidný, tak ho v prostředí zemské gravitace vztlaková síla udrží u klidné 

vodní hladiny. Jak by to ovšem dopadlo v prostředí s polovičním tíhovým zrychlením? 

Má vůbec Jimmy šanci vyplavat po pádu k hladině? 



 

 

Tento materiál byl vytvořen v rámci  
projektu „Hrátky s fyzikou“, 
reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_067/0012381 

h. Porovnejte rámanskou „pseudo-gravitaci“ s newtonovskou gravitací. Fyzikálním úlohám 

z prostředí této kosmické lodi se věnovala 5. série 21. ročníku FYKOSu1. Pád ze žebříku 

se zde řeší v druhé úloze. Porovnejte výsledky, které jste získali v úloze b, s výsledky 

získanými s pomocí FYKOSu. 

Řešení: 

a) 70,7 m.s-1 při g = 10 m.s-1 

b) 35,4 m.s-1 při g = 5 m.s-1 

c) 35,4 m.s-1 při g = 5 m.s-1 

d) Menší než na Zemi 

e) Při pohybu se musí počítat s odporem vzduchu. Dopadová rychlost tak bude 

nižší. 

g) Jelikož se snižuje i tíhová síla působící na člověka, bude Jimmy plavat na 

hladině podobně jako na Zemi. 

  

                                                           
1 PECHAL, Marek; STŘÍTESKÝ, Lukáš. FYKOS [online]. [cit. 2.4.2020]. Dostupný na WWW: 

https://fykos.cz/rocnik21/ulohy/serie5 
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Náměty do výuky 

Ze vztahů pro volný pád vyplývá, že lehké pírko i těžké kladivo, které padají ze stejného místa a jsou 
vypuštěny ve stejný čas, dopadnou na zem ve stejný okamžik. Doba pádu nezávisí na hmotnosti 
tělesa, pouze na výšce místa, ze kterého těleso vypouštíme. 
Tento experiment provedl v roce 1971 astronaut David Scott na Měsíci v rámci mise Apollo 15. 
Na Zemi jde tento pokus provést například s pomocí Newtonovy trubice. S pomocí internetu 
nalezněte záznam tohoto pokusu. 

 

Trajektorie těžiště tělesa, jež se pohybuje šikmým vrhem (při zanedbání odporu prostředí), se nazývá 
parabola. Některá tělesa, která se pohybují v atmosféře Země, opisují přibližně tuto křivku. Krásné 
příklady nalezneme na nočních fotografiích sopek, kde stopy letících rozžhavených sopečných pum 
vytvářejí jedinečnou atmosféru běsnících živlů. S pomocí internetu nalezněte fotky tohoto 
přírodního jevu. Zbytky sopečných pum lze najít například v okolí Venušiny sopky. Kde se tento 
přírodní útvar nachází? 

 

V baletu se využívá skok, který se jmenuje „grand jeté“. Při něm se baletka na chvilku jakoby zastaví 
v letu a vznáší se nad scénou. Proč se její tělo nepohybuje po parabole?  
Po parabole se pohybuje těžiště jejího těla. Pohybem rukou a nohou však dovedně mění jeho polohu 
vůči tělu, takže hlava a trup chvilku zůstanou ve stejné výšce nad podlahou jeviště. Nalezněte na 
internetu video s tímto baletním skokem a informace o fyzikálním rozboru skoku. 

 

Fontány využívající paprsky laminárního proudění vody (jumping jet water fountain) vytvářejí 
krásné příklady šikmého vrhu využitého v umění. Tyto fontány lze najít například v luxusních 
hotelích světa. Jedním z příkladů je Hotel Burdž al-Arab či Burdž Chalífa. S pomocí internetu 
nalezněte více informací o fontánách v těchto mrakodrapech. Tyto fontány si „zahrály“ v jedné scéně 
ve filmu Mission: Impossible - Ghost Protocol. Zkuste ji ve filmu nalézt. 


