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Sborník Ekologické olympiády 2016
O soutěži
Český svaz ochránců přírody pořádá přírodovědnou soutěž Ekologická olympiáda již po mnoho let. V letošním školním roce 2015/2016 je uskutečnil již
21. ročník. Soutěže se účastní tříčlenné týmy středoškoláků, které reprezentují
vysílající subjekty. Ve většině případů se jedná o střední školy s jasnou převahou
gymnázií, výjimečně občanská sdružení.
Soutěžní týmy si ověřují své znalosti a dovednosti v řadě přírodních věd, jako
je ekologie, ochrana životního prostředí, botanika, zoologie, geologie a mnoho
dalších. Na soutěžící čeká všeobecný vědomostní test, poznávání přírodnin
a praktický úkol. Jeho řešení obhajují před odbornou porotou. Nejlepší tým
z každého krajského kola postupuje do národního kola Ekologické olympiády. (V některých případech se národního kola mohou účastnit i další týmy
v pořadí).
Týmová spolupráce je hlavní náplní ekologické olympiády. Nejen, že učí studenty poradit si s nelehkým praktickým úkolem, ale vede je k práci ve skupině.
Některé vysoké školy zohledňují úspěšné řešitele Ekologické olympiády při
přijímacím řízení do souvisejících oborů. Například Přírodovědecká fakulta
Univerzity Karlovy, Fakulta životního prostředí České zemědělské univerzity
v Praze, Mendelova univerzita v Brně, Univerzita Hradec Králové a další.
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Krajská kola 21. Ročníku Ekologické olympiády 2015/2016
Ve 21. ročníku Ekologické olympiády se uskutečnilo 13 krajských kol. Na podzim 2015 proběhla krajská kola ve Středočeském, Ústeckém, Zlínském, Královéhradeckém, Plzeňském kraji a v krajích Vysočina a Praha.
Na jaře roku 2016 se uskutečnila kola v Moravskoslezském, Olomouckém,
Jihomoravském, Libereckém, Pardubickém a Jihočeském kraji. Jediný kraj, ve
kterém Ekologická olympiáda v tomto ročníku neproběhla z důvodu absence
krajského koordinátora, je Karlovarský kraj. Celkem se v krajských kolech
zúčastnilo 481 studentů ze 160 týmů.

Krajská kola a jejich pořadatelé
Královéhradecký kraj
Krkonoše, 21.–23. 9. 2015
Pořadatel: Správa Krkonošského národního parku
Koordinátor: Ing. Michal Skalka
Telefon: 737 331 912, Email: mskalka@krnap.cz, Web: www.krnap.cz

Středočeský kraj
Vlašim, 25.–26. 9. 2015
Pořadatel: ZO ČSOP Vlašim
Koordinátor: Jiří Pavelka
Telefon: 608 084 126, Email: jiri.pavelka@csop.cz, Web: www.csopvlasim.cz

Plzeňský kraj
Spálené Poříčí, 2.–3. 10. 2015
Pořadatel: ZO ČSOP Spálené Poříčí
Koordinátor: Ing. Lenka Krabcová
Telefon: 728 082 028, Email: kajnel@seznam.cz, Web: www.ekocentrum.cz

Zlínský
Valašské Klobouky, 8.–10. 10. 2015
Pořadatel: Gymnázium Valašské Klobouky
Koordinátor: Pavlína Kolínková
Telefon: 737 609 605, Email: pavlinakolinkova@seznam.cz
Web: www.gymnazium-vk.cz

Ústecký
Gymnázium Václava Hlavatého, Louny, 9.–11. 10. 2015
Pořadatel: 4. ZO ČSOP Tilia Krásná Lípa –
Centrum ochránců přírody Tilia Ústí nad Labem
Koordinátor: PaedDr. Jan Eichler
Telefon: 724 101 150, Email: tiliacz@volny.cz, Web: www.csop-tilia.cz

Praha
Dům ochránců přírody, Michelská 5, Praha 4-Michle, 12.–13. 11. 2015
Pořadatel: Dům ochránců přírody v Praze – ZO ČSOP
Koordinátor: David Zítek
Telefon: 774 155 185, Email: info@csop.cz, Web: www.mopici.cz, www.csop.cz

Vysočina
Chaloupky, Kněžice 109, 18.–20. 11. 2015
Pořadatel: Chaloupky o.p.s.
Koordinátor: Martin Kříž
Telefon: 775 740 221, Email: martin.kriz@chaloupky.cz, Web: www.chaloupky.cz

Pardubický kraj
Regionální muzeum v Chrudimi, Široká 86, 53701 Chrudim, 12.–13. 4. 2016
Pořadatel: Regionální muzeum v Chrudimi
Koordinátor: Mgr. Simona Vylíčilová
Telefon: 602 864 609, Email: vylicilova.muzeumcr@seznam.cz, Web: www.muzeumcr.cz
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Olomoucký kraj
Středisko ekologické výchovy Švagrov, 30.–31. 3. 2016
Pořadatel: Středisko volného času a zařízení pro další vzdělávání pedagických
pracovníků DORIS Šumperk
Koordinátor: Marcel Minář
Telefon: 725 083 206, Email: minar@doris.cz, Web: www.doris.cz

Jihomoravský kraj
Rychta – Krásensko, 30. 3.–1. 4. 2015
Pořadatel: Lipka – školské zařízení pro environmentální vzdělávání Brno, příspěvková organizace
Koordinátor: Marek Soviš
Telefon: 517 385 429, Email: marek.sovis@lipka.cz, Web: www.lipka.cz

Moravskoslezský kraj
Muzeum Beskyd Frýdek-Místek, 14.–15. 4. 2016
Pořadatel: Muzeum Beskyd Frýdek-Místek
Koordinátor: Mgr. Jana Tkáčiková
Telefon: 737 589 199, Email: jana.tkacikova@muzeumbeskyd.com
Web: www.muzeumbeskyd.com

Jihočeský kraj
Hradce u Lipí, 21.–23. 4. 2016
Pořadatel: 15/06 ZO ČSOP Šípek
Koordinátor: Ing. Leoš Lippl
Telefon: 720 200 594, Email: leos.lp@tiscali.cz, Web: www.sipek.ckrumlov.cz

Liberecký kraj
Pláně pod Ještědem, 22.–23. 4. 2016
Pořadatel: 36/02 ZO ČSOP při Správě CHKO Jizerské hory
Koordinátor: Tomáš Klimovič
Telefon: 737 971 748, Email: xtbk@centrum.cz,
Web: http://www.mujweb.cz/csopschkojh/

Národní kolo 21. Ročníku Ekologické olympiády
Národní kolo 21. ročníku Ekologické olympiády proběhlo ve dnech 2. – 5. 6.
2016. Hostil ho Liberecký kraj v nejvýše položeném sídle Jizerských hor, osadě
Jizerka. Zúčastnilo se ho 39 studentů středních škol z celé ČR, kteří soutěžili ve
13 tříčlenných týmech. Kromě teoretických testů plnili především praktický
terénní úkol, jehož řešení pak obhajovali před odbornou porotou.
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Harmonogram národního kola
čtvrtek 2. 6. 2016
13:00	sraz v Tanvaldu před budovou železniční stanice, odtud společný odjezd autobusem na Jizerku
13:00–17:30 individuální příjezd autem nebo vlakem
14:30–17:30 exkurze po naučné stezce „Tři iseriny“ pro zájemce
17:30–18:30 ubytování
18:30–19:30 večeře
19:30–20:30 slavnostní zahájení
20:30–22:00 	přednáška o CHKO Jizerské hory, Ing. arch. Jana Mejzrová,
vedoucí Správy CHKO Jizerské hory

pátek 3. 6. 2016
07:30–08:30 snídaně
08:30–10:30 soutěžní test + poznávačka
10:30–11:00 zadání praktického úkolu
11:00–15:00 	terénní exkurze Sport a rekreační aktivity v CHKO Jizerské hory,
Ing. Jiří Hušek, ředitel regionálního pracoviště Liberecko, AOPK ČR
15:00–18:30 příprava praktického úkolu
18:30–19:30 večeře
19:30–21:00 vypracování dokumentace praktického úkolu
21:00
odevzdání dokumentace
21:00–22:30	přednáška „Z Jizerky ke hvězdám“, Prof. RNDr. Jan Palouš,
DrSc., Astronomický ústav AV ČR

sobota 4. 6. 2016
08:00–9:00
09:00–11:30
11:30–12:30
12:30–13:00
13:00–18:30

snídaně
příprava obhajoby
oběd
losování pořadí obhajoby
obhajoba praktického úkolu před odbornou porotou

18:30–19:30
20:30–23:00

večeře
Jizerský country bál

neděle 5. 6. 2016
7:30–8:30
8:30–9:30
10:00

snídaně
slavnostní vyhlášení výsledků
odjezd autobusem do Tanvaldu
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Zadání praktického úkolu
ÚVOD:
JIZERKA 2016 – a co dál?
Cílem je řešit dlouhodobě vyvážený vztah přírody, aktivit člověka v ní a potencionální střety s ochranou přírody.
Nacházíme se v Jizerských horách v osadě Jizerka, která je nejvýše položenou
obcí v České republice. Uvedená oblast je jednou z turisticky nejexponovanějších lokalit v rámci CHKO Jizerské hory. Během roku tuto oblast navštíví přes
100 000 lidi.
Původně sklářská osada ležící v údolí říčky Jizerky je nyní významnou turistickou křižovatkou a představuje ideální základnu nejen pro pěší turistiku, ale
i pro horskou cyklistiku. V zimě se její okolí mění na ráj pro běžkaře. Jizerka je
také specifická tím, že se na malém území překrývají místa s nejvyšším stupněm ochrany přírody (CHKO, NPR, EVL, Ptačí oblast, Ramsarské mokřady…).
Jedná se o historické místo, které si dochovalo svůj krajinný ráz, chráněné
jako vesnická památková rezervace. Území je zahrnuto do Oblasti Jizerské
temné oblohy. Nejen o víkendech nedostačuje kapacita parkovacích míst. Také
turistické trasy i lyžařská magistrála jsou přeplněny. Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem se jedná o jedno z nejatraktivnějších a mimořádně turisticky zatížených míst v Jizerských horách.

Návrh záměrů v dané lokalitě
Záměr č. 1: Retenční nádrž v údolí říčky Jizerka
V údolí říčky Jizerky ve stejnojmenné osadě je záměrem realizace malé retenční
nádrže (plocha cca 3ha). Navrhovatel svůj návrh stavby zdůvodňuje následovně: nutný náhradní zdroj vody pro období s významným srážkovým deficitem, protipožární funkce, rezervoár vody k zimnímu zasněžovaní běžeckých
lyžařských tras (nezbytné v zimách s nízkou sněhovou pokrývkou), letní využití nádrže turisty (koupaní, rybařeni).

Záměr č. 2: Zkapacitnění parkoviště u Pralouky
V oblasti je dlouholetý kritický nedostatek parkovacích míst. Návštěvníci
parkují v rozporu s dopravním značením na hlavní příjezdové komunikaci
a současně i na výjezdech lesních cest. Záměrem investora je vybudovat velkokapacitní parkoviště s min. 600 parkovacími místy (aktuálně 300 míst) a bezproblémově zpřístupnit oblast více návštěvníkům.
Záměr č. 3: Rozhledna na vrcholu Bukovce
V posledních letech se stále častěji objevují snahy jedinců i skupin vybudovat
na čedičovém vrcholu Bukovce rozhlednu. Navrhovatelé nejčastěji předkládají
projekt dřevěné stavby 20 m vysoké, která svým charakterem neovlivní estetické měřítko krajiny. Svůj záměr zdůvodňují významným zvýšením atraktivity této lokality.
Podrobná specifikace technických řešeni jednotlivých záměrů je v Příloze č. 2.
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Výhledový
Výhledový

Výhledový stav
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Návrh technického řešení
Retenční nádrž slouží pro zadržení určitého množství dešťové vody, zpomalení
přívalové vlny z tání sněhu, ale i k zaústění přebytků vod z pramenišť, před
vypuštěním do vodního toku do Jizerky.
K odtoku vod do toku Jizerky však bude docházet pouze prostřednictvím
přelivové hrany při nadbytku vod. Plocha retenční nádrže je 3 ha a má tvar
nepravidelné elipsy s klkovitými výstupky s mělčí hladinou do 0,5 m simuluje
přírodě blízké vodní plochy.
Předpokládaná průměrná hloubka je 4 m. Hráz má železobetonovou litou
konstrukci s šířkou koruny hráze 0,5 m a výškou 5,5 m. Pohledové konstrukce
– rub, líc i koruna hráze budou obloženy kamennou dlažbou z liberecké žuly.
Břehy nádrže budou mít sklon 70 % a z důvodu bezpečnosti budou strany
nádrže přiléhající hrázi také mít konstrukci žulové dlažby uložené do betonového lože. Nátoková část nádrže umístěna na protilehlé straně hráze bude
mít přírodní charakter, stejně jako koryto nátokové vodoteče se zaústěním 6 ks
melioračních pér. Do tohoto koryta budou průlehem samovolně stékat i přebytečné povrchové vody. Pod hrází bude uloženo výpustné potrubí a ve vlastním
tělese hráze sdružený objekt.
Sdružený objekt bude v hrázi situován v nejnižším místě zdrže a je navržen
jako železobetonová monolitická konstrukce vyztužená kari sítí a ocelovými
pruty v jednotlivých částech konstrukce. Výška hladiny a její vypouštění bude
regulovatelné požerákem.
Je navrženo nové propojení nádrže zakrytým lichoběžníkovým korytem do
řeky Jizerky, tak aby nedošlo k negativnímu zásahu do krajinného rázu památkově chráněné Osady Jizerka.

Záměr č. 2: Zkapacitnění parkoviště u Pralouky
Záměr č. 2: Zkapacitnění parkoviště u Pralouky
Záměr č. 2: Zkapacitnění parkoviště u Pralouky

Parkoviště
Parkovištěví
slunných
slunných ví

Parkoviště u osady Jizerka o slunných víkendech – 2016

Lokalizace
Lokalizace
parkoviště
parkoviště
parkoviště

P
P

Lokalizace současného parkoviště a navrženého parkoviště
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Návrh technického řešení
Současný stav parkovacích ploch je zcela nedostatečný o rozloze 2 200 m2 (stávajících 300 míst však neodpovídá normě) je třeba navýšit minimálně na dvojnásobek, v souladu s požadavky turistů. Plocha parkovacích míst činí 0,75 ha
dle ČSN 73 6056. Tato norma udává pro velikost kolmého parkovacího stání
rozměry o šířce 2,5 m a šířce 5 m. Spolu s obslužnými komunikacemi v ploše
bude činit celkový zábor pouze 0,9 ha nad stávající plochu parkovacího stání.
Plocha parkoviště bude přírodě blízká z neobaleného (bez asfaltu) zaválcovaného čedičového štěrku. Plocha bude pouze minimálně zasahovat do stávajícího lesního porostu, větší část rozšíření bude situována do plochy navazujícíchlučních společenstev, která nejsou v současnosti zemědělsky využívaná
a část louky již jako parkoviště slouží. Nepředpokládá se vybudování žádné
infrastruktury pro odvádění a čištění odpadních srážkových vod. Parkoviště
bude neoplocené, pouze u vjezdu a výjezdu budou instalovány samoobslužné
brány, které se budou otevírat u vjezdu při vlastním vjezdu automobilu do areálu a při odjezdu až po zaplacení poplatku za parkování.

Záměr č. 3: Rozhledna na vrcholu Bukovce

300
míst Bukovce
však
rozloze 2 Záměr
200 mč.2 3:(stávajících
Rozhledna na
vrcholu
obek, v souladu s požadavky turistů. Plocha
ma udává pro velikost kolmého parkovacího
mi komunikacemi v ploše bude činit celkový
ání. Plocha parkoviště bude přírodě blízká
o štěrku. Plocha bude pouze minimálně
ení bude situována do plochy navazujících
ky využívaná a část louky již jako parkoviště
ktury pro odvádění a čištění odpadních
u vjezdu a výjezdu budou instalovány
vlastním vjezdu automobilu do areálu a při

Kop
náv
vrch

Rozhledna na Bukovci – pohled z osady Jizerka

Rozhledna na Bukovci – pohled z osady Jizerka
Kopie dřevěné rozhledny na

Smrku, návrh na realizaci
Návrh technického řešení:
na čedičovém
vrchu
Bukovec, odkorně
Stavba je navržena s použi^m obvyklé
konstrukce
s dřevěné
m.
ošetřených hranolů. Výška konstrukcevýška
je 2020m,
tak aby zasahovala těsně
netvořila výraznou dominantu vrcholu hory Bukovec. Vyhlídková ploši
čtverce o stranách 4 m.
Rozhledna je ukotvena čtyřech čtvercových betonových patkách s mik
základový prvek, který přenáší osová za^žení (tlaková i tahová) od sta
únosnějších vrstev základové půdy. V podstatě se jedná o vrtané pilo
jsou svým kořenem vetknuty do okolní horniny injektáží). Hloubka zal
technologii bude 3 m pod úroveň. Mikropiloty budou ukončeny beto
úroveň stávajícího terénu 20 cm, čtvercového půdorysu o rozměru 0,4
zavěšeno dřevěné schodiště se 65 dubovými schody, které působí jak
podesty. Pro zvýšení životnosH zastřešuje v zimním období konstrukci
odnímatelná průhledná polykarbonátová stříška.

Vzhledem ke skutečnosH, že se jedná o stavbu v letovém koridor
výstražným
osvětlením
a zákona o civilním letectví a prov
Kopie dřevěné
rozhlednydle
na legislaHvy
Smrku,
návrh na realizaci na čedičovém
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Návrh technického řešení
Stavba je navržena s použitím obvyklé konstrukce s dřevěné odkorněné
a pouze bezbarvým lakem ošetřených hranolů. Výška konstrukce je 20 m, tak
aby zasahovala těsně nad stávající lesní porosty, ale netvořila výraznou dominantu vrcholu hory Bukovec. Vyhlídková plošina je ve výši 23,2 m a má tvar
čtverce o stranách 4 m.
Rozhledna je ukotvena čtyřech čtvercových betonových patkách s mikropiloty. (Mikropilota je štíhlý základový prvek, který přenáší osová zatížení (tlaková i tahová) od stavebního objektu do hlubších a únosnějších vrstev základové půdy. V podstatě se jedná o vrtané piloty průměru do 300 mm, které
jsou svým kořenem vetknuty do okolní horniny injektáží). Hloubka založení
mikropilotů pro určenou technologii bude 3 m pod úroveň. Mikropiloty budou
ukončeny betonovou patkou vystupující nad úroveň stávajícího terénu 20 cm,
čtvercového půdorysu o rozměru 0,4 m. Do konstrukce rozhledny je zavěšeno
dřevěné schodiště se 65 dubovými schody, které působí jako stabilizační proHzávaží horní podesty. Pro zvýšení životnosH zastřešuje v zimním období konstrukci schodiště a vyhlídkové plošiny odnímatelná průhledná polykarbonátová stříška.
Vzhledem ke skutečnosti, že se jedná o stavbu v letovém koridoru, musí být
stavba opatřena výstražným osvětlením dle legislaHvy a zákona o civilním
letectví a prováděcí legislativy.
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Obsah úkolu
Praktický terénní úkol
1.	Zhodnoťte navržené investiční záměry z hlediska jejich vlivu na krajinný
ráz a ochranu přírodních hodnot i rekreační využití krajiny. Současně
vyhodnoťte klady a zápory daných záměrů.
	Ke zhodnocení využijte standardní stupnici posouzení vlivu záměru do
krajiny:
1. žádný zásah (případně pozitivní)
2. slabý zásah
3. středně silný zásah
4. silný zásah
5. stírající zásah (zcela nežádoucí)
2.	Specifikujte potenciální střety mezi jednotlivými typy stávajících sportovních a rekreačních aktivit na straně jedné, a zájmy ochrany přírody a lesního
hospodářství na straně druhé. Navrhněte změny ve stávajícím rekreačním
využití území formou rozvoje či omezení konkrétních aktivit. Případně
navrhněte nové vhodné aktivity pro rozvoj území.
3. Při rekognoskaci terénu se zaměřte na:
zvláště chráněné nebo jinak zajímavé druhy rostlin a živočichů v daném
prostředí
vhodný management luk a pastvin
řešení infrastruktury (ubytovací, parkovací místa, …)

•
•
•

4.	
Formou dotazovaní zjistěte aktuální klady a zápory lokality, vnímané
návštěvníky.

Zpracování
Prezentace a obhajoba
Každý soutěžní tým vypracuje:

•
•

 ísemnou zprávu s výsledky řešení praktického úkolu v rozsahu max.
p
2 stránek A4, kde stručnou a přehlednou formou uvede řešení jednotlivých částí praktického úkolu. Tuto zprávu odevzdá porotě k hodnocení
ve stanoveném termínu.
digitální prezentaci (ve formátu MS PowerPoint nebo PDF), pomocí
které bude předvádět a obhajovat výsledky praktického úkolu před
odbornou porotou. Délka prezentace a obhajoby je 15 min (obhajoba +
dotazy).

U písemné zprávy bude hodnocena obsahová úplnost, přehlednost a odbornost, u obhajoby formou prezentace pak verbální, vizuální a odborná úroveň
prezentace, obsahová správnost a komplexnost předkládaného řešení.
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Soutěžní řád národního kola
1.	Tento řád vychází z celkových propozic aktuálního ročníku soutěže a upřesňuje pravidla konání národního kola 21. ročníku Ekologické olympiády.
2.	Do národního kola postupuje jeden vítězný tříčlenný tým z každého krajského kola ve stejném složení, v jakém soutěžil na krajském kole. Obměnit
je možné nejvýše jednoho člena týmu. Na národním kole reprezentuje tým
stejného zřizovatele (vysílací subjekt) jako v kole krajském.
3.	V případě, že se vítězný tým z krajského kola nemůže z jakéhokoliv důvodu
národního kola zúčastnit, má na účast v národním kole nárok další tým
v pořadí.
4.	Podmínkou účasti v národním kole je včasné podání přihlášky s potřebnými údaji podle pokynů určených pořadatelem národního kola.
5.	Za neplnoleté členy soutěžního týmu zodpovídá pedagogický doprovod
určený zřizovatelem (školou, spolkem nebo jinou právnickou osobou) po
celou dobu soutěže (zejména v průběhu terénní praktické části), s výjimkou
programu přímo vedeného pořadatelem.
6.	Neplnoletí soutěžící se mohou národního kola zúčastnit bez pedagogického
doprovodu pouze za podmínky, že u prezence odevzdají písemné prohlášení
rodičů (nebo zákonných zástupců), ve kterém je jasně uvedeno, že mohou
absolvovat národní kolo Ekologické olympiády v daném termínu sami, a že
z ní po jejím skončení mohou sami odjet.
7.	Přihlášené soutěžní týmy musí v den soutěže oznámit svou přítomnost na
místě a v termínu určeném pořadatelem. Při prezenci si každý soutěžní tým
vylosuje svůj název, pod kterým bude po celou dobu soutěže vystupovat.
Všichni soutěžící musí být přítomni oficiálnímu zahájení soutěže.
8.	Soutěž se skládá ze 4 rovnocenných částí: test všeobecných vědomostí,
poznávání přírodnin, praktický úkol, prezentace a obhajoba praktického
úkolu, kdy je možno získat v každé z částí 0 až 60 bodů. U každé části se
započítává získané bodové hodnocení do hodnocení celkového.
9.	Test všeobecných vědomostí probíhá písemnou formou během promítání
soutěžních otázek formou prezentace. Za každou správně označenou odpověď je možné získat 1 bod. Odpovědi mají vždy 3 varianty označené písmeny
a, b, c – vždy je pouze jedna správná možnost odpovědi. Za správnou odpověď je považována jedna zakřížkovaná varianta. Jinak označená odpověď,
či nejednoznačné označení více odpovědí je považováno za nezodpovězení
otázky. Změnu odpovědi je možné provést pouze přeškrtnutím již označené
odpovědi a zakřížkováním odpovědi jiné.

10.	Poznávání přírodnin: Přírodniny jsou jasně označeny v terénu, vystaveny
nebo audiovizuálně prezentovány (promítání obrázků, pouštění zvuků ze
záznamu apod.). V rámci poznávačky bude zařazeno celkem 30 přírodnin.
Celkem je možné získat 0 až 60 bodů, za každou správně zodpovězenou
odpověď 2 body. V některých případech může být za část správné odpovědi (např. určení pouze rodového jména exempláře, když je požadováno
celé apod.) přidělen týmu 1 bod. Odpovídá se písemnou formou na soutěžní
archy, které soutěžící obdrží od pořadatelů. Nejednoznačná či nečitelná
odpověď, nebo více odpovědí na jednu otázku, jsou považovány za nezodpovězení otázky.
11.	Praktický úkol: Každý tým obdrží zadání praktického úkolu písemně. Po
seznámení se s úkolem pořadatel ústně doplní související informace a soutěžící dostanou prostor na dotazy k zadání. Úkol je možné vypracovat pouze
na pořadatelem označené médium. Vypracování úkolu ohodnotí vícečlenná
odborná porota. Bodové hodnocení je 0 (při neodevzdání) až 60 bodů (při
maximálním kladném hodnocení odborné poroty). Praktická terénní část
soutěže probíhá za každého počasí.
12.	Prezentace a obhajoba praktického úkolu probíhá před vícečlennou porotou odborníků. Délka prezentace a obhajoby je omezena časovým limitem,
který je pro všechny týmy stejný. Součástí tohoto časového limitu je i část,
která je vyhrazená pro otázky poroty. Bodové hodnocení je 0 (při neprezentování) až 60 bodů (při maximálním kladném hodnocení odborné poroty).
13.	Maximální možný bodový zisk po absolvování národního kola je 240 bodů.
Každou část soutěže je nutné splnit v pořadatelem stanoveném časovém
limitu, jinak je hodnocena jako nesplněná s nulovým počtem bodů.
14.	Celkové pořadí týmů je určeno součtem získaných bodů z jednotlivých dílčích částí.
15.	V případě rovnosti bodů na prvním místě rozhodne o vítězi součet bodů
z praktické části soutěže, tedy součet bodů za praktický úkol a prezentaci
a obhajobu praktického úkolu. V případě přetrvávající rovnosti rozhodne
o vítězi počet bodů za prezentaci a obhajobu praktického úkolu. V případě
stále přetrvávající rovnosti bodů rozhodnou o vítězi doplňující otázky.
16.	Připomínky a protesty se předávají nejpozději do 30 minut po skončení
každé ze samostatně hodnocených částí řediteli národního kola, a to
v písemné podobě, s uvedením soutěžního názvu družstva, které připomínku či protest podává a jasně popsaným předmětem problému. Ředitel
soutěže rozhodne o řešení problému po poradě s odborným týmem.
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17.	Všichni účastníci jsou povinni dbát všech organizačních a bezpečnostních
pokynů pořadatele.
18.	Účastí v soutěži vyjadřuje soutěžící i jeho zákonný zástupce souhlas se zpracováním osobních údajů (jméno, datum narození, adresa), fotografováním
a pořizováním videozáznamu v rámci celého programu, s archivací těchto
fotografií i videozáznamů a s jejich použitím pro účely prezentace a propagace soutěže Ekologická olympiáda, Českého svazu ochránců přírody
nebo v rámci prezentace sponzorů soutěže. Na základě výslovné (nejlépe
písemné) žádosti pedagoga, rodiče či samotného soutěžícího nebudou fotografie či videozáznamy s danou osobou veřejně publikovány, popř. budou
odstraněny.
Tomáš Klimovič
koordinátor národního kola
Tento soutěžní řád vydalo dne 27. 4. 2016 Sdružení mladých ochránců přírody
ČSOP, Michelská 5, 140 00 Praha 4, které je pořadatelem 21. ročníku národního kola Ekologické olympiády. Pro bližší informace nás neváhejte kontaktovat
emailem na adrese smop@csop.cz, nebo telefonicky na čísle 775 724 545.

Test teoretických znalostí
Správné odpovědi jsou označeny tučným písmem
1. Trvale udržitelný rozvoj je:
a) takový rozvoj, který umožňuje současným a budoucím generacím rozvoj
vědy a průmyslu na úrovni soudobých poznatků za pomoci nejnovějších
technologií
b) takový rozvoj, který zachovává přírodu a krajinu v nezměněném stavu
pro budoucí generace
c) takový rozvoj, který současným i budoucím generacím zachovává
možnost uspokojovat jejich základní životní potřeby a přitom nesnižuje rozmanitost přírody a zachovává přirozené funkce ekosystémů
2. Vyberte znaky, které nejvíce charakterizují tzv. měkký turismus:
a) nové zážitky, individuální rodinné cesty nebo s malou skupinou přátel, vzpomínky
b) shopping, nedostatek nebo málo času, zvědavost
c) pevný program, pohodlnost, pamětihodnosti
3. Mezi aktivity měkkého turismu patří:
a) sjezdové lyžování ve skiareálech
b) běžecké lyžování po upravených běžeckých trasách
c) agroturistika
4. EIA znamená:
a) proces posuzování vlivu na životní prostředí
b) mezinárodní úmluva o obchodu s volně žijícími živočichy a planě rostoucími druhy rostlin
c) mezinárodní úmluva o ochraně biodiverzity z Ria de Janeiro
5.	Z hlediska trvale udržitelného rozvoje je z následujících turistických či
návštěvnických atrakcí ve velkoplošných chráněných územích vůči přírodě
nejšetrnější:
a) questingová stezka pomocí QR kódů
b) via ferrata
c) jednosměrná terénní cyklostezka (singltrek)
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6.	Zakládání keší pro geocaching mimo značené cesty s ohledem na zákon
o ochraně přírody a krajiny není dovoleno:
a) na území CHKO a národních parků
b) na území NP, ptačích oblastí a všech evropsky významných lokalit
c) na území NPR, I. zóny národních parků a přírodních rezervací (kam
v souladu s bližšími ochrannými podmínkami není dovolen vstup)
7.	V jakém roce bylo na území dnešní ČR použito Klubem českých turistů
poprvé pásové značení:
a) 1889
b) 1901
c) 1917
8. Značka na obrázku je příkladem:
a) turistické značky
b) tzv. němé značky používané v Krkonoších
c) značení tzv. lázeňského okruhu
9.	V čem je hlavní riziko pořádání soutěží v orientačním běhu v chráněných
územích:
a) dochází k výraznému narušení půdního povrchu v důsledku velkého
počtu soutěžících
b) dochází k významnému narušování bylinného a keřového patra v lesních porostech
c) dochází k plošnému rušení živočichů ve velkém prostoru
10.	Na všech pískovcových skálách, které se nacházejí v chráněných územích,
není povoleno horolezení za mokra. Jedinou výjimkou je:
a) NPP Suché skály v CHKO Český ráj
b) NPR Broumovské stěny v CHKO Broumovsko
c) PR Vlhošť v CHKO Kokořínsko - Máchův kraj
11.	K provozování horolezectví na území národních přírodních rezervací je
potřeba:
a) výjimka příslušného orgánu ochrany přírody
b) věk nad 21 let
c) souhlas majitele pozemku

12. Hlavním rizikem budování via ferrat ve zvláště chráněných územích je:
a) zvýšené množství odpadků podél zajištěné cesty
b) zvýšenou návštěvností dochází k erozi skalního povrchu od vodících lan
c) zvýšením návštěvnosti dané lokality dochází k rušení skalních hnízdišť dravých ptáků, krkavců a kavek
13. Nadměrný sběr borůvek v našich horách může ohrozit:
a) populace lesních kurovitých ptáků, pro něž jsou borůvky zdrojem potravy
b) mikroklima ekosystémů horských smrčin
c) stavy vysoké zvěře, pro níž jsou borůvky významným zdrojem potravy
14.	Plody keříčkovité rostliny na obrázku, rostoucí
v horských CHKO je:
a) zakázáno sbírat v lesích, protože patří mezi
chráněné druhy
b) možno sbírat bez omezení. Jedná se o velmi
chutnou lesní plodinu
c) velmi rizikové požívat, protože jsou slabě
jedovaté a halucinogenní
15.	
Jedlé plody rostliny, které se nacházejí na
obrázku, je v přírodě:
a) možné sbírat mimo zvláště chráněná území
bez omezení
b) zakázáno sbírat na území celé ČR
c) povoleno sbírat mimo území národních přírodních rezervací a 1. zóny národních parků
16.	Jedlý, chutný, ale při tom kriticky ohrožený lesní
plod na obrázku se vyskytuje v ČR pouze:
a) v CHKO Jizerské hory
b) v Krkonošském národním parku
c) v Národním parku Šumava
17. Houbu na obrázku:
a) 
není možné sbírat, protože patří mezi
zvláště chráněné druhy
b) je možné sbírat bez omezení
c) není možné sbírat, protože je slabě jedovatá
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18. Sběr hub v národní přírodní rezervaci:
a) je povolen jenom podél cest vyznačených se souhlasem orgánu ochrany
přírody do vzdálenosti 5 metrů
b) je povolen jen na místech vyhrazených se souhlasem orgánu přírody
c) je zakázán na celém jejím území
19. Vydat se na turistický výšlap do NPR je možné jen:
a) po zpevněných lesních cestách
b) po lesních cestách a zpevněných chodnících
c) po cestách vyznačených se souhlasem příslušného orgánu ochrany
přírody
20. Turistická značka na obrázku se používá pro:
a) evropskou dálkovou trasu
b) naučnou stezku
c) místní vyhlídkový okruh
21.	V CHKO je (kromě míst vyhrazených se souhlasem orgánu ochrany přírody) zakázáno:
a) táboření
b) bivakování
c) horolezení
22.	Budování stálých tábořišť, tzv. trampských campů, pod převisy v chráněných pískovcových oblastech nese s sebou především riziko:
a) ohrožení dosud neprozkoumaných archeologických lokalit – sídla
pravěkých lidí
b) změny vodních poměrů pod převisy
c) likvidace nebezpečných odpadů pálením nebo zakopáváním
23. Rozdělávat ohně:
a) je zakázáno v lese a ve vzdálenosti do 50 m od hranice lesa
b) je zakázáno jen na území I. a II. zóny NP nebo I. zóny CHKO a na území
NPR
c) je možné kdekoli, dochází-li tímto způsobem k likvidaci kůrovcové
kalamity

24. K čemu slouží tzv. nouzová nocoviště v NP Šumava:
a) k přespání pouze na jednu noc bez ohně
b) k rozdělávání ohně za špatného počasí
c) k maximálně dvoudennímu táboření
25.	V kterých chráněných územích (z níže uvedených) měla činnost armády
(střelnice, tankodromy) výrazný vliv na zvýšení biodiverzity:
a) CHKO Brdy a CHKO Kokořínsko
b) CHKO Doupovské hory a NPR Libavá
c) NPR Kladská v CHKO Slavkovský les
26. Kdo má na starosti zimní tyčové značení v našich horách:
a) Klub českých turistů
b) Příslušná správa národního parku nebo správa CHKO
c) Horská služba
27. Slackline:
a) je velmi problematická sportovní aktivita v přírodě, protože může dojít
k trvalému poškození stromů v důsledku zlomu větví, na které jsou
upevněna závěsná lana
b) je velmi dobrým příkladem měkkých sportovních aktivit v CHKO a je
velmi šetrný k přírodě
c) je zakázán v chráněných územích, protože poškozuje stromy, na které je
systém zavěšen (při instalaci je nutné zasekávat do dřeva kotvící skoby)
28. Snowkiting v našich nejvyšších horách ohrožuje vzácné ekosystémy:
a) narušením sněhové pokrývky
b) poškozováním klečového porostu a rušením stanovišť tetřívka obecného
c) zvyšováním lavinového nebezpečí a s tím spojené lavinové eroze
29. Mohu jako turista vstoupit v lese do oplocenky nebo obory?
a) nikdy nemohu
b) ano, bez omezení, pokud nebudu rušit zvěř nebo poškozovat pěstované
lesní dřeviny
c) jen s výjimkou udělenou vlastníkem nebo po cestách vyznačených
s jeho povolením, případně pokud zde budu kromě turistiky legálně
provozovat myslivost
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30.	Hlavním problémem snowboardingu v chráněných územích z hlediska
ochrany přírody je:
a) tzv. freeride, neboli volná jízda terénem mimo sjezdovky
b) zvýšená erozní činnost na sjezdovkách určených pro snowboardy
c) budování speciálních vleků s širší stopou a s tím spojenou nutností většího odlesnění
31. Budování nových skiareálů v lesnatých horských oblastech má za následek:
a) postupnou změnu druhové skladby okolních lesních porostů
b) výrazné vysychání půdy v okolních porostech
c) fragmentaci lesních ekosystémů
32. Technický sníh při umělém zasněžování:
a) má stejné pH, podobné chemické složení jako sníh přírodní, ale jinou
krystalickou strukturu, což ovlivňuje propustnost světla a dochází tak
k ohřívání podloží při tání
b) má jiné fyzikálně-chemické vlastnosti, v důsledku čehož odtává o 2–6
týdnů později, čímž se zkracuje vegetační období v oblasti sjezdovky
c) má stejnou krystalickou strukturu, jako sníh přírodní, ale jiné chemické
složení, proto taje rychleji a tím dochází k vysušování podloží sjezdovek.
33. Přidávání aditiv do technického sněhu při umělém zasněžování vede k:
a) eutrofizaci půdy a vodních toků
b) k rychlejšímu tání sněhu v jarním období
c) zasolování okolních lesních porostů, což vede k rychlejšímu opadu jehlic
34. Na zasněžení 1 ha sjezdovky technickým sněhem je potřeba cca:
a) 50 000 - 80 000 litrů vody
b) 100 000 - 300 000 litrů vody
c) 700 000 - 1 200 000 litrů vody
35. Skiareály mají i další vlivy na své blízké i vzdálené okolí. Mezi ně nepatří:
a) hlukové a světelné znečištění
b) výrazné snížení průtoku na spodních úsecích vodních toků v letním
období v důsledku budování umělých retenčních nádrží
c) zvýšená produkce skleníkových plynů v důsledku vysoké energetické
náročnosti zasněžovacích zařízení

36. Velkým problémem nočního běžeckého lyžování (s čelovkami) je:
a) častý střet s vysokou zvěří a tím její zraňování, zejména mláďat
b) časté vjíždění do lesních porostů při bloudění a tím destrukce terminálů
mladých porostů
c) rušení některých lesních ptáků v nočních hodinách (např. sýce rousného) v ptačích oblastech
37. Budování turistických rozhleden na nevhodných místech může:
a) narušit krajinný ráz
b) ovlivnit migrační trasy ptáků
c) rušit populaci netopýrů v okolních ekosystémech
38.	Při budování infrastruktury pro některé sportovní aktivity mimo chráněná
území může dojít k ovlivnění významných krajinných prvků. Ze zákona
mezi ně automaticky patří:
a) rybníky a jezera
b) mokřady
c) přirozené skalní útvary
39.	Adrenalinový cyklosport, který může výrazně narušit půdní povrch lesních
ekosystémů, se nazývá:
a) cykloboarding
b) cyklotruck
c) downhill
40.	Jízda na sněžném kole v horských velkoplošných chráněných územích má
hlavní riziko spočívající v:
a) narušení klidu ekosystémů v zejména v předjarním aspektu (mizí klidová mezisezóna)
b) zvýšené erozi terénů při jízdě v tajícím sněhu
c) produkci hluku při tření kol, který ruší živočichy v okolních ekosystémech
41.	Pořádat hromadné soutěže na jízdních kolech mimo silnice a místní komunikace je zakázáno:
a) Ve všech lesích na území ČR
b) na území I. a II. Zóny CHKO, na území národních parků a národních
přírodních rezervacích
c) ve všech ptačích oblastech
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42. Vyberte správné tvrzení pro jednosměrné lesní cyklostezky (např. singltrek):
a) výrazně negativně ovlivňují okolní lesní ekosystémy
b) jejich budování není na území CHKO a národních parků zákonem
povoleno
c) patří mezi vhodnější turistické atrakce ve velkoplošných chráněných
územích, než budování velkých skiareálů
43.	Který z následujících národních parků není vzhledem k tamnímu předmětu
ochrany vhodný pro cykloturistiku (vyhrazené cyklotrasy probíhají jen
jeho okrajovými částmi):
a) NP Šumava
b) Krkonošský národní park
c) NP České Švýcarsko
44. Pro speleologické aktivity spojené s průzkumem jeskyní je třeba:
a) výjimka ze zákona o ochraně přírody a krajiny
b) souhlas Ministerstva životního prostředí
c) povolení příslušného orgánu ochrany přírody
45.	Do některých částí naší nejmladší CHKO je zakázaný vstup v důsledku:
a) zachování klidového stavu tamních ekosystémů
b) dosud nedokončeného pyrotechnického vyčištění od vojenské munice
c) vládního nařízení o klidové zóně v jádrových lokalitách v bývalých
dopadových plochách
46. Ke kterému z následujících druhů byste přiřadili termín glaciální relikt:
a) kyhanka sivolistá
b) hlízovec Loesellův
c) bříza trpasličí
47. Mezi endemické druhy v ČR patří:
a) oměj šalamounek
b) blatnice bahenní
c) šicha oboupohlavná

48.	Přechodové společenstvo vytvářející se na rozhraní dvou společenstev se
nazývá:
a) edafon
b) ekoton
c) ekologická nika
49. Mezi druhy jarního aspektu v lesích patří např.:
a) svízel vonný, starček vejčitý, mléčka zední
b) strdivka jednokvětá, krtičník hlíznatý, pitulník žlutý
c) dymnivka dutá, sasanka hajní, kyčelnice devítilistá
50.	Naše severní pohoří (Jizerské hory, Krkonoše, Orlické hory a Jeseníky),
patří do biogeografické podprovincie:
a) Hercynské
b) Polonské
c) Severopanonské
51. Ptačí oblasti jsou součástí:
a) mezivládního programu UNESCO “Člověk a biosféra”
b) celoevropské soustavy “Natura 2000”
c) evropské soustavy zvláště chráněných území “Europarc”
52. Hlavním předmětem ochrany v Ptačí oblasti Jizerské hory jsou:
a) sýc rousný a tetřívek obecný
b) sýček obecný a tetřev hlušec
c) jeřábek lesní a sokol stěhovavý
53. Který z následujících druhů ptáků (Aves) si nestaví hnízdo?
a) lelek lesní (Caprimulgus europaeus)
b) kavka obecná (Corpus monedula)
c) šoupálek dlouhoprstý (Cerhia familiaris)
54. Mezi vlastnosti uplatňující se pozitivně v mezidruhové konkurenci nepatří:
a) schopnost regenerace nadzemních orgánů
b) krátký životní cyklus
c) schopnost symbiózy s půdními organismy
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55.	Druhy ekologicky tolerantní, přizpůsobivé různým typům stanovišť se
nazývají:
a) euryekní
b) stenoekní
c) polykarpické
56. Co je to synantropizace?
a) přizpůsobení se životu v prostředí vybudovaném člověkem
b) přizpůsobení se životu v prostředí, kde dochází k prudkým změnám teploty vzduchu
c) přizpůsobení se životu v extrémních nadmořských výškách
57.	Vyberte z následujících možností synonymum pro iserín (polodrahokam,
který můžete nalézt na Jizerce):
a) kasiterit
b) ilmenit
c) spinel
58.	
Geomorfologický útvar na obrázku, který se
často vyskytuje v Jizerských horách a často slouží
k horolezeckým aktivitám, se nazývá:
a) viklan
b) tor
c) moréna
59.	Mezi zvláště chráněné druhy v kategorii kriticky ohrožených, které můžeme
nalézt v CHKO Jizerské hory, nepatří:
a) hořeček ladní
b) plavuňka zaplavovaná
c) morčák velký
60. Nejvyšší hora celých Jizerských hor se jmenuje:
a) Smrk
b) Vysoká Kopa
c) Jizera

Poznávačka
Originální zadání se bohužel nedochovalo.
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Výsledková listina
národního kola 21. ročníku Ekologické olympiády, Jizerské hory 2016
Tým (škola)

1

Kraj

Jméno soutěžícího
Jan Pražák

Biskupské gymnázium
Bohuslava Balbína

Královéhradecký

Gymnázium Česká Lípa

Liberecký

Vít Bureš
Štěpán Jaroš
Petr Paulík

2

Milan Klimeš
Ondřej Volejník
Viola Pražáková

3

Gymnázium Chotěboř

Vysočina

Adéla Kubátová
Tereza Ondráčková
Jiří Janoušek

4

Gymnázium Budějovická

Praha

Filip Oplt
Vojtěch Brož

5

6

Gymnázium Jiřího Wolkera
Prostějov
Gymnázium Jírovcova
České Budějovice

Libor Marčan
Olomoucký

Lenka Hrdličková
Klára Pekařová
Lukáš Fiedler

Jihočeský

Petr Vaněk
Vojtěch Dolejšek
Ivana Bokova

7

Gymnázium Žamberk

Pardubický

Jan Šeda
Alžběta Martincová

8

Gymnázium Havířov
- Podlesí

Jakub Kilnar
Moravskoslezský

Vít Kraina
Eva Kotasová

Test

Poznávačka

Zpráva
z praktického
úkolu

Obhajoba

Celkem

% max. počtu
bodů

47

42

51

56

196

82%

45

27

56

56

184

77%

40

27

54

58

179

75%

45

44

40

45

174

73%

39

49

30

54

172

72%

41

44

41

45

171

71%

35

37

43

50

165

69%

44

26

45

43

158

66%
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Tým (škola)

Kraj

Jméno soutěžícího
Kryštof Nuc

9

ZO ČSOP Šípek, Hirundo

Jihočeský

Ivana Čurnová
Adéla Dobiášová
Martin Synáč

10

CSOŠ Spálené Poříčí

Plzeňský

Kateřina Košátková
Jan Dušek

11

12

13

Gymnázium
Roudnice nad Labem
Gymnázium
Mnichovo Hradiště
Gymnázium a jazyková
škola s právem státní
jazykové zkoušky Břeclav

Veronika Beránková
Ústecký

Marie Salačová
Lucie Košinárová
Jindřich Dvořák

Středočeský

Veronika Juhasová
Kryštof Havelka
Barbora Vrzalová

Jihomoravský

Anna Neugebauerová
Eliška Průdková
průměr
maximum

Test

Poznávačka

Zpráva
z praktického
úkolu

Obhajoba

Celkem

% max. počtu
bodů

40

36

45

34

155

65%

40

27

47

35

149

62%

39

32

27

46

144

60%

40

36

22

39

137

57%

33

20

35

47

135

56%

41
60

34
60

41
60

47
60

163
240

68%
100%

37

38
Organizace národního kola
Na organizaci národního kola se podílela odborná porota, lektoři, organizační
tým.

Odborná porota NK EO

•
•
•
•
•
•

I ng. Michal Skalka – Správa KRNAP, vedoucí Krkonošského centra ekologické výchovy
Ing. Radka Vlčková – Krajský úřad Libereckého kraje, vedoucí oddělení
ochrany přírody
Mgr. Šárka Mazánková – AOPK ČR – RP Liberecko, vedoucí oddělení péče
o přírodu a krajinu
Ing. Tomáš Besta – AOPK ČR – RP Liberecko, vedoucí Správy CHKO
Lužické hory
Ing. Markéta Kavková – Lesy ČR, s. p. – Krajské ředitelství Liberec, specialista pro ochranu přírody
Ing. Klára Špiklová – Krajský úřad Libereckého kraje, odborný pracovník
ochrany přírody

Lektoři

•
•
•
•

I ng. Jiří Hušek – AOPK ČR – ředitel Regionálního pracoviště Liberecko
Ing. arch. Jana Mejzrová – AOPK ČR – RP Liberecko, vedoucí Správy
CHKO Jizerské hory
Ing. Libor Dostál – Lesy ČR, s. p. – Krajské ředitelství Liberec, zástupce
krajského ředitele
prof. RNDr. Jan Palouš, DrSc., ředitel Astronomického ústavu AV ČR

Organizační tým

•
•
•
•

 UDr. Tomáš Klimovič – 36/02 ZO ČSOP při Správě CHKO Jizerské hory
M
– ředitel NK EO
Jaroslav Síbrt – kancelář SMOP ČSOP
Martin Synek – 36/02 ZO ČSOP při Správě CHKO Jizerské hory
Leoš Vašina – Jizersko – ještědský horský spolek

Účastníci slavnostního zahájení

•
•
•

RNDr. František Pelc – ředitel AOPK ČR
Ing. Ludvík Říčář – ředitel Krajského ředitelství Lesy ČR, s. p. Liberec
R NDr. Jitka Šádková – vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství
Krajského úřadu Libereckého kraje

Odborní partneři národního kola

•
•
•
•
•

Agentura ochrany přírody a krajiny ČR – Regionální pracoviště Liberecko
Krajský úřad Libereckého kraje – odbor životního prostředí a zemědělství
Lesy České republiky, s. p. – Krajské ředitelství Liberec
Správa Krkonošského národního parku – Krkonošské centrum environmentálního vzdělávání (KRTEK)
Jizersko-ještědský horský spolek

Generální partner Ekologické olympiády

Partneři Ekologické olympiády

Ekologická olympiáda probíhá za finanční podpory Státního fondu životního
prostředí České republiky a Ministerstva životního prostředí.

Partneři národního kola Ekologické olympiády 2016
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