
Vnější geologický děj

Tekoucí voda



tekoucí řeka - činitel

 Podílí se na  modelování krajiny

 Vymílá hluboká údolí

 Přenáší velké množství zvětralého 

materiálu 

 rychlost eroze a sedimentace závisí na 

sklonu dna řeky, geologickém podloží a 

množství vody



Tok řeky můžeme rozdělit do tří 

částí:

 horní tok, s převahou eroze, charakteristické je 
říční údolí ve tvaru "V" s minimem usazenin

 střední tok, kde se projevuje eroze i
sedimentace, významným podílem usazenin. 
Koryto toku má tvar písmena "U".

 dolní tok s převahou sedimentace – údolí je 
velice ploché, díky masivní sedimentaci vznikají 
rozsáhlé říční nivy.



Obr.1

kaňon řeky Colorado

1600 m
225 mil let

1,7 miliardy let

http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Grand_Canyon_cloud.jpg
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Obr.2  kaňon řeky Verdon- Francie

úzká, hluboce zaříznutá údolí 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Verdon-cliff-eperon-Sublime-vude-Trescaire.jpg
http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Verdon-cliff-eperon-Sublime-vude-Trescaire.jpg


Horní tok řeky

 Řeky pramení  v horských oblastech

 Velká erozní činnost

 Obrušování kamenů a vymílání dna

 Koryto balvanité

 Dno chudé na rostlinstvo



Horní tok řeky-
Peřeje na řece Kyrdynka v Rusku

Peřeje Green Wall na řece Illionis v USA

Obr.3                        Obr.4 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Kyrdynga.jpg
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http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Green_wall.JPG
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Obr.5 řeka Vydra - Šumava

//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/70/River_Vydra.JPG
//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/70/River_Vydra.JPG


Obr.6 Mumlavské vodopády -

Krkonoše – 12 m

//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/19/Mumlavsky_vodopad.jpg
//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/19/Mumlavsky_vodopad.jpg


Střední tok řeky

 Proud řeky se zpomalí

 Úlomky hornin se začínají usazovat-

údolní niva

 Řeka se klikatí- meandry



Obr.7: Střední tok řeky

//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/0/03/Grand_Tetons11.jpg
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Obr. 8:  Meandry řeky Orlice

//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/c/c8/Hradec_Kr%C3%A1lov%C3%A9_od_soutoku.JPG
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Dolní tok řeky:

 Usazovací činnost 

 Nivy-úrodná půda

 Delty

 Slepá ramena



Obr.9                          Obr.10      

delta Dunaje              delta - ústí Gangy     

do Bengálského zálivu

http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Delta_Dunarii_500.jpg
http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Delta_Dunarii_500.jpg
http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Gangesdelta_klein.jpg
http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Gangesdelta_klein.jpg


Obr.11:  Údolní nivy

//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/2/2f/Meander-Cuckmere_River-MT.JPG
//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/2/2f/Meander-Cuckmere_River-MT.JPG


Regulace vodních toků:

 Jezy

 Přehrady- zdroj pitné vody, 

hydroelektrárny

 Zmírnění nebezpečí záplav

 Negativní dopady- snížení biodiverzity



Obr.12:  Regulovaný potok
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Obr.13: Vodní nádrž Kamýk

//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/3/38/KamykNadVltavou-2007-06-11-Prehrada.JPG
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