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Váza ano – kytky ne?
Vložil/a Pavel Kábrt, Út, 01/11/2011 - 16:16

Ke vzniku meandrů
Napsal uživatel V.Dostál (neověřeno) dne Čt, 01/13/2011 - 13:02.
Censurion dne Čt, 01/13/2011 - 09:01. (Hostovi)
"Nechceš mi radši už konečně říci něco k tomu Grand canyonu? "
Toto k původní otázce (zda váza byla vytvořena inteligentném tvůrcem a kytka v ní nikoli)
vůbec nepatří. Vyskytlo se to i v jiných diskuzích.
Nejprve zmíním obvyklý výklad vzniku meandrů u potoků a řek. Ten spočívá v pomalé erozi:
V místech kde je náhodně měkká půda se vytvoří zákrut . Tok vody je odchýlen a tak začne
podemílat opačný břeh a vytvářet zákrut opačným směrem, atd. Zákruty či meandry se pak
vlivem tzv. Coriolisovy síly čím dál více zvětšují, přičemž spolupůsobí jarní tání nebo
občasné průtrže mračen. Koryto řeky se čím dál více zařezává a prohlubuje. Když už je
nějaký meadr téměř uzavřený, krátká hráz mezi opačnými konci se při nějakém přívalu
protrhne a řeka proudí zkratkou, bývalý meadr se stává slepým ramenem nebo bažinou.
Celý tento děj má trvat několik miliónů let.
Teď popíšu svou zkušenost, to co jsem viděl na vlastní oči. V roce 1997 byly na Moravě
obrovské záplavy. Po třech dnech a dvou mezilehlých nocích mírného ale soustavného
(neustávajícího) deště se malé potůčky a počáteční tok řeky Moravy (rovněž malý potůček)
změnily na prudké a mohutné zálavové řeky s mnohonásobně větším průtokem vody než
obvykle. Poněvadž na horách jsou velké spády, měly tyto přívalové vody katastrofální
důsledky. Např. v Hanušovicích odnesla voda mnohatunový betonový blok (tvořící nájezd k
železničnímu mostu) o rozměrech 5m x 2m x 3m. Železniční trať ze Zábřeha do Branné byla
zcela zničena: Kousky tratě včetně náspů končily náhle - jako by je někdo uřízl obrovskou
pilou, kusy kolejí i s náspem byly kamsi nenávratně odneseny a rozdrobeny na malé
kousíčky. Silnice mezi Hanušovicemi a Brannou (vedoucí dále na Ramzovou) místy vůbec
neexistovala: Regulace řeky Branná byla zlikvidována, narovnaný tok se změnil ve velké
meadry, které se místy zařezaly do zmíněné silnice (vedoucí vedle řeky Branná) tak, že ze
silnice zbylo sotva půl metru. I když předtím (a po opravách odnes) byla silnice široká 8 m a
vedkle ní ještě 3m pruh země s kamenným břehem. Na druhé straně oné silnice byl a je
strmý svah, většinou zalesněný. Jinak řečeno, údolí je úzké - tak jak tomu v horách bývá.
Přívaly vod vznikly po třídenním souvislém mírném dešti!Stručně popisované změny se
udály během několika hodin! Na končící řádění vod jsem se díval, hrozivé následky jsem
viděl: Spolu se mnou to vidělo spousty lidí, někteří si to dokonce filmovali. Opravy silnic a
železniční tratě potom trvaly následující dva roky!
Při největších záplavách jsem cestoval svým autem z Olomouce do Vikantic (poblíž Branné).
Cesta mi místo obvyklé hodiny a půl trvala tři dny. Musel jsem dvě noci přespat v
Šumperku. Když potom vody opadly, mohl jsem jet přes most na konci Hanušovic, po němž
ještě přetékala Morava deseti centimetry (ačkoli normálně teče 2 m po ním). Pak jsem jel
obvyklou silničkou. Jenže jiná spojka dál (tj. na Ramzovou a pak do Jeseníku) prostě nebyla!
Silnička je úzká a tak policisté regulovali povoz: půl hodiny jedním směrem, půl hodiny
opačným směrem. Musel jsem zastavit na jedné odbočce, poněvadž zrovna polocisté
pouštěli provoz proti mně. Za mnou zastavil jiný řidič. Vůbec jsme se neznali. Řekl mi, že
dosud nevěřil biblické zprávě o potopě, ale teď když viděl tu hrůzu, co napáchala voda
během několika hodin, po jenom třech dnech soustavného deště, tak že si dovede snadno
představit, co to muselo být za daleko větší katastrofu po čtyřiceti dnech a nocích
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soustavného deště.
Právě vrcholí obrovské záplavy v Austrálii. Každý se může podívat na Internet a promítnout
si, jak obrovské území je zasaženo velkými záplavami a co všechno způsobily. Je to otřesný
pohled. A teď si představme, že neexistují moderní přepravní prostředky jako vrtulníky!
Kolik lidí by zahynulo! Dále může každý po skončení záplav uvidět obrovské škody: Celé
domy budou pryč, řeky budou tvořit velké meandry, vzniknou nové bažiny, atd.
Ti, kteří pořád ještě nevěří, budou asi muset zažít něco podobného na vlastní "kůži". Potom
uvěří. Jenom jetli nezahynou. Ale Pán Bůh nás před podobnými ksatastrofami ochraňuj!
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