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POHYBY TĚLESA V ODPORUJÍCÍM PROSTŘEDÍ 
 (pracovní list – základní úroveň – klíč řešení) 

Katedrála sv. Bartoloměje v Plzni má nejvyšší kostelní věž v Česku. Její výška činí 102 m. 
Přístupný ochoz se nachází ve výšce 62 m. Za jak dlouho a jakou rychlostí dopadne 
tenisový míček (průměr 6,6 cm, hmotnost 58 g), jestliže jej volně pustíme z této výšky? 

a) neuvažujeme odpor prostředí 

b) uvažujeme odpor vzduchu o hustotě  = 1,3 kg.m-3.  

Část b) řešte simulací programem. Průměrná hustota míčku je  = 385 kg.m-3. 

Za jakou dobu a jakou rychlostí by míček dopadl, kdybychom jej opatřili padáčkem o ploše 
0,25 m2? Hmotnost samotného padáčku je 12 g. 

Kroupy mohou výjimečně dosáhnout překvapivých rozměrů.  Jaká je dopadová rychlost 

a jak dlouho by padala z výšky 400 m ledová kroupa ( = 900 kg.m-3) o průměru  

a) 1 cm, b) 2 cm c) 4 cm? Předpokládejte kulový tvar. 

Vyplňte tabulku a sestrojte grafy závislosti velikosti okamžité rychlosti na čase v prvních 
šesti sekundách pohybu. Padající těleso má hmotnost m = 1,0 kg, obsah příčného řezu 
kolmo na směr pohybu S = 0,10 m2 a tvar: 

a) aerodynamický, b) ploché desky, c) duté polokoule (padáku).  

Doporučení: Volte pád z výšky cca 200 m, aby bylo časové rozložení hodnot optimální. 

Čas t [s] 0 1 2 3 4 5 6 

Rychlost [m.s-1] – aerodynamický tvar 0 9,7 19 27,5 34,9 41,2 46,4 

Rychlost [m.s-1] – tenká deska 0 7,9 10,6 11,1 11,2 11,2 11,2 

Rychlost [m.s-1] – dutá polokoule 0 7,8 10,2 10,7 10,8 10,8 10,8 

 

 

a) Bez odporu prostředí míček dopadne za 3,56 s rychlostí 34,8 m.s-1. 

b) Působí-li odpor prostředí, dopadne míček za 4,28 s rychlostí 21,6 m.s-1. 

Míček opatřený padáčkem by dopadl za 34,5 s rychlostí 1,8 m.s-1. 

Kroupa o průměru 1 cm dopadne za 31 s rychlostí 13,5 m.s-1. 

Kroupa o průměru 2 cm dopadne za 22 s rychlostí 19 m.s-1. 

Kroupa o průměru 4 cm dopadne za 17 s rychlostí 27 m.s-1. 
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Vyjádřete závislost pro dutou polokouli graficky. 

 


