24. ROČNÍK SOUTĚŽE
EKOLOGICKÉ OLYMPIÁDY

O SOUTĚŽI
Český svaz ochránců přírody uspořádal v letošním školním roce 2018/2019 již
24. ročník soutěže Ekologická olympiáda. Celorepublikovým tématem tohoto ročníku byl
Management v ochraně přírody. Ekologická olympiáda je celostátní přírodovědná soutěž
pro studenty středních škol, která má dvě úrovně – krajská kola a národní kolo, do kterého
postupují ty nejlepší týmy z jednotlivých krajů.
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.
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VE 24. 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: 25. – 27. 4. 2019
Místo: Hradce u Lipí
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. – 5. 10. 2018
Místo: 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

Liberecký kraj
Datum: 26. – 28. 4. 2019
Místo: Hejnice
Pořadatel: 36/02 ZO ČSOP při Správě CHKO Jizerské
hory, Kateřinská 73, 460 14 Liberec XVII-Kateřinky
Koordinátor: Tomáš Klimovič
E-mail: xtbk@centrum.cz
Telefon: 737 971 748
Web: www.souteze.zbojnici.cz

Jihomoravský kraj
Datum: 25. – 27. 9. 2018
Místo: Lipka – pracoviště Rychta, Krásensko 76
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

Královéhradecký kraj
Datum: 8. – 9. 10. 2018
Místo: Středisko ekologické výchovy SEVER, Horní Maršov
Pořadatel: Středisko ekologické výchovy SEVER Horní
Maršov., o.p.s., Horská 175, 542 26 Horní Maršov
Koordinátor: Silvie Vacková
E-mail: silvie.vackova@ekologickavychova.cz
Telefon: 606 576 513
Web:

Moravskoslezský kraj
Datum: 11. – 12. 4. 2019
Místo: Dům přírody Poodří a zámek Bartošovice
Pořadatel: Muzeum Beskyd Frýdek-Místek; Středisko
volného času Ostrava-Moravská Ostrava
Koordinátor: RNDr. Jana Tkáčiková
E-mail: JanaTkacikova@seznam.cz
Telefon: 737 589 199
Web: www.rosicka.eu
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Olomoucký kraj
Datum: 1. -3. 10. 2018
Místo: SVČ a ZpDVPP Doris Šumperk, SEV Švagrov,
Vernířovice 172
Pořadatel: Středisko volného času a zařízení pro další
vzdělávání pedagogických pracovníků Doris Šumperk,
Komenského 9, 787 01 Šumperk
Koordinátor: Adam Trčka
E-mail: trcka@doris.cz
Telefon: 731 501 319
Web: www.doris.cz
Pardubický kraj
Datum: 16. – 17. 4. 2019
Místo: Oucmanice
Pořadatel: Ekocentrum PALETA, z.s., Štolbova 2874,
530 02 Pardubice
Koordinátor: Michaela Míkovcová
E-mail: misa.mikovcova@paleta.cz
Telefon: 606 151 866
Web: www.paleta.cz/oucmanice
Plzeňský kraj
Datum: 27. – 28. 9. 2018
Místo: Spálené Poříčí
Pořadatel: ZO ČSOP Spálené Poříčí
Koordinátor: Lenka Krabcová
E-mail: kajnel@seznam.cz
Telefon. 728 082 028
Web: www.ekocentrum.cz

Kraj Praha
Datum: 8. – 9. 11. 2018
Místo: Dům ochránců přírody, Praha-Michle
Pořadatel: Sdružení mladých ochránců přírody ČSOP,
Michelská 5, 140 00 Praha 4
Koordinátor: Lenka Žaitliková
E-mail: lenka.zaitlikova@csop.cz
Telefon: 775 724 545
Web: www.mopici.cz

Kraj Vysočina
Datum: 24. – 26. 10. 2018
Místo: Sklené
Pořadatel: Chaloupky o.p.s., školská zařízení pro
zájmové a další vzdělávání, Kněžice 109, 675 21 Okříšky
Koordinátor: Martin Kříž
E-mail: martin.kriz@chaloupky.cz
Telefon: 775 740 221
Web: www.chaloupky.cz

Středočeský kraj
Datum: 21. – 22. 9. 2018
Místo: Vlašim
Pořadatel: ZO ČSOP Vlašim, Plátníkova 264, 258 01 Vlašim
Koordinátor: Jiří Pavelka
E-mail: jiri.pavelka@csop.cz
Telefon: 608 084 126
Web:

Zlínský kraj
Datum: 18. – 20. 10. 2018
Místo: Gymnázium Valašské Klobouky
Pořadatel: Gymnázium Valašské Klobouky,
Komenského 60, 766 26 Valašské Klobouky
Koordinátor: Bc. Radka Brtišová
E-mail: brtisova@prokrajinu.eu
Telefon: 733 312 712
Web: www.gymnazium-vk.cz

Ústecký kraj
Datum: 12. – 14. 10. 2018
Místo: DDM Ústí nad Labem
Pořadatel: 4. ZO ČSOP Tilia, Kyjovská 15a, 407 46 Krásná Lípa
Koordinátor: PaedDr. Jan Eichler
E-mail: tiliacz@volny.cz
Telefon: 724 101 150
Web: www.csop-tilia.cz
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NÁRODNÍ KOLO
Téma: Management v ochraně přírody
Kdy a kde: 18. - 21. června v Blansku, Jihomoravský kraj
Ubytování: rekreační zařízení Vyhlídka, Češkovice 168, Blansko, www.vyhlidka-blansko.cz
Rámcový program:
ÚTERÝ 18. 6.
13:00 – 15:00 Prezence a ubytování
15:00 – 15:30 Zahájení
15:30 – 17:30 Teoretická část (test + poznávačka)
18:00			Večeře
18:30 – 20:00 RNDr. Leoš Štefka: CHKO Moravský kras
STŘEDA 19. 6.
8:30 – 12:00 Exkurze Hády (odjezd autobusu 8:30)
13:00 – 17:00 Zadání praktického ukolu a práce v terénu
18:00			Večeře
18:30 - ???		 Volný program, možnost práce na praktickém úkolu
				 Noční/večerní entomologie – pro zájemce

ČTVRTEK 20. 6.
8:30 – 12:00 Práce na praktickém úkolu
12:00			Oběd
13:00			 Odevzdání praktických úkolů
13:00 – 18:00 Volitelný program – Němcovy jeskyně a rozhledna Podvrší / 		
				 Kateřinská jeskyně a Dům přírody Moravského krasu / Muzeum
				Blanenska a Blansko
18:30			Večeře
19:00 - ???		 Oheň, volný program
PÁTEK 21. 6.
8:30 – 12:00 Obhajoby praktického úkolu
12:00			 Oběd + balení a zpětná vazba
13:00 – 14:00 Vyhlášení
14:00			Konec akce
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ZADÁNÍ TERÉNNÍHO PRAKTICKÉHO ÚKOLU:
NÁVRH VYUŽITÍ ÚZEMÍ V LOKALITĚ BRNO – KAVKY
ÚKOL
Na základě inventarizace druhů rostlin a živočichů, mapování land use a následné SWOT
analýzy území ohraničeného červenou čarou zpracujte návrh využití území, včetně
případného návrhu na vyhlášení ZCHÚ, registraci VKP či studie využití území.
VÝSTUPY
• průvodní zpráva (word, rozsah 1 – 2 A4)
• elektronická prezentace
• ústní prezentace (max. 8 minut)
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OBSAH PRÁCE
• inventarizace druhů rostlin a živočichů zpracovaná do přehledných tabulek,
určení základních biotopů v lokalitě
• jednoduchá mapa land use
• SWOT analýza oblasti z hlediska přírodních poměrů a vlivu lidské činnosti
zpracovaná do přehledné tabulky – silné a slabé stránky území, příležitosti
a rizika území
• fotodokumentace či jiná obrazové podklady (lokalita, druhy, …)
• návrh na vyhlášení ZCHÚ či registraci VKP ve formě neoficiálního návrhu
s využitím platných metodických pokynů
(příloha č. 1 Metodika vyhlašování přírodních rezervací a přírodních
památek či kapitola 2 Metodiky registrace VKP) a zákonného rámce nebo
studie využití území se všemi náležitostmi (název, měřítko, legenda, popis
využití jednotlivých oblastí atd.)
Na co se zaměřit? Otázky a náměty, co mohou pomoci.
• zvláště chráněné druhy (Jsou některé druhy v dané lokalitě uvedené v
Červeném seznamu nebo Seznamu zvláště chráněných rostlin a živočichů?)
• katalog biotopů ČR (k určení biotopů můžete využít dominantní
a diagnostické druhy)
• degradace lokality (Jaké jsou vlivy člověka na lokalitu? Jak velká je její
degradace? Co způsobuje degradaci lokality?)
• výhled vývoje lokality (Navrhněte, jak by se podle vás měla změnit daná
lokalita v budoucnu?)
• konflikt člověk vs. příroda (Bude mít území vyšší hodnotu pro člověka
jako přírodní lokalita či lokalita využitá pro lidskou činnost?)
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STUDOVANÉ ÚZEMÍ

SOUČASNÝ STAV:

Čím je plocha zajímavá:
•O
 becné informace na www.pshhady.cz
•O
 rnitologický průzkum – Pod Hády 2017
•R
 ostliny – průzkum 2017
• Inventarizační průzkum VKP Pod Hády 2016
•P
 řírodní památka Kavky
https://drusop.nature.cz/ost/chrobjekty/zchru/index.php?SHOW_ONE=1&ID=2154
•P
 řírodní památka Velká Klajdovka
https://drusop.nature.cz/ost/chrobjekty/zchru/index.php?SHOW_ONE=1&ID=1127

HISTORICKÝ POHLED Z ROKU 2003:

Zvláště chráněná území a evropsky významné lokality v okolí:
• (http://webgis.nature.cz/mapomat/)
Využití území z hlediska územního plánu města Brna:
• (http://gis.brno.cz/ags/upmb/)
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Plánovaná zástavba v bezprostředním okolí: Čtvrť Pod Hády, htps://www.trikaya.cz/ctvrt-pod-hady

Šetrné rekreační využití území v bezprostředním sousedství
(www.lamacentrum.cz)

Studie zástavby celého území:
http://www.a69.cz/pod-hady
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Projekt Park Hády (Hapalův park) v místě bývalého odkaliště

ZDROJE
• CHYTRÝ M., KUČERA T., KOČÍ M., GRULICH V. & LUSTYK P. (eds) (2010):
Katalog biotopů České republiky. Ed. 2. Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, Praha.
http://www.ochranaprirody.cz/res/archive/299/036740.pdf?seek=1465205752SÁDLO J.,
STORCH D. (2000): Biologie krajiny, biotopy České republiky, Vesmír.
• HÁKOVÁ A. (ed.) (2003):
Zásady péče o nelesní biotopy v rámci soustavy Natura 2000
https://www.mzp.cz/cz/zasady_pece_nelesni_biotopy
• MUSIL Z., ŠEBKOVÁ K. (2010): Zásady údržby a péče o travní porosty
v CHKO Moravský kras, vydala správa CHKO Moravský kras, Blansko
http://moravskykras.ochranaprirody.cz/res/archive/056/008900.pdf?seek=1369397534
• http://www.env.cz/cz/osnova_planu_pece
I NSPIRACE EXISTUJÍCÍMI PLÁNY PÉČE – NÁRODNÍ DATABÁZE:
• http://drusop.nature.cz/

http://www.parkhady.cz

ČERVENÉ SEZNAMY
• http://www.env.cz/cz/osnova_planu_pece
• https://m.kr-jihomoravsky.cz/Default.aspx?PubID=214343&TypeID=7
• http://www.env.cz/cz/vyhlasovani_prirodnich_rezervaci_metodika
• http://www.uur.cz/images/konzultacnistredisko/MetodickeNavody/SWOT/
AnalyzySWOT20070613.pdf
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NÁRODNÍ KOLO EKOLOGICKÉ OLYMPIÁDY – TEST (ŘEŠENÍ)

1. Co je to invazní druh? (1b)
druh na daném území nepůvodní, který se zde nekontrolovaně šíří, přičemž
vytlačuje původní druhy, které mají podobnou funkci v přírodě jako on
2. Pro které chráněné území v České republice jsou typické dané biotopy? Přiřaďte: (2b)
a) CHKO Beskydy				 1) květnaté louky
b) CHKO Jeseníky				 2) subalpínské smilkové trávníky
c) CHKO Bílé Karpaty			 3) štěrkové náplavy
d) CHKO Kokořínsko			 4) otevřené trávníky písčin s paličkovcem šedavým
a) – 3) | b) – 2) | c) – 1) | d) – 4)

3. Na jakém stanovišti jsou dnes nejpočetnější kolonie
sysla obecného v České republice? (1b)
teplá, výslunná místa s dobře propustnou půdou; dnes často letiště,
travnaté plochy kolem sídlišť, golfové hřiště
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4. Národní park se vyhlašuje: (1b)
a) zákonem
b) nařízením vlády
c) vyhláškou MŽP
d) nařízením krajského úřadu
5. Záchranný program živočichů: (1b)
a) je připraven pro živočichy ohrožené vyhynutím
b) je připravován pro všechny druhy živočichů spadající do Červeného seznamu
České republiky
c) je přijat pro druhy: hnědásek osikový, perlorodka říční a sysel obecný
d) je přijat pro druhy: drop velký, vlk obecný, sysel obecný
6. Jaký vliv má absence odstraňování biomasy na vegetaci xerofilních trávníků?
(1,5 b)
a) zkrácená délka vegetačního období
b) překrytí volných ploch odumřelou biomasou
c) dostatek živin pro typické druhy stepních trávníků
d) zvýšená vlhkost
e) zvýšený výskyt světlomilných druhů

8. Uveďte rozdíly využití kosení a pastvy na lokalitě s travinobylinným
společenstvem. Jaké jsou výhody a nevýhody těchto dvou způsobů
hospodaření na lokalitě? (2b)
- oba způsoby potlačují dominantní druhy
- u kosení je nutný odvoz biomasy (jinak eutrofizace,…)
- pastva je výhodnější pro suchomilná společenstva na skalách, stepích,
kosení spíše pro luční společenstva, mezofilní a vlhké louky
- a mnoho dalšího
9. Reintrodukce ohroženého druhu na stanoviště je: (2b)
a) přesunutí ohroženého druhu na jiné lokality a tím posílení jeho populace
b) běžná praxe v případě, že druh ze stanoviště zmizel po dobu nejméně 10 let
c) riziko zavlečení nepůvodního genotypu
d) možná pouze jako krajní případ záchrany ohroženého druhu
10. Co je to ekumena v ekologickém smyslu? (1b)
Osídlená a obhospodařovaná oblast, ve které vývoj krajiny probíhá
jinak, než by tomu bylo bez přítomnosti člověka

7. Na lokalitě s xerofilními trávníky se šíří trnovník akát z blízkého akátového
remízku. Jaká managementová opatření je možné udělat? (1,5b)
kácení akátu, okroužkování, natření pařízků roundupem
(či dnes něčím podobným)
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11. Plán péče: (2b)
a) je závazný pro fyzické i právnické osoby, které se podílejí
na hospodaření na dané lokalitě
b) je odborný dokument, který na základě údajů o stavu zvláště chráněného
území (ZCHÚ) navrhuje opatření ke zlepšení stavu předmětu ochrany ve ZCHÚ
c) přesně navrhuje popis hospodářských opatření v ZCHÚ po dobu 5 let
d) vytváří se pro přírodní rezervace, přírodní parky, přírodní památky a významné
krajinné prvky
e) slouží jako podklad pro rozhodování orgánů ochrany přírody o daném území

14. Navrhněte managementová opatření pro dané vegetace z fotografií: (6b
a) vlhká louka s prstnatcem májovým a upolínem evropským, velké množs
vítužebníku jilmového, v okrajích kopřiva dvoudomá

12. Jaký je rozdíl mezi Červenou knihou a Červeným seznamem?
Co mají společného? (1b)
seznamy ohrožených druhů v knize, nemusí být pravidelně aktualizovány,
ale mají v rámci textu uveden i populárně naučný text, díky němuž jsou blíže
veřejnosti. Druhy v nich uvedené nemají právní ochranu.
13. V jakém biotopu původně rostly luční druhy před příchodem zemědělství? (1b)
a) Nelesní vegetace podél vodních toků
b) Světlé lesy a na lesních světlinách
c) V mezofilních a vlhkých loukách
d) V horském bezlesí nad hranicí lesa
Kosení po odkvětu a vysemenění prstnatců (konec července/ srpen),
zanechání pásů nepokosených (hmyz), odnos biomasy (odnos živin)
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b) odvodněné rašeliniště po těžbě rašeliny (výskyt suchopýru pochvatého,
místy zarůstá třtina křovištní a okolí se mění na ostřicovou ladu, šíří se náletové
dřeviny (bříza bělokorá, smrk ztepilý, borovice lesní)

Zahradit odvodňovací kanál (zvýšení hladiny vody),
šetrně vykácet náletové dřeviny (ideálně v několika fázích)
c) zarostlá xerotermní stráň s porosty teplomilných křovin i travinobylinných
společenstev (výskyt dřínu obecného, třešně křovité, třemdavy bílé a koniklec
velkého, dominanty sveřep vzpřímený, zarůstá třtina křovištní, ovsík vyvýšený,
trnka obecná)
Částečně prořezat křoviny
(některé z nich patří
ohrožené druhy), možné
prořezat také, koniklec je
naopak hodně světlomilný,
kosení po odkvětu
a odplození bylin, místo
kosení možná i pastva

15. Napište v bodech postup při přípravě managementu
vybraného území: (3b)
1. Průzkum fauny i flóry (ideálně alespoň rok), inventarizační průzkum
2. Kontrola majetkových poměrů na dané lokalitě
3. Vytvoření si plánu (vize) – u chráněných území je to Plán péče)
4. Praktické provedení managementu (od koupi sekačky až po
shrabání dané lokality)
5. Monitoring změn po zásahu v území
6. Při negativních změnách, změna našeho postupu v managementu
16. Jaký je rozdíl mezi intenzivní a extenzivní pastvou? (1b)
Intenzivní pastva – dobytek se pase na lokalitě po dlouhé období
(často celou sezónu), vysoký sešlap i eutrofizace, úbytek druhé,
které tyto podmínky nevydrží
17. Jaký je původ luční vegetace a pastvinné vegetace?
V jakém období vznikla? (2b)
Pastvinná a luční vegetace vznikla během neolitu (až středověku).
Původní nelesní plochy s trávníky (primární bezlesí a později
i sekundární bezlesí) bylo využíváno pro pastvu (především sušší
lokality, hůře dostupné lokality na svazích apod.).
Pravé louky (kosené na seno) se vyskytovaly především
v údolí říčních a potočních niv (přirozené hnojené záplavami).
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POZNÁVAČKA

Celkem 30 objektů, bylo možno získat 30 bodů
1. zvonek rozkladitý
2. třezalka tečkovaná
3. třeslice prostřední
4. poháňka hřebenitá
5. jetel horský
6. trnovník akát
7. úročník bolhoj
8. sveřep luční
9. rozrazil
10. olše lepkavá
11. skřípina lesní
12. tužebník jilmový
13. třemdava bílá
14. vápenec
15. břidlice
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16. ametyst
17. kalcit
18. chrostík obecný
19. prase divoké
20. jelen lesní
21. kukačka obecná
22. kachna divoká
23. ťuhýk šedý
24. rosnička zelená
25. cejn velký
26. ještěrka zední
27. pestrokřídlec podražcový
28. zákeřnice červená
29. tesařík obrovský
30. potápník vroubený
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SOUTĚŽNÍ ŘÁD NÁRODNÍHO KOLA
1. Tento řád vychází z celkových propozic aktuálního ročníku soutěže a upřesňuje
pravidla konání národního kola 24. 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. Všichni soutěžící musí být přítomni
oficiálnímu zahájení soutěže.

8. Soutěž se skládá z 2 přibližně rovnocenných částí: teoretická část
(test všeobecných vědomostí a poznávání přírodnin), praktická část
(praktický úkol, prezentace a obhajoba. U každé části se započítává získané
bodové hodnocení do hodnocení celkového.
9. Test všeobecných vědomostí probíhá písemnou formou. 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 některých případech může být za část správné odpovědi (např. určení pouze
rodového jména exempláře, když je požadováno celé apod.) přidělena týmu
část bodového ohodnocení. 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.
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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 koordinátorovi národního kola,
a to v písemné podobě, s uvedením soutěžního názvu družstva, které
připomínku či protest podává a jasně popsaným předmětem problému.
Koordinátor soutěže rozhodne o řešení problému po poradě s odborným
týmem.
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 Generální partner
soutěže: Partneři soutěže: Partneři národního kola: je možné vypracovat pouze
na pořadatelem označené médium. Vypracování úkolu ohodnotí vícečlenná
odborná porota. Praktická terénní část soutěže probíhá za každého počasí.

17. Všichni účastníci jsou povinni dbát všech organizačních a bezpečnostních
pokynů pořadatele.

12. P
 rezentace 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.

19. 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.

13. B
 odový zisk pro jednotlivé části bude pořadatelem sdělen při zahájení soutěže.
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.

18. V případě neúčasti přihlášeného družstva nebo jeho člena se vrací peníze podle
následujícího klíče: 7 dní před akcí vracíme 75% z účastnického poplatku,
5 dní před akcí vracíme 50% z účastnického poplatku, méně než 3 dny před
akcí účastnický poplatek nevracíme.
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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

Gymnázium Brno, tř. Kpt. Jaroše, p. o.,
tř. Kpt. Jaroše 1829/14, Brno
Gymnázium Budějovická
Budějovická 680, Praha 4
Sdružení Arachne, z. s.
Petržílova 3296/1, Praha 4
Gymnázium Rožnov pod Radhoštěm
Koryčanské paseky 1725, Rožnov p. R.
Gymnázium Ostrava-Hrabůvka, p. o.
Františka Hajdy 1429/34, Ostrava-Hrabůvka
Gymnázium J. V. Jirsíka
Fr. Šrámka 23, České Budějovice
Gymnázium Jihlava
Jana Masaryka 1, Jihlava
Gymnázium Česká Třebová
Tyršovo nám. 970, Česká Třebová
Gymnázium Plzeň
Mikulášské náměstí 23, Plzeň
Gymnázium Česká Lípa
Žitavská 2969, Česká Lípa
Gymnázium Teplice
Čs. dobrovolců 530/11, Teplice
Gymnázium Jiřího Wolkera
Kollárova 3, Prostějov
Hořické gymnázium
Blahoslavova 2105, Hořice
Gymnázium Jana Palacha
Pod Vrchem 3421, Mělník
Gymnázium a Obchodní Akademie M. L.
Ruská 355/7, Mariánské Lázně

SOUTĚŽÍCÍ

TEST

Materna Viktor, Herman Jaroslav, Procházka Vít

27,5

27

50,2

104,7

21

25,5

46

92,5

Hlaváček Antonín, Čermáková Kateřina, Brousil Marek

19,5

26

46,6

92,1

Holiš Dominik, Mizera Ondřej, Smolová Eliška

19,5

23

48

90,5

Polák Vojtěch, Řimánek Mikuláš, Dubravec Jakub

21,5

24,5

35,6

81,6

Pokorný Jan, Wipplingerová Michaela, Pavlíková Barbora

21,5

21,5

36,2

79,2

Waldhauserová Jitka, Mihulka Matěj, Neckářová Kateřina

20,5

23

35,4

78,9

Pouková Aneta, Blažková Lenka, Mašínová Denisa

19,5

27

32,2

78,7

19

26

32,4

77,4

Schauerová Hana, Malinská Nikola, Sztoláriková Adéla

18,5

23

32,6

74,1

Veselý Adam, Veselá Miriam, Krinerová Sára

18,5

17

32,2

67,7

Kocourek Martin, Přikrylová Anna

16,5

22

27,6

66,1

Bartková Anna, Krylová Michaela, Prašivka Jonáš

15,5

20

29,4

64,9

Helemiková Karolína, Havlák Filip, Hrabánek Vojtěch

13,5

18,5

28,6

60,6

Zajíček Jakub, Rákos Adam Samuel

14,5

18,5

25,8

58,8

30

30

60

120

Brož Vojtěch, Janoušek Jiří, Vavřina Štěpán

Hladil Josef, Pojar Petr, Rais Kryštof

maximální možný počet bodů

POZNÁVAČKA PRAKTICKÝ ÚKOL

CELKOVÝ POČET BODŮ

ORGANIZACE NÁRODNÍHO KOLA
Na organizaci národního kola Ekologické olympiády spolupracovali:
Sdružení mladých ochránců přírody Českého svazu ochránců přírody, školské zařízení pro EV Lipka, Brno,
Ústav botaniky a zoologie Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity, Brno, a CHKO Moravský kras.
Na přípravě, organizaci a odborném zajištění národního kola se pod vedením koordinátora národního kola,
Michaela Krále ze školského zařízení pro EV Lipka, Brno podíleli:
ODBORNÁ POROTA:

ORGANIZAČNÍ TÝM:

Bc. Martin Záruba – Lipka – školské zařízení pro environmentální vzdělávání, Brno

Mgr. Michael Král – Lipka – školské zařízení pro environmentální vzdělávání, Brno

Mgr. Antonín Krása – Správa CHKO Moravský kras

Mgr. Martina Macků – Lipka – školské zařízení pro environmentální vzdělávání, Brno

Mgr. Michal Juříček – OKRAS, z. s.

Bc. Martin Záruba – Lipka – školské zařízení pro environmentální vzdělávání, Brno

doc. Lubomír Tichý, Ph.D – Ústav botaniky a zoologie, PřF, MU

Mgr. Antonín Krása – Správa CHKO Moravský kras

Mgr. Jan Sychra, Ph.D. – Ústav botaniky a zoologie, PřF, MU

RNDr. Leoš Štefka – Správa CHKO Moravský kras
Mgr. Michal Juříček – OKRAS, z.s.
doc. Mgr. Lubomír Tichý, Ph. D. – Ústav botaniky a zoologie, PřF, MU

HOSTÉ:
Ing. Jiří Kučera – předseda SMOP ČSOP
RNDr. Yvonna Gailly – předsedkyně ZO ČSOP Veronica

Mgr. Jan Sychra, Ph. D. – Ústav botaniky a zoologie, PřF, MU
Ing. Lenka Žaitliková – Kancelář SMOP ČSOP
Bc. Anna Kučerová – Kancelář SMOP ČSOP
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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:

	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.

