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způsobuje rotaci motorku reprezentovaného PET lahví. A volný pád tenisového míčku, kde jsem 

zjišťoval, jak moc ovlivňuje dobu pádu odpor vzduchu a z jaké minimální výšky je potřeba vyhodit 
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Úvod 
Každý student či učitel fyziky se jistě někdy setkal s experimentem, jehož vysvětlení 

nebylo zcela jasné nebo bylo nejednoznačné. Cílem mé práce je několik takovýchto 

pokusů podrobněji prozkoumat a vysvětlení doplnit. Před každým pokusem jsem zkusil 

vymyslet různá vysvětlení a různou úpravou pokusu jsem se je snažil dokázat nebo 

vyvrátit. 

Jako první jsem se zaměřil na experiment, který jsem viděl před lety na střední škole a 

podruhé jsem na něj narazil v Praktiku školních pokusů při studiu na MFF. Jedná se o 

pokus, při kterém se ukazuje, že ač je sklo izolant, tak po zahřátí plamenem kahanu vede 

elektrický proud. Otázkou je, zda se stává sklo vodičem, či zda se u jeho povrchu vytvoří 

ionizovaná vrstva vzduchu, která vede elektrický proud, a sklo zůstává izolantem. 

Druhým experimentem je pěkný pokus, kterým se ukazuje, že Archimédův zákon platí i 

v plynech. Jde o vznášení mýdlových bublin v nádobě naplněné oxidem uhličitým. V tomto 

pokusu nejde o to, že by byla dvě různá vysvětlení. Problémem je, že bubliny po chvíli 

vznášení klesají ke dnu. Mě zajímalo proč. 

Třetí pokus mě zaujal svým jednoduchým „zjevem“. Jde o elektrostatický motor. Při tomto 

experimentu je PET láhev roztáčena, aniž by se jí cokoliv dotýkalo. Při hledání vysvětlení 

jsem narazil na dvě rozdílné hypotézy. Roztáčejí motor elektrony, ionty, anebo má rotaci 

na svědomí odpudivá síla dvou stejně elektricky nabitých míst? 

Posledním pokusem je volný pád. Galileo Galilei přišel s domněnkou, že pokud bychom 

vynechali odpor prostředí, pak by všechna tělesa padala k zemi stejně rychle. V některých 

úlohách se odpor prostředí zanedbává a počítáme, jako kdyby děj probíhal ve vakuu. 

Zajímalo mě, jak velké se dopouštíme chyby, pokud zanedbáváme odpor vzduchu. 

V tomto pokusu jsem také nechával padat dva různě těžké tenisové míčky a chtěl jsem 

zjistit, z jaké výšky je potřeba tenisové míčky hodit, aby byl rozdíl postřehnutelný pouhým 

okem. 
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Cíle práce 
Hlavním cílem této práce je zaměřit se na několik vybraných fyzikálních pokusů, u kterých 

není jednoznačné či kompletní vysvětlení, podrobně je prozkoumat a rozhodnout, které 

vysvětlení je správné, anebo chybějící část doplnit.  

Vedlejším cílem je připomenout tyto experimenty a ukázat možnost či vhodnost zapojení 

těchto pokusů do výuky fyziky na střední škole. 
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1. Vedení elektrického proudu ve skle 
Téměř v každé učebnici fyziky se uvádí, že sklo patří mezi typické elektrické izolanty. 

Zároveň se dá však najít celá řada odkazů na fyzikální úlohu, kdy sklo vede elektrický 

proud. Například Gabriela Svobodová z Masarykovy univerzity v Brně ve své bakalářské 

práci Historické pokusy z elektřiny a magnetismu [1] popisuje tento pokus takto:  

„Vedení proudu sklem při vyšších teplotách: Skleněnou trubičku zasuneme do dvou 

kovových trubic s přívody proudu, jejichž konce jsou vzájemně vzdáleny asi 1 cm. Mezi 

kovovými trubicemi zahříváme sklo Bunsenovým kahanem. Sledujeme pak údaje na 

ampérmetru i voltmetru. S rostoucí teplotou, klesá odpor a proud i napětí se budou 

zvyšovat.“  

Proč se z izolantu stal vodič, zde ale popsáno není. Na jedno možné vysvětlení jsem narazil 

v Časopisu pro pěstování matematiky a fysiky [2] v článku reagujícím na popis Edisonova 

efektu. Píše se zde toto:  

„Zdá se mi, že se onen efekt dá jednoduše vysvětliti, uvědomíme-li si jednoduché pokusy 

o vlastnostech skla. Ze stanoviska fysikálního není sklo pevná hmota, je kapalinou 

přechlazenou vysokého vnitřního tření. Každé pevné těleso má významný bod tání. Sklo 

nemá takového bodu. Při vzestupu teploty klesá vnitřní tření jen ponenáhlu, sklo se stane 

nejdříve husté jako dehet, později řídké jako olej…“ 

Sklo obsahuje velké množství iontů. Jestliže se tedy sklo při zvyšování teploty podobá 

viskózní kapalině, ionty se v něm mohou pohybovat, a sklo pak tedy vede elektrický 

proud. Je to ale jediné vysvětlení? Tento pokus je zmíněn již v [2] z roku 1937, čili je více 

než 70 let starý. Za tuto dobu se vyrojila celá řada protiargumentů, z nichž vyčnívá hlavně 

tento: 

„Protože sklo zahříváme nad plamenem, dochází k ionizaci vzduchu v okolí skleněné 

trubičky a ten pak vede proud. Sklo zůstává nadále izolantem.“ 

Když jsem studoval na gymnáziu, přijel k nám pan docent Drozd se sadou zajímavých 

fyzikálních pokusů. Mezi nimi byl i pokus s vedením elektrického proudu ve skle. Po 

předvedení pokusu a dotazu: „Jak je to možné?“, se mezi přítomnými fyzikáři rozvinula 

takřka bouřlivá diskuse, kdy někteří byli ortodoxními zastánci teorie, že sklo vede proud 

díky iontům, a druzí naopak neoblomně podporovali teorii zionizovaného vzduchu. Dnes 

už si nepamatuji, kdo vyhrál, ale scéna mi v hlavě zůstala. 

Cílem mých pokusů bylo takovýmto diskuzím pro příště zabránit a pokusit se definitivně 

vysvětlit vedení elektrického proudu ve skle. 
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1.1 Pokus 

Začněme ale systematicky. Nejprve jsem se rozhodl vyzkoušet pokus dle tradičního popisu 

zmíněného například ve skriptech pro Praktikum školních pokusů I. na MFF [3]. Pokus je 

zde popsán takto:   

„Pomůcky: skleněná trubička, dvě měděné tyčinky, U-jádro lískové, krátké I-jádro lískové, 

upínací zařízení, dvě Holtzovy svorky, cívka 1 200 závitů, cívka 12 000 závitů, lihový kahan, 

zápalky, spojovací vodiče, tmavé brýle, spínač, žárovka s objímkou 

Příprava:  Zapojení provedeme podle obr. č. 1. V sekundárním obvodu připojíme k cívce o 

12 000 závitech žárovku, Holtzovy svorky a měděné tyčinky s navléknutou skleněnou 

trubičkou. Konce tyčinek jsou ve vzdálenosti asi 2 cm. 

Provedení: Primární cívku zapojíme na síť 230 V. V sekundárním obvodu proud 

neprochází, ačkoliv napětí na cívce je vysoké díky transformaci nahoru. Když trubičku 

zahříváme lihovým (nebo plynovým) kahanem, pozorujeme, že po určité době začnou 

uvnitř skla běhat jiskérky a žárovka se rozsvěcuje na důkaz, že se sklo stalo vodičem. 

Pozor, jakmile ve skle toto nastane, přestaneme trubičku zahřívat.“ 

 

 

Obr.  1.1 Náčrtek uspořádání pokusu. Na hroty A a B je nasazena skleněná trubička 
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Obr. 1.2 Schéma zapojení. 

Tolik tedy skripta. Je nutno ještě upozornit, že se při tomto pokusu pracuje s ohněm a 

vysokým napětím, a tak je třeba dbát zvýšené opatrnosti! Experiment se vydařil, a 

opravdu jsem pozoroval, že po zahřátí se žárovka rozsvítila. Při použití laboratorních 

pomůcek a přidání digitálního ampérmetru, vypadalo zapojení takto: 

 

Obr. 1.3 Vedení elektrického proudu ve skle. 



9 
 

 
Obr. 1.4 Zahřívání skla kahanem 

 

Obr. 1.5 Deformace skla po vychladnutí 
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1.2 Různé úpravy experimentu 

Po provedení pokusu však vyvstala celá řada otázek. Opravdu před zahřáním skla 

neprochází sekundárním obvodem žádný proud? Je možné, že by byl jen tak malý, že by 

nerozsvítil žárovku? Je důležité, že hroty jsou 2 cm od sebe? Jaká je teplota, při které 

začne obvodem procházet proud? Je potřeba speciální sklo? Je vidět „cesta“ proudu?  A 

nakonec asi ta nejdůležitější: Lze se obejít bez plamene a vyloučit tak vedení proudu 

ionizovaným vzduchem?  

Na tyto otázky jsem se pokusil odpovědět různými úpravami tohoto pokusu.  

Tím, že jsem do sekundárního obvodu zapojil velmi citlivý ampérmetr, jsem vyloučil, že by 

před zahřáním skla procházel obvodem nějaký proud. Chladné sklo je tedy opravdu 

elektrickým izolantem. Po zahřátí procházel obvodem proud přibližně 100 mA. 

Dalším krokem bylo oddálení hrotů od sebe. Použil jsem stejnou skleněnou trubičku jako 

v předchozím pokusu, jen jsem hroty umístil co nejdále od sebe.  Vznikla tak mezi nimi 

mezera o velikosti přibližně 7 cm. Pokus jsem pak zopakoval. Opět se žárovka po zahřátí 

rozsvítila, i když jsem skleněnou trubičku musel zahřívat mnohem déle, protože bylo 

potřeba ji prohřát po celé délce. 

Umístění hrotů je zachyceno na obr. 1.6. 

 

Obr. 1.6 Skleněná trubička umístěná na hroty. 
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Dalším krokem bylo vyzkoušení různých druhů skel. Trubičku jsem proto nahradil 

podložním sklíčkem od mikroskopu a střepem ze žárovky. Měděné tyčinky jsem doplnil 

krokosvorkami, aby bylo možné tyto kousky skla řádně uchytit. Skla jsem opět zahříval 

kahanem a po zahřátí opět procházel sekundárním obvodem proud. Skleněnou trubičku 

lze tedy nahradit různými skly. Jediným problémem pak zůstává uchycení těchto skel. 

Pokus s podložním sklíčkem zároveň ukázal, že u některých skel je viditelná cesta proudu. 

Mezi hroty se dala pozorovat spojnice tmavě červené barvy a po odpojení od zdroje a 

vychladnutí skla bylo vidět, že v těchto místech sklo více tálo než jinde.  Pokus 

s podložním sklíčkem je zachycen na obr. 1.7. 

 

Obr. 1.7 Po zahřátí podložního sklíčka prochází obvodem el. proud 

Při tomto pokusu jsem si také ověřil, že pokud jsme sklo již jednou nahřáli a obvodem 

procházel proud, tak i po vypnutí a rychle následujícím zapnutí procházel obvodem proud 

i když jsme sklo již nezahřívali. To mne přivedlo k otázkám. Jaká je vůbec teplota, při které 

se sklo stává vodičem? Co se děje s teplotou skla po odstavení plamene? Využil jsem tedy, 

že multimetr METEX ME-22T má i funkci teploměru a zkusil jsem alespoň přibližně změřit 

jaká je teplota skla při tomto pokusu. Vrátil jsem se tedy k původnímu uspořádání se 

skleněnou trubičkou a pokus jsem zopakoval. Dotykovým teploměrem z příslušenství 

altimetru jsem zjistil, že krátce po začátku vedení proudu je teplota skla kolem 600 ⁰C. 

Toto měření bylo zatíženo velkou chybou. Naměřené hodnoty se pohybovaly od 590 ⁰C do 

630 ⁰C podle toho, jak jsem přiložil kontakt teploměru. Nechal jsem proud chvíli 

procházet, a přestože jsem sklo nezahříval plamenem, zůstala jeho teplota takřka stejná.  
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1.3 Využití pece 

Zbývá tedy zodpovědět poslední otázku. Je možné se obejít bez plamene a vyloučit tak 

vedení proudu ionizovaným vzduchem? Abych mohl odpovědět na tuto otázku, musel 

jsem nejprve najít zdroj tepla dostatečný k zahřátí skla na „startovací“ teplotu. První 

pokus jsem provedl s horkovzdušnou pistolí. U ní výrobce uvádí maximální teplotu 600 ⁰C. 

Pokus jsem uspořádal stejně jako v předchozích případech, jen jsem kahan nahradil 

horkovzdušnou pistolí. I přes několika-minutovou snahu se mi nepodařilo zahřát sklo na 

více než 550 ⁰C, a sklo tedy nadále zůstávalo izolantem. Musel jsem se tedy podívat po 

jiném zdroji tepla. Nakonec jsem zvolil vysokoteplotní pec. V laboratořích na Karlově jsem 

provedl následující experiment. 

Pomůcky: řiditelná tavicí pec MLW (s maximální teplotou 1200 ⁰C, MEGMET, digitální 

multimetr, ampérmetr 20 μA, olověný akumulátor 9 V, skleněná trubička, 2 ocelové dráty, 

silikonová bužírka, spojovací vodiče 

Provedení: Skrz otvor pro termočlánek jsem dovnitř pece prostrčil dva drátky (obr. 1.8) a 

na ně jsem uvnitř pece umístil skleněnou trubičku (obr. 1.9). Zvenku jsem na drátky 

připojil akumulátor a megmet (nebo jiné měřicí přístroje).(obr. 1.10) Při pokojové teplotě 

(20 ⁰C) byl odpor větší než měřitelných 50 MΩ. Postupně jsem začal zvyšovat teplotu 

v peci. Nejprve po cca 100 ⁰C, od 500 ⁰C jsem postupoval pomaleji. 

 

Obr. 1.8 Zavedení drátků dovnitř pece 
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Obr. 1.9 Umístění skleněné trubičky uvnitř pece 

 

Obr. 1.10 „Venkovní“ část experimentu 
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Pozorování: 

t R I poznámka 

200 
⁰C 

>50 MΩ 0 μA  

300 
⁰C 

>50 MΩ 0 μA Proud nejprve 1 μA, po přeměření však 
opakovaně 0 μA 

400 
⁰C 

>50 MΩ 0 μA Opět nejprve zaznamenán výkyv, tentokráte 
u odporu 

530 
⁰C 

>50 MΩ 0 μA  

605 
⁰C 

3 MΩ 2 μA  

610 
⁰C 

2 MΩ (digitál.), 2,6 MΩ 
(megmet) 

2 μA  

640 
⁰C 

1,4 MΩ 5 μA  

680 
⁰C 

5 kΩ 2,5 
mA 

Skoková změna – sklo se zkroutilo (obr. 8) 

740 
⁰C 

 10 
mA 

 

760 
⁰C 

 zkrat Experiment ukončen, zřejmě se dotkly dráty 

 

 

Obr. 1.11 Vnitřek pece po ukončení experimentu 
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1.4 Závěr 

Jednorázové skoky při nižších teplotách byly zřejmě způsobeny deformacemi drátů a 

jejich přiblížením, nebo přechodovými odpory. Při opakovaném měření při téže teplotě se 

již nevyskytly. Pokusem jsem dokázal, že pokud se sklo zahřeje bez plamene na teplotu 

okolo 600 ⁰C, přestává být izolantem a stává se z něj vodič. 

Podařilo se mi ukázat, že sklo je vodičem i bez ionizovaného vzduchu. Platí tedy, že sklo se 

po zahřátí stává vodičem, protože se stává tekutějším a v něm obsažené ionty se mohou 

stát nosiči proudu. Sklo totiž obsahuje velké množství sodíkových a draslíkových (a 

dalších) kationtů a zejména kyslíkové anionty. Tyto elektricky nabité částice umožňují po 

přiložení napětí vést elektrický proud. Počet těchto iontů závisí na typu skla. 

 

Obr. 1.12 Znázornění pohybu iontů uvnitř skleněné trubičky 

Při výuce na střední škole bych tento pokus zařadil během probírání učiva o elektrických 

izolantech a ukázal pomocí něj, že elektrické vlastnosti některých látek velmi závisí na 

jejich teplotě. 
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2. Archimédův zákon 
Znění Archimédova zákona, že: „Těleso ponořené do kapaliny je nadnášeno silou, která se 

rovná tíze kapaliny tělesem vytlačené.“, slyšel alespoň jednou každý, kdo prošel základním 

kurzem fyziky. Občas se ale zapomíná na to, že tento zákon neplatí jen v kapalinách, ale i 

v plynech. 

Výše zmíněné znění Archimédova zákona je sice hojně rozšířené, ale v některých situacích 

může být lehce matoucí. Může vyvolat dojem, že těleso je nadnášeno silou, která se rovná 

tíze kapaliny, kterou těleso reálně vytlačí. Pro dostatečné množství vody to je pravda. 

Představme si ale případ, kdy je těleso vloženo do nádoby jen o málo větší, než je 

samotné těleso. Například do válce o objemu 10 litrů nalijeme 1 litr vody. Poté do válce 

vložíme druhý válec jen o málo menší. Situace je zachycena na obrázku 2.1.  

 

Obr. 2.1 Znázornění situace, kdy je do válce vložen druhý, jen o trochu menší, válec. 

Objem vytlačené vody je maximálně jeden litr. Ve vzorci pro výpočet vztlakové síly, ale 

vystupuje objem ponořené části válce, který je ale desetinásobný. V tomto případě je 

válec nadnášen desetkrát větší silou, než je tíha reálně vytlačené kapaliny. Pokud tuto 

situaci ještě trochu posuneme do extrému, zjistíme, že je možné, aby 100 tunová loď 

plavala v 10 tunách vody. Jen je potřeba postavit jí „správný“ bazén. 
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2.1 Archimédův zákon v plynech 

Problémem předvedení Archimédova zákona v plynech je fakt, že v důsledku malé 

hustoty plynů je vztlaková síla poměrně malá. Pokud chceme žákům ukázat, že tento 

zákon opravdu platí, můžeme využít dasymetr a vývěvu, a ukázat jak jsou vážky vyváženy 

před a po vyčerpání vzduchu. Archimédův zákon pro plyny lze ale také demonstrovat 

jednoduchým a pro mnohé žáky zajímavějším pokusem. 

K provedení nám postačí větší skleněná nádoba, bublifuk a nějaký zdroj CO2 (sifonové 

bombičky nebo soda a ocet). Nejprve vyfoukneme z bublifuku bubliny tak, aby některé 

bubliny spadly do nádoby. Žáky upozorníme nato, že bubliny jdou rychle ke dnu nádoby. 

Poté zaplníme nádobu CO2, který má větší hustotu než vzduch a udrží se proto u dna 

nádoby. (Pokud vyrábíme CO2 pomocí octa a sody obohatíme experiment o zajímavou 

chemickou reakci.) Potom co máme nádobu naplněnou oxidem uhličitým, použijeme opět 

bublifuk a vyfoukneme pár bublin směrem k nádobě. Bubliny, které vplují do nádoby, 

tentokrát nespadnou až na dno, ale zůstávají chvilku plavat na hladině CO2. 

Provedení pokusu je zachyceno na obrázcích 2.2 a 2.3 

 

Obr. 2.2 Vznášející se bubliny 
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Obr. 2.3 Vznášející se bubliny po druhé 

Na první pohled vypadá tento pokus jednoduše a bezproblémově. Problém nastává, 

pokud pozorujeme bublinu trochu déle. Pokud totiž bublina nepraskne, tak po chvíli 

plavání na hladině plynu, začne klesat ke dnu. Jak lze vysvětlit tento jev, je úkolem této 

kapitoly. 

Jako první mě napadla možnost, že bublina klesla na dno, protože CO2 již z nádoby 

vyprchal. Hustota oxidu uhličitého je totiž jen o málo větší než průměrná hustota 

vzduchu. (ρvzduchu= 1,23 kg/m3, ρCO2=1,98 kg/m3 dle [4]) Tuto hypotézu jsem vyloučil, 

protože pokud ihned po klesnutí bubliny ke dnu nádoby foukneme do nádoby další 

bublinu, tak ta neklesne ihned na dno, ale opět chvíli plave na hladině.   

Druhou hypotézou bylo, že CO2 prodifunduje dovnitř bubliny a tak se zvýší její hmotnost. 

Vztlaková síla pak již nestačí na nadnášení bubliny, a ta pak klesá ke dnu nádoby. Mým 

úkolem tedy bylo zjistit, zda je uvnitř bubliny CO2.  

2.2 Detekce CO2 

Nejprve jsem zjišťoval, čím a jak lze detekovat oxid uhličitý. Prostorová detekce oxidu 

uhličitého využívá závislosti útlumu infračerveného světla na koncentraci CO2 ve vzduchu. 

Tuto metodu jsem musel zavrhnout, protože tyto detektory pracují s velkými prostory, a 

nelze je zaměřit na jednu bublinu.  

Jiný princip měření koncentrace CO2 využívá různé tepelné vodivosti vzduchu při různých 

koncentracích oxidu uhličitého. Ani tato metoda se však pro tento pokus nejevila jako 

ideální. 
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Další možností detekce oxidu uhličitého je pomocí jeho reakce s jinou chemickou látkou. I 

tato metoda se zpočátku nejevila jako vhodná, protože jsem nemohl přijít na způsob, jak 

dostat danou chemickou látku dovnitř do bubliny. Tato metoda mě zaujala, ale nakonec 

se ukázalo, že bude potřeba opustit myšlenku měření CO2 přímo v bublině. Místo toho 

jsem se rozhodl změřit, zda oxid uhličitý projde mýdlovou blánou.  

2.3 Ověření hypotézy 

Pro ověření hypotézy, že oxid uhličitý prochází skrz mýdlovou blánu, jsem se rozhodl 

využít detekčních trubiček firmy Kavalier. Trubičky jsou naplněny vatou, která je 

napuštěna látkou, která po kontaktu s určitým množstvím oxidu uhličitého zfialoví. 

K tomu, aby trubička mohla detekovat CO2 je potřeba, aby jí byl profouknut určitý objem 

vzduchu. Místo čerpadla jsem použil obyčejnou injekční stříkačku, která fungovala bez 

problémů. Na obrázku 2.4 je trubička poté, co jí byl profouknut vzduch z místnosti. Na 

obrázku 2.5 je trubička poté, co jí byl profouknut oxid uhličitý. 

 

Obr. 2.4 Detekční trubička po profouknutí vzduchem 
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Obr. 2.5 Detekční trubička po profouknutí CO2 

 

Dále byla vyrobena aparatura, jejíž schéma a fotografie jsou umístěny níže (obr. 2.6 a 2.7). 

 

Obr. 2.6 Schéma aparatury: 1 – vnější trubka, 2 – vnitřní trubka, na kterou je umístěna blána  
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Obr. 2.7 Aparatura vyrobená z novodurových trubek  

Jedná se o tři novodurové trubky různých průměrů, z nichž jedna je vlepena do druhé a 

prostor mezi nimi je zaslepen. Tyto dvě trubky jsou pak nasazeny na třetí. Na nejužší 

trubku jsem nanesl mýdlovou bublinu a na ni jsem posléze naléval oxid uhličitý z nádoby, 

ve které jsem si ho předtím připravil pomocí jedlé sody a octa. Prohnutí blány 

signalizovalo, že CO2 opravdu na blánu teče. Po chvilce jsem opatrně sundal horní část 

aparatury a ze spodní části jsem nabral vzduch do injekční stříkačky a profoukl ho skrz 

detekční trubičku. Ta se částečně zabarvila, i když ne tak moc jako při profouknutí 

„čistým“ CO2. Zbarvení trubičky je zachyceno na obr. 2.8. 
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Obr. 2.8 Zabarvení trubičky indikuje přítomnost CO2 

 

Obr. 2.9 Od shora: čistá trubička, trubička z experimentu, trubička profouknutá velkým 
množstvím CO2. 
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Částečné zbarvení trubičky je způsobeno tím, že jsem horní část aparatury sundal 

poměrně brzy, abych zabránil znehodnocení pokusu prasknutím blány.  

2.4 Závěr 

Protože jsem detekoval oxid uhličitý pod mýdlovou blánou, lze přepokládat, že je schopen 

proniknout i dovnitř mýdlové bubliny. Proto lze pokládat hypotézu za potvrzenou. Pokles 

mýdlové bubliny po chvíli vznášení v nádobě s CO2 je způsoben tedy tím, že CO2 

prodifunduje dovnitř bubliny, čímž se zvětší hmotnost bubliny a tíhová síla převládne nad 

vztlakovou. Všechny pomůcky použité při tomto experimentu jsou zobrazeny na obrázku 

2.10. 

 

 

 

Obr. 2.10 Pomůcky využité při důkazu hypotézy 
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Tento pokus se skvěle hodí při výuce Archimédova zákona. Je velmi efektní, a proto 

většinu studentů zaujme. Je také velmi jednoduchý na přípravu a jeho provedení není 

časově náročné, a tak se hodí do vyučovací hodiny. Jediný problém, na který jsem narazil, 

byl ve vhodném výběru nádoby. Pokud je totiž nádoba příliš „otevřena“, pak oxid uhličitý 

z nádoby příliš rychle vyprchá a pokus se nezdaří. 
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3. Elektrostatický motor 
Pokus s elektrostatickým motorem mě zaujal mimo jiné proto, že prakticky ihned poté, co 

mi byl předveden poprvé, jsem slyšel dvě různá vysvětlení principu jeho fungování. 

Předveďme si nejprve samotný experiment. 

3.1 Pokus 

K provedení tohoto experimentu budeme potřebovat zdroj vysokého napětí. Osvědčila se 

indukční elektrika, Van der Graafův generátor, nebo zdroj vysokého napětí firmy 

Phywe(maximální napětí 25 kV). Existuje dokonce varianta, kde zdrojem je elektrický 

zapalovač (viz.[5]). Dále potřebujeme menší PET láhev (nebo větší seřízneme), stojan 

s bodcem na který se láhev nasadí, spojovací vodiče a dvojici hrotů umístěných proti sobě 

po straně PET láhve. Mnou použité pomůcky jsou zobrazeny na obrázku 3.1. 

 

Obr. 3.1 V pozadí VN zdroj Phywe, vpředu láhev a hroty 

Samotné provedení pokusu je poměrně jednoduché. Jeden hřeben hrotů připojíme na 

záporný výstup ze zdroje a druhý na kladný výstup. Postupně zvyšujeme napětí a 

pozorujeme PET láhev. Ta se při překročení určité hodnoty napětí roztočí. Nejprve se 

roztočí velmi neochotně, při dalším zvýšení napětí však rychlost otáčení znatelně roste. 

Video s pokusem je uloženo na přiloženém CD. 
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Při pátrání po možném vysvětlení jsem narazil na dvě možnosti (viz. [5], [6]).  

První možností je, že z jednoho hrotu srší elektrony, které nasedají na PET láhev a protože 

jsou od tohoto hrotu odpuzovány, roztočí láhev. Druhý hrot pak elektrony zase odsaje a 

umožní tak nasedání nových elektronů z prvního hrotu. 

Druhé vysvětlení tvrdí, že v okolí záporně nabitých hrotů, jsou vystřelovány elektrony, 

které způsobí ionizaci vzduchu. Takto vzniklé záporné ionty jsou od hrotů odpuzovány a 

strhávají sebou další molekuly a vzniká tak „elektrický vítr“, který roztáčí láhev stejně, jako 

když bychom do láhve foukali. Navíc některé ionty jsou v důsledku polarizace PET láhve 

„přisáty“ na její povrch a nabíjejí jej souhlasně s hroty. (Při přiblížení nabitých hrotů se 

molekuly materiálu, ze kterého je láhev vyrobena, natočí opačným nábojem směrem 

k hrotům, to pak způsobí přitahování iontů vzniklých v okolí hrotu.) Tyto „body“ jsou pak 

od souhlasně nabitých hrotů odpuzovány.  V okolí kladně nabitých hrotů dochází 

k vytrhávání elektronů z iontů a vznikají kladně nabité ionty.  

3.2 Vysvětlení 

Předtím, než jsem zjišťoval, které vysvětlení je správné, jsem se rozhodl pokus proměřit a 

zjistit, co všechno má vliv na rotaci PET láhve. Vyzkoušel jsem různé zdroje vysokého 

napětí, různé postavení hrotů a měnil jsem polaritu hrotů. 

Vyzkoušel jsem tři různé zdroje: indukční elektriku, VN zdroj firmy Phywe a Ruhmkorffův 

generátor. Indukční elektrika i zdroj firmy Phywe roztočily láhev bez problémů.  VN zdroj 

měl výhodu v tom, že je jednodušší na obsluhu a na displeji zobrazuje hodnotu aktuální 

hodnotu napětí, zatímco u indukční elektriky můžeme napětí pouze odhadovat ze 

vzdálenosti jiskřiště. Zajímavé je, že Ruhmkorffův generátor, i když na něm bylo největší 

napětí (mezi hroty přeskakovaly jiskry), láhev neroztočil. Roztočení láhve tak zřejmě 

nezávisí jen na velikosti napětí, ale i na „tvaru“ jeho průběhu.  

Druhá věc, na kterou jsem se zaměřil, bylo postavení hrotů. Čím „rovněji“ proti sobě byly, 

tím větší bylo potřeba napětí. Pokud jsem je vychýlil „asymetricky“ (obr. 3.2 a 3.3) pak se 

láhev roztočila již při napětí 12 kV. 
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Obr. 3.2 Náčrtek umístění hrotů. Modře je vyznačen směr otáčení. 

 

Obr. 3.3 Asymetrické postavení hrotů 
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Obr. 3.4 Hroty musí být blízko láhve, ale nesmějí se jí dotýkat. 

Při tomto postavení hrotů se láhev točila proti směru hodinových ručiček, pokud jsem oba 

hroty vytočil na druhou stranu, pak se láhev točila ve směru hodinových ručiček. Pokud 

byly oba hroty otočeny symetricky na stejnou stranu, láhev se neroztočila ani při vyšším 

napětí. Postavení hrotů má proto poměrně velký vliv na to, jestli se nám podaří láhev 

roztočit. 

 

Obr. 3.5 Symetrické postavení hrotů. 
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Přehozením polarity hrotů jsem zjistil, že to, který hrot je kladný a který je záporný, nemá 

vliv na směr otáčení ani na velikost napětí potřebného k roztočení láhve. 

Dále jsem proměřil, jaké napětí je potřeba pro roztočení motoru při postavení hrotů, jako 

je na obr. 3.2. Výsledky jsou uvedeny v tabulce 3.1. 

Tab. 3.1 

Napětí Chování PET láhve 

10 kV Láhev zůstává v klidu. 

11 kV Láhev zůstává v klidu. 

12 kV Láhev sebou škubla, po roztočení rukou byla udržována v pomalém rotačním 
pohybu. 

13 kV Láhev se sama neroztočí, po roztočení v pohybu setrvá. 

14 kV Láhev se samovolně roztočí, i když jen velmi neochotně. 

15 kV Láhev se okamžitě roztočí a rotace se stále zrychluje. 

 

 

Obr. 3.6 Roztočená láhev při napětí 15.7 kV. 

Poté, co jsem vyzkoušel různé varianty pokusu, rozhodl jsem se ověřit, která z hypotéz by 

mohla být pravdivá. Začal jsem s variantou, že rotační pohyb způsobují sršící elektrony.   

Střední volná dráha elektronu ve vzduchu je sice poměrně malá (přibližně 5∙10-8 m), ale 

statisticky je možné, aby část elektronů doletěla až na PET láhev a lokálně ji tak záporně 

nabíla. To pak způsobí, že takto nabitá část láhve je od záporně nabitých hrotů 

odpuzována a jako důsledek je pozorována rotace láhve.  
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Pro potvrzení této hypotézy jsem se rozhodl odstranit jeden z hrotů a roztočit láhev pouze 

jedním. Pokud by byla rotace láhve opravdu způsobena nasedajícími elektrony, pak by 

měl jeden hrot, pokud by byl připojen k zápornému pólu zdroje, láhev opět roztočit, a 

pokud by byl připojen ke kladnému pólu, pak by měla láhev zůstat v klidu. Po odstranění 

jednoho hrotu také nedochází k odsávání elektronů z povrchu láhve, a ten by se měl po 

chvíli plně nabít, a rotace láhve by se měla zpomalovat. 

Při realizaci takto upraveného pokusu jsem ale pozoroval, že láhev se roztočila nejen při 

roztáčení záporně nabitými hroty, ale i při připojení hrotů na kladný pól zdroje. Zajímavé 

je, že při roztáčení kladně nabitými hroty je potřeba vyšší napětí než při roztáčení záporně 

nabitými hroty.  Navíc rotace láhve se ani po delší chvíli nezpomaluje, naopak se při 

dostatečně velkém napětí zrychluje. Kvůli těmto rozporům s teorií jsem nakonec musel 

tuto hypotézu zavrhnout. 

Naopak hypotéza, že rotaci způsobuje elektrický vítr a nasedající ionty tomuto pozorování 

vyhovuje. Střední volná dráha molekul ve vzduchu je dostatečně malá na to, aby vzniklé 

ionty pomocí srážek s ostatními molekulami vytvořily elektrický vítr (λN2 = 5,9.10-9 m, 

λO2=6,3.10-9 m při 0 ⁰C a 1103 hPa dle [4]). Další, co podporuje teorii, že za rotaci láhve 

může „elektrický vítr“, je chování plamene svíčky v okolí hrotů. Pokud není na hroty 

přivedeno napětí, plamen svíčky míří kolmo vzhůru (viz. obr. 3.6). 

 

Obr. 3.7 Plamen svíčky při nulovém napětí na hrotech 
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Pokud na hroty přivedeme napětí, plamen svíčky se stočí směrem od hrotů (viz. obr. 3.7). 

 

Obr. 3.8 Plamen svíčky při nenulovém napětí 

K úplnému potvrzení druhé hypotézy bylo ještě potřeba potvrdit, že některé ionty 

nasedají na láhev a vytváří tak na nevodivé láhvi lokálně nabitá místa, která jsou pak od 

souhlasně nabitých hrotů odpuzována. K tomu jsem využil Q, U, I měřič. Při roztáčení 

záporně nabitými hroty měřič detekoval na povrchu láhve záporný náboj. Při roztáčení 

pomocí kladně nabitých hrotů jsem na povrchu láhve naměřil kladný náboj.  

Díky potvrzení existence elektrického větru a naměření záporného (či kladného) náboje 

na povrchu láhve jsem potvrdil správnost druhé hypotézy. 

3.3 Závěr 

Podařilo se mi dokázat, že rotace láhve v elektrostatickém motoru je způsobena jednak 

„elektrickým větrem“, který způsobují ionizované molekuly vzduchu v okolí hrotů, a 

jednak tím, že ionty nasedající na láhev jsou od souhlasně nabitých hrotů odpuzovány. 

Elektrický vítr je v působení rotace dominantní složkou, protože i při odstavení jednoho 

hrotu (ionty nejsou odsávány) se rotace nezpomaluje. 

Myslím, že pokus je vhodný i pro výuku na střední škole. Studenti jsou schopni pochopit 

myšlenku vzniku „elektrického větru“. A proto rotace láhve nebude působit nijak tajemně. 
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4. Volný pád 
Ke Galileu Galileimu se vážou dvě historky. První z nich je o výroku potom co odvolal svá 

tvrzení o uspořádání sluneční soustavy („A přece se točí!“). Druhá z nich říká, že Galilei 

házel různé předměty ze šikmé věže v Pise a ověřoval si tak své domněnky. Jestli je nějaká 

z těchto historek pravdivá, lze dnes jen velmi těžko dokázat.. 

4.1 Galileo Galilei 

Galileo Galilei se narodil roku 1564 v italské Pise a zemřel v Arcetri v roce 1642. Jeho život 

je opředen mnoha mýty a legendami. Některé z těchto polopravd vznikly snahou Galileiho 

žáků o zveličení osobnosti jejich učitele.  Ač původně vystudoval medicínu, věnoval se 

Galilei nakonec matematice a fyzice. Z počátku nebyl svými kolegy příliš uznáván, a to 

hlavně protože se jako jeden z mála fyziků své doby odchýlil od Aristotelových myšlenek a 

jako hlavní metodu zkoumání si zvolil experiment.  Dalším jeho přínosem bylo 

„zmatematizování“ fyziky. Matematika byla pro Galileiho hlavním nástrojem pro popis 

fyzikálních jevů.  

Galilei se věnoval hlavně astronomii a mechanice. Sám údajně prohlásil, že se věnuje 

starému tématu ale novými metodami. Zakládal si na tom, že chování těles dokáže nejen 

předpovědět, ale že umí své předpovědi i dokázat.  

Já bych se nyní zaměřil na Galileiho výzkum volného pádu. Galilei si plně uvědomoval vliv 

prostředí na pád tělesa. Pouštěním různě těžkých těles v různě hustých prostředích (olej, 

voda atd.) došel k závěru, že čím řidší prostředí, tím menší je rozdíl v rychlostech pádu 

různých těles. Vyvodil z toho závěr, že pokud bychom vliv prostředí úplně vyloučili, 

všechna tělesa by pak padala stejně rychle. 

Tento fyzikální zákon je dnes formulován slovy: „Všechna tělesa ve vakuu padají k zemi se 

stejným zrychlením.“ 

„Ve vakuu“ je zde zdůrazněno proto, že se někdy můžeme v hodinách fyziky potkat s tím, 

že je tato podmínka vynechána a znění zákona je trochu pozměněno. Ovšem věta 

„Všechna tělesa padají k zemi stejně rychle.“ je na první pohled nepravdivá. Stačí vzít 

pírko a kus železa a pustit je ze stejné výšky a věta je vyvrácena. To mi ovšem nestačilo a 

chtěl jsem zjistit, jak velká chyba vzniká, když je ve slovní úloze o volném pádu uvedeno: 

„Odpor vzduchu zanedbejte.“  

Předtím bych ale rád ještě zmínil Galileiův padostroj. Jednalo se o desku 7,2 m dlouhou a 

0,3 metru širokou. V ní byl vyhlouben žlábek, který byl vystlán hladkým pergamenem. 

Jeden konec této desky Galilei umísťoval do různých výšek a vytvořil tak nakloněnou 

rovinu. Žlábkem pak pouštěl bronzovou kuličku a sledoval její pohyb. Čas měřil pomocí 

svého tepu, vodních hodin a hudby. Jiný popis říká, že Galileiho padostroj byla deska 

s více žlábky. V každém žlábku byla v nastavitelná zarážka (struna, zvoneček), které Galilei 

nastavoval tak, aby do jednotlivých překážek narážely kuličky ve stejných časových 
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rozestupech. Pomocí svého padostroje zjistil, že padající tělesa probíhají ve stejných po 

sobě jdoucích dobách dráhy úměrné lichým číslům od jednotky nahoru. Neboli že dráha je 

přímo úměrná druhé mocnině času. Těmto experimentům se Galilei věnovat v letech 

1602 – 1604 a výsledky Galilei sepsal v knize Rozpravy o dvou nových oborech vědních, 

která vyšla v roce 1638.  

Zajímavostí také je, že Galilei příliš nezkoumal příčinu pohybu, ale soustředil se hlavně na 

jeho popis. „Nutkání“ těles padat připisoval vnitřní vlastnosti těles. 

 

Obr. 4.1 Galileo Galilei (zdroj: wikipedia.com) 

 

Obr. 4.2 Náčrtek padostroje 
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4.2 Volný pád tenisového míčku 

Úloha zní: „Spočtěte dobu pádu tenisového míčku z výšky x.“  

Pokud by padal tenisový míček vakuem, je síla na něj působící rovna síle tíhové: 

F = Ft ,                           (1) 

odtud: 

      ,      (2) 

čili: 

      ,      (3) 

kde a (resp.   ) je zrychlení míčku. Odtud se dá odvodit vzorec: 

  
 

 
           ,     (4) 

kde m je hmotnost míčku, a zrychlení míčku, g tíhové zrychlení, x je dráha pádu, v0 

počáteční rychlost a t je doba pádu. Protože míček pouštíme z klidu, čili v0 = 0 m.s-1 a při 

vhodně zvolené soustavě souřadnic je xp = 0 m, můžeme dobu pádu spočítat jako: 

   
  

 
 .      (5) 

Protože se však při tomto pokusu míček pohybuje ve vzduchu, působí na něj odporová síla 

prostředí, která se pro turbulentní proudění dle [7] rovná: 

   
 

 
      ,        (6) 

kde C je součinitel odporu, S obsah příčného řezu tělesa kolmého ke směru rychlosti, ρ 

hustota prostředí a v rychlost tělesa. 

Síla působící na míček je pak rovna: 

       
 

 
      .     (7) 

Odtud: 

   
   

  
        .     (8) 
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Tato rovnice se dá přepsat do tvaru: 

  

  
   

   

  
  , 

(9) 

separací proměnných upravíme na tvar: 

  

     
    , 

(10) 

kde   
   

  
 , mezní rychlost volného pádu je vm =  

 

 
.  

Integrací s využitím rozkladu na parciální zlomky lze odvodit vzorec pro rychlost. 

 
  

     

 

 

    

 

 

  

(11) 

 

 
 

  
 
   

 

 

 

     

 

 

 

(12) 

 

    
  

  

    

 

 

  
  

    

 

 

     

 

 

  

(13) 

 

    
  
    

    
    

(14) 

odtud se dá rychlost vyjádřit jako: 

    
        

        
   

            

            
              

(    
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Z této rovnice lze dle [8] další integrací získat zákon dráhy takto: 

       

 

 

   

            (16) 

 

  
  

   
  
            

 
  

(17) 

čili: 

  
  

   
            .      (18) 

Odtud se dá doba pádu t vyjádřit jako: 

 

  
        

    
  

   
 .      (19) 

 

Jak je vidět ze vzorců (5) a (19), tak pokud by padal tenisový míček ve vakuu, tak doba 

jeho pádu nezávisí na jeho hmotnosti, zatímco ve vzduchu již hmotnost dobu pádu 

ovlivňuje. Zajímalo mě, jak velký je tento rozdíl. 

Vzal jsem dva stejné tenisové míčky. Jeden z nich byl obyčejný a druhý byl naplněn 

železnými pilinami. Hmotnosti míčků jsem zjistil vážením na kuchyňských váhách 

průměrováním více hodnot. Váhy vážily s přesností na jednotky gramu. Výsledné 

hmotnosti jsou: 

hmotnost tenisového míčku: m1 = 50 g 

hmotnost tenisového míčku naplněného železnými pilinami: m2 = 410 g 

Průměr tenisového míčku jsem změřil pomocí posuvného měřítka. Přesnost měření jsem 

určil jako 1 mm. 

průměr tenisového míčku: d = 6,2 cm 

Následně jsem spočítal dobu pádu tenisových míčků z různých výšek pomocí vzorce (9). Za 

součinitel odporu jsem dosadil součinitel odporu koule C = 0,48 dle [7], za hustotu 

vzduchu jsem dosadil hodnotu z [8] ρ = 1,275 kg∙m-3. Hodnoty jsou v tabulce 4.1. 
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Tab. 4.1. Doba pádu míčků z dané výšky 

x / m t1 / s t2 / s t1-t2 / s 

0,0 0,000 0,000 0,000 

0,2 0,202 0,202 0,000 

0,4 0,286 0,286 0,000 

0,6 0,350 0,350 0,001 

0,8 0,405 0,404 0,001 

1,0 0,453 0,452 0,001 

1,2 0,496 0,495 0,002 

1,4 0,537 0,535 0,002 

1,6 0,574 0,571 0,002 

1,8 0,609 0,606 0,003 

2,0 0,642 0,639 0,003 

2,2 0,674 0,670 0,004 

2,4 0,705 0,700 0,005 

2,6 0,734 0,729 0,005 

2,8 0,762 0,756 0,006 

3,0 0,789 0,783 0,006 

3,2 0,816 0,809 0,007 

3,4 0,841 0,834 0,008 

3,6 0,866 0,858 0,008 

3,8 0,891 0,881 0,009 

4,0 0,914 0,904 0,010 

4,2 0,937 0,927 0,011 

4,4 0,960 0,949 0,011 

4,6 0,982 0,970 0,012 

4,8 1,004 0,991 0,013 

5,0 1,025 1,012 0,014 

5,2 1,046 1,032 0,015 

5,4 1,067 1,051 0,015 

5,6 1,087 1,071 0,016 

5,8 1,107 1,090 0,017 

6,0 1,127 1,108 0,018 

6,2 1,146 1,127 0,019 

6,4 1,165 1,145 0,020 

6,6 1,184 1,163 0,021 

6,8 1,202 1,180 0,022 

7,0 1,221 1,198 0,023 

7,2 1,239 1,215 0,024 

7,4 1,256 1,232 0,025 

7,6 1,274 1,248 0,026 

7,8 1,292 1,265 0,027 

8,0 1,309 1,281 0,028 

8,2 1,326 1,297 0,029 

8,4 1,343 1,313 0,030 

8,6 1,359 1,328 0,031 

8,8 1,376 1,344 0,032 

9,0 1,392 1,359 0,033 

9,2 1,409 1,374 0,034 

9,4 1,425 1,389 0,036 

9,6 1,441 1,404 0,037 

9,8 1,457 1,419 0,038 

10,0 1,472 1,433 0,039 

x / m t1 / s t2 / s t1-t2 / s 

10,2 1,488 1,448 0,040 

10,4 1,503 1,462 0,041 

10,6 1,518 1,476 0,043 

10,8 1,534 1,490 0,044 

11,0 1,549 1,504 0,045 

11,2 1,564 1,517 0,046 

11,4 1,579 1,531 0,048 

11,6 1,593 1,545 0,049 

11,8 1,608 1,558 0,050 

12,0 1,623 1,571 0,051 

12,2 1,637 1,584 0,053 

12,4 1,651 1,597 0,054 

12,6 1,666 1,610 0,055 

12,8 1,680 1,623 0,057 

13,0 1,694 1,636 0,058 

13,2 1,708 1,649 0,059 

13,4 1,722 1,661 0,061 

13,6 1,736 1,674 0,062 

13,8 1,749 1,686 0,063 

14,0 1,763 1,698 0,065 

14,2 1,777 1,711 0,066 

14,4 1,790 1,723 0,068 

14,6 1,804 1,735 0,069 

14,8 1,817 1,747 0,070 

15,0 1,831 1,759 0,072 

15,2 1,844 1,770 0,073 

15,4 1,857 1,782 0,075 

15,6 1,870 1,794 0,076 

15,8 1,883 1,805 0,078 

16,0 1,896 1,817 0,079 

16,2 1,909 1,828 0,081 

16,4 1,922 1,840 0,082 

16,6 1,935 1,851 0,084 

16,8 1,948 1,862 0,085 

17,0 1,960 1,874 0,087 

17,2 1,973 1,885 0,088 

17,4 1,986 1,896 0,090 

17,6 1,998 1,907 0,092 

17,8 2,011 1,918 0,093 

18,0 2,023 1,929 0,095 

18,2 2,036 1,939 0,096 

18,4 2,048 1,950 0,098 

18,6 2,061 1,961 0,100 

18,8 2,073 1,972 0,101 

19,0 2,085 1,982 0,103 

19,2 2,097 1,993 0,104 

19,4 2,109 2,003 0,106 

19,6 2,122 2,014 0,108 

19,8 2,134 2,024 0,109 

20,0 2,146 2,034 0,111 
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x je výška, ze které tenisové míčky padají, t1 je doba pádu normálního tenisového míčku, 

t2 je doba pádu míčku naplněného železnými pilinami. 

Jak je vidět, rozdíly mezi dobami pádu se pohybují řádově v setinách sekundy. Zajímalo 

mě, z jaké výšky je potřeba míčky hodit, aby byl rozdíl vidět pouhým okem. I když časové 

rozestupy dopadu jsou velmi malé, vzájemné vzdálenosti míčků jsou poměrně veliké a 

viditelné pouhým okem. Jako mezní hranici jsem si zvolil 20 cm. Z jaké výšky musím tedy 

tenisové míčky hodit, aby při dopadu prvního byl druhý ještě 20 cm nad zemí? Využil jsem 

tedy tabulku 4.1 a hledal jsem, pro jakou výšku je doba pádu míčku naplněného železem 

stejná jako doba pádu normálního tenisáku z výšky o 20 cm nižší. Je to pro výšku rovnou 7 

metrů. Pro potvrzení výsledku jsem pokus provedl a házel jsem míčky ze střechy domu 

z výšky 7,6 metru. Pokus je zachycen na obrázcích 4.3 až 4.6. 

 

Obr. 4.3 Vypuštění míčků z výšky 7,6 metru. 
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Obr. 4.4 Počáteční část pádu – míčky jsou srovnané vedle sebe. 

 

Obr. 4.5 Těsně před dopadem – těžší míček je blíže zemi. 
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Obr. 4.6 Další pokus. Těžší míček opět blíže k zemi. 

 

Obr. 4.7 Tři míčky – míček naplněný vodou a míček naplněný železnými pilinami již 
dopadly, zatímco normální míček je ještě ve vzduchu. 
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4.2 Závěr 

Protože je pokus ovlivněn přesností vypuštění míčku, provedl jsem ho vícekrát. Devětkrát 

z deseti pokusů dopadl podle očekávání. Pokud tedy chceme ukázat, že odpor vzduchu 

není zanedbatelný při volném pádu dvou tenisových míčků, z nichž jeden je osmkrát těžší 

než druhý, musíme je nechat padat z výšky vyšší než 7 metrů. Pokud nelze dosáhnout této 

výšky, je zapotřebí zvýšit rozdíl v hmotnosti dvou zkoumaných těles. 

Myslím, že na střední škole lze většinu příkladů počítat, jako by tělesa padala ve vakuu. 

Matematický aparát pro tento případ je pro středoškoláky srozumitelný. Samozřejmě je 

potřeba říci, že se jedná o modelovou situaci, a že v reálném prostředí existuje odporová 

síla, která způsobí, že různá tělesa padají s různým zrychlením. Myslím si ale také, že 

například v semináři v posledním ročníku studia by bylo vhodné propočítat nějaký přiklad i 

bez zanedbání odporové síly. 
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Závěr 
Na závěr bych rád shrnul výsledky experimentů. Různou úpravou pokusů jsem hledal 

jednoznačná vysvětlení experimentů a odpovědi na nezodpovězené otázky. Došel jsem 

k následujícím výsledkům. 

Vedení elektrického proudu ve skle: 

Po vložení skleněné trubičky do pece se ukázalo, že po dosažení určité teploty prochází 

obvodem elektrický proud. Zahřáním trubičky v peci jsem se vyhnul ionizaci vzduchu. Tím 

jsem prokázal, že dostatečně zahřáté sklo vede elektrický proud.  

Archimédův zákon v plynech: 

V pokusu s mýdlovými bublinami jsem prokázal, že pokles bublin je způsoben proniknutím 

CO2 dovnitř bubliny. Díky tomu pak převládne tíhová síla nad vztlakovou a bublina klesne 

na dno nádoby. 

Elektrostatický motor: 

U elektrostatického motoru jsem se přiklonil k hypotéze, že rotace motoru je způsobena 

především „elektrickým větrem“, který podporuje odpudivá síla mezi souhlasně nabitými 

hroty a lokálně nabitými místy PET lahve. 

Volný pád: 

Při provádění tohoto pokusu jsem zjistil, že pro pád z malé výšky je možné při výpočtech 

odpor vzduchu zanedbat. Pro tenisové míčky o váze 50 g a 410 g se rozdíl v době pádu 

projeví až u pádu z výšky přibližně 7 metrů. 
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