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1. Vstupní úvaha  

Rozlišujeme různé druhy půd a různé půdy budou mít 

různou propustnost pro vodu. Toto velmi souvisí s 

bleskovými záplavami, kdy půda nemá čas (či ještě 

špatně vodu propouští) vodu vstřebat.  

 

Z tohoto důvodu chceme vyzkoušet propustnosti 

různých půd.  
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2. Návrh postupu   
1. Odebereme vzorky půd.  

2. Vzorky půd rozprostřeme a vysušíme.  

3. Vzorky půd naplníme odměrné válce (stejný objem pro 
všechny druhy půd).  

4. Na půdy nalijeme stejné množství vody a měříme čas, 
než voda půdou zcela proteče.  

5. Objem hlíny ve válci byl 50 ml.  

6. Objem vody vlitý do válce byl 10 ml pro všechny vzorky.  

7. Toto měření opakovat 3x, poté vytvořit průměrnou 
hodnotu z měření.  

8. Všímáme si co nejvíce detailů.  
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2. Vzorky půd  

• Máme k dispozici 4 vzorky půd – písek (není zcela 

půda), substrát na květiny, kamínkovou hnědozem 

a hnědozem od školních rododendrónů.  

 

Cíl práce: praktickou zkouškou ukázat, která z půd je 

pro vodu nejrychleji/nejlépě propustná a která méně.  

 

Předpoklad: předpokládáme, že pro vodu bude 

dobře propustný písek a pravděpodobně i substrát.  
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Propustnost písku  

• Do 50 ml válce jsme nasypali 

písek a nalili následně vodu 

o objemu 10 ml. 

 

• Voda na dno válce dotekla 

po 65 sekundách. 

 

• Měření času 
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Propustnost substrátu na květiny 

• Voda na dno válce dotekla po 2 
sekundách.  

 

• Zbavovaní se použité hlíny.  
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Propustnost kamenité 
hnědozemě  

• Voda na dno válce dotekla 

po 214 sekundách. 

 

Svah, ze kterého byly 

odebrány vzorky 
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Propustnost hnědozemě od 
rododendrónů 

• Voda na dno válce 

dotekla po 159 sekundách. 

 

Sbírání vzorků a dumání 

 

Footer Text 9 



Porovnání různých půd  
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POPIS PŮDY  DOBA 
PROTEČENÍ V 
SEKUNDÁCH  

KOMENTÁŘ  

písek (1) 65 Písek je pro vodu středně 
propustný.  

substrát na sázení květin 
(2)  

2 Tímto substrátem voda protéká 
velmi rychle.  

kamenitá hnědozem (3)  214 Tato „hustá“ a dosti kamínkovaná 
hnědozem vodu propouští 
opravdu velmi pomalu.  

hnědozem se školní 
zahrady od 
rododendrónů (4)  

159 Maličko lepší propustnost, než u 
vzorku 3.  



5. Závěry  
Vyzkoušeli jsme si, že různé druhy půd různou 

rychlostí propouštějí vodu. Zároveň jsme zjistili, při 

vyklepávání použitých půd z odměrných válců, 

různou konzistenci i strukturu mokrých půd.  
 

Další možností by bylo zkoumat propustnost půd v 

dutých skleněných trubicích.  

 

Výzkum nás bavil, byl praktický a vzorky získáváme 

sami venku v terénu.  
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