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O soutěži
Ekologická olympiáda je tradiční celostátní soutěž středoškoláků zaměřená na porovnání znalostí a dovedností
v oblasti ekologie, ochrany přírody a péče o životní prostředí. Klade důraz na praktické využití znalostí a dovedností
při řešení konkrétních problémů a na rozvoj týmové spolupráce.
Pořadatelem Ekologické olympiády je Český svaz ochránců přírody (ČSOP), spoluvyhlašovatelem je Ministerstvo
školství mládeže a tělovýchovy – soutěž je zařazena v kategorii B.
Na Ekologické olympiádě soutěží tříčlenné týmy středoškoláků, které reprezentují vysílající subjekt, převážně
střední školu. Na všech úrovních se soutěž skládá z části prověřující znalosti (testy, poznávání přírodnin, …) a z části
prověřující dovednosti. Součástí prověřování dovedností je vždy jeden či více praktických úkolů využitelných pro
ochranu přírody a životního prostředí. Alespoň část úkolů probíhá (od krajské úrovně) vždy v terénu. Soutěž je
často doplněna o další doprovodné části a programy. Soutěžní testy i splnění a prezentaci zadaných úkolů hodnotí
vždy vícečlenná odborná porota.
Soutěž je respektovaná řadou vysokých škol. Vítězové, popř. úspěšní řešitelé krajských kol jsou přijímáni bez
přijímacích zkoušek, nebo se jim za účast do přijímacího řízení započítává bodové ohodnocení (např. Česká
zemědělská univerzita, Mendelova lesnická a zemědělská univerzita, Univerzita Hradec Králové ad.)
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Celostátním koordinátorem a pořadatelem národního kola je Sdružení mladých ochránců přírody ČSOP. Krajská
kola zajišťují převážně základní organizace ČSOP, se kterými spolupracuje řada dalších subjektů (ekocentra, odbory
ŽP, ZOO, muzea apod.) Některá krajská kola pořádají spřízněné organizace mimo ČSOP. Místní kola pořádají
převážně školy. Na podoře a odborné spolupráci se významně podílí státní podnik Lesy ČR.
Hlavní cíle soutěže jsou:


Umožnit vzájemné setkávání studentů s podobnými zájmy a zaměřením.



Nabídnout studentům možnost ověřit si své znalosti a dovednosti v oblasti ekologie, ochrany přírody a péče
o životní prostředí a motivovat je k jejich dalšímu rozvoji.



Podpořit spolupráci studentů týmovým založením soutěže.



Nabídnout studentům podnětný a smysluplný doprovodný program a setkání s odborníky v daných
oblastech.



Umožnit studentům řešit praktické úkoly přímo v terénu a trávit společný čas venku.



Prohlubovat zájem o přírodu, její ochranu a rozšiřovat povědomí o ekologickém chování člověka.



Zapojit střední školy do zájmové systematické činnosti nad rámec běžného vyučování přírodopisu
s přesahem do ekologie a ochrany přírody.
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Krajská kola 18. ročníku Ekologické olympiády
Krajská kola (KK) Ekologické olympiády (EO) proběhla v 11 z 14 krajů. Své kolo měl Jihočeský, Královéhradecký,
Liberecký, Olomoucký, Pardubický, Plzeňský, Praha, Středočeský, Ústecký, Vysočina, Zlínský kraj. V sedmi krajích
proběhla KK během podzimu 2012, ve čtyřech během jara 2013. KK EO neproběhla v Karlovarském, Jihomoravském
a Moravskoslezském kraji.
Průměrné KK trvalo 2,5 dne. Šest kol bylo třídenních, čtyři dvoudenní, v jediném případě bylo kolo jednodenní.
Celkem se 18. ročníku zúčastnilo na krajské úrovni 426 studentů. V průměru necelých 39 studentů na kolo, nejvíce
86 v Ústeckém kraji, nejméně 24 v Jihočeském. Vzhledem k tomu, že soutěží tříčlenné týmy, připadá na krajské kolo
průměrně 13 soutěžních týmů.
Průměrné náklady na uspořádání jednoho krajského kola činily přibližně 45 tisíc Kč, z toho obvykle více než
polovina byly náklady na ubytování a stravování účastníků. Průměrné náklady na jednoho soutěžícího a den činili
461 Kč. V šesti krajích podpořili EO krajské úřady. Odhadované náklady na uspořádání 11 krajských kol jsou
přibližně půl miliónu Kč. Odhad nezahrnuje dobrovolnickou práci desítek pořadatelů, bezplatnou materiální
podporu spolupořadatelů či pomocníků, věcné dary jako ceny do soutěže apod. Akci na celostátní úrovni významně
finančně podpořily Lesy ČR a NET4GAS, s. r. o., takto podpora se týkala i krajských kol.
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Přehled je zpracován na základě údajů dodaných krajskými koordinátory. Nezahrnuje školní/místní kola, která často
probíhají bez ohlášení.
Jihočeské
Termín a místo konání: 25.–27. 4. 2013, Hradce u Vrábče
Pořadatel: ZO ČSOP Šípek, Kostelní 165, Český Krumlov
Koordinátor: Ing. Leoš Lippl, e-mail: leos.lp@tiscali.cz
Královéhradecké
Termín a místo konání: 18.–19. 4. 2013, Krňovice
Pořadatel: ZO ČSOP Orlice, Krňovice 33, Třebechovice pod Orebem
Koordinátor: Ing. Adam Záruba, e-mail: adam.zaruba@krnovice.cz
Liberecké
Termín a místo konání: 19.–21. 4. 2013, Osečná
Pořadatel: ZO ČSOP při Správě CHKO Jizerské hory, gen. Píky 4, Liberec
Koordinátor: MUDr. Tomáš Klimovič, e-mail: xtbk@centrum.cz
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Olomoucké
Termín a místo konání: 18. 10. 2012, Litovel
Pořadatel: DDM Litovel, Komenského 719/6, Litovel
Koordinátor: Ing. Pavel Sova, e-mail: p.sova@ddmlitovel.cz
Pardubické
Termín a místo konání: 10.–11. 4. 2013, Chrudim
Pořadatel: Regionální muzeum v Chrudimi, Široká 86, Chrudim
Koordinátor: Mgr. Simona Vylíčilová, e-mail: vylicilova.muzeumcr@seznam.cz
Plzeňské
Termín a místo konání: 2.–3. 11. 2012, Spálené Poříčí
Pořadatel: ZO ČSOP Spálené Poříčí, Plzeňská 55, Spálené Poříčí
Koordinátor: Ing. Lenka Janoušková, e-mail: lenja@inMail.cz
Pražské
Termín a místo konání: 19.–20. 10. 2012
Pořadatel: Mladí ochránci přírody, Dittrichova 9, Praha 2
Koordinátor Jaroslav Síbrt, jaroslav.sibrt@csop.cz
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Středočeské
Termín a místo konání: 20.–22.9. 2012, Vlašim
Pořadatel: Okresní sdružení ČSOP Benešov, Pláteníkova 264, Vlašim
Koordinátor: Mgr. Lenka Suchanová, e-mail: lenka.suchanova@csop.cz
Ústecké
Termín a místo konání: 5.–7. 10. 2012, Roudnice nad Labem
Pořadatel: DDM Ústí n. L., Kyjovská 15a, Ústí n. L, společně s Gymnáziem Roudnice n. L.
Koordinátor: PaeDr. Jan Eichler, e-mail: tiliacz@volny.cz
Vysočina
Termín a místo konání: 17.–19. 10. 2012, Litohoř u Moravských Budějovic
Pořadatel: ZO ČSOP Kněžice, Kněžice 109, Okříšky (společně s Chaloupky o. p. s.)
Koordinátor: Ing. Martin Kříž, e-mail: martin.kriz@chaloupky.cz
Zlínské
Termín a místo konání: 4.–6. 10. 2012, Valašské Klobouky
Pořadatel: ZO ČSOP Kosenka, Brumovská 11, Valašské Klobouky
Koordinátor: Pavlína Kolínková, e-mail: pavlinakolinkova@seznam.cz
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Národní kolo ekologické olympiády na Chaloupkách v Kněžicích
ZO Českého svazu ochránců přírody Kněžice hostila už podruhé národní kolo ekologické olympiády určené
vítězům krajských kol ve školním roce 2012/13. Akce probíhala na Chaloupkách v Kněžicích a téma bylo
netradiční – Noc. Soutěže se zúčastnilo celkem 11 tříčlenných družstev a jedno družstvo dvoučlenné z 10 krajů
z celé republiky. Soutěžilo tedy 35 žáků středních škol, jako doprovod se zúčastnilo 6 pedagogů.
V pátek 14. 6. 2013 začal program olympiády odpoledne po obědě zadáním celonoční samostatné práce, studenti
měli za úkol prvně vyřknout hypotézu, jak bude celé pozorování probíhat a následně sledovat otevírání a zavírání
květů, aktivitu nočního hmyzu v závislosti na čase, teplotě… a stejně tak aktivitu ptáků. V 19 hodin měření započala
a studenti se celou noc z pátku na sobotu střídali v měření, focení a sběru hmyzu v pastech a ve sledování ptáků
(a jejich určování podle hlasu). Pozorování končilo v sobotu v 9 hodin.
Dopoledne si studenti připravovali prezentaci, zjistili, zda jejich hypotéza byla potvrzena či nikoliv. Po obědě pak
začaly jednak prezentace jednotlivých týmů, jednak si týmy tahaly „noční maturitní otázku“, na kterou se musely
během 10 minut „na potítku“ připravit. (Seznam otázek uveden níže.) Kromě stěžejní prezentace (ukázky v příloze)
čekal studenty i test, poznávačka přírodnin poslepu, doplňování noční oblohy a odvážlivci si mohli vylézt na
stromostan – zastřešenou plošinu vysoko v koruně staleté lípy (více na www.stromostan.cz).
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Večer si ještě zkusili všichni poznávačku nočních zvuků a potom už je čekal Ing. Václav Křivan, se kterým jsme
určovali motýly přiletující na světlo. Některé museli soutěžící sami určit podle předložené literatury. Vítězný tým
děvčat z ze Slovanského gymnázia z Olomouce, potom za odměnu mohl přespat zajištěn v karabinách na zmíněném
stromostanu.
V neděli čekala na všechny kromě vyhlášení výsledků ještě ukázka pastvy pasteveckým psem, protože ZO ČSOP
Kněžice pečuje o okolní pozemky i chráněná území právě spásáním pomocí ovcí.
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Na následujících stránkách se můžete inspirovat metodikou Národního kola, tu vypracoval Chaloupecký tým ve
složení: Martin Kříž, Vendula Šimková a Iva Suchá.
Proč Noc?
„Noc je součástí dne, jde o dobu, kdy jedna část přírody spí a druhá ožívá. Během roku se poměr délky noční a denní
části mění, její rozdíl je potom určující pro vyvádění mláďat, kvetení rostlin a vůbec všemožné děje v přírodě, kterým
lépe či hůře rozumíme.“
Olympiáda se tedy zabývala nejen nocí, ale i kontrastem den versus noc, astronomickými jevy (denní a roční
cyklus), meteorologií a fenologií (chování jednotlivých veličin v závislosti na času východu a západu slunce a reakce
přírody na délku dne a noci). Poslouchali jsme a určovali noční zvuky, zavírání a otevírání květů rostlin, řešili denní
aktivitu nejrůznějších druhů živočichů a jejich přizpůsobení se na tmu a šero, lákali na světlo noční hmyz…
Prozrazujeme jen část našeho „know-how“: Malou noční maturitu, noční test, zadání samostatného úkolu a ukázku
prezentace. V porotě zasedli: Ing. Jiří Kučera, Ing. Martin Kříž, RNDr. Iva Suchá a Mgr. Zdena Svítilová.
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Malá noční maturita
Otázky, na které je třeba se připravit, každý tým si vylosuje jednu.
1. Den a noc během roku – astronomicky: Jak se mění délka dne a noci během roku u nás a ve světě, soumrak,
výška a azimut Slunce nad obzorem, slunovrat, rovnodennost…
2. Fenologie: Co věda zkoumá, čeho si sami všímáte, zhodnocení letošního roku, na čem závisí nástup jednotlivých
fenologických fází rostlin, přílety a odlety ptáků…
3. Světelné znečištění: Jak škodí světelné znečištění, čím je způsobeno, komu vadí, jakým způsobem ho lze
eliminovat…
4. Rostliny a světlo, rostliny a tma: Stanovištní nároky, vliv na fotosyntézu, fototropismus, fotonastie.
5. Živočichové a světlo, živočichové a tma: Aktivita živočichů v závislosti na světle – monofázické, difázické,
polyfázické druhy, fototaxe, fotokineze, fotomenotaxe, přizpůsobení se tmě, noční aktivita.
6. Světlo a lidský organismus: Pozitivní i negativní vliv slunečního světla a délky dne na člověka.
7. Tma a lidský organismus: Potřeba tmy pro člověka (tvorba melatoninu), spánek, fáze spánku, poruchy
z nedostatku spánku.
8. Režim počasí během dne a noci: Jak se mění teplota a vlhkost během dne v závislosti na denní době, rosný bod,
denní průběh teploty v zimě a v létě.
9. Cykly: Cirkadiánní , lunární a annuální periody a jejich význam pro život na Zemi.
10. Měsíc: Jeho fáze a vliv na život na Zemi.

[11]

18. ROČNÍK EKOLOGICKÉ OLYMPIÁDY

2012/13

Noční test
1. Proč se tažní ptáci vrací zpět z teplých krajin, proč tam nezůstanou, proč je pud táhne zpět domů?
2. V kolik dnes vyšlo Slunce? A v kolik zapadne? (tolerance 5 minut)
3. Jak byste technicky vyřešili problém světelného znečištění?
4. Vysvětlete zkratku FAR?
5. Který vitamin se syntetizuje v kůži díky slunečnímu záření?

a) A,

b) B,

c) C,

d) D

6. Co je to melatonin?
7. Jak vzniká rosa?
8. Jak dlouhý je interval mezi přílivem a odlivem?
9. Popište 3 fáze soumraku (co dalo jednotlivým fázím název, výška slunce nad obzorem, …)
10. Které hvězdy a z kterých souhvězdí, tvoří Letní trojúhelník.
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Zadání samostatného úkolu
Noční výzkum bude probíhat od 19 do 9 hodin v těchto třech oblastech:


aktivita nočního hmyzu (využijte jak zemních pastí, tak smýkaček, ideálně každou hodinu vybrat, určit, zjistit
počty druhů, zástupců jednotlivých řádů, … ty nejzajímavější nafotit).



ptačí aktivita (aktivita jednotlivých druhů během dne, graficky zpracovat, fotit, poslouchat)



zavírání a otevírání květů rostlin (hlavně během soumraků, závisí na teplotě, osvětlení, vlhkosti,
fotodokumentace otevírání květů a dalších pohybů)

Hledáme závislost na denní (resp. noční) době, počasí (světelných podmínkách, teplotě, vlhkosti…).
1. Nejprve je potřeba stanovit hypotézu podle vašich zkušeností, předpoklad, které ptačí (resp. hmyzí) druhy
budou kdy během noci aktivní, které rostliny se budou zavírat, které ne a proč. Podle ní naplánujte noční
výzkum.
2. Potom může probíhat vlastní výzkum.
3. Grafické přehledné zpracování všech tří oblastí a následná 10 minutová prezentace před komisí.
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Ukázka prezentace samostatné práce – gymnázium Šumperk
Hmyz
4.

Pozorovali jsme noční aktivitu bezobratlých se zaměřením na lezoucí hmyz. Zjistili jsme větší aktivitu v časných
ranních hodinách. V lokalitě jsme objevili zástupce hmyzu (blanokřídlí, brouci, motýli), pavoukovců, korýšů,
mnohonožek, chvostoskoků a plžů. Ze zdejších biotopů prokázala největší biodiverzitu louka. Dle očekávání jsme
s rostoucí teplotou při svítání pozorovali zvyšující se aktivitu hmyzu létavého.
louka
Sekáč rodu Miopus
Stínka obecná
Nosatec rodu Phyllobius
Čmelák polní
Ovád
Lumek rodu Pimpla
Slimáček hladký
Moucha domácí
Pěnodějka obecná
Komár
Kutilka obecná
Pestřenka

les
Slimák popelavý
Listokaz
Huňatka rodu Entomobyra
Střevlík fialový
Slídilka stříbropásá
Bzikavka dešťová
Lovčík hajní
Sekáč rodu Miopus

Zahrada
Mnohonožka rodu Iulus
Škvor obecný
Pěnodějka obecná
Huňatka rodu Entomobyra
Slimáček hladký
Plzák španělský
Masařka obecná
Mravenec
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Aktivita pozorovaných bezobratlých v jednotlivých částech dne
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Rostliny
U rostlin jsme pozorovali fotonastii. Pozorovali jsme ji u Pryskyřníku, Rozrazilu a Jetele. Také jsme provedli pokus
o vyvolání umělé fotonastie u Pryskyřníku, aplikovali jsme silné světlo už před stmíváním a zjistili jsme, že
Pryskyřník zůstal otevřený celou noc. U pryskyřníku a rozrazilu jsme pozorovali „zavírání a otevírání“ květů
a u jetele „zavírání“ listů.

květ pryskyřníku – uměle osvětlený
květ pryskyřníku – bez osvětlení

[16]

18. ROČNÍK EKOLOGICKÉ OLYMPIÁDY

2012/13

listy jetele - zavřené
listy jetele - otevřené

120
100
80
60

pryskyřník

40

rozrazil

20
0
19:00

20:00

22:00

0:00

2:00

4:00

6:00

8:00
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Ptáci
Sledovali jsme noční a ranní aktivitu ptáků, porovnávali jsme ji v rámci řádů a druhů. Také jsme zjišťovali četnost
výskytu. Podle očekávání jsme pozorovali větší druhovou rozmanitost v okrajové oblasti lesa s charakterem místy
až lužního lesa. Viděli jsme a podle hlasu určili zástupce sov, hrabavých, šplhavců a pěvců.
Noc (2:00)

Ráno (6:00)

Puštík obecný

Budníček menší

Králíček obecný

Pěnice černohlavá a hnědokřídlá

Křepelka polní

Šoupálek dlouhoprstý

Sýkora koňadra

Králíček obecný

Brhlík lesní

Střízlík obecný
Sýkora modřinka
Sýkora koňadra
Drozd kvíčala
Holub hřivnáč
Vlaštovka obecná
Lejsek šedý
Vrabec domácí a polní
Konipas bílý
Pěnkava obecná
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Fotogalerie

Poznávačka poslepu

Odpočinek po celonočním výzkumu
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Zjevně zaujatá porota

Budoucí vítězky na „potítku“
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Obhajoba
samostatné práce

Celkový počet bodů

Gymnázium Jírovcova
Jírovcova 8, 371 61 České
Budějovice

Noční maturita

4

Botičská 1, 128 01 Praha 2
Gymnázium Zikmunda
Wintera
Nám. J. Žižky 186, 269 01
Rakovník

Poznávačka nočních
zvuků

3

Gymnázium Botičská

Poznávačka nočních
bezobr.

2

Slovanské gymnázium
Olomouc
Třída Jiřího z Poděbrad 13,
771 11 Olomouc

Poznávačka po slepu

1

Družstvo (vysílající subjekt)

Mapa hvězdné
oblohy

Pořadí

Test

Výsledková listina Národního kola ekologické olympiády na Chaloupkách

Kraj

Kamila Minaříková,
Šárka Sperottová,
Kateřina Ševčíková

7

10

9

10

7,3

19,5

29

91,8

Olomoucký

Radim Homolka,
Albert Damaška

7

10

8

12,5

5

20

28,5

91,0

Praha

Anna Horáčková,
Doubravka
Požárová, Petr
Doležal

6

7

9

11,5

7,7

20

28

89,2

Středočeský

Eliška Havrdová,
František Nuc,
Tereza Pavelcová

8

9

9

11,5

5,7

18

24

85,2

Jihočeský

Soutěžící

[22]

Noční maturita

Obhajoba
samostatné práce

Celkový počet
bodů

Kraj

6

9

10

12

4

17

25

83

Olomoucký

Ludvík Kašpar,
Petr Paulík,
Ondřej Volejník

6,5

9

9

9,5

2,3

18,5

23

77,8

Liberecký

Jan Ptáček,
Pavlína Rousová,
Klára Hančová

5,5

9

6

10,5

5,3

18,5

19,5

74,3

Středočeský

5

9

9

8,5

5

15

22

73,5

Královéhrad.

5,5

9

8

8,5

1,3

13

23

68,3

Ústecký

Soutěžící

5

Gymnázium Šumperk
Masarykovo nám. 8, 787 58
Šumperk

Alena Andršová,
Lucie Přibylová,
Vlastislav Kubíček

6

Gymnázium Česká Lípa
Žitavská 2965, 47001 Česká
Lípa
Gymnázium Jana Palacha
Pod Vrchem 3421, 276 82
Mělník
Gymnázium Dvůr Králové
nad Labem
Nám. Odboje 304, 544 01
Dvůr Králové n. L.
Gymnázium Václava
Hlavatého
Poděbradova 661, 440 62
Louny

7

8

9

Jan Frieda,
Anežka Skurčáková,
Tomáš Sychra
Michal Lain,
Denisa Rajchlová,
Daniela Hořejší

Mapa hvězdné
oblohy
Poznávačka po
slepu
Poznávačka
nočních bezobr.

Družstvo (vysílající subjekt)

Test

Pořadí

2012/13

Poznávačka
nočních zvuků
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Družstvo (vysílající subjekt)

Soutěžící

Noční maturita

Obhajoba
samostatné práce

Celkový počet
bodů

Kraj

10

Gymnázium Lanškroun
Nám. Jana Marků 113, 563 12
Lanškroun

Michal Kraus,
Kristýna Patočková,
Tereza Tothová

6

7

8

11,5

3,3

10,5

20

66,3

Pardubický

11

Gymnázium Chotěboř
Jiráskova 637, Chotěboř, 583
01

Petra Venhauerová,
Dorota Klepetková,
Monika Stará

4,5

1

8

11,5

4

17

18,5

64,5

Vysočina

12

Gymnázium J. Š. Baara
Pivovarská 323, 344 01
Domažlice

Jakub Procházka,
Vítězslav Fronk,
Manfred Schreiber

6,5

6

9

12

6

6

15

60,5

Plzeňský

Mapa hvězdné
oblohy
Poznávačka po
slepu
Poznávačka
nočních bezobr.

Pořadí

Poznávačka
nočních zvuků

2012/13

Test
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Pro Sdružení mladých ochránců přírody
ČSOP zpracovaly Chaloupky o. p. s.,
školská zařízení pro zájmové a další
vzdělávání.

Texty: Jaroslav Síbrt, Martin Kříž
Fotografie: Jaroslav Síbrt a Luděk Hrnčíř
Grafická úprava: Martin Kříž
Kněžice, listopad 2013

Více fotografií na www.ekolympiada.cz
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Celostátní partneři Ekologické olympiády

Děkujeme společnosti NET4GAS, s. r. o. a státnímu podniku Lesy ČR za spolupráci a významnou finanční podporu!
Zvláštní dík patří Ing. Martinu Křížovi a jeho týmu za zajištění národního kola v nejisté a nepřehledné situaci. Dále
nám významně pomohli zejména Mgr. Lenka Suchanová, Ing. Leoš Lippl, Ing. Milan Maršálek, Ing. Jana Hrnčířová,
Ing. Karel Kříž a všichni další, kteří k nám hlásili, poskytovali nám informace a aktivně s námi komunikovali.
Děkujeme!
Pořadatelem Ekologické olympiády je Sdružení mladých ochránců přírody ČSOP, Michelská 5, 140 00 Praha,
tel.: 775 724 545, e-mail: smop@csop.cz. Podrobné informace o soutěži naleznete na webu www.ekolympiada.cz.
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