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Hrady z písku a sesuvy
Proč se hrady řítí a svahy sesouvají

voda+

+

Téma: Přírodní rizika

 Zeptejte se žáků, jestli už 
někdy na pískovišti nebo na pláži 
stavěli hrady z písku. Jak strmé 
mohly být stěny hradu, aby se 
jim nesesunuly? Mohly být 
strmější, když byl písek vlhký? 
Takové otázky se už netýkají jen 
pískoviště a pláže. V reálném 
životě totiž jde o přírodní 
katastrofu, protože mnoho 
lidských životů bylo ztraceno, 
když se suť nebo písek sesunuly 
z nestabilního svahu.
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 Požádejte žáky, aby:
 položili nádobu naležato na stůl a zakouleli s ní tak, aby se písek rozprostřel rovnoměrně;
 nastavili nádobu tak, aby povrch písku byl vodorovně;
 pohnuli nádobou tak, aby se písek začal sesouvat;
 úhloměrem změřili úhel mezi svahem a horizontální rovinou;
 opakovali tento postup pětkrát nebo šestkrát; pak vypočítali průměrnou hodnotu a zjistili tak největší úhel sklonu svahu suchého písku, pokud je ještě svah stabilní;
 posoudili, jak se budou chovat jiné materiály, třeba hrubý písek nebo štěrk, a zopakovali s nimi stejný pokus. 

 Zeptejte se žáků, jak se bude chovat písek, když ho navlhčíme. Ať to sami vyzkoušejí s původním pískem, který mají v nádobě. Splní se jejich předpověď?

 Ke změření úhlu přirozeného sklonu suchého písku použijeme úhloměr, nejlépe s pohyblivým 
ramenem a devadesátistupňovou škálou (viz obrázek).

 Vyzvěte žáky, aby tímto způsobem stanovili úhel 
přirozeného sklonu svahu hromady suchého písku.

 Dejte jim skleněnou nebo plastovou nádobu, 
naplněnou do poloviny suchým pískem. 
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 plastová nebo skleněná nádoba 
se šroubovacím víkem

 suchý písek
 další sypký materiál, třeba jiný písek s odlišnou 
velikostí zrna, štěrk, třeba i nějaká potravina, 
čočka, rýže, hrách apod.

 úhloměr
 voda

11–18 let 30 minut, pokud vyzkoušíte různé varianty pokusu

Žáci dovedou:
 přesně změřit úhel přirozeného sklonu i za neobvyklých podmínek;
 opakovat stejná měření a vypočítat průměrnou hodnotu;
 zvětšovat úhel sklonu a pozorovat, jak se materiál chová;
 předpovídat vliv různých podmínek na chování materiálu;
 vysvětlit, proč se svah sesouvá a jaké to může mít katastrofální následky.
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SOUVISLOSTI

NAVAZUJÍCÍ AKTIVITY

SHRNUTÍ

Další pokusy si můžete stáhnout na portále o neživé přírodě Svět geologie:

http://www.geology.cz/svet-geologie/pokusy
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Tato činnost může souviset s výukou o mechanismu pohybu sedimentů. Zabývá se i porušováním stability svahů, 
tvořených zvětralinami a sutí. Upozorní také žáky na rizika osidlování území s nestabilními svahy a na nebezpečí 
her v různých nezabezpečených a opuštěných výkopech.

Žáci mohou opakovat pokus několikrát, ale doporučujeme, aby dolili nádobu s pískem vodou. Pak mohou 
pozorovat, jaký je rozdíl úhlu sklonu materiálu pod vodou a na suchu. Někteří si uvědomí, že pokud se v přírodě 
dá pod vodou do pohybu velký objem materiálu, může to vyvolat smrtící vlny cunami. Známe příklady 
z historie. Je pravděpodobné, že před 8000 lety došlo na pobřeží Norska k obrovskému sesuvu, známému pod 
názvem sesuv Storegga. Ten vyvolal cunami, jež zaplavila pobřeží zemí kolem Severního moře.
Vyzkoušejte další aktivity v rámci Earthlearningidea, které se věnují příbuzným tématům, např. „Pozorování 
sesuvu oknem“ nebo „Nebezpečí protržení hrází“.

Stabilita svahu a jeho úhel, pod kterým se sypký 
materiál ještě nedá do pohybu, závisí na několika 
faktorech. Jsou to:

 pevnost vazby mezi jednotlivými součástmi – 
úhel svahu, při kterém se materiál dá do pohybu, 
je menší u nezpevněného materiálu s volnou 
vazbou mezi zrny;

 tvar zrn – kulatá a zaoblená zrna materiálu 
umožňují snadnější pohyb ze svahu, proto je 
u takových materiálů úhel menší; 

 hladkost povrchu zrn – materiál s hladkým 
povrchem zrn se dá do pohybu snáze, protože 
zrna po sobě kloužou;

 vlhkost materiálu – voda v menším množství 
zvyšuje vazbu mezi zrny, proto je úhel sklonu svahu 
větší. Avšak větší množství vody tření mezi zrny sníží 
a k pohybu dojde při menším sklonu svahu.

Rozdíly mezi úhlem sklonu svahu u suchého 
a vlhkého materiálu jsou kupodivu poměrně malé. 
Udává se, že průměrný úhel sklonu svahu, při kterém 
se materiál dá do pohybu, je 34°.
Pokud se dá do pohybu hrubá suť, pak pohybová 
energie zanese nejdál ty největší úlomky. 


