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Letadlo a padající bomba
Akční scéna z filmu – nad městem se řítí letadlo (rovnoměrně a přímočaře – což ale trošku kazí
atmosféru popisu ), pod kterým jsou přidělány nálože. Strašlivý záporák už tahá za páčku, která
uvolňuje upevnění smrtonosného závaží, které začíná padat k zemi… Zbývá jediná otázka – kam nálož
dopadne, a kde tedy dojde k výbuchu?
Na tuhle poměrně jednoduchou otázku můžeme uslyšet v zásadě tři odpovědi:
1) k dopadu na zem dojde dále po směru letu od místa, kde došlo k vypuštění nálože
2) nálož dopadne přímo pod místo, kde bylo závaží vypuštěno
3) závaží padá opačným směrem, než letí letadlo, a dopadne tedy někam před místo, kde bylo
vypuštěno
Správná varianta je samozřejmě odpověď číslo 1. Nálož se před uvolněním pohybuje společně
s letadlem a má tedy stejnou rychlost. Po uvolnění začne sice ve svislém směru padat, rychlost ve
vodorovném směru ale neztratí a pohybuje se tak kupředu společně s letadlem (alespoň v ideálním
případě ve vzduchoprázdnu, v reálné situaci začne hrát vliv také odpor vzduchu). Důvod, proč zaznívají
odpovědi 2 a 3 jsou pravděpodobně spojeny s představou, že padající závaží nemá přece žádný motor
či jinou hnací sílu, a nemělo by se tak pohybovat kupředu, ale mělo by hezky poslušně spadnout přímo
k zemi (tedy je zde pravděpodobně přítomno očekávání, že rychlost je náloži udělena kontaktem
s letadlem, a v okamžiku upuštění ji ztrácí). Případně je zde asi také představa získaná ze sledování
reálných záběrů, kdy protipůsobící vzduch brzdí padající objekty a ty tedy za letadlem „zaostávají“
(přičemž zemi či jinou nehybnou vztažnou soustavu, která by nám pomohla získat správnější
představu, již v záběrech dobře nevidíme). Názorným příkladem je obrázek 1.

Obrázek 1. Projektily padající z letadla. U těch, co se nachází přímo pod letadlem, vidíme, že jsou na
úrovni poklopů, z nichž byly vypuštěny; postupně však již za letadlem zaostávají, pravděpodobně
v důsledku zrychlení letadla či působením větru (jejich pohyb vůči zemi přitom pouze z obrázku
odhadnutelný není). Takovéto obrázky bohužel pravděpodobně přispívají ke zmíněné miskoncepci.
(obrázek převzat z [1])

Proti nejasnostem, spojeným s touto na první pohled jednoduchou úlohou, máme naštěstí účinné
zbraně – důsledné pochopení 1. Newtonova zákona (a zejména uvědomění si, že při uvolnění neztratí
nálož onu rychlost, kterou se předtím pohybovala s letadlem) a alespoň fenomenologické vysvětlení
působení odporové síly vzduchu či větru. Aby byla tato porozumění jednodušší a posílená i nějakými
silnějšími vjemy, které přebijí i nešťastné obrázky ve stylu obrázku 1, můžeme využít následující
strategie:

Diskuze analogií
Pro lepší představu situace můžeme žákům nabídnout analogii, na které se dá celý problém ukázat a je
tak šance na to jej snáze uchopit. Zde by to mohla být například úvaha na téma cesty dvoupatrovým
autobusem, při níž chce jeden nezbedný spolužák polít hlavu jiného kolegy, sedícího na sedačce
umístěné o patro níže přímo pod ním. Pokud by se vykláněli oba spolužáci při jízdě z okna a pokud by
se autobus pohyboval rovnoměrně přímočaře, pak by jistě stačilo, aby horní nezbedník vystrčil ruku
s kelímkem a vylil ji přímo svisle dolů na nic netušícího nebohého kolegu (vůči sobě navzájem svou
polohu nijak nemění, jeden žák stále sedí pod tím druhým). Z pohledu obou žáků tedy padá voda
z kelímku směrem svisle k zemi. Pro kolemjdoucího by to ale vypadalo tak, že v jeden moment by horní
žák obrátil kelímek a voda začala padat, a o chvíli později, o pár metrů dále (neboť autobus stále jede),
by viděl vodu dopadat na hlavu nešťastníka v dolním patře. Na tomhle příkladu by tedy bylo hezky
vidět, že pro okolní pozorovatele padá předmět směrem dolů a dopředu, což by byl případ i u naší
bomby a našeho letadla. Celá výše popsaná situace je pak ilustrována na obrázcích 2 a 3.

Obrázek 2. Vztažná soustava autobusu. Žáci se vůči sobě nepohybují, pokud chce tedy jeden druhému
vylít na hlavu vodu, stačí mu jednoduše převrátit kelímek a nechat vodu spadnout svisle dolů k zemi.
V této vztažné soustavě tedy padá voda jen směrem dolů. (obrázek převzat a upraven z [2])

Obrázek 3. Vztažná soustava vnějšího pozorovatele. Nyní se oba žáci pohybují oproti pozorovateli
rovnoměrně přímočaře spolu s autobusem, a vidíme, že voda nejenže padá dolů jako ve vztažné
soustavě autobusu, ale stejně tak se pohybuje dopředu s autobusem (obrázek převzat a upraven z [2])

Poznatkový konflikt
S trochou snahy se dají najít i další velmi názorné ukázky tohoto problému. První varianta je celou
situaci zkusit přímo s třídou – žák se může pokusit co nejvíce rovnoměrně běžet a u předem dané
značky upustit předmět, přičemž zbytek třídy může sledovat, co se s tímto objektem při pádu stane jestli skončí před nebo za značkou. V dnešní době je pak možné využít i toho, že někteří ze sledujících
žáků zkusí celý pokus natočit na telefon z různých úhlů, přičemž se následně mohou na záznam všichni
opakovaně podívat a společně jej popsat a zanalyzovat.
Příklad podobných videí, natočených v rámci tělocviku samotnými žáky, je potom k dispozici zde.
Vznikly v rámci CŽV práce Herberta Pohla na MFF UK, a jde o hezkou ukázku problematiky skládání
rychlostí.

Další možností je využít i videa z internetu, ilustrující podobný problém, a to i ve větších rychlostech. Již
při kratším hledání je možné nalézt následující možnosti, které by s potřebným komentářem mohly
sloužit jako zajímavá ukázka k dané problematice, možných ukázkových videí pak bude jistě i více.
https://www.youtube.com/watch?v=KacTRPL1MtE – pokus přímo z přednáškové místnosti –
z jedoucího vozíku je kolmo vzhůru vystřelen míček, a tento míček je stejným vozíkem při dopadu
následně zachycen. Jde vlastně o „letadlo, vystřelující projektil směrem vzhůru“
https://www.youtube.com/watch?v=-VJzr_aSSE4 – hezká ukázka provedená ve vyšší rychlosti, navíc je
zde dobře viditelný pohyb objektu jak vůči pohybujícímu se „letadlu“ (zde autu), tak i vůči zemi. Míč
není přímo upuštěn, ale pro lepší viditelnost hozen kolmo na směr pohybu, což je ale jediný rozdíl
oproti popisované situaci s letadlem.
https://www.youtube.com/watch?v=qQVDAMzo4mE – pokus od MythBusters, kdy je z jedoucího vozu
vystřelen projektil proti směru pohybu tohoto vozu při stejné velikosti rychlosti jako je rychlost vozidla.
Z pohledu ze země je potom hezky vidět, že teprve při vystřelení zpět padne projektil přímo svisle
směrem k zemi. Jedná se spíše o rozšíření popisovaného problému, bylo by tedy vhodnější toto video
ukázat až později po nějakém úvodním objasnění – nicméně jde i tak o hezkou ukázku, která může
pomoci se získáním lepší představy.

Autoreflexivní aktivní učení se žáka
Chceme-li, aby na řešení přišli žáci sami, je možné jim dát sadu intuitivněji přijatelných úloh, které je
pak při aplikování stejných postupů mohou dovést až ke správnému výsledku i v případě padající
bomby a letadla. Příklad (obrázky převzaty a upraveny z [2]):
1) Vesmírná loď pronásleduje ve volném prostoru (daleko od jiných vesmírných objektů) létající
talíř, přičemž oba objekty se pohybují kupředu stejně velkou rychlostí 200 km/h vzhledem k
pozorovateli, vznášejícímu se ve skafandru. Loď potom vystřelí raketu, pohybující se od ní
rychlostí 50 km/h. Určete, jakou rychlostí se raketa pohybuje vůči létajícímu talíři a jakou
rychlostí se pohybuje vůči onomu pozorovateli.
Řešení: Vzhledem k létajícímu talíři se raketa přibližuje rychlostí 50 km/h, přičemž obecně lze
tuto rychlost získat jako:

Rychlost přibližování rakety vůči létajícímu talíři =
rychlost lodi vzhledem k talíři (zde 0 km/h) + rychlost vzdalování rakety od lodi (zde 50 km/h) 1
Vůči vnějšímu pozorovateli se nicméně obě plavidla pohybují rychlostí oněch 200 km/h, což se
připočte i k rychlosti samotné rakety. Ta se pak vzhledem k vnějšímu pozorovateli pohybuje
rychlostí 200 km/h+50 km/h = 250 km/h směrem k létajícímu talíři, obecně
Rychlost rakety vzhledem k vnějšímu pozorovateli =
rychlost lodi, z níž byla vystřelena + rychlost vzdalování rakety od lodi

Obrázek 4. Vztažná soustava plavidel. Loď i létající talíř se vůči sobě pohybují s nulovou
rychlostí, a raketa se tedy přibližuje k létajícímu talíři pouze rychlostí, kterou se vzdaluje od
lodi (červená šipka)

Obrázek 5. Vztažná soustava vnějšího pozorovatele. Modrá šipka zde značí rychlost lodi,
fialová rychlost talíře (zde jsou ovšem stejně velké), červená šipka pak opět symbolizuje
rychlost vzdalování rakety od lodi.
2) Může se stát, že by vystřelená raketa v předchozím případu zasáhla loď, která ji vypálila,
protože by jí loď „dohnala“? A co by se stalo, pokud by raketa nebyla vystřelena, ale pouze
volně upuštěna před lodí? Jakou rychlostí by se pak pohybovala vůči našemu volně se
vznášejícímu pozorovateli? A jak by vypadala trajektorie jedné vystřelené a jedné pouze
uvolněné rakety z pohledu vnějšího pozorovatele?
Řešení: Z předchozí otázky a vizuálně i z obrázku 5 lze celkem snadno vidět, že aby mohla
raketa zasáhnout loď, musela by být „vypálena směrem do lodi“, protože rychlost lodi je jednou
složkou rychlosti rakety, a ta se tedy v případě vypálení rakety vpřed musí vždy pohybovat vůči
vnějšímu pozorovateli rychleji, než samotná raketa (ve vztažné soustavě rakety je to pak ještě
zřejmější – pokud směrem od sebe vypálí raketu, pak při stále stejné rychlosti tuto raketu jistě
nedožene). Pokud by byla raketa pouze „upuštěna“, tedy vypálena nulovou rychlostí, pak by se
v souladu s předchozím příkladem a obrázky pohybovala opět podle vztahů
1

Pro jistotu zdůrazněme, že směr rychlostí je podstatný a je tedy nutné jej zde i dále brát vždy v potaz

Rychlost přibližování rakety vůči létajícímu talíři =
rychlost lodi vzhledem k talíři (zde 0 km/h) + rychlost vzdalování rakety od lodi (zde 0 km/h)
Rychlost rakety vzhledem k vnějšímu pozorovateli = rychlost lodi, z níž byla vystřelena (zde 200
km/h) + rychlost vzdalování rakety od lodi (zde 0 km/h)
Tedy vidíme, že vzhledem k lodi by se nepohybovala a vzhledem k vnějšímu pozorovateli by
letěla stejnou rychlostí, jako má samotná loď (vizuálně se opět můžeme podívat na obrázek 5 a
představit si, že červená šipka je nulová, tedy že v obrázku není).
Porovnání trajektorií z pohledu vnějšího pozorovatele by pak ukázalo, že vystřelená raketa se
pohybuje po přímce od lodi k létajícímu talíři, stejně jako upuštěná raketa, která by se ale
pohybovala stále přímo u lodi.
3) Nyní přesuneme naše lodě a kosmonauty do blízkosti Země, která je přitahuje tíhovou silou.
Jak se změní rychlost vypálené střely vzhledem k lodi, ze které vyletěla, letí-li loď paralelně
s povrchem země (stačí, popíšeš-li tuto změnu kvalitativně)? Rozkresli si také, jakým způsobem
se v těchto případech skládá rychlost vztažená k zemi (svisle k zemi padá raketa samozřejmě
rovnoměrně zrychleně, vyber si tedy pro znázornění alespoň dva body v různé výšce). Jakou
trajektorii by měla vystřelená raketa z pohledu vnějšího pozorovatele nyní, v porovnání se
stavem ve volném vesmíru?
Řešení: Odpovědi na výše uvedenou otázku jsou zahrnuty v následujících obrázcích

Obrázek 6. Vztažná soustava plavidel, v tíhovém poli země. Kromě rychlosti se kterou se
vzdaluje od lodi, nabírá nyní raketa i rychlost, způsobenou tíhovým polem Země.

Obrázek 7. Pro srovnání stejná situace, ve vztažné soustavě vnějšího pozorovatele. I zde se
samozřejmě objevuje svislá složka rychlosti v důsledku působení tíhové síly

Obrázek 8. Detail dílčích složek rychlostí, s níž se raketa pohybuje (svislá černá složka je od
tíhové síly, v různých bodech má tak různou velikost; červená šipka značí rychlost rakety
vzhledem k lodi a modrá šipka značí rychlost samotné lodi vzhledem k vnějšímu pozorovateli,
z níž byla raketa vystřelena). Pomocí těchto složek pak můžeme poměrně jednoduše naznačit
trajektorii střely, z níž je jasně vidět, že při vystřelení se vzhledem k okolnímu světu pohybuje
ve směru letu lodi, z níž byla vystřelena a zároveň ve směru pádu k zemi.
4) Co by se stalo, pokud by byla místo vystřelení kupředu raketa pouze „upuštěna“ svisle dolů?
Nakresli si obrázek podobný situaci 3 a popiš, jak by se taková raketa pohybovala vzhledem
k lodi a vzhledem k zemi
Řešení: Jde vlastně o stejnou situaci, jako v obrázcích 6-8, ale červená šipka by zde byla nulová.

Obrázek 9. Vzhledem k lodi padá upuštěná raketa svisle dolů

Obrázek 10. Vzhledem k vnějšímu pozorovateli se střela opět pohybuje směrem dolů a
zároveň ve směru letu lodi
5) Jakou rychlostí by musela být raketa vystřelena a v jakém směru, pokud bychom chtěli, aby
padala přímo kolmo k zemi v místě svého vypuštění? (vyjdi z dříve nakreslených obrázků)
Řešení:

Obrázek 11. Vzhledem k tomu, že chceme dopad nálože přesně kolmo pod místem jejího
vypuštění, jsme ve vztažné soustavě pozorovatele (a vnějšího světa). Chceme-li tedy pouze
svislý pád, musí být oproti rychlosti lodi (modrá šipka) rychlost vystřelení rakety (červená
šipka) stejně velká a musí mířit opačným směrem. Opět jde o jakési rozšíření dané úlohy, které
by ale mohlo pomoci promyslet celou situaci a lépe ji tak pochopit..

Postup, jaký je v předchozím příkladu, by snad mohl vést k nenásilnému pochopení celé problematiky
a odstranění miskoncepce skrze vlastní zažité porozumění, neboť nutí žáky uvědomit si všechny
charakteristiky dané situace a vztáhnout je do souvislostí. Výhodou tohoto postupu je i to, že vede ke
způsobu myšlení, který je aplikovatelný i u jiných problémů, na které mohou žáci později narazit.

Závěr
Zmíněná miskoncepce nás nakonec dovedla k hezkému rozebrání celé situace. Lze na ní ukázat
skládání rychlostí, je s ní možné pečlivě procvičit Newtonovy zákony a představy o pohybu v různých
vztažných soustavách, a dotkne se pak třeba i odporu vzduchu. Původní omyl tedy může nakonec vést
k rozšíření znalostí a dovedností, které jsou navíc zapamatovatelnější díky tak trochu „detektivnímu“
vyvracení zažité miskoncepce. Postupy a poznatky takto získané se pak dají ve fyzice v různých
obměnách uplatnit i v jiných příkladech. Navíc toto vše může žáky upozornit na to, že se nemohou
úplně pokaždé spolehnout na prvotní intuici a že mnohdy přitom stačí se nad celou situací nezaujatě
zamyslet a rozebrat si ji.
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