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5. Dynamika – pohyb po kružnici, hybnost, energie, práce 

5.1. Klopení zatáčky je navrženo pro rychlost 50 km/h. Poloměr křivosti zatáčky je 100 m. 

Vypočítejte úhel sklonu vozovky pro dané podmínky.  = 11,1° 

5.2. Vagón o hmotnosti 12 t se pohybuje po přímé trati rychlostí 1,98 m/s a narazí do stojícího 

vagónu. Při nárazu se vagóny spojí a dále se pohybují rychlostí 1,1 m/s. Jaká byla 

hmotnost stojícího vagónu? 9,6 t 

5.3. Každý ze dvou vagónů má hmotnost m0 = 25 t, jeden je prázdný, druhý naložený. 

Prázdný vagón stojí na kolejích, plný vagón se k němu blíží rychlostí o velikosti 

v = 3,4 m·s
−1

. Po srážce se automaticky spojí a pokračují v jízdě společně rychlostí o 

velikosti u = 2,4 m·s
−1

. Určete hmotnost m nákladu. Řešte nejprve obecně, pak pro dané 

hodnoty. 35t 

5.4. Dřevěný hranol o hmotnosti M = 3 kg leží na vodorovné podložce. Je zasažen střelou 

o hmotnosti m = 5 g pohybující se vodorovně. Střela v hranolu zůstane. Hranol se posune 

po podložce o d = 25 cm, koeficient tření mezi hranolem a podložkou f = 0,2. Určete 

rychlost střely. 600 m.s
-1

 

5.5. Člověk o hmotnosti 70,0 kg vyskočil z okna a dopadl do záchranné plachty rozestřené 

a uchycené v hloubce 11,0 m pod oknem. Během brzdění pádu se plachta napínala 

a v okamžiku, kdy člověk dosáhl nulové rychlosti, bylo její dno 1,50 m pod původní 

úrovní. Předpokládejme, že se mechanická energie soustavy člověk+plachta+Země 

během popsaného děje zachovává a že chování pružné plachty lze popsat pomocí modelu 

ideální pružiny. Určete pružnou energii plachty ve stavu, kdy je napjata o 1,50 m. 

5.6. Kabina plně naložené zdviže má hmotnost 1,2 t. Kabinu je třeba za 3,0 min zvednout do 

výšky 54 m. Protože protizávaží má hmotnost pouze 950 kg, motor zdviže musí 

napomáhat k vyvažování kabiny. Jaký musí být průměrný výkon tažné síly motoru, který 

působí na kabinu prostřednictvím tažného lana?  736 W 

5.7. Jak velkou práci vykoná za první dvě sekundy síla 
2F t i j  , jejíž působiště se v čase 

pohybuje po trajektorii 
3r t j ? Jak velká by byla práce stejné síly, pokud by se její 

působiště pohybovalo se stejným časovým průběhem ale podél osy x, tj. 3r t i ? [8 J; 19,2 J] 

5.8. Jak velkou práci je zapotřebí vykonat, abychom rovnoměrným přímočarým pohybem 

odtáhli za provaz bednu o hmotnosti 50 kg po vodorovné podlaze do vzdálenosti 6 m. 

Provaz svírá se směrem posunutí úhel 30°. Součinitel smykového tření mezi bednou 

a podlahou je 0,3. [0,77 kJ] 


