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Pedologie – nauka o půdě – je velmi širokým vědním oborem. Minerální složení a vznik půd studují 
geologové, mineralogové a petrologové. Chemické složení půd zkoumají chemici, specialisté 
na organickou i anorganickou chemii. Geografové sledují vztah půdy k reliéfu povrchu a nadmořské výšce. 
Půdní život zkoumají biologové. Půdu studují agronomové, zemědělci i lesníci. Hydrologové 
a hydrogeologové se soustředí na vztah půdy k povrchovým i podzemním vodám. Nezapomeňme, že 
půda je i zboží, obchoduje se s ní. Proto je i středem zájmů ekonomů. Také právníci, řekněme legislativci, 
formulují zákony a předpisy o půdě a její ochraně. 

Všechny tyto pohledy na půdu jsou důležité a každý specialista jistě bude dávat přednost tomu svému 
úhlu pohledu.

Soubor našich textů je věnován geologii. Proto se i tento miniprojekt soustředí na geologický pohled 
na půdu. Z učebních textů jste se již dozvěděli, že typ matečné horniny je zcela zásadní pro vznik půdy. 
Geologické pochody půdu tvoří, přeměňují, ale také ničí. Jednou z hlavních podmínek tvorby půdy je 
zvětrávání hornin, i když některé půdy vznikají na nezvětralých, nezpevněných uloženinách různého 
druhu. Díky geologickým a částečně i biologickým procesům probíhají ve zrajících půdách mineralogické 
a chemické změny.  Ničení půd erozí je též geologickým pochodem.           

Cíl: 
Prostřednictvím miniprojektu byste si měli ověřit své geologické znalosti a schopnost využívat je při vaší 
samostatné práci. Nebude to snadné, podle našeho názoru je tento miniprojekt ze všech projektů, kterých 
jste se zatím zúčastnili, nejobtížnější. 

Pomůcky:
Studijní část: literatura, mapy, poznámkový sešit, PC s internetem.
Terénní část: vybavení do terénu jako při geologickém mapování, nářadí na hloubení sondy a košťátko 
na očištění půdního pro� lu

Literatura:
Doporučujeme knihy Atlas půd od M. Tomáška (Česká geologická služba) a Půda v České republice (Consult 
Praha pro Ministerstvo životního prostředí a Ministerstvo zemědělství České republiky); v ní najdete mapy 
rozšíření typů půd ve všech našich krajích.

Otázka

Především si zopakujte de� nici půdy a zdůrazněte její čtyři hlavní znaky:  JE NA POVRCHU, JE PROJENÁ 
S PODLOŽÍM, JE Z NEROSTU, Z ODUMŘELÉ I ŽIVÉ ORGANICKÉ HMOTY a JE ROZČLENĚNÁ NA HORIZONTY. 

Co myslíte, může být půda i na mořském dně?

Půdy na Měsíci?

Již víte, že pedologie má řadu zaměření, která jsou podle toho 
pojmenována. Jsou to například pedochemie, hydropedolo-
gie, biopedologie a agropedologie.
Existuje však i archeopedologie a astropedologie. První z nich 
se zabývá dějinami a významem půdy v historii lidstva. Druhá 
zatím nemůže zkoumat půdu na planetách. Avšak v laborato-
řích astropedologové  napodobují tvorbu půdy na mimozem-
ských horninách, třeba na meteoritech a na vzorcích z Měsí-
ce.  Také uvažují o tom, jak by se na planetách mohly uměle 
vytvořit podmínky pro vznik půd.

Navrhněte, 

aby byl zaveden nový obor pedologie, a to mořská pedologie, 
a aby byla zařazena do mořské geologie. Ta přece již dávno 
existuje! Pedologové vám ovšem namítnou, že by mořská 
pedologie měla být součástí hydropedologie neboli pedohyd-
rologie, která studuje vlastnosti a pohyb půdních vod. 
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Zadání miniprojektu

Průzkum půdy na vámi vybraném území.

Jednak ze školních lavic a učeben, jednak výletem do terénu.

První část nazveme studijní. Druhá, terénní část musí probíhat pod dohledem odborníka a pedagoga. Pokud okolnosti 
dovolí, bude se kopat půdní sonda, ovšem po obstarání všech povolení. 

Studijní část:

1. Vymezení studovaného území. Nejlépe podle vodních toků, okraje sídlišť nebo dopravních cest.

2. Zhodnocení topogra� cké mapy území: Členitost velká či malá, nadmořská výška, zařadit mezi roviny či vysočiny, 
vrchoviny, hornatiny.

3. Krátce popsat podnebí a vodní poměry. Větší toky, mokřady, jak je to s podzemní vodou? Cenné jsou pro vás údaje 
o její hladině.

4. Geologie vašeho území. Sehnat tištěnou geologickou mapu nebo najít na webových stránkách České geologické 
služby zjednodušenou geologickou mapu v měřítku 1 : 50 000. To pokládáme za klíčovou část miniprojektu. 
Popište, jaké horniny převládají, zda jsou na povrchu výchozy podložních hornin, nebo převládají pokryvy 
čtvrtohorních a třetihorních usazenin. Při tomto hodnocení si zopakujte, které horniny snáze zvětrávají a rychleji se 
tak na nich tvoří půda.

Doplňující otázka

Na čem závisí intenzita a rychlost zvětrávání hornin?
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Terénní práce

Předpokládá se, že území, které zkoumáte, již podrobně znáte. Proto, je-li součástí miniprojektu i kopání sondy, 
vyberete s pedagogem vhodné místo. Průzkum půdy sondou však můžete provést jen za těchto předpokladů:

 ● doporučí a povolí jej pedagog,

 ● práce musí být pod dohledem profesionála,

 ● musí být informována správa území,

 ● je potřeba mít povolení případného majitele pozemku.

Pokud jsou všechny tyto podmínky splněny, odstraňte opatrně z povrchu vegetaci a obnažte povrchovou vrstvu 
humusu. Sledujte, jak je vrstva mocná, jakou barvu má humus, kolik má nerozložených organických látek. 

Pod vrstvou humusu je půdní horizont, u toho hodnotíme, je-li písčitý, hlinitý, kamenitý, štěrkový. Jakou má barvu, jak 
je mocný, kolik má organických látek, je oživený? Není horizont vápnitý? Jsou tam kořínky rostlin? Jaká je struktura? 
Není šedobílý, tedy vybílený?  Nejsou v něm rezavé  shluky oxidů železa? Třeba najdete bělavé vápnité shluky nebo 
dokonce cicváry (to jsou vápnité konkrece nebo nepravidelné hlízy). Důležité pozorování: Je půda vlhká? Jak rychlé jsou 
přechody do nadloží i podloží?  Nejsou mezi horizonty ostré hranice?

Dostanete se do zvětraliny a podložní horniny. Sledujte složení a strukturu zvětraliny. Jak vypadá přechod do podložní 
nezvětralé horniny? Jak jsou horizonty mocné? 

Poznámka: Kopání sondy lze v mnoha případech nahradit odkryvem. Hledejte zářezy cest, vodních toků nebo umělé 
odkryvy na výkopech a stavbách. Tam všude mohou být půdní pro� ly. Najdete-li vhodný, očistěte a postupujte jako 
u kopané sondy. Tady by na vás mohly čekat důležité objevy.

POZOR: Pracujte vždy pod dohledem pedagoga a technika. U výkopů a stavebních pozemků je potřeba povolení.

Pomohla půda objevit Atlantidu?

Byla tajemná Atlantida konečně objevena? Mohl to být ostrov 
Santorini čili Thera v Egejském moři, jak někteří předpokládají? 
Tento ostrov i s Atlanťany měl být zničen obrovskou sopečnou 
katastrofou někdy 1500 let př. Kr. Nad kalderou, což je obrov-
ský kráter, je šedesátimetrová stěna s třemi vrstvami sopečné-
ho tufu.  Na povrchu každé vrstvy je rezavý horizont prorostlý 
kořínky. Téměř typická půda! Mezi sopečnými výbuchy proto 
musely být přestávky. Jak dlouhé? Ve středomořském podnebí 
se taková nezralá půda mohla vyvinout i za „pouhých“dvacet 
let. Takže půda nejenom, že neobjevila Atlantidu, ale zpochyb-
nila srovnávání Atlantidy se Santorini! 

Zpráva o průzkumu a pokračování pro pokročilé

Ve zprávě dodržujte postup, jaký jste zvolili při studijní a terénní části miniprojektu. 

Odhadněte  plochu půdního fondu v prozkoumaném území, které jste si vybrali. Rozdělte plochy půdy podle „bilance 
půdy“ na ZEMĚDĚLSKOU a NEZEMĚDĚLSKOU PŮDU.

Pokuste se zemědělskou půdu rozdělit na plochy orné půdy, chmelnic, vinic a trvalých travních porostů. 
Nezemědělskou půdu na lesní půdu a vodní plochy.

Pro vás, pedology začátečníky, nebude snadné rozlišit typy půd. Je jich mnoho, ale prozatím stačí rozpoznat ty základní. 
Doporučujeme znovu přečíst učební list a sehnat knížku Atlas půd od M. Tomáška (vydala Česká geologická služba).
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Zopakujme si názvy těch nejběžnějších půd: černozemě, hnědozemě, hnědé půdy, podzoly, nivní půdy, černice, 
rendziny.

V knížce M. Tomáška jsou též vyobrazeny typické půdní pro� ly. To je pro vás podklad pro srovnávání s vaším 
prozkoumaným pro� lem v sondě nebo na odkryvu.    

Obr. 1. Půdní pro� ly hlavních půdních typů na území ČR.

Obr. 2. Příklad půdního pro� lu.

Půdotvorný substrát, který vzniká rozpadem matečné horniny.

Minerální horizont, ve kterém se hromadí jíly, humusové látky, železo, hliník, 
mangan.

Humusový horizont, minerální horizont při povrchu půdního pro� lu, který má 
nahromaděnou rozloženou organickou hmotu promíchanou s minerální částí půdy.

Nadložní organický horizont, vytvořený nahromaděním organického materiálu 
(např. zbytky rostlinných a živočišných částí) na povrchu minerálních půd.
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Úkol navíc pro budoucí pedology

Najděte si mapu půd České republiky (je též přiložena k Atlasu půd M. Tomáška).
Pozorně si ji prohlédněte, srovnejte mapu s legendou a zkuste odpovědět na následující otázky:

l. Jakých půd je v naší republice nejvíce?  To z barev  mapy vyčtete již na první pohled! 

2. Srovnejte rozšíření hlavních typů půd s rozšířením podložních hornin.

3. Jak to vypadá ve vašem kraji nebo na vámi prozkoumaném území?

Půdní a kočičí substrát

V pedologii se často užívá slovo „PUDNÍ SUBSTRÁT“.  Je to 
podložní hornina a její zvětralina. Prostě to, na čem a z čeho 
se půda tvoří.  Slovo „substrát“ zní opravdu učeně, je z latiny 
a vlastně znamená „vrstva pod něčím“. Dočtete se o něm 
i v květinářství a v obchodech s domácími mazlíčky. Třeba 
kočičky dávají přednost substrátu z vyčištěné křemeliny. 
To je hornina z drobných schránek rozsivek, kterou najdeme 
i v jižních Čechách.
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Úkol pro dobrovolníky

To, že naše půdy jsou ohroženy, jste se dozvěděli nejen 
z učebního listu, ale i ze zpráv v televizi, rozhlase a novinách. 
Nemusíme vás přesvědčovat, že půda je nesmírně cenná 
a musí se s ní rozumně hospodařit. I přesto se někde 
na úrodné orné půdě staví sídliště, průmyslové a jiné objekty, 
jinde se orná půda téměř zbytečně rozruší dopravními spoji.

Víte již, že u nás jsou ztráty půdy velké, že půda ubývá 
rychleji, než se dokáže tvořit. 

Zamyslete se nad tím, i to je součást vašich objevů. Napište, jaká je situace ve vašem kraji, a pokuste se 
odpovědět na dvě otázky:

A. Ohrožují půdu ve vašem kraji přírodní procesy? Hrozí povodně, její zaplavování a tím znehodnocování?  
Je někde půda vyschlá tak, že ji eroduje vítr?  Odplavuje někde voda půdu ze svahů? Hrozí sesuvy půdy 
na strmějších svazích?

B. Jak ve vašem kraji ubývá půdy, je na ní mnoho nových staveb? Porušuje se někde zbytečně a nadměrně 
půda stavebními zásahy? A co znečištění půdy otravnými látkami? Nehavarovaly někde cisterny s ropou 
či chemikáliemi?  

Obr. 3. Skladové haly u Brna.

Neohrožují půdu skládky odpadu?
Popovídejte si o vašich pozorováních mezi sebou, s pedagogem a dalšími odborníky.

Vaše pozorování mohou být velmi cenná, protože:
BEZ PŮDY ZTRATÍME PŮDU POD NOHAMA.

I v nauce o půdě – pedologii – ČEKAJÍ OBJEVY NA TEBE. 
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Odpovědi

Především si zopakujte de� nici půdy a zdůrazněte její čtyři hlavní znaky:  JE NA POVRCHU, JE PROJENÁ 
S PODLOŽÍM, JE Z NEROSTU, Z ODUMŘELÉ I ŽIVÉ ORGANICKÉ HMOTY a JE ROZČLENĚNÁ NA HORIZONTY. 
Co myslíte, může být půda i na mořském dně? 

SPRÁVNÁ ODPOVĚĎ: Na dně hlubokého oceánu se sedimenty usazují velmi pomalu, zhruba centimetr za 1000 let. 
V hlubinných oceánských vodách je většinou dost kyslíku, a proto je železo oxidováno. V usazeninách žijí miliony bakterií 
i vyspělejší organismy, právě tak jako na povrchu dna. Po odumření jsou z nich organické látky, část je jich oxidována, část 
se dostane do usazeniny. A uvnitř usazenin dochází k přeměnám, látky se rozpouštějí, znovu srážejí a tvoří se horizonty. 
Proto je naše odpověď ANO, půda se tvoří i na mořském dně. Platí to pro oceánské hlubiny, zatímco v mělčích mořích je 
sedimentace rychlejší, materiál je přemýván a na tvorbu půdy není čas. 

Na čem závisí intenzita a rychlost zvětrávání hornin?
SPRÁVNÁ ODPOVĚĎ: Zopakujte si to podle učebního listu. V podstatě nezpevněné usazeniny zvětrávají rychleji, právě tak 
jako horniny s tmavými nestabilními nerosty (jako je živec, am� bol, pyroxen, olivín). Horniny s hojností křemene zvětrávají 
pomalu.  

Najděte si mapu půd České republiky (je též přiložena k Atlasu půd M. Tomáška).
Pozorně si ji prohlédněte, srovnejte mapu s legendou a zkuste odpovědět na následující otázky:
l. Jakých půd je v naší republice nejvíce?  To z barev  mapy vyčtete již na první pohled! 
2. Srovnejte rozšíření hlavních typů půd s rozšířením podložních hornin.
3. Jak to vypadá ve vašem kraji nebo na vámi prozkoumaném území?
SPRÁVNÁ ODPOVĚĎ: Je to váš samostatný úkol.

Zamyslete se nad tím, i to je součást vašich objevů. Napište, jaká je situace ve vašem kraji, a pokuste se 
odpovědět na dvě otázky:
A. Ohrožují půdu ve vašem kraji přírodní procesy? Hrozí povodně, její zaplavování a tím znehodnocování?  

Je někde půda vyschlá tak, že ji eroduje vítr?  Odplavuje někde voda půdu ze svahů? Hrozí sesuvy půdy 
na strmějších svazích?

B. Jak ve vašem kraji ubývá půdy, je na ní mnoho nových staveb? Porušuje se někde zbytečně a nadměrně 
půda stavebními zásahy? A co znečištění půdy otravnými látkami? Nehavarovaly někde cisterny s ropou či 
chemikáliemi?  

SPRÁVNÁ ODPOVĚĎ: Je to váš samostatný úkol, a velmi důležitý. Pečlivým zpracováním můžete přispět k ochraně půd ve 
vašem kraji.


