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Transportní d je v atmosfé e jsou pro žáky ur it  zajímavým tématem. Na úrovni 
základní a st ední školy však nelze tyto problémy ešit komplexn , nebo  žáci nemají 
pot ebný matematický aparát. M žeme však v dostate ném p iblížení tyto d je vy-
sv tlit a simulovat pomocí velice jednoduchých experiment . Jako p íklad jsem si 
vybrala Golfský proud a vznik mo ské brízy.  
Klí ová slova: proud ní kapalin, proud ní vzduchu, bríza, granule 

Golfský proud 

Golfský proud je jeden z nejznám jších mo ských proud  a v souvislosti s problémy 
globálního oteplování také hodn  diskutovaný. Proud má zásadní vliv na klima 
v Evrop . Než budeme realizovat experiment, je t eba, aby se žáci seznámili se zá-
kladními aspekty vzniku lokálního a rozsáhlého konvektivního proud ní a jeho me-
chanismem. Pod ledem v polárních oblastech se nachází studená slaná voda, mající 
relativn  vysokou hustotu, která klesá sm rem ke dnu. Na místo této studené vody se 
tla í voda teplejší – vzniká proud ní. 

55



Veletrh nápad  u itel  fyziky 15 

 

 

Obr. 1 Schéma Golfského proudu  

Golfský proud transportuje až 1,5.108 m3 vody za sekundu. Název pochází od Benja-
mina Franklina a vychází z pojmenování Golfského zálivu. D íve se nazýval Florid-
ský proud i Canal de Bahama. Na sever od Britských ostrov  pokra uje jako 
Severoatlantický proud.[3]  
V Mexickém zálivu se masy vody zah ívají, pasáty tla í tuto masu vody proti pob eží 
Ameriky a proud se stá í podél pob eží Severní Ameriky sm rem k severu (viz obr. 1 
– p evzato z http://www.ucsusa.org/global_warming/science_and_impacts/science/abrupt-
climate-change.html). 

Golfský proud je spojením Floridského proudu a proudu Antilského od severní ásti 
Bahamských ostrov . Proud je široký 100 – 200 km a dlouhý asi 2 500 km. 
V blízkosti Mysu Hatteras (Severní Karolína) se proud odpoutává od pob eží a sm -
uje do volného Atlantiku (dáno geografickými podmínkami mo ského dna). Sm o-

vání proudu sm rem k Evrop  je ovlivn no srážkou s Labradorským proudem 
a vlivem Coriolisovy síly. Vlivem rozd lení proudu, vyza ováním tepla a vlivem vy-
pa ování proud ztrácí ást své energie. Se svou rychlostí proudu (která je asi 9 km/h) 
a mohutností 150 Sv (1 sverdrup = 106 m3/s) pat í Golfský proud k nejsiln jším oce-
ánským proud m sv ta. 

Simulace Golfského proudu – pokus 1 

Akvárium naplníme slanou vodou pokojové teploty. Nad jeden konec akvária umís-
tíme 500 W halogenovou zá ivku (simuluje Slunce). Zá ivku zapneme a asi 10 minut 
vodu pod zá ivkou zah íváme. Po 10 minutách zav síme na druhý konec akvária do 
vody led umíst ný nap . v sí ce. Na sí ku si umístíme další drátek, kterým m žeme 
regulovat míru pono ení ledu. Led by m l být pono en jen n kolik málo centimetr , 
aby povrchové vrstvy vody mohly lehce proudit pod led. Ledu musí být dostate né 
množství. Po pono ení ledu do vody po káme asi 2 minuty, potom nap í  p es akvá-
rium nalepíme pásek filmu poprášený hypermanganem. Voda protékající pod filmem 
se barví do fialova. Pozorujeme proud ní sm rem od zdroje tepla k ledu. Dosáhne-li 
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voda oblasti ledu, zasouvá se pod led, ochladí se a klesá ke dnu akvária. Podél dna 
proudí zp t ke zdroji. Místo hypermanganu lze do vody kápnout trochu inkoustu. 
Tento experiment poskytuje pouze jednoduchý model proud ní. Golfský proud je 
však komplexní a složitý mechanismus, který je sou ástí sv tových oceán . Na mo-
delu lze ukázat, že ochlazená vrstva vody se nedokáže zvednout zp t až na povrch. 

Katastrofické scéná e – globální oteplování a Golfský proud – pokus 2 

Proud ní ustane, pokud roztaje všechen led. Další experiment: do akvária dáme sla-
nou vodu, po káme, až se hladina uklidní. Do vody dáme 3 kostky ledu a po káme 
asi p l minuty. Na led položíme zrnka hypermanganu. Vrstva roztátého ledu, která se 
vytvo í nad slanou vodou, se obarví hypermanganem. Dostaneme barevnou vrstvu. 
Toto vrstvení je stabilní, k proud ní nedochází. Podobn  by to možná dopadlo 
s Golfským proudem, kdyby vlivem globálního oteplování roztál všechen led 
v severních polárních oblastech a do mo e by se dostalo velké množství vody sladké. 
Golfský proud je stále p edm tem zkoumání r zných sv tových odborník  (nap . 
z Univerzity Hokkaido, University of Hawai), kte í potvrdili vliv proudu na d ní 
v troposfé e, a tím také vliv na po así na severní polokouli. 

Vznik rozdíl  tlaku a v tru – mo ská bríza ve t íd  

U mo e v tšinou stále fouká. Je to zp sobeno tím, že pevnina se ve dne oh ívá Slun-
cem rychleji než mo e a naopak v noci se pevnina rychleji ochlazuje. Ve dne vane 
vítr z mo e na pevninu (mo ská bríza), ve er a v noci z pevniny na mo e (pevninská 
bríza). Mo ská bríza vzniká krátce po východu Slunce, postupn  zesiluje a svého ma-
xima dosáhne kolem poledne, ve er je potom nahrazena pevninskou brízou, která je 
podstatn  slabší. 

Pokus 3 – mo ská bríza 

Vznik tohoto proud ní lze simulovat velice jednoduše. Pot ebujeme v tší po et ajo-
vých sví ek (zdroje tepla a také indikátory konvektivního proud ní). Sví ky umístíme 
na podložku mimo pr van do kruhu a zapálíme. Nad ho ícími sví kami je vzduch 
zah íván a stoupá vzh ru. Teplý vzduch je nahrazován okolním studeným vzduchem, 
který se tla í na jeho místo. Toto horizontální prud ní odpovídá p ízemnímu mo -
skému v tru, který vane od mo e sm rem k pevnin . Existenci proud ní ukazují pla-
mínky sví ek, které se stá ejí ve sm ru proud ní.  
Pochopení proces  v atmosfé e vyžaduje hlubší studium, než jen tento experiment, 
týkající se kvazistacionárního konvektivního proud ní. Jedná se zejména o pochopení 
vzniku tlakových rozdíl , adiabatického d je a vzniku vertikálního teplotního gradi-
entu (asi 0,65 K/100 m). 
Když už hovo íme o mo ské bríze a pobytu u mo e, vzpomeneme si na naše procház-
ky po mo ském b ehu a hledání mušlí i kamínk . Z vlastní zkušenosti víme, že se 
objevují místa, kde je mušlí a velkých kamínk  více, naproti tomu delší úseky pláže 
jsou hladké.  
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Obr. 2 Mo ská pláž s kameny 

Stejn  tak ur it  znáte r ení, že kameny rostou na poli. Záv r je jednozna ný – „vel-
ké“ je vždy naho e. Stejný efekt lze pozorovat, i když mícháme nap . kuli ky a rýži. 

Míchání granulí 

Tento jev souvisí s problematikou popisu chování látek ve form  granulí – bu  je lze 
studovat samostatn  jako pevné látky, nebo jako soubory, které se blíží vlastnostem 
kapalin. Je zde však ada rozdíl  mezi kapalinou a granulemi – kapalina se rozlévá, 
granule vytvo í homoli, p i výtoku kapaliny otvorem závisí na výšce kapaliny nad 
otvorem, u granulí výtoková rychlost na množství nezávisí (viz p esýpací hodiny), 
rozdílné je také chování obou látek p i míchání.  

Model 

Ve sklenici smícháme ástice r zné velikosti a p ibližn  stejné hustoty. Když budeme 
sklenicí pohybovat rytmicky nahoru a dol , shromáždí se velké ástice naho e. Sm s 
p estane být promíchána.  

Vysv tlení 

Model mezer  
Vycházíme z dob e promíchaného systému. Pokud láhví pohybujeme nahoru a hned 
rychle dol , aby ástice z d vodu setrva nosti nem ly možnost sledovat tento pohyb, 
dostanou se do stavu, kdy je tíhová síla zna n  zmenšena a tím se zmenší síly t ení 
z po áte ního uspo ádání. Proto sta í malé poruchy k tomu, aby se ástice vzájemn  
posunuly a zaujaly nové rozmíst ní, které je výchozí pro nový pohyb nahoru a dol . 
P itom existuje velká pravd podobnost, že se malé ástice p esunou do mezer 
v blízkosti velkých ástic. Tato pravd podobnost je zna n  v tší než opa ný jev, že 
se velké ástice dostanou do mezer mezi malými ásticemi. Navíc p i pohybu dol  je 
v tší pravd podobnost, že se malé ástice posunou podél velkých ástic. Protože vel-
ké ástice mají velký pr ez, jejich p edbíhání malých ástic je složit jší – musí p ed-
bíhat více ástic. Zaujímají-li malé ástice v tší prostor, než je objem mezer, skon í 
velké ástice p i zm n  pohybu (v tší t ecí síla) o n co výše. Tento stav je po áte -
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ním stavem pro nový pohyb sm rem vzh ru. Tento proces se opakuje, malé ástice se 
propadají stále níže, až se velké ástice nacházejí všechny naho e. Ú innost tohoto 
pohybu závisí na vzájemném pom ru velikostí ástic, není ale na první pohled z ej-
mé, jak. Na jedné stran  se zdá, že velká koule je vyzdvižena tím výše, ím v tší je 
malá kuli ka, která se posouvá do mezery. Na druhé stran  je samoz ejmé, že prav-
d podobnost je tím v tší, ím menší jsou kuli ky. Musí tedy existovat n jaký ideální 
pom r. 
Model proud ní 
V p ípad , že jsou rozm ry nádoby mnohem v tší, než je rozm r ástic a st ny nádo-
by nejsou ideáln  hladké, podléhají ástice kolektivnímu konvek nímu proud ní. Jev 
lze zviditelnit vložením vrstvy stejn  velkých r znobarevných kuli ek. Kuli ky stou-
pají uprost ed nádoby a klesají p i jejích st nách. Tomuto pohybu podléhají i velké 
kuli ky, které se tímto zp sobem dostávají nahoru. Velké ástice, pokud jsou pod-
statn  v tší než ostatní ástice, tomuto pohybu nepodléhají a z stávají naho e.  
P vod konvekce je t eba vid t v t ení ástic se st nami nádoby. P i pot ásání nejsou 
ástice na okraji, které jsou ve styku se st nou, zvedány tolik jako ostatní, zaostávají 

a s každým cyklem t epání se posunou o n co níže. Z hlediska kontinuity toku jsou 
ástice uprost ed zvedány. Velké ástice z stávají naho e, protože zaujímají více po-

loh. Zasahují do oblasti, kdy malé ástice již nejsou vystaveny t ení se st nami. Síla 
sm rem dol  se omezí jen na jeden okraj velké ástice a není dostate n  velká, aby 
ástici posunula dol . Navíc se uplat uje mechanismus d r – pohyb nahoru podporuje 

stoupání velkých ástic, pohyb dol  ji omezuje.  
Z hlediska 2. v ty termodynamiky lze tento proces popsat r stem entropie (dissipace 
energie), tzn. r stem neuspo ádanosti.  
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