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TERÉNNÍ EXKURZE A CVIČENÍ NA STRÁNSKÉ SKÁLE 
 
Ochrana přírody:  
Vyjmenujte kategorie ochrany přírody a krajiny v ČR, uveďte je do tabulky: 
Velkoplošná chráněná 
území 

 
 
Maloplošná chráněná 
území 

 
 

Pokuste se roztřídit uvedené důvody zavedení opatření ochrany přírody a krajiny a zřízení národní 
přírodní památky (v roce 1978) na území Stránské skály a zapište je do tabulky.  
Geologie  

 
 

Paleontologie   
 
 

Historie  
 
 

Biologie  
 
 

Geologie:  
Podle mapky předkvartérních útvarů (obr.1) určete, kterou horninou je tvořena Stránská skála. Pro 
které další lokality je typický výskyt této horniny?__________________________________________ 
 
Uvedená hornina  patří k (vyberte): a) vyvřelým horninám (magmatitům) 
      b) usazeným horninám (sedimentům) 
      c) přeměněným horninám (metamorfitům) 
Jak tyto horniny vznikají?_____________________ 
 
Práce s mapou: 
Na obzoru vidíte některé brněnské městské části. 
Na mapě načrtněte směry, ve kterých je pozorujete. 
Na kterém území leží Stránská skála? 
________________________________________ 
 
Stručně charakterizujte zástavbu pozorovaných 
městských částí (např. činžovní, panelové, rodinné 
domy, vysoká/nízká koncentrace obyvatel atd.) a 
informace doplňte do tabulky. 
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Pokuste se na příkladu Vinohrad spočítat 
přibližnou hustotu zalidnění vinohradského 
sídliště (počet obyvatel v roce 2001: 14 895). 
 

 
Obr 2: Vinohrady 
 
 
 
 

Obr. 1: Náčrt geologické mapy předkvartérních útvarů 
 
Pokuste se podle buzoly určit azimut 5-ti viditelných  bodů na obzoru, údaje zapište do tabulky: 

Bod Azimut Bod Azimut 
    
    
    
 
Doprava: Zjistěte, k jakým dopravním změnám došlo v okolí Stránské skály v nedávné době a 
zdůvodněte. Jaký má či měla význam linie vedoucí severně od Stránské skály? 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 

Městská část Připojení Charakteristika Dostavba sídliště 
Líšeň – stará č. 1944   

Líšeň – nová č. 1944  1976-78 

Židenice – Jul. 1919 ?   

Černovice    

Vinohrady Vznik 1990  80. léta 20. stol. 

Slatina 1919   
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Využití země: Do mapky Stránské skály podle barevné legendy zakreslete, jak je využíváno území 
kolem Stránské skály. Jak se liší využití severního a jižního svahu? 
 
Legenda: Zástavba  Průmyslové objekty 

 Zahrady a ohraničená 
zeleň 

 Lomy 

 
 Louky  Silnice, ulice 

 
 Pole  Kolejiště 

 
Půdy: Jaké půdy jsou vyvinuty na vápencích? Co je skelet, je v této půdě obsažen? Nakreslete a 
popište profil půdy na vápencích. 
 
 
 
 
 
  
Podzemní vody: Uveďte zdroje pitné vody pro město Brno:________________________________ 
Pro určité horniny je charakteristický určitý druh propustnosti (uveďte příklady hornin):  

V průlinově propustných horninách proudí podzemní voda průlinami (póry) mezi 
jednotlivými horninami.  
 
V puklinově propustných horninách voda proudí vzájemně propoj. puklinami. 

 
Krasová propustnost vzniká rozpouštěním hornin v okolí puklin, jimiž proudí podzemní voda.  
 
Antropogenní tvary: jsou tvary vytvořené lidskou činností. Pokuste se některé tvary najít a přiřadit 
k určitým činnostem: 

Tvary Činnost 
 
 
 
 
 
 

 

 
Osada Podstránská: Charakterizujte zástavbu osady Podstránské. Jakou má funkci? Proč a kdy 
asi vznikla?  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Další úkoly: Ve skupinách po 8 vytvořte návrh informační tabule (formát A1) o významu a ochraně 
NPP Stránská skála. Návrh by měl obsahovat mapku, barevná fota, text (jeho stručná verze by měla 
navíc být uvedena v angličtině nebo němčině) a vhodnou grafickou úpravu. 
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