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Abstrakt 

V příspěvku jsou popsány dva experimenty, při kterých se volným pádem pohybuje 
soustava kombinující pružnou a setrvačnou hmotu. Popsané experimenty reprezentují dvě 
krajní situace: 1) pružná hmota je zanedbatelná, 2) veškerá padající hmota je pružná. 
V obou případech jde o působivé experimenty, jejichž fyzikální rozbor lze na jisté úrovni 
provést i na střední škole. Teoretické úvahy jsou doplněny analýzou videozáznamů 
pořízených vysokorychlostní kamerou. 

 

Úvod 

Téma „padající pružina“ vypadá velmi banálně. Přesto lze experiment uspořádat tak, že je 
nejen velmi atraktivní, ale lze jej velmi dobře popsat případně fyzikálně komentovat 
pouze s využitím středoškolské úrovně fyziky. V příspěvku jsou rozebrány dvě varianty 
experimentu. V první, fyzikálně snazší, padají dvě tělesa vertikálně spojená pružinou 
zanedbatelné hmotnosti. Ve druhé je veškerá padající hmota součástí pružiny – pád volně 
visící hračky – tzv. „slinky“. V tomto případě je výsledek pokusu velmi překvapivý a přes 
složitost komplexního teoretického popisu jej lze s využitím základních zákonů mechaniky 
zajímavě komentovat. 

 

Dvě tělesa spojená pružinou 

V tomto experimentu necháme volně padat dvě tělesa se stejnou hmotností spojená 
pružinou z počáteční polohy, kdy jedno těleso držíme v ruce a druhé na pružině volně visí, 
viz obrázek 1a). Samotný děj je velmi rychlý, tedy pro pozorování, případně měření, je 
nutné použít rychloběžnou kameru. Počátek pádu může být překvapivý – dolní těleso po 
relativně dlouhou dobu prakticky vůbec nepadá – ale lze jej vysvětlit velmi jednoduchou 
úvahou (viz také [1]). 

Rozbor sil je znázorněn na obrázku 1b). Na obě tělesa působí tíhové síly svisle dolů 
(červené šipky). Vzhledem ke stejné hmotnosti jsou velikosti sil shodné. Před počátkem 
pádu jsou obě tělesa v klidu, výslednice sil na každé jednotlivé těleso tedy musí být rovna 
nule. Tedy velikost tažné síly pružiny působící na dolní těleso musí být shodná s tíhovou 
silou a podle zákona akce a reakce působí stejně velká tahová síla i na horní těleso, má jen 
opačný směr (modré šipky). K dosažení silové rovnováhy na horní těleso je nutná síla 
závěsu (ruky), která není na obr. 1b) zakreslena, obrázek tedy znázorňuje stav těsně po 
uvolnění závěsu. 
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 (a) (b) 

Obr. 1. Dvě tělesa spojená nehmotnou pružinou (a) a rozklad sil (b). 

Ze silového rozboru bezprostředně plyne, že výslednice sil v okamžiku po uvolnění závěsu 
je na dolní těleso nulová, těleso tedy vůbec nezrychluje. Naopak na horní těleso působí 
dvojnásobek tíhové síly a tedy „padá“ se zrychlením 2g. 

Další fáze tohoto experimentu lze teoreticky popsat pouze s využitím středoškolské fyziky 
a matematiky. 

Úlohu nejprve řešme v těžišťové soustavě a pro snazší představivost orientujme systém 
vodorovně, viz obrázek 2. V těžišťové soustavě se těžiště nemůže pohybovat, a tak musí 
být pohyby obou těles vůči těžišti symetrické. To současně znamená, že situace se 
nezmění, pokud těžiště pevně fixujeme v prostoru, obrázek 3. Pak můžeme levou i pravou 
symetrickou část řešit samostatně a získáme tak zcela standardní středoškolský problém 
kmitů tělesa na pevně ukotvené pružině, obrázek 4. Je ovšem třeba zohlednit, že pružina 
poloviční délky má dvojnásobnou tuhost. 

 
k m m 

 

Obr. 2. Dvě tělesa spojená pružinou v těžišťové soustavě. 
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Obr. 3. Dvě tělesa spojená pružinou v těžišťové soustavě, fixovaná poloha těžiště. 
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Obr. 4. Těleso na pružině, standardní středoškolská úloha. 

Vzhledem k počátečním podmínkám 
(1) 

(2) 

dostaneme řešení ve tvaru: 
(3) 

kde 

(4) 
 

Je ovšem třeba poznamenat, že pro tento experiment lze řešení použít pouze pro krátké 
časy ve srovnání s teoretickou periodou kmitů. 

Nyní aplikujme snadno získané řešení v těžišťové soustavě na původní problém. Statické 
prověšení pružiny určuje amplitudu výchylky 
 

(5) 
 

a přechod z těžišťové do laboratorní soustavy provedeme tak, že časovému vývoji polohy 
přičteme volný pád se zrychlením g. Dostaneme: 
 

(6) 
 

(7) 

Souřadnice x1 a x2 určují polohu obou těles vzhledem k rovnovážné poloze, ve které by 
pružina spojující obě tělesa byla nenapjatá. Záporné znaménko u polohy horního tělesa je 
dáno volbou orientace osy x, viz obrázek 1 (a).  

Aproximace krátkých časů 

Výše uvedené řešení je možné doplnit ukázkou aproximativních metod, jejichž použití je 
ve fyzice velmi časté. 

Aproximujme výše uvedené řešení pro krátké časy, tedy pro časy mnohem menší než je 
perioda kmitů 

 𝜔𝜔 𝑡𝑡 ≪ 1 (8) 

Pak můžeme funkci kosinus aproximovat jako 
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V této aproximaci snadno rovnice (6) a (7) upravíme do tvarů 

 

(10) 

 

(11) 
 

Tedy výpočet v aproximaci malých časů ukázal, že na počátku pádu skutečně horní těleso 
padá se zrychlením 2g, zatímco dolní těleso vůbec nezrychluje. Stejný závěr vyplynul 
i z úvodní jednoduché silové úvahy, ale aproximativní výpočet dal informaci nejen 
o počátečním okamžiku ale i o časové závislosti v úvodní části pádu. 

Experimentální ověření 

Experimentální ověření bylo provedeno s ocelovou pružinou o hmotnosti mp = 0,1 kg, 
tuhostí k = 7,7 N/m a se dvěma kilogramovými závažími. Hmotnost pružiny tedy byla 
rovna přibližně 5 % hmotnosti celé soustavy a bylo tedy možné použít výše popsaný 
model s nehmotnou pružinou. Soustava visela na tenké nitce a uvolnění bylo realizováno 
přepálením nitky. K hornímu tělesu byl navíc upevněn silnější provázek, pomocí kterého 
experimentátor padající těleso po jisté době zachytil, aby nedošlo k poškození pružiny 
nárazem těžkého tělesa. 

Pád byl snímán rychloběžnou kamerou se snímací frekvencí 1000 Hz. Video bylo 
zpracováno pomocí programu Capstone. 

  

Obr. 5. Časová závislost polohy při pádu dvou těles. 
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Výsledek je zobrazen na obrázku 5. Počáteční polohy obou těles jsou přesunuty do 
počátku soustavy souřadnic. Pro horní těleso jsou experimentální data ve velmi dobré 
shodě s teoretickým výpočtem dle rovnice (6). Experimentální data dolního tělesa jsou 
oproti teorii (rovnice (7)) mírně zpožděna. Tento efekt je důsledkem konečné rychlosti 
šíření vlny v pružině a bude komentován později.  

Zelená křivka zobrazuje volný pád tělesa se zrychlením 2g. Vidíme, že v prvních asi 0,15 s 
pádu horní těleso skutečně padá se zrychlení 2g, v dalších fázích pádu se však zrychlení 
začíná zřetelně zmenšovat. 

 

„Slinky“ 

Slinky je pružina s větším počtem závitů a velmi malou tuhostí, takže při volném visení se 
vlastní vahou významně prověsí, viz obrázek 6. Slinky se běžně prodává jako hračka, která 
vykazuje zajímavé efekty, viz například [2]. 

 

Obr. 6. Slinky. 

Volný pád svisle visící slinky je velmi zajímavý a překvapivý jev, který přímo láká 
k teoretickému popisu. V současnosti lze říci, že problém je teoreticky vyřešen [3]. 
Analytické řešení značně přesahuje úroveň středoškolské fyziky, přesto lze s využitím 
základních zákonů mechaniky i na střední škole vyvodit zajímavé závěry. 

Video je k dispozici například na [4]. Snadno obdobná videa najdeme na YouTube po 
zadání hesla „Falling slinky“.  

Na pádu jsou překvapivé zejména dvě následující skutečnosti. 

1) Pružina kontrahuje tak, že horní závity postupně dosedají na sebe a tento rostoucí 
balík prolétává celou délkou nehnuté pružiny. 

2) Po celou dobu kontrakce pružiny zůstává dolní konec pružiny v klidu.  

Oba efekty lze vysvětlit na základě pozoruhodné vlastnosti rychlosti šíření podélné vlny 
v pružině. Z teoretického rozboru plyne, že podélná vlna se šíří rychlostí, při které vlna 
proletí za stejný časový úsek stejnou hmotnost pružiny. Definujeme-li tzv. „hmotnostní 
rychlost“ (s jednotkou kg/s), pak pro ni platí [5] 

 𝑣𝑣𝑚𝑚 = �𝑘𝑘 ∙ 𝑚𝑚𝑝𝑝 = konst, (12) 
 

kde mp je hmotnost celé pružiny. Konstantnost „hmotnostní rychlosti“ znamená, že doba 
letu vlny od jednoho závitu k druhému je stále stejná a je nezávislá na okamžitém 
protažení pružiny. Směrem dolů se při statickém prověšení hustota závitů zvyšuje, tedy 
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vlna s konstantní hmotnostní rychlostí se při průletu pružinou zpomaluje, což způsobí 
kompresi letících závitů. Do části pružiny pod komprimovaným balíkem ještě nedorazila 
informace o tom, že horní konec pružiny byl uvolněn, a tak pružina setrvává ve stavu před 
uvolněním pružiny. Po celou dobu průletu vlny pružinou tedy zůstává dolní konec pružiny 
v klidu. 

Zatížená pružina 

Nehybnost dolního konce pružiny po celou dobu kontrakce pružiny je velmi překvapivý 
jev. Co by se stalo, kdybychom dolní konec zatížili nějakým dodatečným závažím? Na 
první pohled by se mohlo zdát, že tíhová síla působící na toto závaží způsobí zrychlení 
dolního konce pružiny. Lze však velmi jednoduše zdůvodnit, že i v tomto případě zůstane 
dolní konec pružiny v klidu, dokud k němu nedorazí komprimovaný balík závitů. Uvažujme 
libovolný závit ve střední části pružiny. Při volném visení pružiny je tento závit 
deformován tíhovou silou hmoty pod závitem. Přitom není vůbec důležité, jestli níže 
umístěná hmota je tvořena dalšími závity pružiny, nebo přidaným závažím. Podélná vlna 
tedy nemá žádnou informaci o rozložení hmoty v níže položené části pružiny a její 
kontrakce probíhá stejným způsobem. 

Zajímavým důsledkem konstantnosti hmotnostní rychlosti je fakt, že bez ohledu na 
statické prodloužení pružiny, tedy bez ohledu na hmotnost závaží zavěšeného pod 
pružinou, je doba průletu celou délkou pružiny stále stejná. Dobu letu přes celou délku 
pružiny spočítáme jako (analogie vztahu t = s/v) 

 𝑡𝑡𝑝𝑝 = 𝑚𝑚𝑝𝑝

�𝑘𝑘∙𝑚𝑚𝑝𝑝
= �𝑚𝑚𝑝𝑝

𝑘𝑘
 (13) 

a tato doba závisí pouze na tuhosti pružiny a její celkové hmotnosti a nezávisí na 
aktuálním protažení pružiny. 

Vztah (12) a z něj plynoucí (13) nelze v rámci středoškolské fyziky odvodit a je nutné jej 
konstatovat jako fakt. Lze jej však velmi jednoduše experimentálně prokázat. Dolní konec 
pružiny upevníme přes elektronický siloměr k zemi. Druhý siloměr upevníme na horní 
konec a rukou pružinu svisle napneme. Svislým zákmitem ruky vygenerujeme podélnou 
vlnu, která se šíří pružinou směrem dolů. Zákmity podélné vlny jsou oběma siloměry 
registrovány a ze zpoždění signálu v dolním siloměru lze určit dobu šíření vlny podél celé 
délky pružiny. Pokus opakujeme pro různá statická napnutí pružiny. Příklad měření je na 
obrázku 7. Pro měření byla použita ocelová pružina z prvního experimentu, která byla 
postupně napjata silou 5N (horní dvojice křivek) a silou 10N (dolní dvojice). V obou 
případech je zpoždění pulsu na dolním konci pružiny ((červená křivka) oproti hornímu 
konci pružiny (černá křivka) v rámci experimentálních chyb shodné. Doba letu vlny podél 
pružiny tedy skutečně nezávisí na jejím napětí. 

Pokud dosadíme do vztahu parametry použité pružiny mp = 0,1 kg, tuhost k = 7,7 N/m, 
dostaneme 

 𝑡𝑡𝑝𝑝 = �𝑚𝑚p

𝑘𝑘
= �0,1

7,7
= 0,114 s, (14) 

což je v dobrém souhlasu s naměřenými hodnotami. 
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Obr. 7. Šíření podélné vlny v pružině slinky. 

 

Obr. 8. Časová závislost polohy horního konce slinky. 

Experiment 

Pád pružiny, slinky, s různým podvěšeným závažím byl snímán rychlou kamerou 
s frekvencí 1000 Hz a vyhodnocen v programu Capstone. Výsledek pro dvě různá zatížení 
pružiny je na obrázku 8. Vidíme, že horní konec pružiny – kontrahovaný balík závitů – 
v obou případech padá téměř konstantní rychlostí (s výjimkou krátkého okamžiku těsně 
po uvolnění horního tělesa). Při detailním srovnání s lineárním proložením dokonce 
vidíme, že v průběhu pádu se rychlost snižuje. Kvalitativně to lze vysvětlit tak, že 
pohybující se balík postupně naráží na dolní závity, které urychluje, a to brzdí jeho pohyb 
oproti očekávanému zrychlujícímu se pádu.  

Doba kontrakce různě zatížené pružiny není konstantní, jak by mělo plynout ze vztahu 
(13). Více zatížená pružina padá sice vyšší rychlostí, ale delší dobu než pružina méně 
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zatížená. Tento efekt je pravděpodobně způsoben odporem vzduchu, který se více projeví 
u rychleji padající zatíženější pružiny. 

Kontrakce pružiny a pád těžiště 

Pokud libovolná soustava těles padá volným pádem v homogenním tíhovém poli, musí se 
hmotný střed (těžiště) pohybovat rovnoměrně zrychleným pohybem se zrychlením g. 
Podstatná část pružiny však po většinu kontrakce zůstává v klidu a horní konec padá 
přibližně konstantní rychlostí. Toto však není v rozporu s nutností volného pádu těžiště. 
Směrem dolů hustota závitů roste a hmotnost přibližně rovnoměrně padajícího 
kontrahujícího balíku roste se zvyšující se rychlostí, což zajišťuje požadovaný rovnoměrně 
zrychlený pád těžiště. 

Kontrakce pružiny a počáteční poloha těžiště 

Ze skutečnosti, že doba kontrakce pružiny nezávisí na její deformaci, plyne velmi zajímavý 
závěr. Předpokládejme, že kontrahovaná pružina je mnohem kratší, než je její počáteční 
délka před uvolněním, a můžeme tedy její kontrahovanou délku zanedbat. Dále 
předpokládejme, že vertikální rozměr přidaného závaží je také zanedbatelný vzhledem 
k počáteční protažené pružině. Za těchto zjednodušujících předpokladů celá pružina 
(i s případným dodatečným závažím) kontrahuje do bodu v místě dolního konce pružiny. 
Doba kontrakce musí být současně rovna době volného pádu těžiště soustavy. Vzhledem 
k tomu, že doba kontrakce nezávisí na statickém prověšení, tedy na hmotnosti přidaného 
závaží, musí být těžiště soustavy pružina + závaží ve stejné vzdálenosti od dolního konce 
pružiny, bez ohledu na hmotnosti přívažku, viz obrázek 9. 

 

Obr. 9. Poloha těžiště volně visící a zatížené pružiny. 
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Torzní vlna  

Při podrobném sledování zpomaleného záznamu padající pružiny si lze povšimnout, že 
pod padajícím balíkem závitů není pružina zcela v klidu, ale šíří se v ní vlna, ve které se 
pružina deformuje torzně, což souvisí se skutečností, že při průtahu pružiny dochází 
současně k její torzní rotaci. Tento jev snadno prokážeme jednoduchým experimentem: 
Na pružinu zavěsíme závaží přiměřené hmotnosti, které na počátku pokusu položíme na 
podložku. Na závaží si předem vyznačíme jistou polohu na jeho obvodu, abychom mohli 
dobře pozorovat rotaci. Pružinu zcela uvolníme. Pak postupně zvedáme horní konec 
pružiny až do okamžiku, kdy se zavěšené těleso zvedne nad podložku. Při zdvihu se závaží 
viditelně otočí, což prokazuje, že podélné protažení pružiny je doprovázeno deformací 
v torzi. 

Měkká pružina – slinky – je vůči torzní rotaci tužší než vůči podélnému prodloužení, 
rychlost šíření torzní deformace je tedy vyšší než rychlost šíření podélné vlny. Torzní vlna 
však nezpůsobí vertikální pohyb dolního konce pružiny, který tak zůstává po celou dobu 
kontrakce pružiny v klidu. 

 

Závěr 

Pád pružiny je zajímavý a atraktivní problém. V první variantě – pružná hmota je 
zanedbatelná vzhledem k hmotě nepružné – lze problém řešit teoreticky i v rámci 
středoškolské fyziky. Druhá varianta – padající slinky – je pro střední školu teoreticky příliš 
obtížná, přesto tento velmi atraktivní a překvapivý experiment lze komentovat s využitím 
základních zákonů mechaniky. Může být využit i jako názorný příklad konečné rychlosti 
šíření silové interakce, případně jako analogie jevu tsunami, při kterém fázová rychlost 
vlny v blízkosti pobřeží klesá, což způsobí katastrofický nárůst amplitudy. Podobně jako při 
pádu slinky ze stejného důvodu rychle narůstá hmota kontrahovaných závitů. 

V neposlední řadě lze tyto experimenty díky atraktivností a bohatosti fyzikálního obsahu 
využít jako námět pro studentské projekty. 
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