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Vodorovný a šikmý vrh 

VÁCLAV PISKAČ 

Gymnázium tř. Kpt. Jaroše, Brno 

Abstrakt 

Příspěvek je zaměřen na demonstrační experimenty, pomocí kterých lze s žáky 
podrobně rozebrat vlastnosti vodorovného a šikmého vrhu 
Klíčová slova 
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1. Úvod 

Vodorovný a šikmý vrh se běžně ve středoškolské fyzice popisují jako složení dvou 
pohybů – rovnoměrného pohybu ve vodorovném směru a volného pádu (vrhu svislé-
ho vzhůru) ve směru svislém. Pro mnohé studenty je tato analýza příliš abstraktní, 
vidí v ní jakýsi matematický trik. O tom, že se jedná o fyzikální realitu, je mohou 
přesvědčit následující pokusy. 

2. Dva míčky 

Úvodní experiment jsem viděl před mnoha lety a bohužel si už nepamatuji kdy a kde.  
Pro jeho provedení jsou nutné dva míčky – jeden pružný a druhý nepružný, pokud 
možno srovnatelně velké. Jako pružný míček poslouží běžná pryžová „hopskulka“, 
jako nepružný koule plasteliny. Míčky pustíme současně z výšky na stůl – pryžový se 
odrazí do výskoku, plastelina zůstane ležet na stole. 
Hodíme pryžový míček na zeď tak, aby dopadal v přibližně vodorovném směru – od-
razí se vodorovně, pohybuje se vodorovným vrhem. Stejným způsobem hodíme plas-
telínovou kouli – při nárazu na zeď se prakticky zastaví a padá k zemi volným 
pádem.  
Chytíme míčky do jedné ruky a hodíme je na zeď společně – po odrazu jeden padá 
volným pádem a druhý se pohybuje vodorovným vrhem ze stejné výšky. Na zem do-
padnou oba současně.  
Po tomto experimentu už snad žáci uznají, že vodorovný vrh je ve svém svislém smě-
ru shodný s volným pádem. 

3. Samostříl 

Pokud vlastníte samostříl ať už vyrobený továrně nebo doma v dílně (viz [1]), můžete 
s ním demonstrovat fakt, že i tělesa vystřelená velkou rychlostí se pohybují vodorov-
ným vrhem, tj. od okamžiku výstřelu padají dolů (tento experiment jsem před časem 
viděl v bruselském technické muzeu).  
Samostříl upevněte svorkami na desku stolu (na horní okraj pevné krabice). K desce 
přichyťte i laserové ukazovátko, které pomocí vodováhy nasměřujte tak, aby ukazo-
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valo vodorovný směr. Do cesty laseru postavte do vzdálenosti cca 2 metry lepenko-
vou krabici.  
Napněte samostříl a vložte do něj střelu – po výstřelu se střela do krabice zabodne níž 
než ukazuje světelná stopa laseru. Pokud krabici od samostřílu vzdálíte, zabodne se 
střela ještě níže. I velmi rychlá střela po výstřelu padá dolů (čím bude rychlejší, tím 
rychleji přeletí vzdálenost k terči a méně „spadne“ dolů).  
U kulovnice s úsťovou rychlostí střely 1000 m/s ([2]) „spadne“ projektil na prvních 
10 metrech o 0,5 mm (na 20 metrech o 2 mm, atd.)  -  při výpočtu jsem zanedbal od-
por vzduchu. 

4. Opice a ořech 

V jedné staré sbírce úloh byla uvedena následující úvaha: na větvi stromu sedí opice a 
drží v prackách ořech. Lovec drží pušku tak, aby její hlaveň směřovala na ořech. 
V okamžiku, když vystřelí, opice pustí ořech, který volně padá dolů. Co zasáhne kul-
ka – opici nebo ořech? 
V této úloze se zanedbává odpor vzduchu, důležitý je předpoklad, že opice upustí 
ořech v okamžiku výstřelu, nikoliv tehdy, až výstřel uslyší (kulka je rychlejší než 
zvuk). 
Pokusil jsem se úvahu převést do experimentu (podrobně viz [3]). Ořech nahradil 
blok pěnového polystyrenu, do kterého jsem vtlačil ocelový šroub. Opici nahradil 
elektromagnet, na kterém je polystyren zavěšen. 
Lovce nahradila flusačka z plastové trubky, ze které lze střílet hliněnými kuličkami. 
Trubka je osazená do jednoduchého dřevěného stojanu spojeného pevně se stolem. 
Ke trubce je uchyceno laserové ukazovátko namířené ve směru „hlavně“. Uvolnění 
polystyrenu při výstřelu zajišťuje tenký pásek alobalu napnutý přes ústí trubky. Alo-
balem slouží jako spínač elektromagnetu – při výstřelu kulička pásek přetrhne, obvod 
se vypne a polystyren se uvolní. 
Bez ohledu na to, jak daleko a jak vysoko od hlavně je polystyren zavěšen, kulička 
vždy polystyren v pádu zasáhne. Tento pokus ukazuje jeden zajímavý fakt – šikmý 
vrh lze rozložit na rovnoměrný pohyb ve směru počáteční rychlosti (x1 , y1) a volný 
pád (x2 , y2).  

x = vx · t ,    y = vy · t – 1/2 · g · t
2 

x1 = vx · t ,    y1 = vy · t                                    x2 = 0 ,    y2 =  – 1/2 · g · t
2 

Mimo tíhové pole by kulka letěla stálou rychlostí k volně se vznášejícímu polystyre-
nu a zasáhla by ho. V tíhovém poli Země se kulka blíží stálou rychlostí k polystyrenu, 
ale současně spolu padají volným pádem dolů. 
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5. Demonstrační prak 

Vystoupení Petera Horvátha na semináři ve Vlachovicích ([4]) mě motivovalo 
k výrobě praku, který by dokázal střílet tenisový míček definovaným směrem a defi-
novanou rychlostí.  
Stavba praku je podrobně popsána v [5]. Nastavil jsem ho tak, aby s ním bylo možno 
střílet relativně bezpečně i v učebně – tah gumy je cca 50 N. Lze jej použít v různých 
partiích fyziky (mechanická práce, elastická energie, skládání pohybů…), zde se 
omezím na rámec článku. 
Základním experimentem bylo určení rychlosti míčku při výstřelu. Střílel jsem 
z prvního patra naší školy vodorovným směrem na školní dvůr. Parapet okna je ve 
výšce 5,4 metru, míček doletěl do vzdálenosti 11,6 metru (určeno jako střední hodno-
ta ze 4 pokusů). Z jednoduchého výpočtu (bez zahrnutí odporu vzduchu) plyne, že 
prak má „úsťovou rychlost“ 11 m/s .   
Ověřovací experiment proběhl opět na školním dvoře. Spočítali jsme, jak daleko do-
letí míček při počátečním sklonu praku 45o - teoretická hodnota je 12,3 metru.  Na-
chystali jsme prak do požadovaného sklonu a pásmem odměřili předpovídanou 
vzdálenost. Po výstřelu míček doletěl cca 0,5 metru za vyznačenou metu. To vypadá 
jako přijatelná chyba. Po chvíli nám došlo, že míč neopouští prak na úrovni terénu, 
ale asi 0,5 metru nad terénem. Proto jsme dali do předpokládaného místa dostřelu 
židli, která má sedák v potřebné výšce. Míček tentokrát dopadnul do středu sedáku 
židle. Je vidět, že u těchto experimentů nemá odpor vzduchu výraznější vliv. 
K dalšímu experimentu bylo potřeba použít bycikl. Cyklista při jízdě držel prak svisle 
vzhůru a jel stálou rychlostí. Míček po výstřelu letí šikmým vrhem a při troše štěstí 
dopadne zpět na cyklistu (to vychází přibližně v polovině pokusů). Pokus je spekta-
kulárním potvrzením toho, že šikmý vrh lze popsat jako složení dvou vzájemně kol-
mých pohybů.  

Závěr 

Uvedené experimenty jsou sice náročnější na přípravu, ale zato spolehlivě vycházejí. 
Jejich předvedení v rámci výuky považuji za důležité pro to, aby žáci pochopili složi-
tější kinematické problémy – vodorovný a šikmý vrh. A hlavně – házení míčků a ja-
kékoliv střílení je vítaným zpestřením jinak spíše teoretické kinematiky.Nadpis části 
příspěvku 
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