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5. úloha: Mřížka 
I. Zadání 
 

 

 A plastic grid covers the open end of a cylindrical vessel containing water. The grid is 

covered and the vessel is turned upside down. What is the maximal size of holes in the 

grid so that water does not flow out when the cover is removed? 

 

II. Úvod 
Při čtení zadání této úlohy jsem si vzpomněl na známý kouzelnický trik, kdy se sklenička 

naplněná vodou otočí hrdlem dolů a voda nevyteče. Hrdlo vypadá, že je nezakryté, nicméně 

je dovnitř umístěna slabá mřížka. A to je náš případ. Máme za úkol fyzikálně vysvětlit co 

stojí za kouzelníkovým trikem. 

 

 

 

Předtím než jsme se pustili do řešení, museli jsme si vyzkoušet, jestli i my jsme schopni 

napodobit kouzelníka. Zkoušeli jsme tedy použít klasické obinadlo, které mělo být ve funkci 

mřížky, průhlednou sklenici. Při otočení voda skutečně nevytekla. Pustili jsme se tedy 

nejdříve do teoretického ataku problému. 

 

 

 

III. Teorie 
 

Víme, že atmosférický tlak dokáže udržet 10 metrový vodní sloupec. Jak je tedy možné, že 

nedokáže udržet skleničku vody? Bude to způsobeno nestabilitou hladiny vody, která se dá 

teoreticky vypočítat. 

 

 

Na vodu působí tíhová síla Fg, aby se udržela v sklenici musí existovat síla, která působí proti 

Fg. Bude to Fa (atmosférická tlaková síla) a povrchové napětí alfa.  

 

 

Dá se předpokládat, že Fg = Fa + Fn 

 

 

Při dokonale stabilní hladině vody, by Fa v s přehledem udrželo vodu. Avšak reálná situace 

je, že při otočení sklenice vznikají vlny => nestabilita. Voda vyteče, projde-li vlna hrdlem 

sklenice.  
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Protože na vodu působí směrem dolů Fg bude zrychlení g. 

 

Z rozměrové analýzy lze odvodit vztah w
2
 = gq, kde (q je vlnový vektor) 

 
V tomto případě je voda dole (těžší těleso) a vzduch nahoře(lehčí těleso) 

Když otočíme sklenici bude w2 = - gq a zároveň musíme uvažovat kapilaritu čili 

připočteme σ/ρ .x .q3 

 

 

Nestabilita vzniká, je-li w2 < 0 

 

k vlnový vektor  

 
Dospěli jsme k teoretické velikosti hrdla, kdy už vlna která vzniká otočením skleničky, 

projde. A to je vlnová délka/2 =  0,9 – 1,1 mm 

 
V této fázi jsme vypočítali chování pro jeden otvor. Náš úkol je vyšetřit, kdy těch otvorů je 

více. Dá se předpokládat, že chování bude víceméně stejné jako pro jeden otvor. Ověřit si to 

budeme muset experimentem. 

 

IV. Experimenty 
 

Naše experimenty jsme prováděli se 4 různými vodními sloupci. 11 cm, 20 cm, 4 

cm, a 25 cm. Zjistili jsme, že velikost vodního sloupce nemá efekt na velikost 

otvorů mřížky.   
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Postupně jsme zvětšovali otvory pomocí špendlíku. A došli jsme k velikosti 

otvorů 0,99 cm, kdy už mřížka nebyla schopna udržet vodu. resp vlna prošla 

otvorem a okolní vzduch se dostal do skleničky. Pro mřížku s více otvory platí 

stejná fyzika jako pro jeden otvor. 

 

 

VI. Závěr  
 

Celý tento problém závisí na stabilitě vodní hladiny. Bylo třeba zajistit dokonale 

rovnou hladinu, bez fluktuace. Nesmí se tam dostat žádná vzduch, vznikla by 

nestabilita. Myslel jsem si, že voda nevyteče, protože vznikají na otvorech mřížky 

blány jako u motýlích křídel. Tenké blány, vytvořené povrchovým napětím vody 

a adhezí. Takže de facto by se sama voda stala pevným krytem. Nicméně tato 

hypotéza by neplatila ve vakuu. To znamená, že hlavní silou, která drží vodu, je 

atmosférický tlak. 

 


