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Fyzika, nebo podvod? 

VÍT BOČEK 

KDF MFF UK 

V příspěvku se zaměříme na experimenty, které mají za cíl „obalamutit“ čtenáře tím, že 

prezentují nevšední nebo dosud neobjevený fyzikální princip, ale ve skutečnosti jde o 

podvod spočívající ve skryté konstrukci přístroje nebo zavádějící interpretaci 

pozorovaných jevů. 

Motivace, cíle, začlenění do výuky 

V našem okolí se nachází mnoho lží, podvodů a nesmyslů. Na tyto nešvary však 

můžeme narazit i v oblasti fyzikálních experimentů. Pokud vyhledáme prostřednictvím 

youtube heslo free energy (přel.: volná energie) nebo perpetuum mobile, objeví se 

stovky videí o tom, jak lze „vyrobit“ energii. Tato videa jsou zcela nesmyslná, přestože 

se pod nimi objevují souhlasné komentáře a mají mnoho zhlédnutí. Samozřejmě jde o 

podvody – fyziku nelze obejít. Pokud by se to podařilo, tito youtubeři jsou již nobelisté. 

Takováto videa mají mnoho shlédnutí právě díky své „nevšednosti“, kterou má mylně 

mnoho diváků za „krásnou fyziku“ (ač jde o podvod). 

Právě potenciálně vysoký počet zhlédnutí je jeden z důvodů, proč autoři podvodná videa 

nahrávají – mohou tak vydělat i stovky tisíc korun. Dalším důvodem může být vnitřní 

uspokojení autora z toho, že se mu podařilo ošálit diváky. 

Aby studenti „nepodlehli“ nesmyslům, na které mohou narazit a nedospěli k mylným 

závěrům, je dobré trénovat s nimi fyzikální myšlení např. ukázkou a rozborem 

zmíněných videí. Pro zpestření můžeme přidat také videa, která jsou fyzikálně 

v pořádku. Můžeme pak klást otázky typu: 

• Je video podvodné, nebo není? 

• Jaký fyzikální princip je zde použit? 

• Kde je schovaný zdroj? 

• Upravil autor video? 

• Jak bys vylepšil experiment, aby lépe „balamutil“? 

Studenti mají tyto aktivity velmi rádi. Odhalují při nich totiž podvody a zároveň si 

uvědomují fyzikální principy. V případě, že je toto téma opravdu zaujme, je možné 

nechat je vyrobit podobně podvodný experiment. 

Podvodná videa 

Video 1: „Prodlužovačkové perpetuum mobile“ [1] 

Jedním z prvních videí s vyšší sledovaností (více než 9 milionů zhlédnutí) je video „Free 

Energy Generator 2“ shodou okolností od českého autora. Perpetuum mobile na bázi 

prodlužovačky se nás snaží přesvědčit o tom, že pokud zapojíme prodlužovačku samu 

do sebe, bude ve šňůře proudit „dokola“ elektrický proud a přístroje, které připojíme do 

zbývajících zástrček, budou tímto proudem napájeny (obr. 1). 
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Obr. 1 - Prodlužovačkové perpetuum mobile 

Vysvětlení 

Autor zřejmě do prodlužovačky přivedl vodiče ze sítě tak, aby nebyly vidět a obvod 

spíná spínačem skrytým někde mezi zásuvkou a prodlužovačkou. 

Video 2: Žiletky ve slané vodě [2] 

V následujícím experimentu autor připojí žiletky k vodičům vedoucím ke kontaktům 

žárovky (obr. 2). Možná by nám experiment mohl připomenout „výrobu“ elektřiny 

pomocí galvanického článku. Jsou zde však tři důvody, proč tomu tak nemůže být. 

 

Obr. 2 - Žiletky ve slané vodě „napájí žárovku“ 
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Vysvětlení 

Prvním důvodem je, že žiletky jsou ze stejných kovů, tudíž mají shodné elektrodové 

potenciály, což znamená, že mezi nimi naměříme nulové napětí. V tomto případě však 

mezi žiletkami není napětí zejména proto, že jsou ve dvou fyzicky oddělených 

elektrolytech. Mezi elektrodami se tak nemohou pohybovat ionty, které by vytvářely 

elektrický proud. Pokud bychom zvolili elektrody z vhodných materiálů a vložili je do 

jednoho elektrolytu, pak by při podobné velikosti elektrod, jako jsou ony žiletky, článek 

nedokázal poskytovat dostatečně velký příkon pro rozsvícení LED žárovky. 

Uvnitř žárovky je akumulátor, který do LEDek při sepnutí spínače pustí proud. 

S žárovkou lze provádět i další experimenty. K jejímu rozsvícení stačí použít materiál s 

řádově menším odporem, než má kovový vodič. Není třeba, aby mezi kontakty tekl 

velký spínací proud (jde řádově o miliampéry). Takto malý proud totiž stačí k sepnutí 

obvodu uvnitř žárovky a ten pustí potřebný větší proud do LEDek (obr. 3). 

Tuto žárovku lze nabíjet zašroubováním do běžné objímky a používat ji tedy opakovaně. 

Tato žárovka obvykle slouží jako zdroj osvětlení na zahrádkách, půdách, stanech a 

dalších neelektrifikovaných místech. 

 

 

Obr. 3 - Žárovka rozsvícená pomocí ruky 
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Obr. 4 - Žárovka uvnitř 

 

 

Obr. 5 - Schéma obvodu podobného tomu v žárovce – tranzistor jako spínač 

 

Video 3: Coriolisova síla [3] 

Ekvádorci v následujícím videu turistům předvádějí rozdíly ve směru stáčení vodního 

víru v přenosném umyvadle, když se nachází na severní polokouli, na jižní polokouli a 

na rovníku. Na severní a jižní polokouli se točí voda obráceně, na rovníku se netočí 

vůbec. 

Vysvětlení 

Coriolisova síla je zdánlivá síla způsobená rotací Země. Její ekfekty jsou však významné 

až na větších měřítkách. To znamená, že by Ekvádorci museli mít místo umyvadla 

řádově větší nádrž a museli by eliminovat všechny ostatní efekty. 

Coriolisova síla je příčinou např. stáčení tlakových níží a výší a ovlivňuje také mořské 

proudy. 

Aktéři ve videu jsou zruční a dokáží prstem, přepážkou, ale především samotným 

naléváním vody do umyvadla nepatrně roztočit vodu, což má na vznik směru stáčení 

víru mnohem větší vliv než Coriolisova síla. Na směr točení může mít jistě vliv také 

geometrie umyvadla, tvar odtoku apod. Coriolisova síla však rozhodně není 

dominantním efektem. 
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Video 4: Elektřina z citronu [4] 

Toto video vyvolává dojem, že jde o galvanický článek. Jeden kolík adaptéru 

zapíchneme do jedné půlky citronu, druhý kolík do druhé a telefon se nabíjí (obr. 6). 

 

Obr. 6 - Telefon nabíjený citronem 

Vysvětlení 

Jsou zde však podobné problémy jako u experimentu se žiletkami. Opět nám schází 

galvanické elektrody. Je možné namítnout, že těmi by mohly být právě ony kolíky od 

šňůry. Abychom však vytvořili galvanický článek, je třeba použít elektrody z různých 

materiálů. Jak je tedy možné, že se mobil dobíjí? Řešení problému je nefyzikální, ale 

lze k němu dospět kritickým myšlením. Je z experimentu patrné, že se mobil nabíjí? Ne. 

Jedinou indicií je ikona baterie na mobilu. Ta však neznázorňuje nabíjení, ale to, že je 

baterie vybitá. A jak dojde k zapnutí telefonu při zastrčení vidlice do citronu? Autor 

nenápadně stiskne zapínací tlačítko. 

Podvodné experimenty 

V této části příspěvku se zaměříme na snadno vyrobitelné „balamutící“ experimenty. 

Experiment 1: Kouzelná žárovka 

Tuto žárovku stačí uchopit a rozsvítí se (obr. 7). Navíc není třeba dotýkat se závitu. 

Žárovka navíc dokáže svítit třemi barvami – modrou, červenou a bílou. 

 

Obr. 7 - Žárovka rozsvícená magnetickým prstýnkem 
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Vysvětlení 

Zdroj v podobě elektrického článku je ukryt v žárovce. Elektrický obvod je uzavřen 

z několikacentimetrové vzdálenosti pomocí magnetického pole. Zdrojem magnetického 

pole je zde magnetický prstýnek, můžeme však použít zcela libovolný magnet. 

Uvnitř žárovky je magnetický spínač – jazýčkový kontakt (angl. reed switch) (obr. 9), 

který umí uzavřít elektrický obvod s baterií a rozsvítit tak LEDky uvnitř žárovky. 

Otočením žárovky vůči magnetu lze rozsvítit tři různé barvy. Uvnitř žárovky jsou totiž 

tři spínače a každý při vhodném natočení žárovky rozsvítí dvojici LEDek dané barvy. 

Tuto žárovku nelze nabíjet. Pohled do jejích útrob ukazuje, že závit není elektricky 

spojen s obvodem. Po jejím vybití je tedy třeba vyměnit knoflíkovou baterii. 

 

 Obr. 8 - Žárovka uvnitř

  Obr. 9 - Žárovka uvnitř  

Experiment 2: Další kouzelná žárovka 

Tato žárovka se rozsvítí nebo zhasne bez jakéhokoliv propojení kontaktů nebo 

přibližování magnetu. 

Vysvětlení 

Uvnitř je schovaný akumulátor a na boční straně žárovky je malý spínač, který stačí 

nenápadně stlačit.  

Tuto bezpečnostní žárovku zakoupenou v prodejně IKEA lze používat jako běžnou 

žárovku a při případném výpadku proudu ji rozsvítit stlačením spínače. Žárovka pak 

vydrží svítit několik hodin do svého vybití. 
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Obr. 10 - Žárovka IKEA 

Experiment 3: Kouzelný šroub 

Dalším experimentem je zašroubovávání matičky „silou vůle“. Stačí uchopit šroub do 

ruky a matička se zašroubovává buď nahoru nebo dolu. 

 

Obr. 11 - Šroub s magnetickým prstýnkem 

Vysvětlení 

Nejde o sílu vůle, ale o sepnutí elektrického obvodu pomocí magnetického prstýnku a 

magnetického spínače. Uvnitř šroubu je spínač a knoflíkový článek ukrytý v jeho 

hlavičce. Na druhé straně šroubu je vibrační motorek, který se po sepnutí spínače začne 

otáčet a rozvibruje celý šroub. Tím dojde k otáčivému pohybu matičky. To, jestli se 

matička vyšroubovává, nebo zašroubovává, je dáno směrem otáčení motorku, který lze 

změnit opačným vložením knoflíkového článku. 
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Obr. 12 - Šroub – řez 

Experiment 4: Světelný meč 

Stačí přiblížit zářivku vyzdobenou do vzhledu světelného meče do blízkosti 

plazmakoule a dojde k jejímu rozsvícení. Při vzdálení od plazmakoule zářivka stále 

svítí. 

 

Obr. 13 - Meč Obr. 14 - Meč 

 

Vysvětlení 

Zářivka se rozsvítí díky silnému elektromagnetickému poli v blízkosti plazmakoule. 

Elektrony rtuťových par v zářivce se excitují, následně deexcitují, vyzáří při tom UV 

záření a to je luminoforem na vnitřní straně zářivky přeměněno na světlo. Zajímavé však 

je, že zářivka svítí i při vzdálení se od plazmakoule. 

Uvnitř konstrukce meče je ukrytý jednoduchý Teslův transformátor napájený 9V baterií. 

Tento transformátor rozsvítí zářivku na základě stejného principu jako plazmakoule. 
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Aby bylo balamutění úspěšné, je třeba ve správnou chvíli zapnout spínač 

transformátoru. Nejprve zářivku rozsvítí plazmakoule po jejím přiblížení. V tu chvíli 

nenápadně sepneme spínač transformátoru, kdy nelze pozorovat žádnou výraznou 

změnu svitu zářivky. Vzdálíme zářivku od plazmakoule a ta bude stále svítit. 

 

Obr. 15 - Světelný meč – uvnitř 

 

Obr. 16 - Schéma transformátoru 

Videa 

[1] Free Energy Generator 2. Dostupné z: https://youtu.be/skAePZGgpAA  

[2] Free energy experiment using blades. Dostupné z: https://youtu.be/BHe3Kx-oJ0Q  

[3] Water rotation in two hemispheres and on the Equator. Dostupné z: 

https://youtu.be/QTTJJAiQFRc  

[4] Lemon phone charger || Viral Video UK. Dostupné z:  

https://youtu.be/cFU-3qsXs7U  


