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Úvod 

Dalším miniprojektem, kterým jsme se v přírodovědném klubu zabývali, 

byla a voda. Nejprve jsme si povídali o tom, co to vlastně půdy jsou, jak vznikají, 

co znamenají pojmy spojené s tímto tématem. Přečetli jsme si pracovní listy a 

později jsme se samostatně pokoušeli odpovídat na otázky z pracovních listů. 

Nakonec jsme si přečetli, co je hlavním cílem projektu a co přesně budeme 

provádět. Museli jsme si vybrat nějaké území, kde můžeme půdu zkoumat. 

Nakonec Natálie řekla, že bychom mohli navštívit místo, kde její rodina staví 

domek, že je tam spousta odkryté půdy. Proto jsme se domluvili na této lokalitě. 
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Půda 

 

Půda tvoří nejsvrchnější vrstvu zemské kůry, 

prostoupená vodou, vzduchem a organismy, vzniká v procesu pedogeneze  

pod vlivem vnějších faktorů a času a je produktem přeměn minerálních  

a organických látek. Poskytuje životní prostředí rostlinám, živočichům a člověku. 

Půda je předmětem studia pedologie. 

V geografii se soubory půd nazývají pedosféra a  

jsou studovány pedogeografií. Z pohledu geografie tvoří půda, potažmo celá 

pedosféra, tu část krajinné sféry, kde množství a intenzita vzájemných vztahů 

mezi dílčími krajinnými sférami je největší, kde se sféry stýkají a dokonce se 

částečně navzájem prolínají.  

Každá půda obsahuje podíl regolitu, vody, vzduchu a organické hmoty. 

Podíly složek zastupují jednotlivé geosféry: litosféru, hydrosféru, 

atmosféru a biosféru. Pokud jedna z těchto složek chybí, nejedná se o půdu. 

  

Typy půd 

 

Červenožluté půdy - v oblastech kolem rovníku, probíhá v nich rychlý rozklad 

organismů, půda rychle vyčerpatelná, nepříliš vhodná pro zemědělství. 

Červenozemě - oblasti savan, sloučeniny Fe a Al zbarvují v období sucha půdu  

do červena, relativně úrodné půdy - nepříliš využívané. 

Pouštní a polopouštní půdy - roční úhrn srážek je menší než 150 mm, nízký obsah 

humusu. Žlutozemě a červenozemě vlhkých subtropických lesů - například 

Florida, vysoký obsah a tvorba sloučenin železa. 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Zemsk%C3%A1_k%C5%AFra
http://cs.wikipedia.org/wiki/Voda
http://cs.wikipedia.org/wiki/Vzduch
http://cs.wikipedia.org/wiki/Organismus
http://cs.wikipedia.org/wiki/%C4%8Cas
http://cs.wikipedia.org/wiki/L%C3%A1tka
http://cs.wikipedia.org/wiki/%C5%BDivotn%C3%AD_prost%C5%99ed%C3%AD
http://cs.wikipedia.org/wiki/Rostliny
http://cs.wikipedia.org/wiki/%C5%BDivo%C4%8Dichov%C3%A9
http://cs.wikipedia.org/wiki/%C4%8Clov%C4%9Bk
http://cs.wikipedia.org/wiki/Pedologie
http://cs.wikipedia.org/wiki/Pedosf%C3%A9ra
http://cs.wikipedia.org/wiki/Pedogeografie
http://cs.wikipedia.org/wiki/Krajinn%C3%A1_sf%C3%A9ra
http://cs.wikipedia.org/wiki/Regolit
http://cs.wikipedia.org/wiki/Voda
http://cs.wikipedia.org/wiki/Vzduch
http://cs.wikipedia.org/wiki/Organick%C3%A1_hmota
http://cs.wikipedia.org/wiki/Litosf%C3%A9ra
http://cs.wikipedia.org/wiki/Hydrosf%C3%A9ra
http://cs.wikipedia.org/wiki/Atmosf%C3%A9ra
http://cs.wikipedia.org/wiki/Biosf%C3%A9ra
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Černozem - stepní a lesostepní oblasti mírného podnebného pásu, nejúrodnější 

půdy na Zemi, hluboký horizont humusu (60-100 cm), na těchto půdách se 

rozkládají obilnice světa (Kanada, USA, Kazachstán, Ukrajina). 

Podzolové půdy - vznikají v oblasti tajgy (Rusko, Kanada), značně kyselé půdy, 

málo úrodné. 

Tundrové půdy - vznikají v subarktických podmínkách.  

 

Půdní druhy 

Určují se na základě zrnitosti půdy. 

1. Kamenité půdy  

2. Štěrkovitokamenité půdy  

3. Kamenitoštěrkovité půdy 

4. Štěrkovité půdy 

5. Písčitoštěrkovité půdy 

6. Štěrkovitopísčité půdy 

7. Lehké (písčité půdy) - dobře propustné a provzdušněné půdy - vyskytují se 

na vátých píscích a pískovcích 

8. Hlinitopísčité půdy 

9. Písčitohlinité půdy 

10. Středně těžké (hlinité půdy) - hluboký horizont, zemědělsky nejvíce 

využívané, výskyt v nížinách 

11. Jílovitohlinité půdy 

12. Hlinitojílovité půdy 

13. Těžké (jílovité půdy) - málo propustné půdy, zemědělsky nevyužívané 

 

 

http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Kamenit%C3%A9_p%C5%AFdy&action=edit&redlink=1
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=%C5%A0t%C4%9Brkovitokamenit%C3%A9_p%C5%AFdy&action=edit&redlink=1
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Kamenito%C5%A1t%C4%9Brkovit%C3%A9_p%C5%AFdy&action=edit&redlink=1
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=%C5%A0t%C4%9Brkovit%C3%A9_p%C5%AFdy&action=edit&redlink=1
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=P%C3%ADs%C4%8Dito%C5%A1t%C4%9Brkovit%C3%A9_p%C5%AFdy&action=edit&redlink=1
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=%C5%A0t%C4%9Brkovitop%C3%ADs%C4%8Dit%C3%A9_p%C5%AFdy&action=edit&redlink=1
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=P%C3%ADs%C4%8Dit%C3%A9_p%C5%AFdy&action=edit&redlink=1
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Hlinitop%C3%ADs%C4%8Dit%C3%A9_p%C5%AFdy&action=edit&redlink=1
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=P%C3%ADs%C4%8Ditohlinit%C3%A9_p%C5%AFdy&action=edit&redlink=1
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Hlinit%C3%A9_p%C5%AFdy&action=edit&redlink=1
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=J%C3%ADlovitohlinit%C3%A9_p%C5%AFdy&action=edit&redlink=1
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Hlinitoj%C3%ADlovit%C3%A9_p%C5%AFdy&action=edit&redlink=1
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=J%C3%ADlovit%C3%A9_p%C5%AFdy&action=edit&redlink=1
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Půdní profil 

horizontální průřez půdou od povrchu až po jádro. Zkoumání půdního profilu se 

provádí zákopem sondy. Z půdního profilu se dají vyčíst půdní horizonty, 

kategorie půdy a částečně i chemizmus půdy. Nachází se do 200-450 m pod 

povrchem. 

Je také velmi důležitý pro rozvíjející se průmysl. 

 

Půdní horizont 

 vrstva půdy, která má specifické horizontální umístění a určité fyzikální a 

chemické vlastnosti. Je vymezen souborem vizuálních analytických znaků. 

Všechny půdní horizonty tvoří půdní profil. 

Existuje velké množství klasifikací půd pro potřeby různých států, které mají 

samozřejmě odlišné druhy půd. Diagnostické horizonty se značí kombinací 

písmenočíselných kódů. 

Základní diagnostické horizonty 

Čtyři jednoduché diagnostické horizonty, tedy horizont O, horizont A, horizont 

B a horizont C, jsou znározněny na obrázku. 

 

 

Zařazení studované oblasti  

Veselé 

Kraj: Ústecký 

Okres: Děčín 

Počet obyvatel: 298 (28. 8. 2006) 



5 
 

Zeměpisné souřadnice: 50˚47´ 8´´s. š.  

                                       14˚23´2´´ v.d 

Nadmořská výška: 262 m.  

Rozkládá se na severním okraji Českého středohoří, v údolí potoka Bystrá. 

Zkoumaná oblast je v rovině. 

Řeky a rybníky: Řeka Bystrá, Gabčíkův rybník. 

 

Závěr 

 Téma půdy nás docela bavilo. A přesto, že se blíží konec roku a s ním 

spojené výlety, tak na kroužek poctivě chodíme a snažíme se plnit zadané úkoly. 

Abychom lépe pochopili, o co se jedná, tak jsme se na začátku podívali společně 

na e-learning. Další hodinu jsme vypracovali pomocí internetu úkoly. Vyhledávali 

jsme typy a druhy půd, dívali jsme se společně na obrázky k jednotlivým typům.  

Společně jsme se na výjezd nakonec nedomluvili, ale Natálie vyfotila půdní 

profily u nich doma na zahradě. Potom co přinesla fotky, jsme podle nich každý 

určoval, o jakou půdu se jedná. Poslední hodinu jsme dali informace dohromady a 

dokončili předposlední téma. 

 

Zdroje 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Pedosf%C3%A9ra  

http://cs.wikipedia.org/wiki/P%C5%AFda_(pedologie) 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Pedosf%C3%A9ra 

http://cs.wikipedia.org/wiki/P%C5%AFdn%C3%AD_horizont 

http://cs.wikipedia.org/wiki/P%C5%AFdn%C3%AD_profil 
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Přílohy 

 

Obrázek 1 - půdní typy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O - nadložní organický horizont 

A - humusový horizont 

B - metamorfický horizont 

C - půdotvorný substrát 

 

Obrázek 2 - půdní horizont 
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Obrázek 3 - Geologická mapa studované oblastí 

 

 

Obrázek 4 - Průměrné roční srážky studované oblasti 
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Obrázek 5 - Průměrné roční teploty studované oblasti 

 

 

Obrázek 6 - letecký snímek studované oblasti 

Pořízené fotografie studované oblasti 

 

Obrázek 7 - Černozem, Jílovitá půda 
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Obrázek 8 – hlinitopísčité půdy, 1. vrstva : humus, 2. vrstva : písčitohlinitá půda 

 

Obrázek 9 - jílovitá půda 

 

  

 

 

 


