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POHYBY TĚLESA V ODPORUJÍCÍM PROSTŘEDÍ 
(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. Eiffelova věž má tři plošiny ve výškách 57 m, 115 m a 276 m. Jakou rychlostí a za jak dlouho 

dopadne volně puštěný fotbalový míč z jednotlivých plošin na zem? Míč má průměr 22 cm 

a hmotnost 410 g, tedy hustotu 74 kg.m-3. Modelujte pohyb míče s pomocí aplikace Hrátky 

s fyzikou: Pohyby tělesa v odporujícím prostředí. 

Míč bude padat z první plošiny 4,4 s a dopadne rychlostí 17,8 m.s-1, ze druhé plošiny 

7,6 s rychlostí 18,1 m.s-1 a ze třetí 16,5 s rychlostí 18,1 m.s-1. 

2. Astronaut David Scott z Apolla 15 demonstroval při jednom z výstupů z přistávacího modulu 

na měsíční povrch volný pád. Pustil najednou pírko a kladivo. Obě tělesa dopadla současně, 

protože Měsíc nemá atmosféru a nepůsobí na něm tedy odpor prostředí. Pomocí aplikace 

zjistěte, jak by tento experiment probíhal na Zemi. Předpokládejte, že obě tělesa jsou puštěna 

z výšky 1,5 m. Kladívko má součinitel odporu C = 0,9, průřez S = 30 cm2 a hmotnost 

m = 500 g, pírko má součinitel odporu 1,2, účinný průřez S = 15 cm2 a hmotnost m = 0,3 g. 

Modelujte pohyb pírka a kladiva s pomocí aplikace Hrátky s fyzikou: Pohyby tělesa 

v odporujícím prostředí. 

Kladívko dopadne za 0,55 s rychlostí 5,4 m.s-1, pírko za 1,06 s rychlostí 1,6 m.s-1. 

3. Během průchodu komety přísluním se z ní uvolňuje plyn, prach i tělíska různých rozměrů – 

meteoroidy.  Při vstupu do horních vrstev atmosféry činí rychlost meteoroidů desítky km/s. 

Přitom je odporem prostředí těleso silně bržděno a většinou se v ní celé vypaří. Úkaz 

pozorujeme jako „padající hvězdu“ meteor.  Někdy průlet stratosférou těleso přežije 

a dopadne až na zemský povrch jako meteorit.  Dopadová rychlost nezávisí na původní 

rychlosti, ale na velikosti tělesa. Některé meteority, tzv siderity jsou tvořeny převážně 

železem. Zjistěte pomocí aplikace Hrátky s fyzikou: Pohyby tělesa v odporujícím prostředí 

dopadovou rychlost sideritu přibližně kulového tvaru o průměru a) 2 cm, b) 1 cm. Stačí 

zkoumat poslední kilometr letu tělesa. Hustota železa je 7 800 kg.m-3. 

Větší meteorit dopadne rychlostí přibližně 56 m/s, menší meteorit rychlostí 40 m/s. 

4. Kosmická loď Vostok byla první, která dokázala dopravit člověka na oběžnou dráhu Země 

a zase ho donést zpět. Stalo se tak 12. dubna 1961. Tomuto okamžiku však předcházelo velké 

množství příprav a návrhů technických parametrů lodi. 

„Zkoumali jsme několik možných tvarů návratové kabiny pro balistický návrat z oběžné 
dráhy. Kužely, deštníkový tvar se zvětšením plochy čelního průřezu návratové kabiny 
s cílem snížit plošné zatížení a zmenšit teplotu na povrchu aparátu, kuželové tvary 
základen, jejichž čelní částí byl kužel, a tvar koule. Návratovou kabinu kulového tvaru jsme 
vybrali proto, že aerodynamické charakteristiky koule, koeficient odporu, poloha těžiště 
tlaku (vždy se nachází uprostřed koule) byly dobře známé v celém rozmezí rychlostí, 
kterými měla kabina procházet. Tedy od první kosmické až do podzvukové rychlosti. Dále 
jsme věděli, že je možné jednoduše a spolehlivě zajistit stabilitu kulové kabiny v atmosféře. 
Stačí posunout těžiště mimo střed koule, což zajišťuje i statickou stabilitu, a jak ukázaly 
výpočty, i dobrou dynamiku pohybu aparátu kolem těžiště, dokonce i při libovolné 
orientaci návratové kabiny před vstupem do atmosféry a není-li při sestupu použito 
řídicích motorů. Takové symetrické a staticky stabilní těleso, jakým je koule (s těžištěm 
posunutým mimo střed), se při vstupu do hustých vrstev atmosféry automaticky stabilizuje 
a oscilacemi kolem těžiště se tlumí vlivem vzrůstu dynamického tlaku při sestupu.“ 

-PT-. První byl Vostok. ABC mladých techniků a přírodovědců. 1981 

Rozčleňte se na pracovní týmy, v rámci týmu si rozdělte úlohy a splňte následující úkoly. 
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a. Vysvětlete pojmy: balistický návrat (balistická trajektorie sestupu), aerodynamika, 

těžiště tlaku (působiště tlakové síly), první kosmická rychlost, rychlost zvuku, statická 

stabilita, dynamický tlak. 

b. S pomocí internetu vyhledejte informace o letu Jurije Gagarina. Vyberte jednu 

podrobnost, která vás zaujala. 

c. S pomocí internetu zjistěte technická data o návratové části kosmické lodi Vostok 

(průměr kabiny, rozměry hlavního padáku, rozměry osobního padáku, hmotnost 

kabiny). 

d. S pomocí aplikace Hrátky s fyzikou: Pohyby tělesa v odporujícím prostředí určete 

dopadové rychlosti z výšky jednoho kilometru: 

i. kabiny bez padáku 

ii. kabiny s padákem 

iii. kosmonauta s osobním padákem 

e. Potřebné informace nalezněte či odhadněte z obrázků či zpráv. Odhady zdůvodněte. 

Počáteční rychlost volte 0 m/s. 

f. Zjistěte, proč kosmonaut nepřistával v kabině, ale byl ve výšce sedmi kilometrů vystřelen 

z kabiny katapultovacím křeslem a přistál pak na osobním padáku. 

Výsledky a postup práce u jednotlivých úloh prezentujte ostatním. Diskutujte o metodách, 

postupu a výsledcích jednotlivých týmů. 

Řešení: 

a) balistický návrat (balistická trajektorie sestupu): Jde o sestup, při kterém se 

nevyužívá vztlak a kosmonaut tak zažívá velké přetížení. 

aerodynamika: Obor fyziky, který se zabývá pohybem plynů kolem pevných 

těles. 

těžiště tlaku (centrum tlaku): Jedná o působiště tlakové síly. 

první kosmická rychlost: Rychlost, kterou musí dosáhnout těleso, aby obíhalo 

kolem planety (Země). 

rychlost zvuku: Rychlost, kterou se šíří zvuk prostředím. 

statická stabilita: Schopnost tělesa vracet se při vychýlení do rovnovážné 

polohy. 

dynamický tlak: Tlak vzniklý prouděním tekutiny kolem tělesa. 

c) průměr kabiny: 2,43 m, rozměry hlavního padáku: 574 m2, rozměry osobního 

padáku: 82,5 m2, hmotnost kabiny: 2460 kg 

d)  

i. kabiny bez padáku: 106,3 m/s 

ii. kabiny s padákem: 7,1 m/s 

iii. kosmonauta s osobním padákem: 3,4 m/s (odhadovaná hmotnost 

kosmonauta s osobním vybavením je 80 kg) 

e) Přistávací rychlost kabiny byla příliš velká a hrozilo zranění kosmonauta. 

5) S popisem přírodních jevů se setkáme i v Bibli. V Druhé knize Mojžíšově se píše o krupobití, 

které zasáhlo Egypt. 

„Jehova nyní Mojžíšovi řekl: „Vztáhni ruku k nebesům, aby přišlo krupobití na celou egyptskou 
zemi, na člověka a zvíře a na všechno polní rostlinstvo v egyptské zemi.“  Mojžíš tedy vztáhl 
svou hůl k nebesům; a Jehova vydal hřmění a krupobití, a oheň sjížděl k zemi, a Jehova působil, 
aby se na egyptskou zemi snášelo krupobití. Tak přišlo krupobití a oheň zachvívající se mezi 
krupobitím. Bylo velmi těžké, takže k žádnému jemu podobnému nedošlo v celé egyptské zemi 
od doby, kdy se stala národem. A krupobití udeřilo na celou egyptskou zemi. Krupobití utlouklo 
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všechno, co bylo na poli, od člověka po zvíře, a všechny druhy polního rostlinstva; a roztříštilo 
všechny druhy polních stromů. Pouze v zemi Gošen, kde byli izraelští synové, žádné krupobití 
nenastalo.“ 

Genesis, Druhá Mojžíšova 9, 22-27 

Rozdělte se na pracovní týmy, v rámci týmu si rozdělte úlohy a splňte následující úkoly. 

a. Vysvětlete, co znamená pojem krupobití, co jsou to kroupy a jak vznikají. 

b. Bible popisuje bouři se silným krupobitím, které zanechalo velké škody. Jaké maximální 

velikosti a hmotnosti dosahují kroupy? 

c. Stanovte si libovolnou velikost kroupy, jejíž pád prozkoumáte. Porovnejte pád kroupy ve 

vakuu (bez odporu vzduchu) a ve vzduchu. Modelujte pohyb kroupy s pomocí aplikace 

Hrátky s fyzikou: Pohyby tělesa v odporujícím prostředí. 

Průměr kroupy, pro kterou provádíme výpočty: 

Hustota ledu: 

Hmotnost kroupy, pro kterou provádíme výpočty: 

Výška pádu 1 m 2 m 5 m 10 m 20 m 30 m 
Čas dopadu bez odporu 
vzduchu [s] 

      

Rychlost dopadu bez 
odporu vzduchu [m/s] 

      

Čas dopadu při pádu ve 
vzduchu [s] 

      

Rychlost dopadu při 
pádu ve vzduchu [m/s] 

      

 

Výška pádu 60 m 100 m 200 m 400 m 700 m 1000 m 
Čas dopadu bez odporu 
vzduchu [s] 

      

Rychlost dopadu bez 
odporu vzduchu [m/s] 

      

Čas dopadu při pádu ve 
vzduchu [s] 

      

Rychlost dopadu při 
pádu ve vzduchu [m/s] 

      

d. Vytvořte s pomocí tabulkového procesoru graf závislosti času dopadu kroupy na výšce 

pádu. Pro sestrojení grafu využijte údaje z předešlé úlohy. 

e. Doplňte tabulku dopadových rychlostí krup pro různé průměry krup, pokud padají 

z výšky 500 m. Modelujte pohyb krup s pomocí aplikace Hrátky s fyzikou: Pohyby tělesa 

v odporujícím prostředí. 

f. Vytvořte graf závislosti dopadové rychlosti kroupy na jejím průměru. Výška pádu je 

500 m.  

Průměr 
kroupy 

5  
mm 

7  
mm 

10 
mm 

15 
mm 

20 
mm 

25 
mm 

30 
mm 

25 
mm 

30 
mm 

Dopadová 
rychlost 
[m/s] 

         

Kinetická 
energie 
[J] 
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g. Vytvořte graf závislosti kinetické energie kroupy při dopadu v závislosti na jejím 

průměru. Výška pádu je 500 m. 

Výsledky a postup práce u jednotlivých úloh prezentujte ostatním. Diskutujte o metodách, 

postupu a výsledcích jednotlivých týmů. 

Řešení: 

a) Krupobití: Vodní srážky v podobě krup, případně krup s deštěm. Doprovází 

bouřky. 

Kroupy: Ledové či sněhové hrudky dopadají na zemský povrch z oblaků. Vznikají 

díky silný výstupním proudům vzduchu v bouřkovém oblaku, kde teplota klesá pod 

bod mrazu. 

b) Dle Wikipedie měla největší úředně ověřená kroupa 766 g, obvod 44 cm a pádovou 

rychlost 43 m/s. 

c) Průměr kroupy, pro kterou provádíme výpočty: 5 cm 

Hustota ledu: 917 kg/m3 

Hmotnost kroupy, pro kterou provádíme výpočty: 60 g 

Výška pádu 1 m 2 m 5 m 10 m 20 m 30 m 
Čas dopadu bez 
odporu vzduchu [s] 

0,45 0,64 1,01 1,43 2,02 2,47 

Rychlost dopadu bez 
odporu vzduchu 
[m/s] 

4,4 6,3 9,9 14 19,8 24,2 

Čas dopadu při pádu 
ve vzduchu [s] 

0,45 0,64 1,02 1,45 2,09 2,61 

Rychlost dopadu při 
pádu ve vzduchu 
[m/s] 

4,4 6,2 9,6 13,3 17,9 20,8 

 

Výška pádu 60 m 100 m 200 m 400 m 700 m 1000 m 
Čas dopadu bez 
odporu vzduchu [s] 

3,5 4,52 6,39 9,04 11,95 14,29 

Rychlost dopadu bez 
odporu vzduchu 
[m/s] 

34,3 44,3 62,6 88,5 
 

117,1 140 

Čas dopadu při pádu 
ve vzduchu [s]  

3,88 5,34 8,72 15.32 25,2 35,08 

Rychlost dopadu při 
pádu ve vzduchu 
[m/s] 

25,8 28,5 30,1 30,4 30,4 30,4 
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d)  

  

e) Doplňte tabulku dopadových rychlostí krup pro různé průměry krup, pokud padají 

z výšky 500 m. 

Průměr 
kroupy 

5  
mm 

7  
mm 

10 
mm 

15 
mm 

20 
mm 

25 
mm 

30 
mm 

35  
mm 

40  
mm 

Dopadová 
rychlost 
[m/s] 

9,6 11,4 13,6 16,6 19,2 21,5 23,5 25,4 27,2 

Kinetická 
energie 
[J] 

2,8 10,7 44,4 223,3 708 1733,9 3579,6 6640,7 11376,3 
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f)  

  

g)  
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Zásobník úloh – pokročilá úroveň 

1. Jaký je optimální elevační úhel, aby míč po výkopu právě překonal polovinu délky 
fotbalového hřiště, tedy 45 m? Jakou minimální rychlostí musí být pod tímto úhlem 
vykopnut, aby tuto vzdálenost překonal? Míč je koule o průměru 22 cm a hmotnosti 410 g. 
Jeho hustota tedy je 74 kg.m-3. Modelujte pohyb míče s pomocí aplikace Hrátky s fyzikou: 
Pohyby tělesa v odporujícím prostředí. 

Míč musí být vykopnut rychlostí alespoň 35 m.s-1. Optimální elevační úhel je 39°. 

2. Pokud nepůsobí odpor prostředí, je velikost dopadové rychlosti rovna velikosti rychlosti 
vrhu. Vzduchovka Hatsan Airtact má ráži 4,5 mm a úsťovou rychlost 305 m.s-1. Zjistěte, jaká 
je dopadová rychlost olověného broku vystřeleného z této vzduchovky svisle vzhůru. Hustota 
olova je 11 000 kg.m-3. Modelujte pohyb broku s pomocí aplikace Hrátky s fyzikou: Pohyby 
tělesa v odporujícím prostředí. 

Brok má dopadovou rychlost 31 m/s. 

3.  Jak velká síla odporu prostředí působí na kamion jedoucí rychlostí 72 km.h-1 . Obsah 
příčného řezu je 4 m2. Součinitel odporu je přibližně stejný jako u tenké desky. Modelujte 
pohyb kamionu s pomocí aplikace Hrátky s fyzikou: Pohyby tělesa v odporujícím prostředí. 

Na kamion působí síla asi 1 300 N. 

4. Největší padák určený pro přistání na Marsu při expedici ExoMars 2020 (byla ale odložena 
o dva roky) má průměr 35 m. Tak obrovská plocha (960 m2) je potřeba kvůli velmi řídké 
atmosféře Marsu. Předpokládejme, že ve výšce 500 m nad povrchem planety bude rychlost 
přistávacího modulu o hmotnosti 1 800 kg činit ještě 1000 m/s. Na jakou hodnotu by snížil 
přistávací rychlost samotný rozvinutý padák? Modelujte pohyb přistávacího modulu 
s pomocí aplikace Hrátky s fyzikou: Pohyby tělesa v odporujícím prostředí. 

Samotný rozvinutý padák by snížil rychlost na přibližně 40 m/s. 

5. Ve svém románu Bílá velryba popisuje Herman Melville život lovců velryb a hon na obřího 
vorvaně Moby Dicka. 

„Bílá velryba totiž nyní prozrazovala svou přítomnost ne klidným a lhostejným 
vydechováním, nikoli pokojným tryskáním mystické fontány na hlavě, nýbrž jevem 
mnohem podivuhodnějším: lámala vlny. Stoupá-li vorvaň prudkou rychlostí z velikých 
hloubek, vymrští se takto celým tělem do čistého vzduchu a zvedne celou horu oslňující 
pěny, takže je ho vidět na vzdálenost sedmi mil i dál. V takových chvílích se zdá, že 
rozervané, vzbouřené vlny, které se sebe setřásá, jsou jeho hřívou. V některých případech 
bývá toto vyskakování výzvou k boji. "Tam láme vlny! Tam láme vlny!" zněl pokřik, když se 
bílá velryba v nezměrné vyzývavosti vrhala jako losos k obloze. A pěna, jež se tak nenadále 
objevila na modré hladině moře a odrážela se od tmavší ještě modři nebes, svítila a zářila 
v tu chvíli oslepivě jako ledovec a potom postupně čím dál víc bledla a ztrácela svou 
původní jiskřivou jasnost, až z ní zbyla jen slabá mlha jako za dešťové přeháňky v údolí. 
"Ano, jen si naposled vyskoč k slunci, Moby Dicku!" vzkřikl Achab, "co nevidět udeří tvá 
poslední hodina a harpuna! – Dolů! – Dolů všichni až na jednoho muže vpředu. Čluny! – 
Připravte se!"“  

MELVILLE, Herman. Bílá velryba. Praha: Státní nakladatelství krásné literatury, hudby 
a umění, 1956 

Rozdělte se na pracovní týmy, v rámci týmu si rozdělte úlohy a splňte následující úkoly. 

a. Anglický název vorvaně obrovského je sperm whale. Jaký je etymologický původ tohoto 
pojmenování? 

b. Vyhledejte, proč se v 19. století lovily velryby a čím byl pro velrybáře zajímavý vorvaň. 
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c. S pomocí internetu určete rozměry Moby Dicka (délku a hmotnost těla, průměr lebky). 
Román vychází z příběhu velryby jménem Mocha Dick. Pokud nenaleznete příslušné 
údaje, změřte je či odhadněte z poměrů těl vorvaňů obrovských na obrázcích či zpráv 
nalezených na internetu.  

d. S pomocí internetu zjistěte činitel odporu vorvaně. Využijte vyhledávání anglických 
termínů sperm whale (vorvaň) a coefficient of drag (činitel odporu).Případně využijte 
článků:  

 MILLER, Patrick J. O.; JOHNSON, Mark P; TYACK, Peter L. a kol. Swimming gaits, 
passive drag and buoyancy of diving sperm whales Physeter 
macrocephalus [online]. [cit. 30.11.2020]. Dostupný na WWW: 
https://jeb.biologists.org/content/207/11/1953  

 NESTERUK, I.; PASSONI, G.; REDAELLI, A.. Shape of Aquatic Animals and Their 
Swimming Efficiency [online]. [cit. 30.11.2020].  Dostupný na WWW: 
https://www.researchgate.net/publication/275473747_Shape_of_Aquatic_Animals
_and_Their_S 

e. Pokud Moby Dick vyskočil celým tělem nad hladinu, jakou se musel pohybovat rychlostí? 
f. Jak velkou odporovou sílu vody musel při této rychlosti překonávat, kdyby se pohyboval 

pod vodou? Jaký je výkon jeho svalů? Modelujte pohyb vorvaně s pomocí aplikace 
Hrátky s fyzikou: Pohyby tělesa v odporujícím prostředí. 

g. S pomocí tabulkového procesoru vytvořte graf závislosti velikosti odporové síly vody na 
rychlosti tohoto vorvaně. Potřebné údaje získejte z aplikace Hrátky s fyzikou: Pohyby 
tělesa v odporujícím prostředí. 

h. Kdyby touto rychlostí plul vorvaň vodorovně pouze setrvačností, jakou by urazil 
vzdálenost za 10 s? Odpovězte na tuto otázku s pomocí aplikace Hrátky s fyzikou: Pohyby 
tělesa v odporujícím prostředí. Postup: V aplikaci využijte princip nezávislosti pohybů a 
vodorovný vrh. Simulujte pohyb vorvaně vodorovným vrhem a studujte při tom jeho 
pohyb ve vodorovném směru. Zjistěte, jakou vzdálenost v tomto směru urazí za 10 s. 

Výsledky a postup práce u jednotlivých úloh prezentujte ostatním. Diskutujte o metodách, 

postupu a výsledcích jednotlivých týmů. Rozdělte se na pracovní týmy, v rámci týmu si 

rozdělte úlohy a splňte následující úkoly. 

Řešení: 

a. Název sperm whale souvisí se spermacetem – mléčně bílou, voskovitou substancí, 
která se nachází v hlavě vorvaně. Původně byla považována za sperma. 

b. Z kostic velryb se dělaly korzety. Velrybí tuk se používal jako mazadlo do motorů 
a převodovek či hodinek. Olej se také používal do lamp. 

c. Délka 25,7 m. Odhadovaná hmotnost je 130 t. Poměr délky těla vorvaně k jeho 
průměru je asi 4,34 : 1, tudíž průměr hlavy Moby Dicka je asi 6 m. 

d. Činitel odporu vorvaně je podle literatury 0,003. Tato nízká hodnota je způsobena 
velkými rozměry velryby, a tedy velkým Reynoldsovým číslem – činitel odporu 
s rostoucím Reynoldsovým číslem klesá. 

e. Odhadovaná poloha těžiště je asi 18 m měřeno od ocasu. Aby se těžiště dostalo do 
takové výšky, musel by se vorvaň pohybovat ve svislém směru rychlostí 18,8 m/s.  

f. Při této rychlosti by na něj ve vodě působila odporová síla vody asi 15,1 kN. Výkon 
svalů velryby je v tuto chvíli přes 288 kW. 
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Náměty do výuky 

Odpor vzduchu je důležitým faktorem, který ovlivňuje sportovní výsledky. Při rychlosti 2 m/s působí 
na vzpřímeného člověka odporová síla 2,7 N (plocha průmětu těla je 0,5 m2). Při rychlosti 8 m/s je 
to 37 N, při rychlosti 20 m/s pak 232,6 N a při 27 m/s 395 N. 

Pro lyžaře, cyklisty, skeletonisty či plavce je tedy dobrá technika držení těla významná. 

 

Vztah pro maximální rychlost posuvného pohybu na nakloněné rovině při započítání odporové síly 

a tření je: 

𝑣𝑚𝑎𝑥 = √
2 ∙ 𝑚 ∙ 𝑔(sin 𝛼 − 𝑓 ∙ cos 𝛼)

𝐶 ∙ 𝜌 ∙ 𝑆
 

S  – obsah plochy průmětu tělesa 

m – hmotnost tělesa 

f  –  činitel smykového tření 

C  –  činitel odporu 

  –  hustota vzduchu 

α  –  sklon nakloněné roviny 

 

Návratová část kosmické lodi Orion přistává na třech padácích o průměru 116 ft  (35 m), na které 

bylo použito 10500 ft2 (975 m2) tkaniny a přistává do vody rychlostí 17 mph (7,6 m/s, 27 km/h). 

 

Ve forenzní vědě se u pádů do 150 m zanedbává odpor vzduchu. Do této výšky se tělo při pádu 

pohybuje zrychleným pohybem. Při delším pádu se dosáhne maximální rychlosti 180 km/h při 

„prsní“ pozici těla. Jinak lze dosáhnout rychlosti i přes 300 km/h. Při pádu z výšky přes 30 km, lze 

překonat i rychlost zvuku.  Tento pohyb se nazývá volný pád. Ve fyzice se však volným pádem 

popisuje pohyb tělesa s nulovou počáteční rychlostí, na které kromě tíhové síly nepůsobí žádná další 

síla. 

Při „trekovací“ pozici lze dosáhnout horizontální rychlosti 100 km/h. 

 

Odporové padáky se používají jako tréninková pomůcka pro zvýšení oporu při běhu, k brzdění 

stíhaček, raketoplánů či některých závodních aut a motorek. 

 

Sněhové vločky padají z oblohy rychlostí přibližně 1 km/h (pokud je bezvětří). Jejich tloušťka je 

přibližně 1/10 jejich šířky a tudíž vločka o průměru 5 mm má hmotnost okolo 0,0004 g. Těmto 

hodnotám odpovídá Reynoldsovo číslo přibližně 9000. 

 

Činitel odporu závisí na hodnotě Reynoldsova čísla. Například pro vorvaně obrovského, který se 

pohybuje rychlostí 10 m/s je Reynoldsovo číslo 300000000 a činitel odporu 0,003. 


