
Pohyb po kružnici 
 

V tomto pracovním listu se naučíme pracovat s programovacím prostředím Visual Python (zkráceně VPython) a 

zároveň si ukážeme základní způsob numerického řešení fyzikálních situací. Jako příklad si naprogramujeme 

jednoduchou animaci zobrazující rovnoměrný pohyb po kružnici. Pracovat budeme přímo v internetovém prohlížeči. 

Stačí se přihlásit na stránce trinket.io. Potom můžeme vytvořit svůj první program (trinket) typu Glowscript (vyberte z 

nabídky). To nám umožní pracovat s grafickou knihovnou VPythonu. 

Příprava scény 

Začneme tím, že si vytvoříme střed, kolem kterého bude náš hmotný bod obíhat. Ten vytvoříme jako zelenou kouli 

v počátku souřadnic (má tedy všechny souřadnice nulové) o poloměru 0,2 jednotky. Náš první příkaz hned za povinnou 

úvodní deklarací GlowScript 2.9 VPython (číslo 2.9 odkazuje na aktuální verzi, takže to se může s časem měnit), která 

byla již vytvořena za nás, bude       

stred = sphere(pos = vec(0,0,0), radius = 0.2, color = color.green) 

Všimněte si struktury našeho příkazu: stred je název našeho objektu, sphere() je funkce vytvářející na obrazovce koule 

a té vložíme požadované hodnoty pozice (pos), poloměru (radius) a barvy (color – pozor! Jedná se o americký program, 

takže příkazy jsou v americké angličtině). vec(…) reprezentuje vektor v prostoru (má tři souřadnice) a jde vlastně o 

polohový vektor. Spuštěním programu si můžeme vyzkoušet, že na scéně se objevila požadovaná koule. Pomocí 

pravého tlačítka myši a kolečka si můžete vyzkoušet přibližování, oddalování a rotaci scény. Nyní přidáme podobným 

způsobem hmotný bod. Pro jednoduchost budeme všechen pohyb vykreslovat v rovině xy (to je také rovina, na kterou 

se díky „továrnímu“ nastavení kamery díváme, nastavení lze změnit, ale zatím to potřebovat nebudeme), třetí 

souřadnice všech našich objektů bude tedy vždy nulová.  

Abychom se na scéně lépe orientovali, vytvoříme si šipky, které budou reprezentovat osu x a osu y. To se dělá pomocí 

funkce arrow(). Náš program teď bude vypadat (tučně budeme vyznačovat změny do našeho programu): 

GlowScript 2.9 VPython 

stred = sphere(pos = vec(0,0,0), radius = 0.2, color = color.green) 

osa_x= arrow(pos = vec(0,0,0), axis = vec(5,0,0)) 

osa_y= arrow(pos = vec(0,0,0), axis = vec(0,5,0)) 

 

Při spuštění programu vidíme, že šipky reprezentující souřadné osy jsou příliš tlusté. To je proto, že šipky se škálují 

s délkou. Chceme-li užší šipky, musíme jim nastavit šířku vlastností shaftwidth = 0.1 („tloušťka šipky = 0,1 jednotky“): 

GlowScript 2.9 VPython 

stred = sphere(pos = vec(0,0,0), radius = 0.2, color = color.green) 

osa_x= arrow(pos = vec(0,0,0), axis = vec(5,0,0), shaftwidth = 0.1) 

osa_y= arrow(pos = vec(0,0,0), axis = vec(0,5,0), shaftwidth = 0.1) 

 

Obíhající hmotný bod bude také koule, tentokrát například o poloměru 0,1 a necháme ho začínat na ose x. Mohli 

bychom ho vytvořit tedy na souřadnicích (3, 0, 0), ale tímto způsobem, pokud budeme chtít poloměr oběhu změnit, 

budeme ho muset změnit všude, kde s ním budeme pracovat. Lepší způsob je zavést si proměnnou r = 3, a nechat kouli 

vytvořit na souřadnicích (𝑟, 0,0). Počítač tento zápis pochopí, pokud ví, co znamená r, z toho důvodu musíme r 

definovat co nejdříve v programu:   
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r = 3 

stred = sphere(pos = vec(0,0,0), radius = 0.2, color = color.green) 



osa_x= arrow(pos = vec(0,0,0), axis = vec(5,0,0), shaftwidth = 0.1) 

osa_y= arrow(pos = vec(0,0,0), axis = vec(0,5,0) , shaftwidth = 0.1) 

bod = sphere(pos = vec(r,0,0), radius = 0.1, color = color.red) 

 

 

Než začneme vnášet do naší aplikace nějakou dynamiku, vyzkoušejme si, jak ji jednoduše rozpohybovat. Za tím účelem 

přidáme bodu vlastnost v, která bude mít význam vektoru rychlosti (prozatím ji ponecháme nulovou).  

GlowScript 2.9 VPython 

r = 3 

stred = sphere(pos = vec(0,0,0), radius = 0.2, color = color.green) 

osa_x= arrow(pos = vec(0,0,0), axis = vec(5,0,0) , shaftwidth = 0.1) 

osa_y= arrow(pos = vec(0,0,0), axis = vec(0,5,0) , shaftwidth = 0.1) 

bod = sphere( … , color = color.red, v = vec(0,0,0)) 

 

Simulace pohybu 

 

Abychom mohli nechat bod obíhat po kružnici, začneme počáteční podmínkou, to znamená rychlostí na začátku 

pohybu. Dejme tomu, že chceme periodu oběhu například 6 sekund. Zavedeme si podobně jako u poloměru 

proměnnou T = 6, což bude naše perioda. Opět ji napíšeme do začátku programu před definici našeho bodu, aby ji 

program už znal. Víme, že velikost obvodové rychlosti bude 𝑣 = 𝜔 ∙ 𝑅 =
2𝜋𝑅

𝑇
. Aby byla rychlost tečná k trajektorii, tak 

jestliže začínáme na ose x, musí rychlost ukazovat čistě ve směru osy y (tj. nahoru). Zároveň, abychom okamžitou 

rychlost bodu viděli, můžeme si ji zobrazit jako šipku. Pozice šipky/vektoru (zadní bod) je dána pozicí hmotného bodu, 

její velikost a směr je dána přímo vektorem v: 
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r = 3 

T = 6 

stred = sphere(pos = vec(0,0,0), radius = 0.2, color = color.green) 

osa_x= arrow(pos = vec(0,0,0), axis = vec(5,0,0), shaftwidth = 0.1) 

osa_y= arrow(pos = vec(0,0,0), axis = vec(0,5,0), shaftwidth = 0.1) 

bod = sphere( … , color = color.red, v = vec(0,2*pi*r/T,0)) 

okamzita = arrow(pos = bod.pos, axis = bod.v, color = color.cyan) 

 

Všimněte si, že na pozici objektu bod odkazujeme pomocí tečky, tedy podle pravidla objekt.vlastnost. Když si 

program zobrazíme, vidíme, že vektor rychlosti je v našich jednotkách příliš velký (tloušťka šipky se škáluje s délkou). 

Velikost šipky můžeme upravit jednoduše například takto: axis = bod.v/5. Vektor rychlosti tak dělíme pěti 

(VPython podporuje operace s vektory, takže tím vlastně dělíme rovnou každou souřadnici vektoru). Nová velikost 

vektoru okamžité rychlosti je již vyhovující.  

 

Pojďme nyní konečně rozhýbat celou animaci. Za tím účelem musíme vytvořit nekonečnou smyčku, aby náš program 

mohl běžet v krocích: 
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r = 3 

T = 6 

stred = sphere(pos = vec(0,0,0), radius = 0.2, color = color.green) 

osa_x= arrow(pos = vec(0,0,0), axis = vec(5,0,0) , shaftwidth = 0.1) 

osa_y= arrow(pos = vec(0,0,0), axis = vec(0,5,0) , shaftwidth = 0.1) 

bod = sphere(pos = vec(r,0,0), radius = 0.1, color = color.red, v = 

vec(0,2*pi*r/T,0)) 



okamzita = arrow(pos = bod.pos, axis = bod.v/5, color = color.cyan) 

 

while(True): 

 rate(3) 

 

První příkaz je začátek nekonečné smyčky (dokud je pravda podmínka v závorce, smyčka se provede, bylo by možné 

dodat libovolnou podmínku, např. omezení časem, než se klikne myší apod.). Vše schované v této smyčce musí být 

tabulátorem odskočeno (tuto skladbu příkazu používá Python místo závorek). Následující příkaz rate(3) je povinný a 

souvisí s frekvencí snímkování naší animace, snižováním či zvyšováním čísla v závorce můžeme tuto frekvenci 

upravovat. Prozatím necháme frekvenci zobrazování nízkou, abychom lépe viděli, co se v animaci děje.   

 

Základní myšlenka animace spočívá v diskretizaci pohybu. To znamená, že pohyb budeme znázorňovat po jednotlivých 

krocích. Zavedeme si časový krok dt = 0.5, který opět napíšeme na začátek programu. Jeho hodnota je zvolena 

zatím náhodně, dále ji budeme upravovat, protože je důležitá pro správné fungování našeho programu. Ta závisí 

nejvíce na velikosti zvoleného kroku, použité metodě a zaokrouhlovací přesnosti počítače, a je obrovským tématem 

v problematice numerických výpočtů. Pro naši jednoduchou aplikaci se tím ale nebudeme zabývat.1  

Abychom rozpohybovali náš hmotný bod, musíme v rámci jednoho kroku 

 Pohnout hmotným bodem podle stávající rychlosti (tj. najít novou souřadnici pomocí rychlosti). 

 Určit okamžité zrychlení a upravit rychlost na novou hodnotu. 

Tyto dva kroky budeme díky nekonečné smyčce opakovat pořád dokola 

a tím získáme naší animaci. Pro numerickou integraci si vybereme tu 

nejjednodušší možnou, tzv. Eulerovu metodu (nebo také metodu tečen). 

Její fungování ilustruje obrázek vpravo. Spočívá v nahrazení hledaného 

pohybu sekvencí rovnoměrně přímočarých pohybů. Vzpomeňme si, že u 

rovnoměrného přímočarého pohybu platí  

�⃗� =
Δ𝑟

Δ𝑡
. 

Pokud řešíme například pohyb vodorovným směrem, nemusíme 

používat vektory a počítáme jen s velikostmi posunutí i rychlosti. Aby 

nám pohyb ale fungoval pro libovolný směr, musíme s vektory pracovat.  

Změna polohy tělesa v každém kroku tedy bude Δ𝑟 = �⃗�Δ𝑡. Abychom 

tedy získali novou polohu tělesa, musíme ke staré poloze přičíst člen �⃗�Δ𝑡 (v našem programu Δ𝑡 odpovídá dt): 

 bod.pos = bod.pos + bod.v*dt 

 

Chceme, aby se tento příkaz odehrál v každém kroku, tak musíme napsat do nekonečné smyčky, celkem: 
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r = 3 

T = 6 

dt = 0.5 

stred = sphere(pos = vec(0,0,0), radius = 0.2, color = color.green) 

osa_x= arrow(pos = vec(0,0,0), axis = vec(5,0,0) , shaftwidth = 0.1) 

osa_y= arrow(pos = vec(0,0,0), axis = vec(0,5,0) , shaftwidth = 0.1) 

bod = sphere(pos = vec(r,0,0), radius = 0.1, color = color.red, v = 

vec(0,2*pi*r/T,0)) 

okamzita = arrow(pos = bod.pos, axis = bod.v, color = color.cyan) 

 

                                                           
1 Zájemci o problematiku si mohou více přečíst na 
https://cs.wikipedia.org/wiki/Numerické_řešení_obyčejných_diferenciálních_rovnic , případně obsáhlejší anglické verzi tohoto 
článku. Dobře napsanou knihou na téma numerického řešení rovnic je Holmes, M.H. Introduction to Numerical Methods in 

Differential Equations,. Springer 2007 

Obrázek 1 – Ilustrace Eulerovy numerické 
metody. Zdroj: Wikipedie  



while(True): 

 rate(3) 

 bod.pos = bod.pos + bod.v*dt 

 

  

Pokud nyní program spustíme, vidíme, že náš bod odlétá po tečně do nekonečna. To proto, že mu neměníme jeho 

vektor rychlosti. Abychom dostali rovnoměrný kruhový pohyb, musí působit dostředivé zrychlení, pro které platí �⃗�𝐷 =

−𝜔2𝑟 = −
4𝜋2

𝑇2
𝑟 (zrychlení míří proti směru polohového vektoru, tedy doprostřed). Rychlost budeme měnit podobně 

jako u polohy, z definice zrychlení víme, že  

�⃗� =
Δ�⃗�

Δ𝑡
⇒ Δ�⃗� = �⃗�Δ𝑡. 

V každém kroku si tedy můžeme spočítat vektor dostředivého zrychlení a ten pak vynásobený časovým krokem dt 

přičíst k současné rychlosti. Začátek programu zůstává stejný, ale naše nekonečná smyčka teď vypadá takto: 

 

while(True): 

 rate(3) 

 a_d = -4*pi**2/T**2*bod.pos 

 bod.v = bod.v + a_d*dt 

 bod.pos = bod.pos + bod.v*dt 

  

 

Operace ()**2 znamená druhá mocnina. Zkusme si nyní program spustit. Bod nám obíhá kolem středu, ale pohyb není 

moc plynulý a navíc nevypadá úplně jako kružnice. Abychom si byli jisti, co se děje, necháme obíhající bod vykreslovat 

stopu (anglicky trail) na obrazovce. K tomu stačí do definice bodu přidat jednoduchý příkaz: 

bod = sphere( … , v = vec(0,2*pi*r/T,0), make_trail = True) 

 

Teď už vidíme jasně, že oběh kolem středu není kruhový, jak jsme chtěli. To je dáno moc velkou volbou časového 

kroku. Zkusme původní hodnotu dt = 0.5 zmenšit, například na dt = 0.1. Po spuštění vidíme, že oblouk pohybu 

vypadá plynulejší, trajektorie už víc připomíná kružnici, ale ještě to není ono. Zároveň vidíme, že pohyb vypadá 

pomalejší. To je kvůli naší volbě zobrazení třech kroků za sekundu rate(3). Když teď pro lepší přesnost ještě 

zmenšíme časový krok, museli bychom čekat opravdu dlouho, zvyšme tedy frekvenci zobrazování např. na rate(100). 

Tím by se cela animace měla stát daleko plynulejší. Nyní už můžeme zmenšit časový krok např. na dt = 0.01 . 

 

Výborně, dostáváme už hezký kruhový pohyb. Vidíme ale, že vektor okamžité rychlosti zůstává pořád na místě. Je to 

proto, že neaktualizujeme jeho polohu a směr. Pokud chceme, aby se vektor okamzita pohyboval spolu s hmotným 

bodem a ještě k tomu vždy ukazoval ve směru skutečné rychlosti hmotného bodu, upravíme nekonečnou smyčku 

tak, že v každém kroku změníme polohu a směr vektoru následovně: 

 

while(True): 

 rate(3) 

 bod.pos = bod.pos + bod.v*dt 

 a_d = -4*pi**2/T**2*bod.pos 

 bod.v = bod.v + a_d*dt 

okamzita.pos = bod.pos 

okamzita.axis = bod.v/5 

 

kde přímo aktualizujeme pozici zadního konce šipky podle nyní již nové pozice bodu a směr šipky podle nové okamžité 

rychlosti. Zároveň nezapomínáme stejně jako dříve stále dělit pěti, abychom neměli tak velkou šipku.  

 

 

 



Interaktivní prvky – tlačítko pauzy 
 

Visual Python nám také umožňuje do našich programů přidávat tlačítka a jiné ovládací prvky. Ukážeme si to opět na 

jednoduchém příkladu. K naší animaci si přidáme tlačítko pro pauzu a posuvný prvek, který bude ovládat rychlost 

oběhu.   

Abychom mohli přidat možnost zapauzování, vytvoříme si nejdříve novou proměnou prubeh, která může nabývat 

hodnot True nebo False. Přidáme ji na začátek programu a dejme tomu, že chceme, aby se náš bod při spuštění 

pohyboval, nastavíme tedy hodnotu True: 
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r = 3 

T = 6 

dt = 0.01 

prubeh = True 

stred = sphere(pos = vec(0,0,0), radius = 0.2, color = color.green) 

osa_x= arrow(pos = vec(0,0,0), axis = vec(5,0,0), shaftwidth = 0.1) 

osa_y= arrow(pos = vec(0,0,0), axis = vec(0,5,0), shaftwidth = 0.1) 

bod = sphere(pos = vec(r,0,0), radius = 0.1, color = color.red, v = 

vec(0,2*pi*r/T,0), make_trail = True) 

okamzita = arrow(pos = bod.pos, axis = bod.v/5, color = color.cyan) 

 

Chceme, aby pokud bude proměnná prubeh pravdivá, animace poběží, pokud nebude pravdivá, vše má stát. Asi 

nejsnadnější způsob jak způsobit, že během pauzy bude vše stát na místě je vložit do nekonečné smyčky podmínku 

pomocí funkce if: 

while(True): 

      rate(100) 

if prubeh: 

       bod.pos = bod.pos + dt*bod.v 

      a_d = -4*pi**2/T**2*bod.pos 

  bod.v = bod.v + a_d*dt 

       okamzita.pos = bod.pos 

       okamzita.axis = bod.v/5  

 

Všimněte si, že vše za podmínkou if je znovu odraženo tabulátorem, říkáme tím programu, že všechny následující 

příkazy jsou uvnitř naší podmínky. Pokud bude nyní proměnná prubeh pravdivá (True), program vykoná vše v této 

podmínce a krok animace normálně projde. Pokud bude hodnota prubeh nepravdivá, vše v podmínce if  bude 

přeskočeno a hmotný bod se nepohne.  

 

Nyní potřebujeme tlačítko, které bude měnit hodnotu naší proměnné prubeh. Ovládací prvky jako tlačítka jsou vždy 

navázána na nějakou funkci, která se provede, když je s prvkem manipulováno. Jak bude vypadat taková funkce pro 

naše tlačítko? Jedna jednoduchá možnost je následující. Vše potřebné je vysvětleno v komentářích v kódu (komentář 

je část kódu, kterou počítač ignoruje a slouží pouze pro naší lepší orientaci v kódu. V případě VPythonu, pokud napíšete 

symbol #, bude zbytek řádku ignorován). Komentáře do svého programu nemusíte opisovat, ale můžete. Důležité je, 

aby tato funkce byla zavedena před nekonečnou smyčkou. 

 

def Pauza(tlacitko):        # definice funkce s názvem Pauza 

global prubeh         # používáme proměnnou def. mimo tuto funkci 

if prubeh:            # podmínka, pokud je prubeh pravdivá: 

prubeh = False   # změň ji na nepravdivou 

else:     # v opačném případě  

prubeh = True    # ji změň na pravdivou 



 

Opět si všimněte posunutí tabulátorem, která říkají, které řádky k sobě patří. Nyní vytvoříme samotné tlačítko. K tomu 

stačí příkaz button(text="Pauza", pos=scene.caption_anchor, bind=Pauza).  

Příkaz má tři parametry. První je text, který se zobrazí na tlačítku, druhý je umístění tlačítka (v našem případě to 

znamená přímo za 3D scénou, třetí příkaz svazuje tlačítko s funkcí, kterou jsme si vytvořili výše). Naší funkci umístíme 

do těla programu před nekonečnou smyčku a hned za ní vložíme funkci generující tlačítko. Celkově náš program tedy 

vypadá: 
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r = 3 

T = 6 

dt = 0.01 

prubeh = True 

stred = sphere(pos = vec(0,0,0), radius = 0.2, color = color.green) 

osa_x= arrow(pos = vec(0,0,0), axis = vec(5,0,0), shaftwidth = 0.1) 

osa_y= arrow(pos = vec(0,0,0), axis = vec(0,5,0), shaftwidth = 0.1) 

bod = sphere(pos = vec(r,0,0), radius = 0.1, color = color.red, v = 

vec(0,2*pi*r/T,0), make_trail = True) 

okamzita = arrow(pos = bod.pos, axis = bod.v/5, color = color.cyan) 

 

def Pauza(): 

    global prubeh 

     

    if prubeh: 

        prubeh = False 

    else: 

        prubeh = True 

         

button(text="Pauza", pos=scene.caption_anchor, bind=Pauza) 

 

while(True): 

      rate(100) 

if prubeh: 

       bod.pos = bod.pos + dt*bod.v 

      a_d = -4*pi**2/T**2*bod.pos 

  bod.v = bod.v + a_d*dt 

       okamzita.pos = bod.pos 

       okamzita.axis = bod.v/5  

 

Spuštěním vyzkoušíme funkčnost našeho programu. Jako poslední detail můžeme přidat změnu textu na 

tlačítku Pauza. Pokud je program zapauzován, mělo by tlačítko mít napsáno „Spustit“, aby jasněji instruovalo uživatele. 

Za tím účelem pozměníme funkci Pauza následujícím způsobem: 

 

def Pauza(tlacitko):         

      global prubeh          

      if prubeh:             

          prubeh = False 

   tlacitko.text = „Spustit“   

      else:     

         prubeh = True 

  tlacitko.text = „Pauza“     

 



Všimněte si, že funkce v sobě už obsahuje odkaz na své spouštěcí tlačítko (tlacitko). Díky tomu můžeme ve funkci 

měnit vlastnosti tohoto objektu přímým odkazem na požadovanou vlastnost. V našem případě tlacitko.text. 

Ještě jeden detail nám zbývá. Pokud bychom chtěli začínat v zapauzovaném režimu, měl by text na tlačítku být 

„Spustit“ od začátku. V tom případě stačí změnit počáteční hodnotu proměnné prubeh na false 

 

prubeh = false 

 

a nastavit text v definici tlačítka: 

 

button(text="Spustit", pos=scene.caption_anchor, bind=Pauza) 

 

 

Samostatná práce 

Nyní můžete sami zkusit následující vylepšení: 

 Přidejte do programu další šipku, která bude reprezentovat vektor dostředivého zrychlení. Nezapomeňte ji 

vytvořit ještě před začátkem nekonečné smyčky a pak ve smyčce v každém kroku správně změnit její polohu i 

směr, aby se správně změnila. Je možné, že i její velikost budete muset uměle zmenšit (jako u rychlosti), aby 

nebyla zbytečně dlouhá.   

 Druhý hmotný bod obíhající na jiném poloměru, jinou rychlostí a opačným směrem (nemusí obíhat nutně 
v rovině 𝑥𝑦) 

 Jezdec měnící rychlost oběhu hmotného bodu (potřebné funkce lze nalézt v sekci Help pod záložkou 
„widgets“) 


