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Cíle lekce – tematické/obsahové
Žáci se seznámí s hlavními faktory, které mají dopad na degradaci půdy. Žáci
hodnotí jednotlivé vlivy, které ovlivňují kvalitu půdy, a vyhodnotí, jak na sebe
navzájem působí. Žáci na základě získaných informací popíší důsledky těchto
vlivů na kvalitu půdy a navrhnou opatření k ochraně půdy.

Cíle lekce – badatelské
Žáci kladou otázky a formulují hypotézy, spolupracují ve skupině.
Žáci najdou v mapě či v grafu potřebnou informaci a propojí informace
z mapy s pasážemi v textu.

Pomůcky
vytištěné či na interaktivní tabuli promítnuté citáty; vytištěné obrázky,
pracovní listy a texty (v příloze)
Souvislosti
Žáci probírají lekci poté, co se již seznámili s vlastnostmi a funkcí půdy.

1. VYUČOVACÍ HODINA
Motivace

5

MINUT

10

MINUT

5

MINUT

Cíl: V dnešní
době dochází
k velké degradaci
(znehodnocení) půdy.
Naším úkolem dnes
bude seznámit se
s hlavními činiteli
tohoto procesu
a zvážit důsledky
tohoto děje.

Vyzvěte žáky, ať si přečtou citáty promítnuté na interaktivní tabuli (nebo
napsané na tabuli nebo na lístečcích rozdaných do lavic). Dokážou odvodit,
o čem bude dnešní hodina, jakému tématu se budou věnovat? Jaký by mohl
být cíl hodiny?

Kladení otázek
Jaké otázky žáky v souvislosti s tímto tématem napadají? Motivujte je, ať se
pokusí přemýšlet zejména nad svým okolím, krajem, místem, kde žijí, případně
v souvislosti s vlastní zkušeností. Žáci sdílí otázky ve dvojici a potom nahlas
před celou třídou. Otázky zapište na tabuli.

Výběr výzkumné otázky
Ze soupisu otázek na tabuli společně vyberte výzkumnou otázku. Pokuste se
shodnout na té, kterou můžete vyřešit, najít na ní odpověď.

Předpokládané otázky:

Co ovlivňuje zhoršení vlastností půdy? / Co zhoršuje vlastnosti půdy?
Kde v ČR se nachází místa s největším ohrožením půdy?
Jaký vliv může mít na můj život znehodnocení půdy?
Jak se mě tento problém týká?

5

MINUT

20

MINUT

Formulace hypotézy
K výzkumné otázce vytvořte domněnku, hypotézu. Žáci se mohou poradit
ve dvojicích. Doporučte, ať se při formulování hypotézy zaměří na příčiny
znehodnocení půdy. Po vytvoření hypotéz ve dvojicích mohou žáci některé
hypotézy přečíst nahlas a sdílet. Můžete se pokusit formulovat společnou
hypotézu, ale není to nutné.

Plánování, příprava a provedení pokusu
či měření
Ptejte se žáků, jak by hypotézu ověřili. Jaké informace budou hledat, do jakých
zdrojů by se mohli podívat? Prozraďte, že v této hodině dostanou informační
zdroje připravené – do skupin.
Skupiny žáci vytvoří podle obrázků. Každý si vezme (vylosuje) jeden a rozdělí
se do skupin po čtyřech tak, aby každý ve skupině měl jiný obrázek.
Společně zkusí vymyslet, co je na jednotlivých obrázcích a čeho se budou
následně týkat texty, které dostanou.
Okruhy: zábory, eroze, kontaminace, zhutnění
Ve skupině si každý vezme svůj text s tématem podle obrázku. Skupiny se
potom rozdělí a všichni se rozejdou do expertních skupin. V expertní skupině
mají všichni stejný text. Zároveň žákům rozdejte i pracovní listy – každému
jeho vlastní. V expertní skupině si žáci přečtou své texty, diskutují, jestli všichni
všemu porozuměli, a doplní si informace do pracovních listů.
Úkoly k textům:
1. Přečtěte si texty a doplňte do tabulky v pracovním listu údaje o:
a) příčinách, které způsobují daný jev
b) ohrožení pro přírodu / pro člověka
2. Zakreslete do mapy barevně místa ohrožení daným jevem v ČR:
barvy: eroze – voda modře, vítr fialově
kontaminace červeně
zhutnění zeleně
zábory půdy černě
Barvy napište na tabuli a upozorněte na ně žáky. Nejlépe, když si k mapě
udělají vysvětlivky, co která barva znamená.

2. VYUČOVACÍ HODINA
Formulace závěrů a návrat k hypotéze

20

MINUT

Žáci se vrátí do domovských skupin a sdílí, co zjistili. Každý ostatním představí,
co si zapsal, a naopak si dopíše informace z ostatních skupin. Do mapy vyznačí
místa s největším ohrožením půdy (podle předem zadaných barev).
Po sdílení vyzvěte žáky, ať si ve skupině promyslí, jak se mohou zmiňované
čtyři jevy navzájem ovlivňovat. Opět doplní do pracovního listu
a ve skupině prodiskutují.
Následuje návrat k hypotéze.

Přemýšlení o tématu a hledání souvislostí

10

MINUT

5

MINUT

Jaký má půda
význam pro mě
a jaký vztah mám
já k půdě? Jaké
otázky o půdě mě
ještě napadají?

Diskutujte s žáky o tom, jaké důsledky má degradace půdy pro člověka/
přírodu? Co by se mělo dělat, aby k těmto jevům nedocházelo? Můžeme se
nějak starat o půdu? Jak?

Prezentace a kladení nových otázek
Zadejte žákům volné psaní – po dobu tří minut by měli bez přestání psát vše,
co je napadá k tématu:

Akce

PODLE
POTŘEBY

Co můžeme sami ovlivnit, změnit? Ovlivnit hospodaření s velkými
plochami půdy není jednoduché. Můžeme se ale starat alespoň o půdu
v okolí, na vlastní (nebo školní) zahradě.

A víte, že existuje i soutěž
Miss kompost? No fakt!
Koukněte sem:
www.kompostuj.cz
A najdete ji i na
Facebooku!

Bavte se s žáky o tom, proč je pro přírodu lepší používat na zahradě
co nejméně chemie. Můžeme nějak ovlivnit množství chemie, které se
používá v zemědělství? V ekozemědělství je používání chemických přípravku
značně omezené. Nákupem biopotravin tak můžeme mimo jiné i podpořit
šetrnější hospodaření.
Mluvte o tom, jaký je lepší trávník – jednodruhový, nebo s více druhy trav
a dalších rostlin? Krátký či delší? Vysvětlete, že krátký rychle vysychá, hrozí tak
rychlejší eroze a nemohou v něm žít živočichové.
Diskutujte o kompostu. Kompostují žáci doma? Co do kompostu dávají?
Vědí, že kompostováním nejen recyklujeme bioodpad a získáme zadarmo
dobré hnojivo, ale že v kompostu mohou i přezimovat ježci a další zvířata?
Máte na školní zahradě kompost – dalo by se podpořit jeho využívání? Třídí se
ve škole bioodpad?
Jak se dá zjistit, co se plánuje na polích v okolí vaší obce? Zůstane tam volná
půda, nebo se chystá výstavba? Můžete nahlédnout do územního plánu
a zjistit víc? Nechte žáky zjistit/vystopovat, kam se vozí půda vybagrovaná
během stavby domů v okolí vaší školy.

Ohrožená půda – pracovní list

Badatelský protokol
Otázky:

Výzkumná otázka:
Hypotéza:
Ohrožení půdy – informace z expertních skupin
Témata
1.
Jaká je příčina
daného vlivu
(jevu)?

Ohrožení
pro přírodu /
pro člověka

2.

3.

4.

P6

Mapa ČR:

Ohrožená půda – pracovní list
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Jak se mohou zmiňované jevy ovlivňovat?

Důsledky degradace půdy: Co by se dalo dělat? Jak se můžeme o půdu starat?

Volné psaní: Jaký má půda význam pro mě a jaký vztah mám já k půdě? Jaké otázky
o půdě mě ještě napadají?

Ohrožená půda – příloha Citáty

„Společnost, která ničí půdu, ničí sama sebe.“
— Winston Churchill, 20. století

„Vznik a zánik národů ovládá tentýž zákon: Ztráta úrodnosti
půdy způsobuje jejich úpadek, udržení úrodnosti půdy je základní
podmínkou pro jejich stabilitu, bohatství a moc.“
— Justus von Liebig, 19. století

„V Česku v dalších třech letech vyroste 66 nových nákupních parků
o přibližné celkové rozloze 300 000 metrů čtverečních.“

„Za poslední rok ubylo v České republice zhruba 19 hektarů
zemědělské půdy, denně tedy asi jako 5 Václaváků nebo
jako 25 fotbalových hřišť.“

„Sesuv půdy zmuchlal železnici i dálnici.“
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Ohrožená půda – příloha Obrázky na rozdělení do skupin
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Zábory půdy
Člověk půdu od nepaměti využívá ke stavbě obydlí, silnic,
obživě, rekreaci i k jiným účelům. V některých případech
dochází k nenávratné ztrátě půdy, tedy k jejímu trvalému
zničení, např. zastavěním pole obytnou zónou, nákupním
střediskem nebo výstavbou dálnice. Nákupní střediska
zabírají nemalou plochu. Např. na pražské periferii zabírají
obchodní centra více než 100 ha zemědělské půdy, z toho
většina spadá do kategorií nejúrodnějších půd.
Jinde půda ztrácí svůj produkční význam, ale ponechává si
částečně význam ekologický, jako např. v místě golfového
hřiště nebo dostihové dráhy. Jedním z největších záborů
půdy v minulosti bylo rozšiřování povrchové těžby hornin.
V takto postižených místech však probíhá poměrně

úspěšná rekultivace (obnovení funkcí půdy a krajiny)
a vznikají zde nové půdy.
V ČR klesá podíl zemědělské půdy na celkové rozloze
státu nejrychleji ve srovnání se sousedními zeměmi.
Dlouhodobě klesá zejména podíl orné půdy, a to
především na periferiích měst, kde obvykle rostou
skladové komplexy a průmyslové zóny. Každý den tak v ČR
ubude necelých 25 ha orné půdy – pro vaši lepší představu
se jedná o plochu zhruba 40 fotbalových hřišť, která
každodenně nenávratně zmizí.
Nejdynamičtější změny nastaly v okolí Prahy, Brna a dalších
velkých měst, ve středních Čechách nebo na jižní Moravě.

Zdroj: http://www.vitejtenazemi.cz/cenia/index.php?p=zabory_pudy&site=puda

Graf vývoje plochy orné půdy v ČR v letech 2000–2017 v ha
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Další informace: http://www.ekospol.cz/media/ekospol-v-mediich/v-cesku-mizi-puda-nahrazuje-ji-beton

Ohrožená půda – příloha Texty
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Zábory půdy

Zdroj: https://kontaminace.cenia.cz/ – Frýdek‑Místek

Eroze půdy
Půda je v našich klimatických podmínkách rozrušována
především vodou a větrem. Tento proces se nazývá
eroze. Eroze je jedním z nejvýznamnějších přirozených
činitelů, který vede ke změnám krajiny. Vodní eroze je
proces, při kterém dochází k rozrušování povrchu půdy
působením vody jako následek intenzivních srážek nebo
během rychlého tání sněhu, kdy voda stéká po povrchu
a odnáší svrchní vrstvu půdy. Při větrné erozi je povrch
půdy rozrušován působením větru, který vyvolává pohyb
půdních částic, někdy i na značné vzdálenosti. Největší
působení větrné eroze lze očekávat na rovinatém povrchu
nechráněném vegetací. K erozi dochází také při záplavách
a sesuvech půdy.
Negativní působení vodní eroze spočívá v odnosu svrchní,
nejúrodnější části půdy (ornice), čímž se zhoršují její
vlastnosti, a v jejím ukládání na jiných místech. Důsledkem
Zdroj: http://www.vitejtenazemi.cz/cenia/index.php?p=eroze_pudy&site=puda

eroze jsou škody na majetku, zanášení a znečištění vodních
toků a nádrží, často spojené s přísunem nadměrného
množství živin z hnojiv a dalších chemikálií do vodního
prostředí, kde mohou způsobit eutrofizaci a úhyn
živočichů. Působením větrné eroze dochází k poškozování
klíčících rostlin, škodám způsobeným navátím ornice apod.
V současné době je v ČR zhruba polovina zemědělské
půdy ohrožena vodní erozí a desetina větrnou erozí.
Za posledních 30 let se degradace půdy vlivem vodní
eroze výrazně zrychlila. Hlavním důvodem je nevhodné
hospodaření, zejména intenzivní zemědělská činnost.

Ohrožená půda – příloha Texty

Eroze půdy
Potenciální ohroženost půdy vodní erozí v ČR

Potenciální ohroženost půdy větrnou erozí v ČR
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Kontaminace půdy
Kontaminace půdy znamená její znečištění. Zdrojem
kontaminace půdy bývají zpravidla chemické látky, které
pocházejí z průmyslových aktivit, jako je např. těžba
a zpracování nerostných surovin. Velký podíl na znečištění
půdy má i nesprávné ukládání odpadů a havárie spojené
s úniky jedovatých látek.
U zemědělské půdy mohou být zdrojem kontaminace
chemicky vyrobená hnojiva, zejména pokud jsou použita
v nesprávnou dobu (např. za deště, kdy může být
hnojivo spláchnuto z půdy) a v nadměrném množství
či nevhodném poměru. Dalším zdrojem kontaminace
je používání chemických přípravků na ochranu
rostlin, např. chemické postřiky k hubení škodlivých
organismů – pesticidy, herbicidy, insekticidy a jiné.
Zdroj: http://www.vitejtenazemi.cz/cenia/index.php?p=kontaminace_pudy&site=puda

Kontaminovaná místa v ČR

Zdroj: https://kontaminace.cenia.cz/

Kontaminaci půdy způsobují také imise ze znečištěného
ovzduší z průmyslu a dopravy.
Kontaminovaná půda se tak může stát zdrojem zdraví
škodlivých látek. Lidé půdní částice vdechují ve formě
prachu a půdy, které se běžně vyskytují na chodnících,
vozovkách, zahrádkách, polích apod. Chemikálie
můžeme rovněž přijímat z potravin vypěstovaných
na chemicky ošetřovaných půdách nebo z potravin přímo
chemicky ošetřených.
Hlavním zdrojem informací o kontaminovaných
místech je evidence starých ekologických zátěží, resp.
kontaminovaných míst, a to veřejně přístupná databáze
Systém evidence kontaminovaných míst.

Ohrožená půda – příloha Texty
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Zhutnění půdy
Zhutnění neboli utužení půdy (kompakce či
pedokompakce) způsobuje degradaci fyzikálních
vlastností půdy, kdy dochází k jejímu stlačení a tvorbě
krust na povrchu.
Zhutnění negativně ovlivňuje zejména produkční funkci
půdy. Zhutněná půda pojme méně vody, tím se zrychluje
její povrchový odtok, nastává větší riziko povodní a záplav
a zvyšuje se eroze. Důsledkem může být také snížená
samočisticí schopnost půdy a její okyselování, které je

s hutněním půdy spojeno. V takových půdách je potlačen
život zhoršením vzdušného, vodního a teplotního
režimu půdy.
V ČR je zhutněním ohroženo 40 % zemědělské půdy. Hlavní
příčinou jsou pojezdy těžké zemědělské a lesní techniky,
jako jsou traktory nebo kombajny, zejména za vlhkého
počasí, neboť mokrá půda je k utužení náchylnější. Dalšími
příčinami jsou i intenzivní zavlažování půdy a nesprávné
zemědělské postupy.

Zdroj: http://www.vitejtenazemi.cz/cenia/index.php?p=zhutneni_pudy&site=puda

Potenciální zranitelnost spodních vrstev půdy utužením

