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Forma zápisníku, do kterého  si studenti mohou ještě vpisovat svoje poznámky a poznámky 

vyučujícího. Formou otázek, lze učivo procvičovat. 

Fluviální procesy v krajině 

 



 

 Fluviální, erozní procesy, co modelují u vodních toků? 

 

 Porovnat podélné a příčné profily u těchto typů vodních toků. 



 

 Uveďte příklad beskydského přímého vodního toku. 

 

 Morávka, pod přehradou je jakým geomorfologickým typem 

vodního toku, vysvětlit? 



 

 Uveďte příklad vodního toku s hydraulickou křivolakostí. 

 

Jaký je rozdíl mezi meandrem a zákrutou? 



 

 Pozor na obrázku nánosový břeh se tvoří od střednice koryta. 

 Nakreslete v příčném řezu vodního koryta směr proudnic u 

nárazového, resp. nánosového břehu. 

 Jaký význam ve fluviální krajině má funkční meandr, 

hydrologické aspekty, ekologické? 

 



 Popište nárazový (lidově „hlubina“) a nánosový břeh 

(lidově“brod“) na obrázku. 

 

 Vysvětlete na příkladu řeky Odry a řeky Dyje, různé typy 

meandrování. 



 

 

 Jaký je rozdíl mezi slepým a mrtvým ramenem? 



 

 Jaká je hydrologická a ekologická funkce říční nivy? 

 

 Všimněte si stavu vody v jarním období vlevo a během sucha 

v létě. 



 

 

 Jaký je rozdíl mezi malou vodní nádrží a tůní? 

 Jaké hydrologické a ekologické funkce splňuje ve fluviální 

krajině tůně? 

 Patří tůně do mokřadů? 



 

 

 Co nám ukazuje obrázek, vysvětlete, hydraulické propojení 

vodních toků a tůní. 



 

 

 V jakém typu reliéfu se projevuje ronová, resp. stržová eroze, 

uveďte konkrétní příklady. 

 Jaká vhodná opatření lze navrhnout  v zemědělské krajině jako 

protierozní opatření? 



 

 

 Co je valounová analýza? 

 Vysvětlit pojem suspenze. 



 Metoda sítování splavenin, do jakého zrna lze sítovat za 

mokra? 

 



 

 Vysvětlit metodiku stanovení zrnitostní frakce sedimentů. 

 



 

 Jaký je podélný i příčný profil bystřin? 

 



 

 



 

 Hrázenkářskými úpravami zanikl fenomén „karpatských 

divočících toků“, vysvětlete. 

 

 



 

 

 

 

 



Chemické zvětrávání minerálů a hornin 

 

 

 

 

 



 

 Podívejte se na složení kontinentální zemské kůry, ukázka 

přirozené depozice (ne antropogenní depozice!)některých 

hojně zastoupených prvků.  

 Uvědomit si geochemické cykly těchto prvků v životním 

prostředí. 

 



 

 Jaká skupina minerálů se nejčastěji vyskytuje v zemské kůře? 

 Můžete některé z těchto prvků označit i jako biogenní? 

 



 

 Co nám ukazuje Bowenovo krystalizační pravidlo vzhledem k 

procesům zvětrávání? 

 Které parametry nám zvětrávací procesy urychlují? 

 



 

 Základním činitelem procesů chemického zvětrávání je voda, 

proč? 

 



 

 



 

 



 

 

 Uveďte příklady krasového reliéfu v České republice. 

 Je vápník biogenním prvkem? 

 Rozpouštěním vápenců  



 

 

 Draselné živce obsahují prvek hliník, draselné živce jsou 

obsaženy např. v žulách. V procesu hydrolýza, v kyselém 

prostředí dochází k imobilizaci hliníku. 

 Je hliník toxickým prvkem? 

 Vysvětlete pojem acidifikace životního prostředí, např. u vod. 



 

 



 

 S kyzovým zvětráváním se setkáváme i na průmyslových 

odvalech (haldách), vysvětlete… 

 Je železo biogenním prvkem? 

 

 



 Srovnejte pyrit a limonit, z hlediska barvy, z hlediska tvaru 

(např. krystalů), z hlediska struktury. 

 Co vám tyto rozdíly ukazují? 

 

 Objasnit jak tyto faktory ovliňují míru a rychlost zvětrávacích 

procesů. 

 Co je výsledným produktem zvětrávacích procesů? 



 

 

 

 Jaký je rozdíl mezi zvětralinou a půdou? 



 

 

Gravitační, svahové procesy v krajině 

 

 



 
 Jsou v našem regionu vhodné podmínky pro gravitační 

procesy? 
 
 

 
 Vyjmenujte základní prvky svahu a procesy které podmiňují. 



 
 V současnosti jaké antropogenní procesy ovlivňují svahové 

pochody, uveďte konkrétní příklad? 
 

 

 
 Uveďte konkrétní příklady regolitů v krajině. 



 
 
 
 

 
 Popište jaké faktory ovlivňují intenzitu svahových procesů. 



 
 U jakých geomorfologických procesů se projevuje pohyb 

creep? 
 Na obrázku je ukázka fyšových hornin, jak ovlivňují gravitační 

procesy? 
 

 
 

 



 

 
 Který obrázek ukazuje hákování vrstev a který tzv. opilý les. 

 

 

 
 Projevy soliflukce souvisí s ronovou erozí. Jaká protierozní 

opatření lze navrhnout? 



 
 
 

 
 Znáte geoportál s mapovým vyjádřením stability svahů? 



 
 Lze tyto sesuvné prvky pozorovat u největšího sesuvu Girová? 
 Co bylo příčinou sesuvu Girová? 

 
 
 

 
 



 
Antropogenní procesy v krajině 

 
Hlavní způsoby působení lidské společností na georeliéf lze klasifikovat 

následovně: 

 
1. Ovlivnění přírodních endogenních geomorfologických pochodů 

- vyvolání antropogenních zemětřesení a vznik následných povrchových tvarů 

- vyvolání antropogenních izostatických pohybů, zejména poklesů povrchu 

2. Ovlivnění přírodních exogenních geomorfologických pochodů 

2.1 Urychlení přírodních exogenních pochodů, a to zejména: 

- zvětrávání 

- svahových pochodů 

- fluviálních erozních a akumulačních pochodů, zejména odnosu půdy 

- kryogenních pochodů, zejména termokrasových 

- eolických pochodů 

- marinních a lakustrinních pochodů 

2.2 Zpomalení přírodních exogenních pochodů, a to zejména - svahových pochodů 

- fluviálních, marinních a lakustrinních pochodů 

- eolických pochodů 

3. Vyvolání antropogenních technogenních pochodů 

3.1 Antropogenní zvětráváni 

3.2 Antropogenní degradace 

- snižování. zarovnávání 

- prosedání 

- vyhlubování 

3.3 Antropogenní agradace 

3.4 Antropogenní transport 

Antropogenní geomorfologické pochody se vyznačují těmito rysy: 

a) vznikají činností člověka, 

b) jsou výsledkem cílevědomého působení společnosti, i když v nich existují určité prvky 

náhodnosti, 

c) jsou ve velké míře řízené člověkem, 

d) svým rázem a směrem nemusí odpovídat přírodním podmínkám krajiny, příkladem může 

být vznik seizmotektonických tvarů podzemním atomovým výbuchem v naprosto seizmickém 

území štítu nebo platformy, 

e) vznikají výběrově v závislosti na typu lidské činnosti, 

f) mezi činiteli, kteří formují tyto pochody, je rozhodující činnost společnosti. 

Antropogenní pochody probíhají často rychleji než přírodní geomorfologické pochody a s 

větší intenzitou. 

Antropogenní (technogenní) pochody v kulturní krajině dělíme na antropogenní zvětrávání, 

degradaci, agradaci a transport. 

Antropogenní zvětrávání 

Antropogenním zvětráváním označujeme umělé rozvolnění hornin a zemin a jejich 

přizpůsobení potřebám lidské společnosti. Lidská společnost v současné době každoročně 

rozvolňuje obrovská množství hornin a zemin a vytváří antropogenní zvětralinové kůry. 

Při těžbě se rozrušuje přírodní struktura hornin a zemin a dochází k jejich drobení, třídění 



a ke změně složení. V důsledku přemísťování materiálů se vytváří antropogenní zvětralinová 

kůra. Tím se podstatně mění geodynamická, geochemická, geotermická a gravitační situace. 

Probíhají velké změny chemicko-minerálních, granulometrických a fyzikálně mechanických 

vlastností hornin a zemin, především ve směru jejich rozvolnění. Jen zřídka nacházíme v 

antropogenních zvětralinových kůrách druhotně zpevněné materiály. 

Zvláštním typem antropogenních zvětrávání jsou antroposoly. Např. půda vytvářená či 

vytvořená z člověkem nakupených substrátů získaných při těžební a stavební činnosti. 

Charakter půd je dán jednak vlastnostmi původního materiálu, jednak antropogenním 

vrstvením či mísením materiálu, dále pak usměrněním procesu pedogeneze po rekultivacích, 

sledujících úpravy půdních vlastností pro zemědělské, lesnické, rekreační využití. Pouhé 

navrstvení materiálů vytváří pouze antropické substráty. Specifické podmínky se mohou 

vytvářet po rekultivaci skládek odpadů. 

Antropogenní zvětrávání sahá rovněž do větších hloubek než přírodní pochod. 

Antropogenní degradace a agradace 

V souvislosti s hospodářskou činností společnosti, např. s výstavbou závodů, sídel, letišť ap., 

dochází k zarovnání reliéfu, a to jednak antropogenním odnosem, jednak antropogenní 

agradací (např. vyrovnáváním terénu navážkami).  

V souvislosti s hospodářskou činností společnosti, např. s výstavbou závodů, sídel, letišť ap., 

dochází k zarovnání reliéfu, a to jednak antropogenním odnosem, jednak antropogenní 

agradací (např. vyrovnáváním terénu navážkami). Většina antropogenní agradace a degradace 

probíhá dnes pomocí techniky. 

Antropogenní transport 

Dochází k narušení geochemických cyklů v přírodě. 

 

Příklady antropogenních tvarů 

Průmyslový odval z hornické činnosti (Halda) 

Termín  průmyslový odval má v literatuře  mnoho speciálních významů. Nahromadění 

materiálu vzniklého při hlubinné těžbě uhlí je odval z hornické činnosti. Produkty hornické 

činnosti jsou ukládány do vyhrazených prostor odkališť, odvalů nebo jsou v případě vhodných 

vlastností využívány jako sanační materiál (nepoužitelný materiál který zůstává například po 

těžbě, ražení apod.) při vyplňování prostor odvalů, propadlin apod. 

Hlubinná těžba uhlí 

Tento způsob nevyvolává tak rozsáhlé přemisťování materiálu jako těžba povrchová. Avšak i 

při hlubinné těžbě vznikají odvaly tvořené hlušinou vyvezenou z dolů a odpady z úpraven 

uhlí. Na jednu tunu vytěženého černého uhlí připadá 0,4 – 0,7 tuny těchto odpadů. Materiál 

z odvalů bývá používán k zaplnění vytěžených podzemních prostor. S hlušinou se na odvaly 

dostávají kromě určitého množství uhlí také různé uhelné příměsi, které ve vzduchu podléhají 

rychlé oxidaci a bývají příčinnou samovznícení. Hoření odvalů samozřejmě způsobuje 

znečištění ovzduší. Hoření zabráníme tak, že na ni navrstvíme jíl, který zabrání přístupu 

vzduchu. Hlubinná těžba je provázena deformacemi zemského povrchu, tj. pokles 

poddolovaných území. Tyto terénní poklesy se nazývají pinky. Jejich příčinnou jsou otřesy při 

trhacích pracích v podzemí a pozdější sesedávání nadložních vrstev do vyrubaných prostor. 

Poklesy vedou až k úplné destrukci původního reliéfu krajiny, povrchové vodní sítě a režimu 



podzemních vod. Dochází k trvalému zaplavení nejnižších partií pokleslých lokalit a vzniku 

bezodtokových území. S poklesávajícím terénem klesají železniční tratě, vozovky, mosty, 

inženýrské sítě a ohroženy jsou budovy i celé obce. Trvalé zamokření způsobuje degradaci 

zemědělských půd, zejména v důsledku snížení jejich pórovitosti a provzdušněnosti.  

 

 

Výsypka 

Výsypka je místo, kam se ukládá jalovina tj.hornina neobsahující užitkovou složku 

z povrchové těžby uhlí. Problémem na velké výsypce je voda. Nasypaná hromada hlušiny má 

mnoho porů , kterými voda proniká a urychluje zvětrávání. Postupně se však vše slehne a 

utěsní. Ve sníženinách se objeví kaluže a jezírka, vznikají občasné i trvalé potůčky. 

Povrchová těžba uhlí  

Přechod od hlubinné k povrchové (lomové) těžbě hnědého uhlí měl od počátku negativní vliv 

na krajinu a životní prostředí. Projevil se velkým záborem půd a rušením sídel, vznikem 

vytěžených lomových prostor nebývalé rozlohy, navršením výsypek, narušením povrchové 

vodní sítě a poklesem hladiny podzemní vody, rozvojem průmyslu  navazujícího na těžbu, 

komplexním znečišťováním prostředí a znehodnocením zemědělské a lesnické produkce a 

hygienické a estetické hodnoty krajiny ve velkém rozsahu. V postižené krajině dominují 

umělé formy reliéfu. Severočeská a sokolovská hnědouhelná pánev patří mezi největší 

v Evropě. Povrchová těžba je náročná na zábory zemědělské a lesnické půdy. Často je však 

třeba odstranit i část staveb, přeložit komunikace (žel.tratě, silnice), koryta řek, kanalizaci a 

různé potrubí, vypustit a zrušit vodní nádrže. Příprava těžby i těžba samotná jsou zdrojem 

velké prašnosti a hluku. Při postupu těžby od středu k obvodu uhelné pánve se těží uhlí méně 

a méně výhřevné a se stoupajícím obsahem síry popelovin a dalších škodlivých a nežádoucích 

příměsí.  



Sejpy - v povodí Otavy na Sušicku zvané též „hrůbata“ - jsou zbytky po rýžování čistých 

kovů na druhotných nalezištích (zlato, cín, stříbro). Sejpy tvoří sejpové pahorky, což jsou 

nejčastěji kuželovité pahorky s relativní výškou 1 - 2 m, výjimečně kolem 5 m. Mezi nimi 

vznikly deprese, umělé prohlubně vzniklé vybíráním nánosů, dokud se nenarazilo na 

zlatonosnou vrstvu.Jsou vytvořeny hlavně v údolních nivách, řidčeji na fluviálních terasách a 

aluviálních náplavech tvořených štěrkopísky až písky.Při strojovém rýžování (např. dragami) 

vznikly řady rovnoběžných valů, která často vytvářejí rozlehlá sejpová pole. 

Nejstarší sejpy pocházejí z keltského období, nejmladší vznikaly ve 12.-14. století.  

Od Kvild až po Kašperské Hory (Bergreichenstein) se už od středověku rýžovalo zlato z písku 

řeky Otavy (Wottawa) a jejích přítoků.Dodnes jsou na březích patrné sejpy s vytěženou 

hlušinou. (V Modlešovicích jich jsou stovky) V r. 1895 byla celková plocha historických 

rýžovišť odhadována na 75 km2. V současné době jsou sejpová pole prohlašována za 

technické památky a archeologická naleziště. 
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