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Vítejte v kanceláři Develop´n´Envelop, kde jste právě dostali za úkol vybrat místo pro vybudování 

nové papírny a dostali jste zadané území, kde se má papírna postavit. Papírna bude mít čtvercový 

půdorys 10x10m a přístupovou komunikaci, která bude navazovat na stávající silnici nebo cestu. 

Cílem Vašich prací je na základě geologického mapování a zohlednění dalších podmínek vybrat 

stanoviště, které je pro umístění stavby nejpříznivější ekologicky a stanoviště, kde bude výstavba 

nejlevnější. V závěru úkolu budete vysvětlovat, jaké jsou výhody a rizika daných řešení.  

 

Vaše práce mají čtyři fáze: 

A) ÚČELOVÁ GEOLOGICKÁ MAPA - V zájmovém území realizujete průzkumné pedologické 

sondy, které budete popisovat na samostatný list, a z nich sestrojíte zjednodušenou účelovou 

geologickou mapu, která bude zobrazovat geologické poměry v hloubce 30 cm pod terénem 

(tzv. mapa odkrytá do 0,30m). 

B) ÚČELOVÁ CENOVÁ MAPA - do geologické mapy (A) zakreslíte další podmínky, ze kterých 

postupně vznikne zjednodušená účelová cenová mapa 

C) Ve vypracované mapě (B) vyberete a nakreslíte dvě možná umístění nové papírny –  

a) ekologicky nejvhodnější řešení    b) nejlevnější řešení 

D) ARGUMENTACE, v čem konkrétně jsou klady a zápory (rizika) vybraných stanovišť, zvolených 

v bodě C. Zaměřte se na důvody, které mají vztah k ochraně přírody. 

 

Jaké výstupy odevzdáváte? 

A) List 1 (1A, 1B…): Dokumentace sond a plošných výchozů 

List 2: Účelová geologická mapa odkrytá 

Hodnotí se pečlivost při výběru vhodných stanovišť pro sondy, komplexnost popisu sond a 

úplnost údajů, které bylo možno v terénu pozorovat, správnost interpretace geologických 

poměrů a reálnost tvarů, nakreslených do mapy.  

B) Hodnotí se pečlivost, se kterou jste vyřešili úkol 

C) Hodnotí se pečlivost, se kterou jste vyřešili úkol 

Za úkoly B a C odevzdáváte List 3: Účelová cenová mapa 

D) Hodnotí se nápady a kvalita odborné argumentace, které uvedete na  

Listech 4A, 4B: Soupis argumentů a zdůvodnění pro a proti jednotlivým variantám 
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A –Tvorba účelové geologické mapy 

Projděte si zájmové území a seznamte se s jeho charakterem. Vyberte minimálně 5 míst pro sondy, 

sondy vytvořte a zdokumentujte do formuláře. Místa volte tak, aby sondáž přinášela co nejužitečnější 

informace o geologické stavbě území a abyste sondami pokryli vše podstatné. Sondy popisujte 

s přesností na 5 cm (příklad: 0,30-0,55: hnědorezavý jíl s ostrohrannými úlomky břidlice do 3 cm a 

valounky opracovaného křemene do 1 cm). Sondy číslujte a jejich pozici i s číslem vždy vyznačte do 

mapy, kterou vytváříte a kterou budete odevzdávat. V prostoru mezi sondami zkuste do mapy co 

nejlépe zakreslit, jaký průběh mají jednotlivá nalezená geologická prostředí. Všímejte si tvaru 

vrstevnic a nezapomeňte při tvorbě mapy uvažovat, jestli se povrchové terénní nerovnosti projevují 

v zeminách i pod terénem (např. potoční náplavy jistě nebudou vždy rovnoběžně osově souměrně po 

obou stranách potoků stejně, ale budou meandrovat shodně s nerovnostmi ve svahu; stejně tak 

černá skládka nebývá kruhová ani čtvercová, nýbrž ovál apod). Pozor - v mapě zakreslujte stav, který 

odpovídá hloubce 0,30m, nikoli plošné rozšíření na povrchu terénu.  

Kromě sond, které vytvoříte sondovací tyčí, popisujte i povrchové výchozy horniny nebo zemin, 

pokud z nich vyplývá nějaká informace o geologické stavbě. Vyznačte do mapy také průběh všech 

potoků a výskyty pramenů. Čerchovanou čárou označte obrys území, ve kterém je podzemní voda 

mělčeji nežli 0,50m pod terénem. Vyznačte do mapy, kde probíhá souvislý okraj lesa se stromy, které 

mají ve výšce 130 cm nad zemí obvod kmene ≥80 cm.  

Povinné typy značek uvádíme v legendě na následující straně. Je možné, že nebudete potřebovat 

všechny. Pokud byste chtěli do mapy zakreslit nějakou další geologickou informaci či geologický jev, 

který mezi značkami chybí, přijďte se poradit, jaký pro něj zvolit správný symbol, a doplňte ho do 

legendy. 

 

Postup pro práci se sondovací tyčí 

Při realizaci sond buďte velmi opatrní, abyste nezranili sebe či druhé a ani abyste sondu nezkřivili. 

Sondy provádějte pouze do hloubky 0,60m. Vždy, když zatlučete sondu o 6 úderů, pomocí vratidla 

s tyčí 3x otočte kolem její osy. Snižuje se tím tření – jinak by sonda nešla potom vytáhnout. V případě, 

že zastihnete velký kámen nebo skalní podklad, nezkoušejte jej sondou rozbít, ale buď udělejte vedle 

sondu náhradní, nebo nalezený kámen/skalní povrch uveďte do popisu včetně patřičné hloubky a 

ukončete sondu dříve. 

Sondovací tyče jsou z mimořádně kvalitní oceli a jsou velmi drahé. Pokud se vám nebude dařit je ze 

země vytáhnout, v žádném případě sondy neohýbejte nebo jimi nezkoušejte páčit, ale přijďte si do 

auta pro hever. 
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Po dokončení geologické mapy všechny geologické tvary jemně obtáhněte tenkou černou lihovou 

fixou a do vzniklých dílků napište příslušné indexy – A, O, F, S, D, Rs … Výskyt mělce zamokřeného 

území obtáhněte dokola modrou fixou. Okraj lesa se vzrostlými stromy obtáhněte tenkou fixou 

zelené barvy. 

Stále mějte na paměti, že kreslíte mapu geologických poměrů, které panují v hloubce 30cm pod 

terénem.  

Výslednou mapu překreslete na list, označený jako čistopis, který odevzdáte společně s dokumentací 

sond. 
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B – Tvorba účelové cenové mapy 

Využijte účelovou geologickou mapu, kterou jste právě sestavili (A). Překreslete si tvary jednotlivých 

ploch a doplňte je o podmínky 1-5. Uvedené podmínky platí současně. Některé podmínky se mohou 

navzájem zeslabit nebo dokonce vyrušit. 

1) Jednotlivým geologickým prostředím v mapě (A) jsou přiřazeny následující výchozí ceny, 

které budou dále upravovány podle bodů 2-5: 

Zeminy A 200 Kč/m2 

Zeminy O 1000 Kč/m2 

Zeminy F 400 Kč/m2 

Zeminy S 800 Kč/m2 

Zeminy D 700 Kč/m2 

Horninový podklad Rs 500 Kč/m2 

2) Ve svazích se sklonem více než 18° je cena snížena o 18% 

3) V území s hloubkou hladiny podzemní vody méně než 0,50m pod terénem je cena snížena o 

50% 

4) V ploše souvislého lesa je cena zvýšena o 35% 

5) Ve vzdálenosti 30m od pramenů je cena, vzniklá podle bodů 1-4, dále zvýšena na 

dvojnásobek 

 

Doporučený postup:  

Do mapy postupně přikreslujte jednotlivé nové podmínky a označujte si, jak se mění cena 

jednotlivých nově vznikajících dílků. V případě potřeby si můžete půjčit kalkulačku. 

Pracujte čistotně, např. s užitím mikrotužky a gumy. Výslednou cenovou mapu jemně překreslete do 

listu, označeného jako čistopis, a obtáhněte tenkou černou lihovou fixou. Do jednotlivých vzniklých 

dílků plochy napište vypočtenou cenu. 
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C – Umístění stavby v území 

Využijte své odborné znalosti a vyberte místo, které považujete za nejvhodnější (nejšetrnější) pro 

umístění haly z pohledu ochrany přírody – na pomoc vám může být vaše geologická mapa (A). Poté 

použijte zpracovanou účelovou cenovou mapu (B) a spočítejte, kolik by stály poplatky za tuto halu 

v daném místě. Pokud hala zasahuje do více dílků za různé ceny, spočítejte nebo co nejlépe 

odhadněte jejich přibližnou plochu. K ceně za halu je nutné připočítat také poplatek za vybudování 

eventuální nové komunikace od stávajících silnic nebo cest. Nová silnice k hale má šířku 4m a musí se 

platit za plochu, kterou prochází, stejně jako u haly. 

Dále vyberte stanoviště, kde by výstavba vyšla nejlevněji a spočítejte, kolik by tato varianta stála. 

Obě varianty umístění haly nakreslete do mapy (B) a překreslete do jejího čistopisu. Poté teprve 

mapu (B) odevzdejte.  

 

D – Seznam argumentů pro a proti, pro obě varianty  

Sestavte seznam výhod a nevýhod vybraných dvou variant umístění haly (viz bod C), s ohledem na 

ochranu přírody, tzn. výhody i nevýhody pro každou z variant. Pro každou halu je nutné najít alespoň 

5 pro a 5 proti. Čím více, tím lépe, hodnotí se kvalita a komplexnost vaší argumentace. Argumenty 

formulujte spíše stručně. 

Své argumenty napište do připravených formulářů – listů 4A a 4B, které odevzdáte. Blíže je budete 

moci vysvětlit při prezentaci výsledků. 

 

 

 

Přejeme vám spoustu zajímavého přírodovědného přemýšlení při řešení zadaných úkolů a těšíme se 

na výsledky  ! 


