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Hračka
Také hry a hračky podléhají fyzikálním zákonům a některé je dokonce přímo využívají a pohrávají 

si s nimi. My si dneska také budeme hlavně hrát. Budeme jezdit s parním automobilem nebo pouštět

bubliny. Zjistíme, jak nás naše oči klamou a nakonec postavíme vejce na špičku.

Model Teslova vejce z roku 1893

Optické klamy a iluze

Bublinárium aneb hranaté bubliny

Model parní silniční lokomotivy z roku 1912
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Bublinárium aneb hranaté bubliny
STAVEBNICE ZOMETOOL

Sestav z jednotlivých dílů stavebnice různé tvary, které znáš např. z hodin geometrie. 

Můžeš se nechat inspirovat obrázky:

Můžeš si také navrhnout vlastní tvary. Tato sestavená tělesa ponoř do roztoku. Rychle zjistíš, 

že s některými se bubliny dělají dobře a jiné moc vhodné nejsou. S kterým tvarem se ti povedly

nejzajímavější bubliny?

Jaké je složení našeho roztoku? 

Pozoruj vzniklé „hranaté bubliny“. Vidíš

tenkou vrstvu na stěnách tělesa, která

je krásně barevná.

Co se stane s bublinou, dotkneš-li se jí

suchým prstem a dotkneš-li se prstem

namočeným v roztoku? Dovedeš si to

vysvětlit? 

Vyfoukni si bublinu pomocí drátěného

očka. Proč vyfouknutá bublina vytvoří

zrovna takový tvar?
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Na povrchu tenké vrstvy bubliny můžeš po určité chvilce pozorovat barevné proužky. 

Zapiš, které barvy vidíš: 

Kde se tyto barvy berou?

Jak se říká řadě těchto barev a jaké je jejich pořadí?

Znáš ještě nějaký jiný způsob získání takovéhoto jevu?

Lze najít něco takového v přírodě?

Barevné obrazce na bublinách vznikají díky jevu, jehož název se dozvíš v tajence křížovky:

Vyluštění: 

KONTROLNÍ OTÁZKY:?

měřitelná míra inteligence

souhlas

zdroj energie v domácnosti

planeta, která je nejblíže Slunci

vynález, který proslavil Prokopa Diviše

sloka, která se opakuje v písničkách

rovnice Einsteinovy teorie relativity

umělý člověk

český panovník, zakladatel první české univerzity

zkratka Národního technického muzea

zemská přitažlivost

náš kontinent
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Optické klamy
Lidské oko může v jistých případech interpretovat pozorované jevy mylně. 

Zrakový vjem pozorovaného předmětu je totiž dále zpracován vyšší nervovou činností. Při tomto

zpracování náš mozek někdy dochází k závěrům, které tak úplně neodpovídají skutečnosti. Tyto

zvláštní zrakové vjemy bývají souhrnně označovány jako optické klamy. Řada z nich je využívána 

v různých oborech lidské činnosti, např. v architektuře, malířství nebo ve filmovém průmyslu.

Vyzkoušej si některé z nich a přemýšlej, jak by se daly využít.

Kolik barev mají středová kolečka? Které je nejsvětlejší?

pomůcka: maska z bílého kartonu s vystřiženými kolečky

Je šedý pásek na pravém konci tmavší než na levém? Proč?

pomůcka: dva proužky tvrdého papíru

Existuje tento trojúhelník?

Vezmi si tužku a jeď po povrchu jedné strany. 

V čem je problém?

pomůcka: tužka
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Jsou strany čtverce prohnuté dovnitř nebo ven?

pomůcka: pravítko

Šachovnice na obrázku je prohnutá. 

Nebo ne?

pomůcka: pravítko 

Kolik má vidlice hrotů?

pomůcka: pruh papíru na zakrytí



EXPERIMENT

Pozorujte dvě vodorovné úsečky. 

Která z nich je delší?

pomůcka: pravítko 

Na obrázku jsou krátké a dlouhé úsečky. Které jsou rovnoběžné?

pomůcka: pravítko
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Co znázorňují tvary na obrázku?

pomůcka: dva proužky černého papíru

Co vidíš jako první na tomto obrázku?

A jako druhé?

Co je znázorněno na obrázku?

A co vidíš, když obrázek 

otočíš o 180°?
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Postav vejce na špičku!
Znáš historku o Kolumbově vejci? Když nikdo nedokázal postavit vejce na špičku, Kolumbus s ním

klepl o stůl, špičku trošku naťukl a vejce stálo. Je to ukázka toho, že i zdánlivě neřešitelné úkoly lze

vyřešit vtipným nápadem. Něco podobného udělal o pár století později i Nikola Tesla, když chtěl

dokázat užitečnost motoru na střídavý proud. 

Nikola Tesla byl technik a geniální vynálezce, mezi jehož nejvýznamnější objevy, dodnes využívané 

v každodenním životě, patří indukční elektromotor na střídavý proud. V tomto směru soutěžil 

s T. A. Edisonem, který dával přednost motorům na proud stejnosměrný. 

Pro demonstraci a vtipnou popularizaci principu motoru na střídavý proud, který využívá točivé

magnetické pole, zkonstruoval Nikola Tesla jednoduchý přístroj. Tento přístroj předvedl v roce 1893

na Světové kolumbovské výstavě (World's Columbian Exposition) v Chicagu v USA.

Svoje demonstrační zařízení sice nazval „Kolumbovo vejce“, ale vžil se pro něj název „Teslovo vejce“.

Aparát se skládá z mělké misky z elektricky nevodivého materiálu, pod níž je umístěn elektromagnetický

obvod napájený vícefázovým proudem. Díky konstrukčnímu uspořádání vznikne točivé magnetické

pole, stejné jako například u třífázového motoru používaného v sekačce na trávu. Položíme–li na dno

misky elektricky vodivé těleso ve tvaru vejce, točivé magnetické pole způsobí jeho rotaci a vejce se

postupně postaví na špičku.

Teslovo vejce vzbudilo na výstavě ohromný zájem. Je však třeba si uvědomit, že nešlo o pouhou

hračku, ale o princip skutečného elektrického motoru, který znamenal přechod ze století páry 

do století elektřiny. Objevy, které Tesla a Edison učinili, byly mocnou hybnou pákou celého průmyslu. 

Teslovo vejce z kolumbovské výstavy v Chicagu v roce 1893



H
R

A
Č
K

A

EXPERIMENT

Před sebou máš model Teslova zařízení. Vlož vejce do horní misky a zkus ho postavit na špičku.

Nezapomeň přístroj zapnout. Zkus vysvětlit, proč se vejce chová právě takto. Proč se postaví právě

na špičku?

Zkus do misky vložit další věci z různých materiálů, třeba mince, plechovku od limonády nebo

dřevěné vejce. Jak se chová dřevěné vejce a proč?

Co je to elektromagnet? Cívka, kterou prochází elektrický proud a která kolem sebe vytváří

magnetické pole. Naše vejce se otáčí působením točivého magnetického pole. Vznik tohoto točivého

pole si můžeš představit jako působení několika elektromagnetů seřazených do kruhu, které se

postupně zapínají a vypínají. Jakoby těmito elektromagnety šla mexická vlna. Tím se docílí toho, 

že se magnetické pole otáčí – a samozřejmě může otáčet nějakým magnetickým předmětem. 

U našeho zařízení je to kovové vejce, v motoru je to rotor. Vtip je v tom, že točivé magnetické pole

lze vyvolat pouze střídavým vícefázovým proudem, stejnosměrný proud to nedokáže. Právě tím Tesla

porazil Edisona – přišel s něčím, co Edisonův miláček, stejnosměrný proud, nesvede.

Jak se liší střídavý a stejnosměrný proud?

Co je to permanentní magnet?

Kdy objevil Kolumbus Ameriku a jak souvisí toto datum s datem konání World Columbian Exposition?

KONTROLNÍ OTÁZKY:?
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Parní automobil
V 19. století se stal nejvýznamnějším zdrojem energie jak v průmyslu, tak dopravě parní stroj.

Dopravě kralovaly vlaky tažené parními lokomotivami, vody brázdily parníky, průmyslové podniky

měly stroje poháněné transmisemi od centrálního parního stroje, na polích se objevily parní pluhy 

a parní mlátičky. 

Za autora prvního funkčního

vozidla s parním pohonem je

pokládán Nicolas Joseph

Cugnot [kyňo]. Jeho parní

automobil, který vyjel na silnice

poprvé v roce 1769, uvezl 

4 pasažéry a dokázal vyvinout

rychlost až 9 km/h.

U nás pokusy s parním automobilem prováděl v Praze Josef Božek (1782–1835).  V roce 1815

předvedl první parou poháněný automobil na našem území. 

Základním nedostatkem parních automobilů byla vysoká hmotnost, náročná obsluha a nízká rychlost.

Před vyjetím bylo nutné nejméně půl hodiny rozehřívat kotel. 

V 19. století se sice parní stroje postupně zlepšovaly a zrychlovaly, ale jejich provozní náročnost 

a těžkopádnost se tím nezměnila. Proto se postupně od automobilů poháněných parou ustupovalo.

Nejdéle se parní pohon udržel u lokomotiv a silničních strojů. Pohon parním strojem se uplatnil

například u parního válce, kde nevadila nízká dosažitelná rychlost a naopak, vysoká hmotnost

celého stroje byla výhodou. 

Vylušti křížovku a dozvíš se, jak se říká devatenáctému století.

železnice, která používala koňskou sílu

vynálezce parního automobilu

český konstruktér paromobilu

silniční stroj, u kterého se využila vysoká hmotnost paromobilu

voda ve skupenství pevném

označení paromobilu značky Škoda

nejběžnější palivo v paromobilech

město, kde u nás proběhlo první předvedení paromobilu

voda ve skupenství plynném

vynález Denise Papina související s párou

živočich žijící v odstavených parních strojích
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Škodovy závody vyráběly v letech 1924 – 1935

nákladní automobil Škoda Sentinel s nosností 

5, 6 nebo 7 tun. Pětitunové automobily měly 

se zásobou vody 800 litrů a 300 kg uhlí

pohotovostní hmotnost 7860 kg. Zásoba vody 

a uhlí  vydržela až na 40 km jízdy při průměrné

rychlosti 15 km/h a maximální 25 km/h.

Mohly Sentinely ve své době konkurovat benzinovým automobilům svými provozními náklady?

Tehdejší nákladní auta spotřebovala na 100 km neuvěřitelných 125 l (tedy asi 100 kg) benzinu. 

V polovině dvacátých let stál benzin asi 3,40 Kč/kg, zatímco metrák uhlí přišel na 30 Kč.

Podle předchozího textu doplň údaje do tabulky a spočítej, jaké byly v té době náklady na ujetí 

100 km Sentinelem a benzíňákem. 

Levnější bylo jezdit

Postupem času spotřeba i cena benzinu klesaly a tak se plně projevily zmíněné nedostatky parních

automobilů. V polovině minulého století parní pohon automobilů definitivně prohrál svůj boj se

spalovacími motory, poháněnými benzinem nebo naftou. 

V dnešní době se ale opět objevují pokusy oživit myšlenku využití páry k pohonu automobilů, protože

je tento pohon ekologicky výhodnější. Experimenty s osobním automobilem poháněným párou

prováděla v 60. letech firma Saab, ale vývoj skončil u prototypu. Nejnověji provádí tyto testy parního

pohonu firma BMW. V jejím Turbosteameru se využívá tepla výfukových plynů k výrobě páry, která

pohání pomocný parní stroj, připojený ke klikovému hřídeli spalovacího motoru. Tímto způsobem 

by bylo možno využít až 80 % energie, která by jinak odešla výfukem a tím snížit spotřebu paliva 

a tedy i množství škodlivých výfukových plynů.

Jaké byly hlavní výhody a nevýhody parních automobilů na konci dvacátých let?

Co je lehčí? Voda nebo benzin?

Co je to prototyp?

spotřeba spotřeba cena pohonné cena pohonné provozní náklady

na 40 km na 100 km látky za metrák látky za 1 kg na 100 km

Sentinel voda: l voda: l

uhlí: kg uhlí: kg uhlí: Kč uhlí: Kč Kč/100 km

Benzínový 

náklaďák benzin: kg benzin: Kč Kč/100 km

TAHÁK: spotřeba na 100 km = (spotřeba na 40 km : 40) x 100; metrák = 100 kg

KONTROLNÍ OTÁZKY:?
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Vytvoř nekonečno!

V roce 1858 přišel německý matematik a astronom August Ferdinand Möbius s objevem zajímavého

tělesa. Jeho vynález, zvaný dnes Möbiova páska, je trojrozměrný objekt, který má jen jednu stranu 

a jednu hranu. Takto napsáno to možná nezní moc zajímavě, ale když nad tím budeš přemýšlet, dojde

ti, že tady něco nehraje. Skvělé je, že nejde o žádný komplikovaný fyzikální přístroj, ale můžeš si

pásku hned vyrobit a prozkoumat.

Vezmi pruh papíru (30 cm x 3 cm) a jeden jeho konec  jednou příčně přetoč (jedna půlotáčka) 

a slep s druhým koncem. Na první pohled máš před sebou trojrozměrný předmět, že? Nyní vezmi

tužku a jeď s ní po straně pásky. Co se stane? Obarvíš „obě stany“ a vrátíš se zpět na začátek, 

aniž by se musel papír otočit. Obyčejný papír má totiž dvě strany – rub a líc. Jenže na Möbiově 

pásce rub a líc neodlišíš!

DALŠÍ POKUSY:

Möbiovu pásku uprostřed rozstřihni. 

Co vznikne? Kolik stran má tento

proužek? 

Zkus si udělat ještě jednu Möbiovu

pásku a tu rozstřihni podélně v jedné

čtvrtině šířky. Vzniknou dva do sebe vpletené proužky, jeden dvakrát delší než původní proužek 

bez vlastností Möbiova proužku, druhý s jeho vlastnostmi. Pokud se bude v rozstříhávání pokračovat,

vzniklé proužky budou propleteny se všemi předcházejícími.

Möbiův pás našel své uplatnění i v technické praxi, třeba jako nekonečná přehrávací magnetofonová

smyčka, která díky svému tvaru má dvojnásobnou délku záznamu.
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Möbiův pás také inspiroval různé umělce. Objevuje se 

samozřejmě i ve sci-fi literatuře, například v povídce 

Arthura C. Clarka „Zeď temnoty“ (The Wall of Darkness) 

a ve výtvarném umění.

Například M. C. Escher vytvořil několik obrazů s touto 

tématikou. Na nejznámějším kráčí po Möbiově pásce 

mravenci. Nemůžou z ní ven, páska je pro ně 

nekonečná. 

Zkus si teď na chvíli představit, že jsi bytost z jiného vesmíru a tento vesmír má jen dva rozměry.

Není to moc lákavé, ale co se dá dělat. A teď si představ, že se v tomto vesmíru octneš na obrovské

Möbiově pásce. Zdánlivě se nic neděje, jsi prostě na pásce. No a co?

Když se ale vydáš zkoumat pásku jedním směrem a půjdeš pořád rovně, dříve nebo později dorazíš

na místo, odkud tvá výprava začala. To poznáš snadno, protože najdeš na zemi tvůj vlastní sáček od

svačiny. (Ten hned seber. Nebudeš přece znečišťovat ještě další vesmíry.)

Jenomže háček je v tom, že se nikdy nedozvíš, že tvá pouť přitom současně vedla i třetím rozměrem,

který přece v tomto novém vesmíru přece neexistuje! Stejně tak je k neuvěření, že v polovině tvé

dlouhé pouti tě od zdánlivě vzdáleného místa dělila jen tloušťka papíru, ze které je pásek vyroben.

Vrať se zpátky na Zem a uvědom si, co nám Möbiova páska naznačuje. Ukazuje totiž, že stejně

nedokonalé může být i naše trojrozměrné vnímání. Když žiješ jen v dvourozměrném vesmíru, chodíš si

po pásce a nevíš, že procházíš i třetím rozměrem. Co když se tohle může dít i v našem světě?

Ocitáme se občas v rozměru čtvrtém, pátém, ... a jenom o tom nevíme? 

Lze si takto snadněji představit i takové jevy, jako jsou například tzv. červí díry – jakési gravitační

„otvory“ zkracující vzdálenosti v jednom vesmíru nebo vedoucí do jiného vesmíru. Na Möbiově pásce

by měl stejné vlastnosti docela obyčejný otvor v papíru.

NÁMĚT NA PŘEMÝŠLENÍ:? >
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Shrnutí tématu hračka
Každý si rád hraje, děti i dospělí. Přitom to, co se nám může zdát jako nezávazné hraní, často 

přináší významné poučení, které se nám hodí při mnoha dalších činnostech, přinejmenším při

zkoušení z fyziky.

Oblíbenou hračkou dětí v bohatších rodinách kdysi bývaly malé parní strojky a také parní autíčka.

Šlo vlastně o zmenšený parní automobil. Víš, jak to s ním bylo? 

První funkční vozidlo s vlastním parním pohonem zhotovil dělostřelecký důstojník francouzské

armády Nicolas Joseph Cugnot [kyňo]. Jeho paromobil vyjel poprvé v roce 1769.  V dalším roce

postavil tento vynálezce vylepšený model, se kterým o další rok později narazil do cihlové zdi, čímž

spáchal první známou automobilovou nehodu. Jeho první

vůz je dodnes uchován a vystaven v pařížském Musée

des arts et métiers (Muzeum řemesel a technických

oborů). 

Český vynálezce Josef Božek předvedl první parou

poháněný automobil na našem území v roce 1815. 

Při opakovaném předvádění v roce 1817, kdy ukazoval 

i parník vlastní konstrukce, mu byla ukradena pokladna

s vybraným vstupným. Zadlužený Božek rozbil svůj 

vůz a zanevřel do konce života na experimenty s parním

strojem. 

Nikola Tesla, významný vynálezce v oboru elektrotechniky, který mimochodem studoval v Praze, 

si také asi rád hrál. Pro propagaci střídavého proudu použil zajímavou hračku, kterou dnes známe

jako Teslovo vejce. Na konci devatenáctého století, kdy elektřina začala nahrazovat páru, se totiž

rozhodovalo, zda je pro praktickou potřebu vhodnější stejnosměrný nebo střídavý proud. Teslovo

vejce demonstruje vznik točivého magnetického pole působením vícefázového střídavého proudu 

(a to je základ všech vícefázových motorů na střídavý proud), což se stejnosměrným proudem prostě

nejde. Svoji „hračku“ vystavil v roce 1893 na světové výstavě v Chicagu, kde vzbudila zaslouženou

pozornost. Napomohla tomu, že střídavý proud vyhrál a že ho používáme i my. 

Co třeba taková Möbiova páska? Myslíš, že je to jenom bezúčelná hříčka? Tak to tedy ne. 

Z takovýchto a podobných hříček se vyvinul celý vědní obor – matematická topologie. Ta se zabývá

vztahy, které nastávají při transformaci jednoho tvaru do druhého, který se může od toho prvního

dokonce i velice lišit. Můžeš si to představit třeba tak, že máš kus plastelíny, ze které lze udělat

množství různých tvarů, ale celý kus je pořád stejně velký. V praxi pracují tímto způsobem například

zlatníci. Začnou s jednoduchou kovovou tyčí nebo s plátkem zlata a na konci procesu vytvoří zlatý

prsten nebo náramek jiného tvaru. Materiál je přitom ohýbán, kroucen, spojován či stříhán a krok 

po kroku je takto vytvářena konečná podoba díla.

Božkův parní vůz z roku 1815
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TECHNICKÁ HRAČKA VE SBÍRKÁCH NTM

Znáš obyčejný bublifuk? Tuto populární hračku poprvé prodávali podomní obchodníci a stánkaři

počátkem 20. století. Ale už vlámští malíři v sedmnáctém století zobrazovali děti vyfukující bubliny 

z hliněných dýmek. 

Během 60. let se bublina stala symbolem míru a harmonie pro hippies, kteří zpopularizovali vyfukování

bublin jako sport. Dodnes je bublifuk jednou z nejprodávanějších hraček.

Ovšem vytváření různých tvarů bublin také není jenom pouhé hraní. Jsou při tom vidět některé

důležité fyzikální jevy. Například, že povrchové napětí nutí povrch kapaliny zaujmout minimální

plochu. Proto se blány, které vytvoříš v našem bublináriu, různě prohýbají, aby jejich plocha byla 

co nejmenší. Některé látky již v malých koncentracích vyvolávají znatelné snížení povrchového napětí.

Takové látky jsou označovány jako povrchově aktivní. Patří k nim i saponáty (správněji se jim říká

tenzidy, protože ovlivňují tenzi – povrchové napětí), které jsou v roztoku, z něhož děláš bubliny. 

Tím, že sníží povrchové napětí, nejenom umožní vytvoření bublin, což je sice hezké, ale jinak k ničemu,

ale především smáčí různé

nečistoty, včetně mastnot, a tak

usnadňují mytí a praní. Obyčejné

mýdlo je také tenzid – proto se 

s ním můžeš umýt i udělat z jeho

roztoku bubliny. Povrchové napětí

způsobuje například i to, že se

některé druhy hmyzu, třeba

vodoměrky, mohou pohybovat 

po vodní hladině. Nebo i to, že

na vodní hladinu můžeš opatrně

položit třeba jehlu nebo lehký

peníz. 

Základ sbírky hraček oddělení designu tvoří pohyblivý dřevěný hrací objekt francouzského sochaře

Pierra Andrese.

Největší část této sbírky tvoří pohyblivé kovové a dřevěné hrací konstrukce designéra Svatopluka

Krále. Ty jsou z větší části určeny duševně či tělesně handicapovaným dětem.

Sbírka mimoto obsahuje např. typickou dětskou stavebnici Merkur nebo dětské nářadí z Dity Tábor. 

Hračky se objevují i v jiných sbírkách. Například ve sbírce techniky v domácnosti se nachází dětské

žehličky, plechové i litinové sporáčky nebo šicí strojky. Nejstarší z nich pocházejí z konce 19. století.

Mezi unikáty patří pokojíček pro panenky z konce 19. století ve stylu „velké prádlo“. 

Pokojíček – nebo spíš prádelnička – ukazuje, jak se tenkrát pralo.


