
GEOLOGIE PRO ZVÍDAVÉ 2

 

/

 

POKUSY52

POKUSY

Mohutná řeka v malém korytě
Téma: Povrchové vody

Vytvořte model říčního systému

vodavodakrabice

písek

štěrk

valouny

igelit nebo 
igelitová taška

 Připravte plastovou nádobu čtvercového 
průřezu nebo krabici pokrytou plastovou fólií. 

 Do poloviny ji vyplňte vypraným pískem 
a přidejte několik valounů. 

 Nádobu mírně nakloňte a do písku 
vyryjte odshora dolů rovnou rýhu. 
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písek

štěrk

valouny

voda

 Zeptejte se žáků:
1  Co se stane, když budeme pomalu nalévat 
vodu na písek u horního okraje koryta?
2  Co se začne pohybovat dříve – písek, nebo 
valouny? Vysvětlete proč.
3  Když se na povrch nalije větší množství vody, 
tak se koryto prohloubí, nebo se zaplní pískem?
4  Co se stane, když budeme vodu nalévat 
rychleji?
5  Kde se usadí písek a valouny, až se přestanou 
pohybovat?
6  Jak se zrna písku a valouny budou pohybovat?
Odpovědi najdete na dalších stránkách.

 Žáků, kteří pozorně sledují, jak naléváte 
vodu na písek z nádoby, nebo hadicí 
z vodovodního kohoutku, se zeptejte, zda byly 
jejich předpovědi správné. Také se jich zeptejte, 
jestli zahlédli, jak se písek a valouny pohybují – 
kloužou, poskakují, nebo se kutálejí po písčitém 
podkladu?  Pokračujte v pozorování, jak se korýtko plní sedimentem a vytváří složitý systém rozvětvených stružek. 

Pokud dole v korýtku vznikne loužička, sledujte, jak se v ní může vytvořit malá delta. Často se zrna tvořená 
materiálem o větší specifi cké hmotnosti shromažďují v místech slabšího proudu. Takto v náplavech vznikají 
tzv. rozsypy, což je nahromadění minerálů s větší hustotou, např. zlata. Napodobíme to tak, že do písku 
přidáme úlomky s větší hustotou, např. železné piliny nebo drcený pyrit, a pozorujeme, kde se usadí.
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POMŮCKY VÝUKOVÝ ZÁMĚR

 mělká plastová krabice nebo krabice z tvrdého 
papíru pokrytá plastovou fólií, kus okapové roury

 vypraný písek v takovém množství, aby vyplnil 
polovinu koryta

 malé množství štěrku 
 voda, buď z vodovodního kohoutku či z hadice, 
nebo z nádoby

 v místnosti nádoba na zachycení vody 
a vyplavovaného písku, aby se neucpal odpad

Žáci dovedou:
 popsat, jak proudící voda může současně erodovat, dopravovat a ukládat nezpevněné sedimenty o různé 
velikosti zrna,

 vysvětlit, že obecně je energeticky náročnější pohybovat většími částicemi než menšími;
 popsat, jak se malé stružky vyplňují sedimentem a mění ve výplavový kužel a jak se vytváří malá delta;
 vysvětlit, proč se minerály s největší hustotou usadí první, kdykoliv se proud vody zpomalí;
 použít tento pokus v malém měřítku k porozumění pochodům ve skutečných řekách, jako je třeba Labe, Vltava 
či Berounka, zvlášť v případě povodní.

7–18 let, 20 minut

VĚK  A ČAS 

SOUVISLOSTI
Pokus může být součástí vyučovací hodiny o mechanismu pohybu sedimentů, o chování skutečných řek i o tom, 
jak mohou ovlivnit život lidí. Může být rovněž použit k vysvětlení vzniku ložisek ekonomicky cenných minerálních 
surovin, např. zlata, diamantů nebo cínu.
Zkoumání transportu sedimentů je konstrukční aktivitou. Jelikož naše pokusy poskytují obecný pohled 
na mechanismus eroze, transportu a sedimentace, v přírodě může docházet za proměnlivých podmínek k různým 
kombinacím mechanismu takových pochodů.
1  Pokud je písek suchý, voda se vsákne. Po povrchu poteče, jen když je písek nasycen vodou. Když hustý déšť 
dopadne na suchý povrch, zpočátku to nebezpečné není, ale po dlouhotrvajícím lijáku může dojít k povodni.  
2  Obvykle se jako první bude pohybovat písek, protože je lehčí než valouny.
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Další pokusy si můžete stáhnout na portále o neživé přírodě Svět geologie:

http://www.geology.cz/svet-geologie/pokusy
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SOUVISLOSTI SHRNUTÍ
3  Hodně záleží na tom, kolik vody a kam se přesně lije. Obvykle bychom mohli očekávat, že se stružka prohloubí, 
protože písek je odplavován. Písek se však může sesouvat ze stran do korýtka a vyplnit ho. Když dolijeme rychle vodu, 
vytvoří se nové korýtko a nový systém stružek. Ve spodní části korýtka unášecí síla proudu vody klesá a sedimenty se 
usazují.
4  Eroze sedimentů se urychlí. Větší částice se dostanou do pohybu poté, když jsou odnesena zrna písku pod nimi.
5  Některé valouny se mohou usadit ve vyšších částech korýtka, ale většinu proud odnese do spodních částí. 
Pokud bude voda z koryta volně odtékat, písek se buď zcela odplaví, nebo usadí jako výplavový kužel. Pokud 
koryto na dolním konci uzavřeme, voda se bude hromadit a písek v ní vytvoří malou deltu, jak znázorňuje obrázek. 
6  Zrna písku se pohybují skluzem po dně nebo rotací. Také se pohybují „skokem“ a nárazem uvádějí do pohybu další 
zrna. To však v měřítku našeho pokusu těžko zpozorujeme. Část písku může být přenášena na malou vzdálenost 
v suspenzi, je-li proud vody dostatečně rychlý. Větší částice jako valouny se většinou začnou kutálet, když proud odplaví 
zrna pod nimi, jejich oporu. Jakmile se valouny dostanou do pohybu, setrvačností se mohou pohybovat na krátkou 
vzdálenost.

 Erozi, transport a ukládání ovlivňují různé úrovně 
energie.

 Větší množství vody způsobí odnos větších částic 
a delší transport. Zvýšení objemu o 10 % zvýší 
celkovou energii též o 10 %.

 Větší spád koryta zvýší rychlost vodního proudu. 
Erodovány a transportovány budou větší částice než 
při původním sklonu. Pokud se rychlost vodního 
proudu zvýší o 10 %, celková energie se zvýší o 21 %.

 Když se množství vody a její rychlost sníží, částice 
se usazují.

 Při tomto pokusu se přirozeným způsobem vytváří 
systém malých stružek, který odpovídá skutečnému 
systému větvení u velkých říčních systémů.

NAVAZUJÍCÍ AKTIVITY

 Nakloňte nádobu víc a zkoumejte rozdíly ve srovnání s prvním pokusem.
 Prozkoumejte zprávy o povodních nebo ztrátách půdy vodní erozí. Jejich zdrojem mohou být místní zprávy, sdělovací prostředky nebo internet. Je např. zaznamenáno, že 
když se řeky Ganga a Brahmaputra rozvodní, odplaví své břehy až do vzdálenosti 500 m od původního koryta a vesničané musejí stěhovat své příbytky do vyšších poloh.
 Vyzkoušejte další pokusy Earthlearningidea na podobná témata, např. Proč se půda odplavila?, Písečné čeřiny a umývadlo, Písečné čeřiny v nádrži. 


