23. ROČNÍK SOUTĚŽE
EKOLOGICKÁ
OLYMPIÁDA

O SOUTĚŽI
Český svaz ochránců přírody pořádá Ekologickou olympiádu již řadu let.
V letošním školním roce 2017/2018 se uskutečnil již 23. ročník.
Jednotlivé ročníky jsou provázeny celorepublikovým tématem, kterým tentokrát byly:
Dřeviny rostoucí mimo les. Ekologická olympiáda je celostátní přírodovědná soutěž
mající dvě postupové úrovně – krajská kola a kolo národní.
Na obou úrovních se jí účastní středoškolští studenti.
Jedná se o kolektivní soutěž, při níž jsou tříčlenné týmy prověřovány nejen
z teoretických znalostí (test a poznávání přírodnin), ale i ze schopnosti propojovat
získané vědomosti s praxí (terénní úkol a jeho obhajoba).
Ročně projde Ekologickou olympiádou téměř 450 studentů.
Soutěž je spoluvyhlašována Ministerstvem školství,
mládeže a tělovýchovy v kategorii B.
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VE 23. ROČNÍKU EKOLOGICKÉ OLYMPIÁDY
SE KRAJSKÁ KOLA USPOŘÁDALA VE VŠECH 14 KRAJÍCH ČR.
CELKEM SE NA KRAJSKÉ ÚROVNI ZÚČASTNILO 148 SUBJEKTŮ A 442 STUDENTŮ.
Jihočeský kraj
Datum: 19. – 21. 4. 2018
Místo: Hajnice u Mirochova
Pořadatel: 15/06 ZO ČSOP Šípek, 5. května 251,
381 01 Český Krumlov
Koordinátor: Ing. Leoš Lippl
E-mail: leos.lp@tiscali.cz
Telefon: 720 200 594
Web: www.ekocentrumsipek.cz

Karlovarský kraj
Datum: 4. – 6. 10. 2017
Místo: Gymnázium Cheb
Pořadatel: Gymnázium Cheb, p.o., Nerudova 2283/7,
350 02 Cheb
Koordinátor: Radka Králová
E-mail: kralova@gymcheb.cz
Telefon: 603 118 347
Web: www.gymcheb.cz

Kraj Vysočina
Datum: 8. - 10. 11. 2017
Místo: Ekocentrum Chaloupky
Pořadatel: Chaloupky o. p. s., Kněžice 109, 675 21
Okříšky
Koordinátor: Ing. Martin Kříž
E-mail: martin.kriz@chaloupky.cz
Telefon: 775 740 221
Web: www.chaloupky.cz

Jihomoravský kraj
Datum: 25. – 27. 9. 2017
Místo: Krásensko, pracoviště Lipky Rychta
Pořadatel: Lipka – školské zařízení pro environmentální
vzdělávání, Lipová 20, 602 00 Brno-Pisárky
Koordinátor: Michael Král
E-mail: michael.kral@lipka.cz
Telefon: 517 385 429
Web: www.lipka.cz

Kraj Praha
Datum: 9. – 10. 11. 2017
Místo: Dům ochránců přírody Praha
Pořadatel: SMOP ČSOP, Michelská 5, 140 00 Praha 4
Koordinátor: Lenka Žaitliková
E-mail: lenka.zaitlikova@csop.cz
Telefon: 775 724 545
Web: www.mopici.cz

Královéhradecký kraj
Datum: 18. – 19. 10. 2017
Místo: Ekocentrum Orlice, Krňovice
Pořadatel: ZO ČSOP ORLICE, Lhotecká 179, 500 09
Hradec Králové
Koordinátor: Adam Záruba
E-mail: adam.zaruba@krnovice.cz
Telefon: 604 751 265
Web: www.krnovice.cz
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Liberecký kraj
Datum: 20. – 22. 4. 2018
Místo: Zákupy
Pořadatel: 36/02 ZO ČSOP při Správě CHKO
Jizerské hory, Kateřinská 73, 460 14 Liberec 17
Koordinátor: MUDr. Tomáš Klimovič
E-mail: xtbk@centrum.cz
Telefon: 737 971 748
Web: www.souteze.zbojnici.cz

Pardubický kraj
Datum: 20. – 22. 3. 2018
Místo: Ekocentrum PALETA, Oucmanice
Pořadatel: Ekocentrum PALETA, z. s. Štolbova 2874, 530
02 Pardubice
Koordinátor: Mgr. Michaela Míkovcová
E-mail: misa.mikovcova@email.cz
Telefon: 606 581 866
Web: http://www.ekovychova.cz/

Ústecký kraj
Datum: 13. – 15. 10. 2017
Místo: Gymnázium Teplice
Pořadatel: 4. ZO ČSOP Tilia, Krásná Lípa, Kyjovská 15a,
407 46 Krásná Lípa
Koordinátor: PaedDr. Jan Eichler
E-mail: tiliacz@volny.cz
Telefon: 724 101 150
Web: www.csop-tilia.cz

Moravskoslezský kraj
Datum: 19. – 20. 4. 2018
Místo: Hukvaldy
Pořadatel: Muzeum Beskyd Frýdek-Místek,
Hluboká 66, 738 01 Frýdek-Místek
Koordinátor: RNDr. Jana Tkáčiková
E-mail: JanaTkacikova@seznam.cz
Telefon: 737 589 199
Web: www. rosicka.eu

Plzeňský kraj
Datum: 6. – 7. 10. 2017
Místo: Spálené Poříčí
Pořadatel: ZO ČSOP Spálené Poříčí, Plzeňská 55, 335 61
Spálené Poříčí
Koordinátor: Ing. Lenka Krabcová
E-mail: kajnel@seznam.cz
Telefon: 728 082 028
Web: www.ekocentrum.cz

Zlínský kraj
Datum: 12. – 14. 10. 2017
Místo: Valašské Klobouky
Pořadatel: Gymnázium Valašské Klobouky,
Komenského 60, 766 01 Valašské Klobouky
Koordinátor: Bc. Radka Brtišová
E-mail: brtisova@prokrajinu.eu
Telefon: 733 312 712
Web: www.gymnazium-vk.cz

Olomoucký kraj
Datum: 14. – 16. 3. 2018
Místo: Středisko ekologické výchovy Švagrov, Vernířovice
Pořadatel: SVČ a ZpDVPP Doris Šumperk,
Komenského 810/9, 787 01 Šumperk
Koordinátor: Jiří Kamp
E-mail: www.doris.cz
Telefon: 774 908 122
Web: www.doris.cz

Středočeský kraj
Datum: 22. – 23. 9. 2017
Místo: Vlašim
Pořadatel: ZO ČSOP Vlašim, Pláteníkova 264, 258 01
Vlašim
Koordinátor: Jiří Pavelka
E-mail: jiri.pavelka@csop.cz
Telefon: 608 084 126
Web: www.podblanickeekocentrum.cz
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NÁRODNÍ KOLO
Téma: Dřeviny rostoucí mimo les
Kdy a kde: 31. května až 3. června 2018 v Praze
Ubytování: areál Na Šancích, Praha 10 Horní Měcholupy, www.nasancich.cz
Rámcový program:
čtvrtek 31. května
14:00 – 16:00 prezence účastníků
16:30 		
zahájení soutěže, seznámení s programem, seznámení účastníků
18:00 		
večeře
19:00 		
odborný program k tématu ročníku
pátek 1. června
8:00 		
snídaně
9:00 		
odjezd na místo praktického úkolu
10:00 – 12:30 test a poznávačka (součást hodnocení NK EO)
13:00 – 18:00 zpracování praktického úkolu (součást hodnocení NK EO)
19:00
večeře
… zpracování úkolu pro prezentaci a obhajobu

sobota 2. června
8:00 		
snídaně
9:00 – 12:30 obhajoby praktického úkolu
13:00 		
oběd
15:00 		
vyhlášení výsledků
17:00 		
večeře a start dobrodružné šifrovací hry v centru Prahy
neděle 3. června
8:00 		
snídaně
9:00 		
odchod, odjezd
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ZADÁNÍ TERÉNNÍHO PRAKTICKÉHO ÚKOLU:
Ekologická olympiáda 2017/2018 – národní kolo v Praze
Zadání praktického úkolu - platanová alej v Letenských sadech

Stručná historie zájmového území
Historie současné podoby Letenských sadů spadá do 2. poloviny 19. století,
kdy tehdejší pražská obec vykupovala pozemky na rozlehlých pláních
Letné a postupně na nich budovala veřejný městský park. Na přeměně
získaných pozemků na městský park se významně podílel také tehdejší
„Spolek pro vysazování stromů k okrášlení královského hl. města Prahy a
jeho okolí“. Vznikající park měl za cíl navýšit podíl zeleně v Praze a přispět tak
ke zlepšení hygienických poměrů uvnitř města a zároveň vytvořit moderní
veřejný městský prostor pro rekreaci a odpočinek obyvatelstva. Vzorem pro
kompozici parku byla anglická krajinářská škola, která se zde projevila ve
volné křivce cest lemující otevřené travnaté plochy s kulisovou rozvolněnou
výsadbou dřevin. Zhruba v 80. letech stejného století došlo pod taktovkou
významného zahradního architekta Františka Thomayera k velkorysé úpravě
východní části sadů, kde byl založen nejvýraznější prvek celé kompozice, a to
vstupní několikařadá platanová alej lemující okružní pěší promenádu. Tento
motiv, tedy promenáda lemovaná výsadbou platanů, případně jírovců, je
velmi charakteristický pro městské parkové úpravy 19. století, přičemž velké
oblibě se těšil zejména ve Francii.
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Lokalizace zájmového území
Zájmovým územím je čtyřřadá platanová alej ve východním vstupním okraji Letenských sadů a navazující okolní parková úprava.
Ze severní strany je vymezená areálem mateřské školy a veřejně přístupného dětského hřiště, kde rostou stromy ještě páté řady, k jihovýchodní linii aleje přiléhá objekt
pavilonu Expo. Zájmové území s vyznačením polohy aleje a navazující parkové úpravy znázorňují obrázky 1 a 2.

Obr. 1: Situační mapa zájmového území

Obr. 2: Ortofotosnímek zájmového území

Doprava MHD: stanice metra linky C „Vltavská“, dále cca 10 min. pěšky nebo tram. č. 1, 2, 12, 25, 41, na zastávku Kamenická,
dále cca 5 minut pěšky ulicí Kamenická do Letenských sadů.
Uvedení do problematiky
Platanová alej je zásadním kompozičním prvkem Letenských sadů doprovázející frekventovanou pěší promenádu. Z hlediska věkového a prostorového uspořádání
jednotlivých stromů se jedná spíše o homogenní vegetační prvek. V aleji dominují historicky původní výsadby stromů z konce 19. století, pouze linie jižní řady v blízkosti
pavilonu Expo byla před 12 lety obnovena novou generací. Alej v zájmovém území plní celou řadu funkcí a představuje významný objekt pro každodenní krátkodobou
městskou rekreaci.
Na stromy v aleji působí mnoho stresových faktorů a vnějších vlivů různého charakteru, což se odráží na jejich zdravotním i pěstebním stavu. Patrné jsou rovněž řezné zásahy
z nedaleké minulosti. Některé původní stromy již byly odstraněny a v jednotlivých řadách se začínají objevovat mezery. Mnozí jedinci, ač se ve svém přirozeném prostředí
dožívají mnohem vyššího věku, se postupně přibližují k hranici své biologické existence. Aktuální stav aleje je tedy z mnoha důvodů problematický - značně nejasná je pak
otázka její výhledové udržitelnosti. Z hlediska dendrologického, krajinářského a historického by bylo žádoucí, aby alej prošla celkovou koncepční obnovou.
Přáním veřejnosti je ale naopak současný stav co nejdéle udržet a stromy nechat přirozeně dožít.
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CÍLOVÝ STAV

Cílovým stavem je prostorově jednotná alej, která respektuje původní historický koncept a zároveň v předmětné lokalitě naplňuje všechny současné funkce.
Úkol:
Pro vypracování následujícího zadání praktického úkolu využijte jako podklad přiložený situační zákres (příloha č. 1) s orientačním zaznačením jednotlivých stromů
(pozor, některé stromy již mohou v terénu chybět, v lokalitě dochází k průběžnému kácení), metodiku hodnocení stavu stromů (příloha č. 2) a tabelární formulář
pro inventarizaci stromů (příloha č. 3).
a) Základní rozbor vymezeného území (viz. mapové situace)
• popište alej z hlediska širších vazeb (uvažujte umístění aleje v kontextu celého parku, historický koncept, smysl prostorového umístění, kompozice aleje),
• popište stanovištní podmínky, zaměřte se na ekologické limity a omezení,
• identifikujte hlavní stresory a další negativní vnější vlivy, které významně působí na jednotlivé stromy.
b) Základní biologický průzkum a hodnocení
• zhodnoťte obecnou biologickou hodnotu platanu v zájmovém území,
• proveďte průzkum aleje z hlediska výskytu doprovodných živočichů a hub,
• sestavte soupis zjištěných organizmů vázaných na stromy či prostor aleje,
• určete stromy, které dle vás vykazují zvýšený biologický potenciál, zhodnoťte míru a rozsah biologicky atraktivních prvků, váš výběr stromů řádně zdůvodněte a doložte
fotodokumentací, vybrané stromy vyznačte do situačního zákresu (příloha č. 1),
• dle provedeného průzkumu zhodnoťte význam aleje jako celku z hlediska biotopu či přechodného refugia,
• v navazující parkové úpravě identifikujte minimálně 5 vegetačních prvků se zvýšeným biologickým potenciálem, zhodnoťte míru a rozsah biologicky atraktivních prvků
z hlediska potenciálně vhodných biotopů pro různé druhy organismů, váš výběr stromů řádně zdůvodněte a doložte fotodokumentací,
• porovnejte výše zjištěný biologický potenciál stromů v aleji a vybraných vegetačních prvků v navazující parkové úpravě, srovnejte z hlediska biologické hodnoty strukturu
platanové aleje se strukturou vegetačních prvků v navazující parkové úpravě,
• na základě předchozích bodů vyhodnoťte vliv aleje na biodiverzitu a ekologické vazby v rámci širšího území, určete, jak významné má v tomto ohledu postavení.
c) Funkční význam
• popište veškeré funkce, které stromy v aleji plní,
• uveďte, jaké z těchto funkcí jsou v zájmovém území prioritní, a vaše tvrzení odůvodněte,
• zhodnoťte funkční význam aleje jako celku.
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d) Památný strom
• zvažte možnost vyhlášení institutu památný strom a případně učiňte základní potřebné kroky k jeho realizaci,
vycházejte z platné právní úpravy.
e) Inventarizace dřevin - zhodnocení aktuálního stavu jednotlivých stromů
• vyberte si libovolných 10 stromů jako reprezentativní vzorek aleje a proveďte jejich detailní zhodnocení,
• výběr zvolte tak, aby reprezentoval stromy z celé aleje,
• vybrané stromy vyznačte do situačního zákresu (příloha č. 1),
• k hodnocení využijte přiložený tabelární formulář a metodický postup,
• v tabelárním formuláři přiřaďte stromu pořadové číslo dle situačního zákresu,
• u vybraných stromů se zamřete na následující parametry:
Popisné (dendrometrické) údaje
• druh strom (latinsky + česky),
• odvod kmene (změřit ve výšce 130 cm nad zemí),
• výška stromu (orientačně se zaokrouhlením na metry),
• šířka koruny (orientačně, např. krokováním, se zaokrouhlením na metry).
Atributy kvalitativního hodnocení
• fyziologické stáří,
• vitalita - životaschopnost (hustota olistění, délkové přírůstky, velikost a kvalita asimilačního aparátu, míra prosychání koruny, zejména na jejím okraji a ve vrcholových partiích),
• zdravotní stav (mechanická poškození, růstové defekty, otevřené a uzavřené dutiny, trhliny, zlomy, narušení dřevokaznými škůdci),
• stabilita (vliv poškození a defektů na statickou stabilitu stromu - riziko zlomu, vývratu, ukroucení větrem, v této souvislosti sledujte zejména bázi kmene, místo nasazení koruny
a strukturu větvení hlavních nosných větví),
• perspektiva (předpokládaná délka existence stromu na stanovišti daná celkovým stavem jedince a limity stanoviště),
• sadovnická hodnota (celkový dendrologický potenciál stromu, jeho současná a potenciální využitelnost a funkčnost),
Poznámka
• upřesňující popis stavu stromu, především zdůraznění závažných poškození, defektů a dalších podstatných okolností majících vliv na jeho celkový stav, zaznamenání
případného výskytu patogenních organismů - dřevokazné houby, škůdci, choroby apod.

9

Návrh pěstebního opatření
• zásahy a opatření ke zlepšení stavu a perspektivy dřeviny,
• případně odůvodněné kácení.
Na základě provedeného zhodnocení vybraných dílčích stromů ověřte aktuální stav aleje jako celku a definujte hlavní příčiny tohoto stavu, zvažte míru rizika jejího
případného prostorového rozpadu, stejně tak i otázku jejího dalšího udržení v současné podobě.
f) Zabezpečení současného stavu aleje, návrh její obnovy
Na základě výsledků všech předchozích průzkumů a hodnocení:
Navrhněte, jakým způsobem byste přistoupili k prodloužení existence a perspektivy současného stavu aleje.
Zpracujte zjednodušený návrh nejoptimálnějšího řešení obnovy aleje, tak aby v blízké budoucnosti došlo k opětovnému naplnění původního cíle (stejnorodá a prostorově
homogenní alej) a zároveň v průběhu obnovy nedošlo k citelné ztrátě nebo výraznému narušení podstatných funkcí, které současný stav poskytuje:
• zvolte vhodný koncepční přístup a zpracujte plán obnovy (plán kácení, úprava stanoviště, řešení nových výsadeb – využijte přiložené podklady pro zhotovení nákresů, skic apod.),
• stanovte časový rozsah zásahů v rámci zvoleného způsobu obnovy,
• uvažujte nad taxonem stromu (pokud nepovažujete platan za vhodný taxon, navrhněte s ohledem na stanovištní podmínky a historický kontext optimální druh stromu výběr stromu je třeba řádně zdůvodnit),
• navrhněte optimální prostorovou strukturu s ohledem na předchozí volbu taxonu
• určete orientačně sled pracovních činností, které budou nezbytné pro realizaci vámi navrženého záměru obnovy aleje (tedy jak bude probíhat samotná obnova, co vše k tomu
bude potřeba), v souvislosti s kácením nezapomeňte respektovat platnou právní legislativu.
Očekávané výstupy
1) Zpracovaná problematika všech dílčích úkolů (a – f) včetně požadovaných průzkumů, rozborů, soupisů, hodnocení, fotodokumentace a návrhů,
2)	identifikace (včetně vyznačení do situačního zákresu), popis a rozbor biologicky hodnotných stromů v aleji + minimálně 5 biologicky významných vegetačních prvků
v navazující parkové úpravě,
3) inventarizace - tabelární zhodnocení stavu 10 vybraných stromů včetně případných návrhů pěstebních opatření,
4) situační zákres s vyznačenými 10 hodnocenými stromy + vyznačení stromů s nejvyšším biologickým potenciálem (viz. bod 2),
5) návrh či postup na zabezpečení současného stavu aleje.
6) vypracovaný plán koncepční obnovy aleje.
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Hodnotit se bude:
• míra a komplexnost splnění zadání,
• zvolený přístup k řešení problematiky, identifikace konfliktů, střetu zájmů a jejich vypořádání,
• kvalita a rozsah provedených rozborů, průzkumů a hodnocení,
• kreativita při tvorbě vlastních návrhů řešení,
• formální úroveň písemného elaborátu, vypracovaných plánu a nákresů,
• schopnost obhájit si své postupy a řešení.
Prezentace:
Prezentace vašeho řešení praktického úkolu bude vycházet z odevzdaných písemných elaborátů, vypracovaných plánů, nákresů a pořízené fotodokumentace.
Proběhne veřejnou formou – tzn. budou se na vás dívat komise i soutěžící kolegové. Na prezentaci máte 5 minut, dalších 5 minut bude vyhrazeno na dotazy.
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TEST TEORETICKÝCH ZNALOSTÍ

Test na 60 minut, 40 otázek, možnosti a, b, c, d. Správná odpověď je vyznačena.
Všeobecný přehled z ekologie a příbuzných věd (10 bodů)
1.
a)
b)
c)
d)

Fotoperiodismus je:
přizpůsobení se organismu délce světelné části dne
přečkávání určitých životních cyklů v klidu
tolerance živočichů k extrémním světelným podmínkám
přizpůsobení se organismů k životu v noci

2. Označte ve výběru službu, kterou dřevinám NEPOSKYTUJÍ mykorhizní houby:
a) mykorhizní houby zabraňují příjmu nadměrného množství těžkých kovů kořeny stromu
b)	mykorhizní houby přenášejí signály ve formě chemických sloučenin mezi
jednotlivými stromy
c) mykorhizní houby čerpají z půdy do kořenů produkty detritovorního řetězce
d) mykorhizní houby zabraňují průniku patogenů do pletiv kořenů
3.
a)
b)
c)
d)

Objekty hálek - příbytků na stromech parazitujících organizmů - jsou tvořeny:
pletivem samotné parazitované rostliny
exkrementy larev parazitujících druhů
tělem matky, jež se po nakladení vajíček uzpůsobí pro funkci úkrytu pro larvy
cizorodým materiálem, ze kterého parazitující organizmus hnízdo pro potomky vytvoří

4.	Šišky nahosemenných rostlin (například smrku, Picea sp.) a šištice,
které vytváří druhy olše (Alnus sp.), vznikly:
a) v evoluci rostlin pouze jednou - jedná se o homologické útvary
b) v evoluci rostlin vícekrát nezávisle – konvergencí
c) proto, aby vytvářely semena rozšiřující se zoochoricky
d)	aby plnily zcela jiné funkce - u nahosemenných rozmnožovací,
u olše funkci zásobních orgánů

5. Co je to drvopleň?
a) Brouk, jehož larva vyžírá lýko (floém) měkkých lip, ty jsou pak oslabené a lámavé.
b) Motýl, jehož larva vyžírá dřevo (xylém) v kmeni i větvích, je postrachem sadařů.
c)	Blanokřídlý, jehož dravé larvy si před zakuklením vykousají v lýku velkou dutinu,
která naruší zásobu živin do větve, ta může v následku i odumřít, žijí na dubech
a habrech
d)	Brouk, jehož dospělec ohlodává listy a plody, při masovém výskytu mohou
zlikvidovat sady i vinice
6.
a)
b)
c)
d)

Která část rostliny je nejvíce citlivá na znečištění ovzduší?
všechny části rostliny jsou přibližně stejně citlivé
kořeny
stonky
listy

7.	Které druhy stromů jsou u nás (v ČR) nejvýznamnější z hlediska hmyzu,
obzvláště z pohledu saproxylobiontů?
a) trnovník akát, bříza, líska
b) borovice, smrk, jedle
c) dub, lípa, jilm
d) moruše, borovice, líska
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8.	Který ze jmenovaných druhů ptáků využívá ke hnízdění dutiny
ve starých stromech?
a) střízlík obecný
b) sýkora koňadra
c) kos černý
d) červenka obecná
9.	Proč bychom měli v našich podmínkách upřednostňovat při pěstování lípu
srdčitou (Tilia cordata) oproti pěstování lípy stříbrné (Tilia tomentosa)?
a) nektar lípy stříbrné není dostatečně úživný a vede k hladovění včel a čmeláků
b) větve lípy stříbrné se často lámou a jsou nebezpečné
c) lípa stříbrná není tolerantní vůči znečištění v obcích
d) pyl lípy stříbrné je velmi silný alergen a způsobuje lidem vážné potíže
10. Krutihlav obecný patří mezi:
a) pěvce jako krkavec
b) šplhavce jako strakapoud
c) srostloprsté jako ledňáček
d) dravce jako káně

Člověk, životní prostředí ČR a jeho ochrana (10 bodů)
11. Strážce přírody, pracující např. při správě NP nebo CHKO:
a)	
má ze zákona pravomoci: zjišťovat totožnost osob, které porušují předpisy
na ochranu přírody, ukládat a vybírat blokové pokuty za přestupky na úseku
ochrany přírody, vstupovat na cizí pozemky
b)	může ukládat a vybírat blokové pokuty za přestupky na úseku ochrany přírody,
ale nesmí zjišťovat totožnost osob, ani vstupovat na cizí pozemky
c)	Neexistuje. Stráž přírody fungovala pouze za komunismu, po revoluci byla tato
funkce zrušena, nahradila ji policie
d)	Je pouze čestnou funkcí pro zasloužilé ochránce přírody. Ti na základě tohoto
ocenění mohou nosit i mimo služební poměr zelenou uniformu s odznakem
stráže a vstupovat do zvláště chráněných území, kam má veřejnost přístup
zapovězen
12. Zákaz vstupu mimo vyhrazené cesty platí:
a) ve všech chráněných územích
b)	v národních přírodních rezervacích, národních přírodních památkách a 1.
zónách národních parků
c) v národních přírodních rezervacích a v 1. zónách národních parků
d) v celých národních a přírodních parcích
13. Aleje mají v naší krajině tradici již od:
a) středověku
b) renesance
c) baroka
d) 19. století
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14. Tlející dřevo padlých kmenů je v horských lesích jedno
z nejpříhodnějších míst pro přežívání semenáčků.
Proč je tomu tak? Vyberte NESPRÁVNOU odpověď:
a) mají dostatek živin a vláhy z tlejícího dřeva
b) jsou chráněny před okusem zvěří
c) později tu odtává sníh
d) je tu více světla
15. V jaké části České republiky je původní modřín opadavý (Larix decidua)?
a) Nízký Jeseník
b) Šumava a Novohradské hory
c) Vysočina
d) Krušné hory
16. Která z uvedených dřevin není v ČR invazní?
a) ořešák černý
b) javor jasanolistý
c) dub červený
d) pajasan žláznatý
17. Památky UNESCO se nenachází v tomto městě České republiky:
a) Olomouc
b) Opava
c) Kroměříž
d) Kutná Hora
18.	Který typ chráněného území je vyhlašován z důvodu ochrany krajinného
rázu? Vyberte správné označení:
a) národní krajinná rezervace
b) přírodní park
c) významné krajinné území
d) chráněné krajinné území

19. Soustavu NATURA 2000 mimo jiné tvoří:
a) Ptačí oblasti
b)	Oblasti vyhlášené pod programem Man and Biosfere (UNESCO)
za Biosférické rezervace
c) Evropsky nevýznamné lokality
d) Pouze tzv. “velkoplošná zvláště chráněná území”
20. Vyberte správné tvrzení:
a) památným stromem může být pouze jedinec
b) ve výjimečných případech může být jako památný strom vyhlášena i skupina stromů
c)	
jako památný strom může být vyhlášen samostatný strom,
skupina stromů nebo linie stromů
d) památným stromem nemůže být alej
Dřeviny rostoucí mimo les (20 bodů)
21. Jak se nazývá onemocnění jasanů způsobené vřeckovýtrusou houbou
druhu Hymenoscyphus fraxineus, které způsobuje prosychání a odumírání
jasanů (Fraxinus) v Evropě?
a) rakovina jasanu
b) nekróza jasanu
c) sázná nemoc jasanu
d) grafióza jasanu
22.	Která z uvedených dřevokazných hub NEZPŮSOBUJE statické selhání
stromu vývratem nebo vylomením v bázi kmene?
a) šupinovka ploská
b) dřevomor kořenový
c) rezavec štětinatý
d) vějířovec obrovský
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23. Která z uvedených dřevin má v našem prostředí (ČR) nejnižší biologický potenciál?
a) trnovník akát
b) vrba jíva
c) jírovec maďal
d) javor stříbrný

28. Co je dendrotelma?
a) Dutina či prohlubeň v kmeni nebo pařezu, která je zarostlá mechem.
b) Dutina či prohlubeň v kmeni nebo pařezu, která je naplněna dešťovou vodou.
c) Díra, která vznikne po odstranění keře i s kořeny.
d) Otvor, který ve dřevě vytváří larvy zlatohlávků.

24.	Z uvedených domácích druhů dřevin nejlépe odolává nepříznivým
městským podmínkám:
a) buk lesní
b) javor babyka
c) lípa srdčitá
d) jeřáb ptačí

29. Která z metod se NEPOUŽÍVÁ v boji proti klíněnce jírovcové?
a)	Chemický postřik kmene, po kterém se mohou vylíhlí dospělci na jaře
dostat do koruny stromu.
b) Pečlivý sběr a správné kompostování napadeného listí.
c) Selektivní ořezy nejvíce napadených větví.
d)	Postřik spodních větví kvůli zachování estetické hodnoty stromu
například v parcích.

25.	Vyberte trojici dřevin, ve které pro všechny zástupce platí, že obsahují vysoké
koncentrace taninů (tříslovin) v listech a kůře:
a) smrk, dub, líska
b) dub, trnka, olše
c) vrba, smrk, javor
d) javor, olše, líska
26.	Který z uvedených druhů stromů nejlépe prosperuje v ulicích se zpevněným
povrchem (v zadláždění)?
a) jírovec maďal
b) jírovec pleťový
c) lípa srdčitá
d) lípa velkolistá
27. Kořenovník vrstevnatý najdete nejčastěji na:
a) javoru mléči
b) dubu letním
c) smrku ztepilém
d) lípě velkolisté

30. V terénu jste narazili na strom v plném květu. Jeho květy mají
pětičetný kalich i korunu, která je rozlišena na pavézu, křídla a člunek.
Strom je zástupcem čeledi:
a) Bobovité (Fabaceae)
b) Bukovité (Fagaceae)
c) Břízovité (Betulaceae)
d) Slézovité (Malvaceae)
31. Vyberte z nabídky dřevinu, která NEŽIJE v symbióze s kořenovými bakteriemi:
a) olše (Alnus sp.)
b) trnovník akát (Robinia pseudoacacia)
c) smrk ztepilý (Picea abies)
d) cykas (Cycadopsida)
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32. Stromy se ve městech cíleně vysazují:
a)	od období renesance v důsledku vlivu humanismu a nového pohledu
společnosti na přírodu a krajinu
b)	
od 19. století v důsledku sociokulturních změn ve společnosti, které vyvolaly
masivní přestavbu a rozšiřování měst
c) od 14. století v důsledku vlivu Karla IV na stavební rozvoj středověkých měst
d) od 20. století po ukončení I. světové války a následné rekonstrukci měst

37.	Podle kterého stromu byste nejspíše poznali, kudy v dřívějších dobách
(například před rozsáhlými regulacemi vodních toků za minulého režimu)
tekl potok?
a) buk lesní (Fagus sylvatica)
b) dub letní (Quercus robur)
c) olše lepkavá (Alnus glutinosa)
d) jeřáb ptačí (Sorbus aucuparia)

33. Jaké opatření NESNÍŽÍ efekt tepelného ostrova ve městě?
a) výsadba zeleně na střechách budov (tzv. zelené střechy)
b) vytvoření více otevřených vodních ploch
c) zvýšení tepelné odrazivosti povrchů budov
d) zvýšení užívání klimatizace

38.	Na kterém ze stromů v nabídce NEMÁME možnost na podzim pozorovat
proces senescence listů?
a) dub letní (Quercus robur)
b) olše lepkavá (Alnus glutinosa)
c) jírovec maďal (Aesculus hippocastanum)
d) javor mléč (Acer platanoides)

34.	Který z nabízených stromů vytváří v optimálních podmínkách největší
počet semen na jednu rostlinu?
a) líska obecná (Corylus avellana)
b) buk lesní (Fagus sylvatica)
c) bříza bělokorá (Betula pendula)
d) ořešák královský (Juglans regia)
35.	Vyberte trojici stromů, kde jsou jednotliví zástupci správně seřazeni podle
jejich preferencí co se týče vlhkosti stanoviště (od nejsuššího do nejvlhčího):
a) bříza, dub, olše
b) vrba, lípa, borovice
c) borovice, buk, bříza
d) olše, jeřáb, vrba
36. Označte dřevinu, jejíž rozkvět NENÍ závislý na délce světelné části dne:
a) lípa srdčitá (Tilia cordata)
b) javor klen (Acer pseudoplatanus)
c) jeřáb ptačí (Sorbus aucuparia)
d) líska obecná (Corylus avellana)

39. Osaměle rostoucí strom mezi poli je (zpravidla) automaticky považován za:
a) významný krajinný prvek
b) strom republiky
c) remízek
d) orientační bod v terénu
40. Povolení ke kácení dřevin potřebujete v případě, že se jedná o:
a)	případ kácení z pěstebních důvodů za účelem obnovy určitého stanoviště
(př. stepního trávníku)
b) údržbu břehových porostů prováděné při správě vodních toků
c)	odstraňování dřevin v ochranném pásmu zařízení elektrizační
a plynárenské soustavy
d)	kácení neovocných dřevin rostoucí na soukromém pozemku
s výčetní tloušťkou nad 25 cm
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POZNÁVÁNÍ PŘÍRODNIN

Poznávačka trvala 60 minut a zahrnovala zvuky, fotografie i reálné vzorky (listy, květy, šišky, pecky, larvy, svlečky, dospělce, kůže, peří, nerosty,…atd.).
Každá správná odpověď byla za 1 bod. Celkem tedy bylo možné získat maximálně 40 bodů.

20. magnetovec (magnetit)
21. galenit
22. halit (sůl kamenná)
23. borovice vejmutovka
24. smrk ztepilý
25. douglaska tisolistá
26. třešeň ptačí
27. dřín obecný (jarní)
28. dva vzorky:
špendlík (mirabelka), meruňka
29. hloh

1. žluna hajní
2. brhlík lesní
3. chřástal polní
4. srnec obecný
5. kuňka obecná
6. potápka malá
7. blatnice skvrnitá (pulec)
8. užovka hladká
9. housenka – motýli

10. výr velký
11. volavka popelavá
12. jelen evropský (lesní)
13. srnec obecký (kožka)
14. dva vzorky: křís (stejnokřídlí), buchanka
15. znakoplavka
16. drvopleň obecný
17. vroubenka smrdutá
18. šídla (Anisoptera)
19. vyvřelý čedič (láva)

30. lípa velkolistá (širolistá)
31. jilm habrolistý (obecný)
32. ječmen myší
33. hulevník (hulevníkovec) lékařský
34. kuklík městský
35. svlačec rolní
36. štírovník růžkatý
37. sléz přehlížený
38. merlík bílý
39. měsíčnice vytrvalá
40. kavyl Ivanův (pernatý, písečný)
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SOUTĚŽNÍ ŘÁD NÁRODNÍHO KOLA
1.	Tento řád vychází z celkových propozic aktuálního ročníku soutěže a upřesňuje
pravidla konání národního kola 23. 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.

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 40 bodů. U každé části se započítává
získané bodové hodnocení do hodnocení celkového.
9.	Test všeobecných vědomostí probíhá písemnou. Za každou správně
označenou odpověď je možné získat 1 bod. Odpovědi mají vždy 4 varianty
označené písmeny a, b, c, d – vždy je pouze jedna správná možnost odpovědi.
Za správnou odpověď je považována jedna zakroužkovaná 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 zakroužkováním odpovědi jiné.
10.	Poznávání přírodnin: Přírodniny jsou vystaveny nebo audiovizuálně
prezentovány (promítání obrázků, pouštění zvuků ze záznamu apod.). V
rámci poznávačky bude zařazeno cca 40 přírodnin. Celkem je možné získat 0
až 40 bodů, za každou správně zodpovězenou odpověď 1 bod. V některých
případech může být za část správné odpovědi (např. určení pouze rodového
jména exempláře, když je požadováno celé apod.) přidělena týmu 0,5 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.

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.
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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 40 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 40 bodů (při maximálním kladném hodnocení odborné poroty).
13.	Maximální možný bodový zisk po absolvování národního kola je 160 bodů.
Každou část soutěže je nutné splnit v pořadatelem stanoveném časovém limitu,
jinak je hodnocena jako nesplněná s nulovým počtem bodů.

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.
Luděk Hrnčíř
ředitel národního kola

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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Výsledková listina národního kola
POŘADÍ VYSÍLAJÍCÍ SUBJEKT, DRUŽSTVO
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

LÍSKA
Gymnázium Budějovická,
Budějovická 680, Praha 4
RŮŽE
Gymnázium Bohuslava Balbína,
Orlické nábřeží 356, Hradec Králové
ČILIMNÍK
Gymnázium Jírovcova České Budějovice,
Jírovcova 8, 371 61 České Budějovice
BRSLEN
Gymnázium Chotěboř,
Jiráskova 637, 583 01 Chotěboř
TAVOLNÍK
Gymnázium Benešov,
Husova 470, 256 01 Benešov
KLOKOČ
Slovanské Gymnázium Olomouc, SGO,
tř. Jiřího z Poděbrad 13/936, Olomouc 771 11
KALINA
Gymnázium Jana Valeriána Jirsíka,
Fráni Šrámka 23, 371 46 České Budějovice
JALOVEC
Gymnázium a SOŠ Rokycany,
Mládežníků 1115, Rokycany
DŘIŠŤÁL
Gymnázium Česká Třebová,
Gymnázium, Tyršovo nám. 970, 560 02 Česká Třebová
STŘEMCHA
Střední zahradnická škola Rajhrad, p. o.,
Masarykova 198, Rajhrad, 664 61
KRUŠINA
Gymnázium, Česká Lípa, Žitavská 2969, p.o.,
Žitavská 1968, 47001 Česká Lípa
ŘEŠETLÁK
Gymnázium Ostrov, p.o.,
Studentská 1205
PÁMELNÍK
Gymnázium Vrchlabí,
Komenského 586, 543 01 Vrchlabí
SPŠ chemická akademika Heyrovského, Ostrava, p.o., BEZ
Středoškolská 2854/1, 700 30 Ostrava-Zábřeh
SVÍDA
Gymnázium Lovosice,
Sady pionýrů 600, 410 02 Lovosice

SOUTĚŽÍCÍ
Jiří Janoušk, Vojtěch Brož,
Štěpán Vavřina
Daniel Pek, Vít Bureš,
Terezie Köhlerová
Dobruše Lukášová, Vojtěch Dolejšek,
Tereza Maxerová
Jan Venc, Anna Boháčová,
Tereza Stehnová
Slavomír Bury, Richard Fleischhans,
Jonáš Vlasák
František Lamla, František Moupic,
Anna Sandnerová
Michaela Wipplingerová,
Barbora Pavlíková, Jan Pokorný
Dorota Babuljaková, Anna Fähnrichová,
Johana Straková
Denisa Mašínová, Aneta Pouková,
Lenka Blažková
Michaela Holzmannová, Anna Veselá,
Aleš Réman
Schauerová Hana, Malinská Nikola,
Sztoláriková Adéla
Amálie Jopková, Kamila Hofmanová,
Adéla Brucknerová
Kateřina Matoušová, Aleš Mühlbach,
Marcela Nosková
Kyselá Veronika, Lazar Petr,
Šrámková Hana
Cimrmanová Tereza, Hašková Michaela,
Sammartino Anna
maximální možný počet bodů

TEST

POZNÁVAČKA TERÉNNÍ ÚKOL OBHAJOBA

CELKOVÝ POČET BODŮ

27

33,5

35,5

37

133

23

29,5

33

38,5

124

26

35,5

27,5

28

117

30

22

32

29

113

30

28

26,5

26,5

111

28

30,5

25,5

23

107

28

23,5

29,5

24

105

23

24,5

28,5

25

101

23

23,5

28

21

95,5

24

16,5

20

31,5

92

19

18,5

27

26

90,5

25

22

21

18

86

24

19

21

20

84

21

21

18,5

19,5

80

22

15

21

19

77

40

40

40

40

160

ORGANIZACE NÁRODNÍHO KOLA
Na organizaci národního kola Ekologické olympiády spolupracovali:
Sdružení mladých ochránců přírody ČSOP, Agentura ochrany přírody a krajiny a Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy.
Na přípravě, organizaci a odborném zajištění národního kola se pod vedením ředitele národního kola, Luďka Hrnčíře ze Sdružení mladých
ochránců přírody, podíleli:
ODBORNÁ POROTA:

ORGANIZAČNÍ TÝM:

Libor Sedláček – AOPK ČR

Luděk Hrnčíř – Kancelář SMOP ČSOP

Lucie Buchbauerová – Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy

Eliška Zemanová – Kancelář SMOP ČSOP

Jan Moravec – Kancelář ÚVR ČSOP

Petra Seifertová – Kancelář SMOP ČSOP

Martina Kišelová – Kancelář ÚVR ČSOP

Kateřina Landová – Kancelář ÚVR ČSOP

Milan Maršálek – ZO ČSOP „Natura, quo vadis?“

Lenka Žaitliková – Kancelář SMOP ČSOP
Radek Hejda – AOPK ČR
HOST:
Martina Macků – Školské zařízení pro EV Lipka, Brno

Děkujeme MČ Praha - Petrovice za poskytnutí prostor pro obhajoby.
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PARTNEŘI A SPONZOŘI:
Děkujeme za podporu všem našim partnerům a sponzorům. Bez jejich pomoci bychom celý uplynulý ročník soutěže Ekologická olympiáda jen těžko uskutečnili.
GENERÁLNÍ PARTNER EKOLOGICKÉ OLYMPIÁDY:

PARTNEŘI EKOLOGICKÉ OLYMPIÁDY:

PARTNEŘI NÁRODNÍHO KOLA:
Národní kolo Ekologické
olympiády proběhlo
za podpory
Hlavního města Prahy.

	Jsme jedním z největších firemních dárců v oblasti
ochrany přírody v České republice.
	Podílíme se na zpřístupnění přírodně cenných lokalit
po celé České republice.
	Pomáháme budovat naučné stezky, vyhlídky, pozorovatelny,
posezení nebo interaktivní a hrací prvky v přírodě.
	Přispíváme k obnově původních ekosystémů
a ochraně ohrožených rostlin a živočichů.
	Podporujeme environmentální výchovu
a informovanost o ochraně přírody.
	Jsme generálním partnerem Českého svazu
ochránců přírody a pomáháme projektům,
pro které motto Blíž přírodě je významnou součástí
trvale udržitelného rozvoje.

