O SOUTĚŽI
Český svaz ochránců přírody uspořádal v letošním školním roce
2020/2021 již 26. ročník soutěže Ekologická olympiáda.
Celorepublikovým tématem tohoto ročníku bylo Sucho a klimatické změny.
Ekologická olympiáda je tradiční celostátní přírodovědná soutěž pro
studenty středních škol zaměřená na porovnání znalostí a dovedností
v oblasti ekologie, ochrany přírody a péče o životní prostředí. Klade důraz
na praktické využití znalostí a dovedností při řešení konkrétních problémů
a na rozvoj týmové spolupráce. Jedná se o kolektivní soutěž, při které mezi
sebou porovnávají své znalosti tříčlenné týmy. Soutěž má dvě úrovně –
krajská kola a národní kolo.
Vítězové krajských kol postupují do národního kola, které je terénním
setkáním nejlepších kolektivů z celé ČR. Je to týdenní soustředění s
bohatým programem exkurzí, přednášek a dalších aktivit.
Koordinací soutěže na celostátní úrovni a pořádáním národního kola je
pověřeno Sdružení mladých ochránců přírody ČSOP. Na úrovni krajských
kol s ním však dlouhodobě spolupracuje řada pořadatelů ze spřízněných
organizací a subjektů (např. DDM, školská zařízení, občanská sdružení
apod.)
Ročně projde Ekologickou olympiádou téměř450 studentů. Soutěž je
spoluvyhlašována Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR.
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26. ROČNÍK
Vzhledem ke koronavirové situaci
a protieidomiologickým opatřením se všechna
krajská kola vyjma Středočeského, které se konalo
v září 2020 před uzavřením škol a přechodem na
distanční výuku, uskutečnila na jaře 2021 on-line,
včetně kola národního.
Pakliže v rámci krajského kola nebyl dosažen
minimální počet vysílajících subjektů (tj. 3 vysílající
subjekty), účastníci z daných krajů soutěžili
v tzv. Zbytkovém kole, které mělo pravidla stejná
jako kolo krajské.
KRAJSKÁ KOLA
Plzeňský kraj
20. - 21. 5. 2021
místo: Spálené Poříčí
pořadatel: ZO ČSOP Spálené Poříčí,
Plzeňská 55, 335 61 Spálené Poříčí
koordinátor: Vendula Pelikánová - Zemková
e-mail: vendula@ekocentrum.cz
telefon: 605 112 480
Web: www.ekocentrum.cz

Pardubický kraj
Datum: 6. 4. - 17. 5. 2021
místo: on-line
pořadatel: E
 kocentrum PALETA ve spolupráci
s koordinátorem EVVO pro
Pardubický kraj
koordinátor: Eva Kindlová, Daniela Spiesová
e-mail: k
 indlova.paleta@seznam.cz
spiesova@ekoosveta.cz
telefon: 734 833 595, 776 606 916
Web: www.paleta.cz
Liberecký kraj
Datum:7. 4. - 10. 5. 2021
Místo: on-line
Pořadatel: 3
 6/02 ZO ČSOP při Správě CHKO
Jizerské hory, Kateřinská 73,
460 14 Liberec 17
Koordinátor: Tomáš Klimovič
E-mail: xtbk@centrum.cz
Telefon: 737971748
Web: www.soutezee.zbojnici.cz

Olomoucký kraj
Datum:5. 5. 2021
Místo: S
 tředisko ekologické výchovy Švagrov
Vernířovice 172, Velké Losiny 78815
Pořadatel: SVČ a ZpDVPP Doris Šumperk,
Komenského 810/9, 787 01 Šumperk
Koordinátor: Adam Trčka
E-mail: trcka@doris.cz
Telefon: 731 501 319
Web: www.doris.cz
Jihomoravský kraj
Datum: 8. - 30. 4. 2021
Místo: Lipka - pracoviště Rychta, Krásensko 76
Pořadatel: L
 ipka - školské zařízení pro
environmentální vzdělávání Brno, p.o.,
Lipová 20, 602 00 Brno-Pisárky
Koordinátor: Michael Král
E-mail: michael.kral@lipka.cz
Telefon: 517 385 429
Web: www.lipka.cz
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Moravskoslezský kraj
Datum: 28. 4. 2021
Místo: on-line
Pořadatel: M
 uzeum Beskyd Frýdek Místek,
Středisko volného času OstravaMoravská Ostrava, Hluboká 66,738 01
Frýdek-Místek
Koordinátor: RNDr. Jana Tkáčiková
E-mail: janatkacikova@seznam.cz
Telefon: 737 589 199
Web: www.rosicka.eu
Jihočeský kraj
23. 4. 2021
místo: Blatnice u Mladé Vožice
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

kraj Vysočina
Datum:1. 2. - 18. 4. 2021
Místo: Hájenka Černé lesy, Brtnice
Pořadatel: C
 haloupky 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

Královéhradecký kraj
Datum: 14. 4. 2021
Místo: Dobré, on-line
Pořadatel: A Rocha - Křesťané v ochraně přírody,
o.p.s., Dobré 85, 517 93 Dobré
Koordinátor: Jana Ledečová
E-mail: jledecova@arocha.cz
Telefon: 734 404 832
Web: www.arocha.cz

Zbytkové kolo – Karlovarský a Ústecký kraj
Datum: 17. - 18. 4. 2021
Místo: on-line, Praha - Dům ochránců přírody
Pořadatel: D
 ům ochránců přírody,
Michelská 48/5, Praha 4
Koordinátor: Tereza Rádsetoulalová
E-mail: tereza.radsetoulalova@csop.cz
Telefon: 775 724 545
Web: www.ekolympiada.cz

Středočeský kraj
Datum:18. - 19. 9. 2020
Místo: Vlašim, on-line
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

Praha
Datum: 17. - 18. 4. 2021
Místo: on-line, Praha - Dům ochránců přírody
Pořadatel: S
 MOP ČSOP, Michelská 48/5, Praha 4
Koordinátor: Tereza Rádsetoulalová
E-mail: tereza.radsetoulalova@csop.cz
Telefon: 775 724 545
Web: www.praha.ekolympiada.cz
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NÁRODNÍ KOLO
RÁMCOVÝ PROGRAM:
STŘEDA 9. 6. 2021
12:00 – 12:40 Prezence, zahájení
12:50 – 13:50 Test
13:50 – 14:50 Poznávačka
15:00 – 16:00 Autorské řešení testu
16:00 – 17:00 Autorské řešení poznávačky
17:10 – 18:40 Odborná přednáška
18:40 – 19:00 Diskuze
19:00
Ukončení prvního dne
ČTVRTEK 10. 6. 2021
9:00 – 15:30 Obhajoby a prezentace úkolu
Národní kolo proběhlo distančně ve spolupráci se Správou KRNAP.
Národní kolo 26. ročníku Ekologické olympiády mělo hned několik
prvenství. První národní kolo celé uspořádané formou on-line setkávání.
První národní kolo, kde soutěžní týmy psaly literární dílo a první národní
kolo, kdy se soutěžní týmy mohly samy vydat do terénu dle připraveného
průvodce. Některá prvenství jsou pozitivní a možná se ujmou i pro další
ročníky, ale většina je důsledkem protiepidemiologických opatření a zákazu
pořádání hromadných akcí a věříme, že příští ročník se opět uskuteční tváří
v tvář.

Pátek 11. 6. 2021
9:00 – 11:10 Obhajoby a prezentace úkolu
13:10 – 14:10 Vyhlášení

Téma: Sucho a klimatické změny
Kdy a kde: 9. – 11. 6. 2021, on-line
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ZADÁNÍ TERÉNNÍHO PRAKTICKÉHO ÚKOLU
Zadání: z jistěte, jaké dopady může mít globální klimatická změna
v Krkonoších, navrhněte praktická opatření ke zmírnění
těchto dopadů.
Výstup: o
 nline komentovaná prezentace v powerpointu ve dnech
10. až 11. 6. 2021 ve vylosovaném termínu
Praktické informace:
Prezentace smí trvat nejdéle 10 minut!
Prezentaci po této době organizátor ukončí bez ohledu na to,
zda byla ucelená.
Po prezentaci bude práce týmem obhajována před porotou složenou
z odborníků na cestovní ruch, ochranu přírody a interpretaci a globální
klimatickou změnu, délka obhajoby bude rovněž 10 minut.
Hodnoceny budou tyto vlastnosti obhajoby (max. 100 bodů):
- analýza výchozího stavu – 20 bodů
- predikce dopadů změny – 30 bodů
- spektrum opatření ke zmírnění dopadů – 30 bodů
- přesvědčivost prezentace – 10 bodů
- grafická podoba prezentace – 10 bodů
Prezentace a obhajoby ostatních týmů budou přístupné pouze týmům,
které již své obhajoby absolvovaly.
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TEST TEORETICKÝCH ZNALOSTÍ
Pravidla testu:
Test je s možností více správných odpovědí. Platí, že:
•	vždy je alespoň jedna odpověď správná (pouze všechny správné
odpovědi = 1 bod)
•	může být více správných odpovědí, přičemž zodpovězení alespoň jedné
správné odpovědi k otázce s více správnými možnostmi u dané otázky
= 0,5 bodu; při zaškrtnutí jakékoliv špatné odpovědi = 0 bodů za celou
otázku
Na celý test bylo 60 minut čistého času po jeho zahájení bez možnosti
přestávky. Celkem bylo možné získat 60 bodů.

kleč se zde vyskytuje nejseverněji na světě. Na osluněných stanovištích
je přehřívaná, lépe se jí daří ve stínu. Z uvedených druhů je nejvíce
chladnomilná a s dalším oteplením by pravděpodobně zmizela nejdříve.
Vegetační stupeň smrčin je v Krkonoších od cca 800 do 1 400 m n. m.,
s oteplení se dá očekávat posun do vyšších nadmořských výšek. Mařinka
vonná je součástí bučin a oteplení ji opět posune výše. Co se stane
s endemickým jeřábem sudetským lze těžko přesně predikovat. Vzhledem
k tomu, že roste i na okraji intravilánu Pece pod Sněžkou v nadmořské výšce
850 m, mohl by ještě nějaké oteplení vydržet.

1. Která rostlina v Krkonoších vyhyne pravděpodobně jako první,
pokud se začne oteplovat?
a. ostružiník moruška (Rubus chamaemorus)
b. smrk ztepilý (Picea abies)
c. mařinka vonná (Galium odoratum)
d. jeřáb sudetský (Sorbus sudetica)

2. Spolu s oteplováním v Krkonoších souvisí potřeba výroby umělého
nebo také technického sněhu na sjezdovkách. To ale přináší několik
ekologických problémů. Jaký je ten nejčastější?
a. P
 řísady zvyšující bod tání umělého sněhu ovlivňují chemismus
půdy v KRNAP.
b. Umělý sníh se více podobá ledu a pomaleji taje než přírodní sníh,
který na sjezdovky napadne.
c. Na výrobu umělého sněhu se spotřebuje hodně vody,
která pak v ekosystému chybí.
d. Umělý sníh jako akumulátor chladu vyrovnává lokální oteplování.

Správná odpověď:
a – ostružiník moruška (Rubus chamaemorus)
je v Krkonoších glaciální relikt. Roste na
hřebenech Krkonoš vůbec nejjižněji na světě.
Roste tady v kleči, a vytváří tak endemické
společenstvo zvané “morušková kleč”, protože

Správná odpověď:
c – do umělého sněhu lze přidávat aditiva na bázi bakterií Pseudomonas
syringae, ale v praxi se to dělá zřídkakdy. Umělý sníh se skutečně v našich
podmínkách podobá zmrzlému firnu a taje pomaleji. Problémem je spíš to,
že na sjezdovce vydrží podstatně déle, než v jejím okolí, což se přirozeným
přírodním procesům nepodobá. To není zrovna vítaný jev v národním parku,

Otázky a odpovědi:
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ale zásadní problémy na ekosystém to zatím nemá. Skutečným problémem
je ale lokální spotřeba vody. Ta je na 1 m3 sněhu asi 650 l vody, která buď
je v místní vydatné vodoteči ihned k odběru, nebo je nutné ji nastřádat do
akumulační nádrže v létě. Vodosprávní orgán vydává rozhodnutí k čerpání
vody a stanoví minimální zůstatkový průtok vody ve vodoteči. Tzn. do
akumulační nádrže se nesmí přesměrovat celý potok,
v suchém korytě by nic nepřežilo. To se ale občas stane, správci skiareálů
nechají koryto téměř bez vody, a pokud se na to přijde, zaplatí vysoké
pokuty.
3. C
 o je příčinou toho, že se na hřebenech Krkonoš vyvinula arktoalpinská tundra?
a. r elativní výška krkonošských hřebenů
b. směr převládajících větrů ve střední Evropě
c. V
 enturiho efekt
d. Golfský proud
Správná odpověď:
a, b, c – Krkonoše mají nejdrsnější podnebí ve střední Evropě, protože
jsou dost vysoké a teplota klesá s přibývající nadmořskou výškou o cca
0,6 °C na 100 výškových metrů; vítr ve střední Evropě vane převážně od
severozápadu, tedy od Severního moře. To znamená, že s sebou nese
hodně vody. Vzhledem k tomu, že mezi Severním mořem a Krkonošemi
nejsou jiné hory, které by Krkonoše před větrem chránily, je podnebí
Krkonoš větrné - ostatně orkán Kyrill v roce 2007 měl nárazy na Sněžce až
216 km/hod. Třešničkou na pomyslném dortíku je Venturiho efekt - tedy
tryska. Vítr ze SZ vane přímo proti rozšířenému ústí Mumlavského dolu,
jehož osa je orientovaná SZ - JV. Zužující se údolí vede vítr jakousi obří
tryskou až na Pančavskou louku, která leží o 700 m výše, tedy do prostoru,

který je o 700 m nižší. To způsobuje větrné podnebí na hřebenech Krkonoš.
Pocitová teplota je daná kombinací teploty, vlhkosti a proudění vzduchu snáze zmrznete při - 3 °C, když prší a fičí, než když je teplota - 25 °C, relativní
vlhkost 30 % a nehne se ani větvička. Právě kombinace uvedených faktorů
je příčinou vzniku známé tundry v Krkonoších. Golfský proud, který proudí
z jihozápadu k Evropě je teplý, spíš rozvoji tundry brání. Na stejné severní
zeměpisné šířce na Kamčatce je výrazně chladněji než u nás.
4. J ak souvisí geologie s podnebím a počasím v Krkonoších?
a. B
 lbost, nesouvisí!
b. Zvýšený obsah železa na kontaktním pásmu mezi krkonošským
masivem a krystalinikem ovlivňuje lokální magnetismus (magnetická
deviace) a pozici kondenzačních jader rozhodujících pro tvorbu srážek.
Tento vliv není nijak zásadní.
c. Horninové prostředí krkonošských hřebenů dovoluje vznik rašelinišť,
ty jsou zdrojem vody v suchých měsících.
d. Kontaktní dvůr ovlivnil směr toku Mumlavy a má náhodou stejnou
orientaci jako směr dominujících větrů, Mumlavský důl funguje jako
obří tryska.
Správná odpověď:
c, d – na hřebenech Krkonoš skutečně mají skutečně je několik rašelinišť
dokonce vyhlášených dle Ramsarské úmluvy a obecně slouží jako zdroj vody
s pomalým odparem i odtokem. Vliv na lokální podnebí nebude tak zásadní
jako jiné faktory - nadmořská výška, převládající směr větrů ve střední
Evropě, vodu, kterou přinášejí od Severního moře a geografická poloha
Krkonoš. V Krkonoších ale můžeme najít tzv. kontaktní dvůr - pás tvrdých
prokřemenělých hornin mezi starším krkonošským krystalinikem
a mladším žulovým plutonem. Jeho orientace je SZ - JV.
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Na tomto kontaktním dvoře leží nejvyšší hory Krkonoš. Mimo jiné také
nedovolí krkonošským vodotečím stékat z hřebenových pramenišť nejkratší
do podhůří.
Říčky Mumlava, Labe a Bílé Labe se stáčejí po kontaktním dvoře a tvoří
údolí, která mají stejnou orientaci. Mumlavský důl se otevírá přímo proti
dominujícím větrům vanoucím od Severního moře a žene je obří tryskou
na Pančavskou louku ležící o 700 m výše. Tento Venturiho efekt se podílí na
větrném podnebí Krkonoš. Pokud by byl kontaktní dvůr orientován jiným
směrem, Venturiho efekt by byl výrazně slabší a podnebí Krkonoš mírnější.
Geologická mapa Krkonoš
Směr převládajících větrů

fylity
kvarcity
permokarbon
rula
svor
vápenec
žula

5. P
 roč jsou smrky (Picea sp.) citlivější na nedostatek podzemní
vody než jedle (Abies sp.)?
a. P
 rotože jako horské dřeviny odpařují více vody než třeba jedle.
b. Protože jehličí má tmavou barvu a má tendenci se přehřívat.
c. Protože mají mělké kořeny.
d. Protože rychleji rostou.
Správná odpověď:
c – odpar vody u smrku je srovnatelný s odparem vody jedle, v tom problém
není. I když jedle roste ve stejných podmínkách pomaleji než smrk, tak na
hřebenech Krkonoš můžete vidět smrky 3 metry vysoké a 80 let staré. Tedy
rychlost růstu to taky nebude. Klíč k problému žíznivých smrků je ve tvaru
a rozmístění jejich kořenů. Smrk jako typická horská dřevina
s přirozeným výskytem v Krkonoších nad 800 m n. m. v je adaptovaný na
mělké horské půdy, kde je dostatek podzemní vody těsně pod povrchem.
Pokud někdo neuváženě vysadí smrk v nižších polohách, tak to je obvykle
i na hlubší půdě, kde je podzemní voda hlouběji a kořeny na ni nedosáhnou.

© 2013 správa KRNAP
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6. K
 olik sněhu v Krkonoších vyrábí skiareály sněžným
dělem s ventilátorem za 1 hodinu?
a. V
 nejlepším případě 60 m3, ve skutečnosti asi 40 m3, závisí na
teplotě vody, kterou ženou do sněžného děla, na teplotě vzduchu
a jeho vlhkosti a směru větru.
b. Asi 15 m3, záleží na tlaku vody, kterou čerpají do děla.
c. A
 ž 200 m3, když je voda k výrobě sněhu měkká, tedy neobsahuje soli
snižující teplotu, kdy voda začíná mrznout.
d. Kolem 100 m3, záleží na tom, jaká aditiva do vody přidávají.
Správná odpověď:
a – Krkonoše nemají nejvhodnější podnebí na výrobu umělého (technického
sněhu), protože teploty ve skiareálech bývají často jen pár stupňů pod
nulou, což znamená, že se do půdy vsákne část vody, ze které se nestihl
vytvořit sníh. Vliv mají také ostatní uvedené faktory. Alpská střediska jsou
v tomto směru lépe. Samozřejmě záleží na kvalitě vody - z mořské slané
vody byste sníh v Krkonoších udělali jen sotva, a vaše drahé sněžné dělo by
velmi rychle zrezivělo. Aditiva se v Krkonoších k výrobě sněhu nepoužívají.

7. K
 dy roztál poslední kontinentální ledovec, který výrazně
ovlivnil podnebí Krkonoš?
a. a
 si před 10 000 lety
b. asi před 180 000 lety
c. ještě neroztál
d. před 2 000 000 lety
Správná odpověď:
c – obrovský kontinentální ledovec pokrývající severní Evropu včetně
Skandinávie, až cca do poloviny dnešního Polska dosáhl svého maxima
před 22 až 27 000 lety. Od té doby prakticky stále taje, ale ještě neroztál.
Jeho zbytky můžete vidět jako údolní ledovce v norských horách.

https://slideplayer.cz/slide/12082232/
https://bezky.net/clanek/1681-umele-vyrobena-jistota-vyrobatechnickeho-snehu
https://cs.wikipedia.org/wiki/Doba_ledov%C3%A1

připraveno pode: R. Kettner (1955), A. L. Washburn (1979)
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8. Jak se liší ledovec od hromady sněhu?
a. n
 eliší, sníh je jen hromada ledových krystalů
b. ledovec je kompaktní neporézní led
c. ledovec se hýbe
d. ledovec má v sobě různé příměsi (prach, vodu, soli atd.)
Správná odpověď:
c – i když si lidé představují ledovec jako kus kompaktního ledu, tak skutečnost
bývá o dost jiná. Ledovec může být porézní i kompaktní, obsahuje prach,
štěrk, kameny a další příměsi, ale vždy se hýbe - většinou vznikne v údolí
modelovaném vodní erozí, tzn. má svažité dno. Ledovec pomalu (z lidského
hlediska) klouže údolím dolů, a hrne před sebou, i nese na sobě úlomky
okolních hornin, které může dopravit až stovky kilometrů daleko. Na našem
území se našly kusy červené žuly z Finska. I když je led překvapivě pružný, dno
údolí bývá zvlněné s prahy a prohlubněmi. To způsobí ledovcové trhliny, které
jsou velmi nebezpečné pro alpinisty přecházející přes ledovec. Příměsi v sobě
může mít samozřejmě i sníh.

Správná odpověď:
d – v roce 1991 dva turisté při treku v Ötztalských Alpách mimo cestu našli
na okraji odtávajícího ledovce velmi dobře zachovalou mumii. Domnívali
se, že jde o tělo horolezce, který se v těchto místech ztratil před několika
desítkami let. Mumii místní horská služba vyzvedla a dopravila do civilizace.
Odborníci následně zjistili, že je stará přes 5 000 let. Právě konzervace
v ledovci zachovala tělo ve výborném stavu. Název Ötzi vzniknul právě podle
jména celého regionu. Až budete projíždět z lyžovačky italským Bolzanem,
zastavte se v místním muzeu, kde Ötziho uvidíte a dozvíte se, proč se o něj
Italové s Rakušany hádali.

9. Jak souvisí Ötzi s globální klimatickou změnou?
a. n
 ijak, Ötzi je obdoba Krakonoše v Ötztalských Alpach v Rakousku
b. Ötzi Fluss je řeka vytékající z Ötztalského ledovce, který taje
c. Ö
 tzspitze je nejvyšší hora Ötztalských Alp s vrcholem 3 770 m n. m.
modelovaná tajícími ledovci
d. Ötzi je mrtvola, kterou v roce 1991 našli náhodou turisté na kraji
odtávajícího ledovce poblíž Similaunu
https://www.iceman.it/en/
https://morezprav.cz/svetodeni/seznamte-se-z-otzi-nejstarsi-zachovaloulidskou-bytosti-ktera-kdy-byla-objevena
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10. K
 dy a kde sjela v Krkonoších první lavina, o které se psalo?
a. v roce 1655 ve Sklenářovicích
b. někdy před 2 000 000 lety pravděpodobně ze Sněžky
c. neví se
d. 1968 v údolí Biały Jar
Správná odpověď:
a – kdy sjela první lavina v krkonoších pochopitelně nikdo neví, předpokládá
se, že to bylo na začátku první doby ledové, tedy v období, když už Krkonoše
byly horami a ochladilo se tak, že přestalo pršet a začalo sněžit. To mohlo být
asi před 2 000 000 lety. Není divu, že o takové lavině nejsou žádné písemné
zmínky. V roce 1655 ale sjela lavina v mělkém a nenápadném Sklenářovickém
údolí, které bylo dlouho zalesněné, a laviny v něm nesjížděly. V uvedeném roce
ale místní lavina smetla dvě chalupy a zabila 8 lidí. Proto se dostala do místních
kronik. Dřív se o jinak všedních lavinách nepsalo - nebyl důvod. Krkonošáci
laviny dobře znali. Lavina v roce 1968, která sjela do údolí Biały Jar kousek od
Sněžky na polské straně Krkonoš zasypala 21 lidí, z nichž jich 19 zemřelo.
O ní se to napsalo hodně, ale první zaznamenaná opravdu nebyla.
11. Co nejvíce připomíná problematiku okyselování oceánů
a korálových útesů??
a. k vašení sladu při výrobě irské whiskey
b. namáčení ulity hlemýždě do octa
c. pomalé zahřívání vody v hrnci, ve které plave živá žába
d. vápnění luk s hustým porostem mechů

tvořících korálový útes, který má chemické složení podobné ulitám
a vaječným skořápkám. Při obou se uvolňuje CO2 do okolí. Zahřívaný hrnec
s živou žábou je poznámka k tomu, jak klimatickou změnu vnímá lidstvo.
K jejímu řešení spíš přistupuje tak, jak řeší žába pomalé zahřívání vody,
ve které plave – nijak, protože změna je příliš pomalá vzhledem délce jejího
života. Kvašením sladu při výrobě jakéhokoliv alkoholu se sice uvolňuje CO2
do okolí, jeho zdrojem jsou cukry a na reakci vody zase tolik nezáleží.
12. Proč lesníci v minulosti ve střední Evropě obnovovali lesy smrkem
a nikoli jedlí, která má dřevo s podobnými vlastnostmi jako smrk?
a. jedle roste výrazně pomaleji
b. mladé jedle potřebují stín
c. jedlové šišky se rozpadají na stromě, a tedy se špatně sbírá semeno
d. není pravdou, že jedlové dřevo je podobné smrkovému - je křehké
a rychle tleje
Správná odpověď:
a, b – smrk v optimálních polohách doroste do mýtního věku za cca 120 let,
jedle až 200 let. Poskytne tedy stejné množství dřeva pomaleji. Mladá jedle
- na rozdíl od smrku, potřebuje k růstu stín. Ten ale na velkých odlesněných
plochách nebyl, proto se jedli na slunci moc dobře nedařilo. Jedlové šišky
se opravdu rozpadají na stromě a na zem padají jen semena. Sběrači šišek,
když nějaké šišky potřebují, lezou za nimi do korun stromů, ať je to smrk
nebo jedle.

Správná odpověď
b – chemická reakce mezi kyselinou octovou (octem) a ulitou, tedy téměř
čistým vápencem je podobná reakci kyselé mořské vody a schránek korálů
12

13. P
 roč skiareály upravují sjezdovky ihned po večerním lyžování
a nikoli ráno před spuštěním vleků?
a. protože upravená sjezdovka musí umrznout, jinak by dlouho
upravená nevydržela
b. není to pravda - sjezdovky se upravují hlavně brzy ráno, protože
na to jsou rolbaři zvyklí
c. v
 ečer se sjezdovky upravují, protože je to jednodušší z hlediska
Zákoníku práce (vizte práci v noci)
d. každý skiareál upravuje tak jak chce, není na to žádné zvláštní pravidlo
Správná odpověď:
a – okamžitě poté, co se zastaví vleky, vyjíždějí rolby na svah, radlicí srovnají
muldy, a válce s frézou rozemelou hroudy, utuží sníh a vytvoří krásný
manchester. Ten je ale měkký a musí promrznout přes noc (kdy bývá větší
zima, než ve dne). Ráno je tvrdý a vydrží déle. Je pravda, že zákoník práce
řeší příplatky za práci v noci, ale to je od 22 do 6 hodin, tedy pokryje práci
rolbaře po i před dobou provozu vleků.
14. Jak se jmenovala známá kniha o globální
klimatické změně, kterou napsal
kandidát na prezidenta USA Al Gore?
a. A ž naprší, tak uschne
(v originále The Dry Rain)
b. Nepříjemná pravda
(v originále An Inconvenient Truth)
c. Zachraňme Zemi
(v originále Save the World)
d. Aby člověk přežil
(v originále Man Alive)

Správná odpověď:
b – Al Gore je americký politik, viceprezident ve vládě Billa Clintona a nositel
Nobelovy ceny míru. Jeho kniha a prezentace Nepříjemná pravda (v originále
An Inconvenient Truth) interpretuje velmi jednoduše a efektivně projevy
globálního oteplování - změny CO2 v atmosféře, vysušování jezer, tání
ledovců a td. Zachraňme Zemi je kniha Jonathona Porritta a Man Alive
je pořad známého publicisty sira Davida Attenborougha.
https://cs.wikipedia.org/wiki/Al_Gore
https://www.databazeknih.cz/knihy/zachranme-zemi-146004
https://en.wikipedia.org/wiki/Man_Alive_(British_TV_series)
15. P
 roč množství CO2 je v atmosféře během roku různé?
a. p
 rotože Golfský proud ohřívá Evropu, kde je méně lesů než v Americe
b. protože desertifikace Afriky postupuje také nerovnoměrně
c. p
 rotože na severní polokouli je víc pevniny než na jižní
d. protože ve dne rostliny spotřebovávají víc CO2 než v noci
Správná odpověď:
c – nejde úplně o tu pevninu,
jde o lesy, které na ní rostou.
V létě mají rostliny listy a tedy
v nich vázaný CO2, v zimě jim listy
opadají a začnou se rozkládat,
tzn. uvolňují CO2 do atmosféry.
Důležitá jsou tedy roční období
a vegetace, kterou ovlivňují.
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16. J aký/é je/jsou hlavní důvod/y k obnově lesů v Krkonoších
do podoby těm přirozeným, i když je ve střední Evropě nejvíc
lesů za posledních 600 let?
a. protože lesy podobné těm přirozeným jsou stabilní, a v Africe
a Americe se lesy hodně těží
b. protože se na tom domluvili ochranáři i místní komunity a zakotvili
toto rozhodnutí v Plánu péče o KRNAP
c. p
 rotože riziko přemnožení kůrovce je kvůli oteplování veliké a je tedy
nutné počítat s velkými plochami lesa, o které přijdeme
d. protože to je módní a je po tom společenská poptávka
Správná odpověď:
a, b – sice všechny odpovědi mají svoji logiku, ten hlavní důvod je ten,
že přirozené lesy jsou stabilní - odolávají přemnoženému kůrovci, rozmarům
počasí atd. I když útlum zemědělství ve střední Evropě po II. světové válce
znamenal zalesnění velkých ploch luk a pastvin, v Jižní Americe a ve střední
Africe čínské a indické firmy odlesňují obrovské plochy. Celosvětově tedy
plocha lesů klesá. Jen v Brazílii za rok 2020 padlo 1,7 mil. ha lesa, což je
o 25 % víc, než v roce 2019 . Z hlediska globální klimatické změny je jedno,
zda je uhlík fixovaný v Evropě nebo v Americe. V Plánu péče o KRNAP rovněž
Správa KRNAP po mnoha debatách zakotvila způsob hospodaření v lesích
tak, aby se přibližovaly lesům přirozeným, a to bez ohledu na odlesnění
jiných světadílů.

17. P
 roč bylo v předchozích pěti letech málo podzemní vody?
a. b
 ylo méně srážek
b. byla kratší zimní sezóna, proto ležel sníh na horách kratší dobu
c. bylo tepleji a srážky se odpařovaly rychleji, než vsakovaly
d. podzemní vody bylo stejně, ale obrovské plochy smrků napadených
kůrovcem jí hodně spotřebovaly
Správná odpověď:
c – roční souhrn srážek byl překvapivě téměř stejný, jako v jiných letech.
Průměrné teploty ale byly vyšší, proto se srážky odpařovaly rychleji, než se
vsakovaly do podzemí.

https://www.ceskenoviny.cz/zpravy/rozsah-niceni-destneho-pralesa-vesvete-se-vloni-zvysil/2015513
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18. Vejde se průměrná třípatrová škola do závěje v Krkonoších?
a. jen výjimečně, průměrná škola může být vysoká cca 10 m, největší
závěj měla letos 9,6 m
b. ano, největší závěj v Krkonoších měla v roce 2000 neuvěřitelných
15,7 m jedno patro má ca 3 metry, tzn. na střeše takové školy bude
ještě alespoň 3 metry sněhu
c. ne, výjimečně Horská služba v Krkonoších instaluje podél hřebenových
cest dvě vrstvy tyčí, což odpovídá asi 6 m, tzn. ca 2 patrům, a třetí
vrstvu tyčí horoslužebníci ještě nikdy neinstalovali
d. ano, pokud považujeme sníh naakumulovaný lavinou v Pramenném
dole za závěj
Správná odpověď:
b – na závětrném svahu Luční a Studniční hory nad Pecí pod Sněžkou ukládá
vítr obrovské množství sněhu dosahující až 15 m. Uvažujeme-li o průměrné
třípatrové škole, pak jedno patro má ca 3 m, tři patra tedy 3 x 3 = 9 m,
k tomu přidejme 3 m na střechu a zvýšené přízemí. Přesto však škola bude
mít pod sněhem i komín. Taková závěj je viditelná třeba z Hradce Králového
vzdáleného skoro 60 km, roztává až začátkem července. Nebývá to však
poslední sníh v Krkonoších. Pokud sjede lavina do Pramenného dolu, tak
v úzké kamenité rokli sníh přikrytý hlínou a drny, vydrží o pár dní déle.
http://www.enviweb.cz/119048

19. Co jsou anemo-orografické systémy a jak se projevují v Krkonoších?
a. z vláštní společenstvo horských druhů sasanek (Anemone = sasanka),
které mají společné znaky adaptací na hory, v Krkonoších je možné je
nejsnáze pozorovat
b. je to blbost, jsou to animo-orografické systémy
(animalia = živočichové), tedy společenstvo horských živočichů,
které mají společné znaky adaptací na hory, v Krkonoších je možné
je nejsnáze pozorovat
c. je to blbost, jsou to anomo-orografické systémy, tedy netypické
(anomální = zvláštní) ekosystémy, v Krkonoších je možné je nejsnáze
pozorovat
d. větro-horopisné systémy popisující ukládání sněhu
na závětrných svazích
Správná odpověď:
d – jev popsaný pro světovou vědu
profesorem Jeníkem právě
v Krkonoších. Jde o to, že vítr
vanoucí ve střední Evropě od SZ nic
nebrzdí, tlačí se do Mumlavského
dolu, které má osu ve stejném
směru jako dominantní větry.
Zužující se profil údolí má podobný
vliv na proudění jako tryska, žene
vítr na hlavní hřebeny, a je jednou
z hlavních příčin, proč je
v Krkonoších hnusně.

Schéma anemo-orografického systému
1 - nálevkovité návětrné údolí
2 - náhorní rovina
3 - závětrné ledovcové údolí

https://www.geograficke-rozhledy.cz/archiv/clanek/718/pdf
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20. K
 terý z následujících klimadiagramů pochází ze Sněžky? (2 body)
a. Aberporth (GB), 52°08‘N 4°34‘W
b. Menorca (ES), 39°52‘N 4°14’E
c. Praha (ČR), 50°06‘N 14°17‘E
d. Sněžka (ČR), 50°44‘N 15°44’E

Správná odpověď:
d – správný klimadiagram bude ten, kde uvidíme celoročně vysoké srážky
a zároveň v zimě teploty pod bodem mrazu. Klimadiagram A zobrazuje
záznam z místa, kde jsou zjevně oceánické podmínky, konkrétně se jedná
o anglický Aberporth (133 m.n.m.) s průměrnou roční teplotou 9,5 °C,
a úhrnem srážek 836 mm za rok. Klimadiagram B zase zobrazuje typicky
mediteránní podmínky, konkrétně se jedná o záznam ze Španělského
ostrova Menorca (82 m.n.m) 16,6 °C, 600 mm za rok.
Klimadiagram C už ukazuje podmínky z České republiky, jedná se však
o místo, kde je výrazně sušší a teplejší podnebí, než na Sněžce – konkrétně
se jedná o Prahu (364 m.n.m.) 7,8 °C, 526 mm za rok, Sněžka (1603 m.n.m)
0,4 °C, 1264 mm. Naměřené údaje pocházejí z roku 2007.
21. V roce 1988 byl založen orgán, který vyhodnocuje rizika změny
klimatu na základě současných vědeckých, technických a sociálněekonomických informací z celého světa, které jsou poskytovány
tisíci vědců za účelem vzniku jednotlivých zpráv, jež jsou následně
recenzovány zástupci vlád členských zemí. Tyto zprávy by pak měly
poskytovat směrodatné politické poradenství s dalekosáhlými
důsledky pro ekonomiku a životní styl. O kterém orgánu je řeč?
a. M
 ezivládní panel pro změnu klimatu
(IPCC, Intergovernmental Panel on Climate Change)
b. Světová meteorologická organizace
(WMO, World Meteorological Organization)
c. Program OSN pro životní prostředí
(UNEP, United Nations Environment Programme)
d. Mezivládní svaz ochrany přírody
(IUCN, International Union for Conservation of Nature)
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Správná odpověď:
a – ostatní instituce definici nesplňují. WMO se zaměřuje výhradně na chování
zemské atmosféry, její interakce se suchozemskými oblastmi a oceány
a klima, počasí a distribuce vody, které z nich vycházejí. UNEP se mimo
klimatické změny zabývá také ochranou ekosystémů a znečištěním životního
prostředí. IUCN má široký záběr a kromě klimatické změny řeší také světovou
biodiverzitu, management ekosystémů, právo životního prostředí, územní
ochranu a vydává také známý červený seznam ohrožených druhů. Jako jediné
z možností IUCN není panelem spojených národů.
https://www.ipcc.ch/
https://public.wmo.int/en
https://www.unep.org/
https://www.iucn.org/
https://www.iucnredlist.org/
22. Jaká teplota by byla na povrchu Země, kdyby se zde nenacházely
skleníkové plyny?
a. - 32 °C
b. - 10 °C
c. - 18 °C
d. - 25 °C
Správná odpověď:
c – Ideální tepelně vodivé černé těleso ve stejné vzdálenosti od Slunce jako
Země by mělo teplotu kolem 5,3° C. Vzhledem k tomu, že Země odráží
přibližně 30 % přicházejícího slunečního světla, tak by tato efektivní teplota
ideální planety (teplota černého těla, která by vyzařovala stejné množství
záření) byla asi -18° C. Povrchová teplota této hypotetické planety je o 33° C
nižší než aktuální teplota povrchu Země, která je přibližně 14° C.

23. Vyberte možnost, kde jsou skleníkové plyny seřazeny od toho
s nejvyšším CO2 ekvivalentem po ten s nejnižším CO2 ekvivalentem.
a. N
 X (oxidy dusíku) – CH4 (metan) – Halogeny – O3 (ozon)
b. Halogeny – CH4 (metan) – NX (oxidy dusíku) – O3 (ozon)
c. Halogeny – O3 (ozon) – NX (oxidy dusíku) – CH4 (metan)
d. CH4 (metan) – NX (oxidy dusíku) – O3 (ozon) – Halogeny
Správná odpověď:
c – v tabulce níže jsou uvedeny odpovídající hodnoty CO2 ekvivalentu
k jednotlivým molekulám.
H2O
(vodní pára)

CH4
(metan)

O3
(ozon)

neurčeno
(krátká doba pobytu
molekuly v atmosféře)

25

2000

CO2
NOx
(oxid uhličitý) (oxidy dusíku)
1

265-298

halogeny
100-10000

24. N
 a následujícím obrázku máte vyznačený koloběh uhlíku. Zásoby
jsou uvedené v gigatunách, toky jsou v gigatunách za rok. Některé
hodnoty se však z diagramu ztratily. Které z následujících hodnot
odpovídají v tomto pořadí zásobě uhlíku v půdě, respiraci vegetace
a spalování fosilních paliv? (2 body)
a. 1500, 119 a 6,4
b. 119, 1500 a 6,4
c. 6,4, 119 a 1500
d. 119, 1500 a 6,4
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25. Vyberte z nabídky živočicha, který nejvýznamněji fixuje uhlík do půdy:
a. ž ížaly bioturbací;
b. stínky drcením detritu;
c. c hvostoskoci požíráním saprotrofních hub;
d. pavouci predací stínek.
Správná odpověď:
a – princip spočívá ve strukturním přetváření detritu a vytváření půdních
agregátů a zanášení půdních částic bohatých na organickou hmotu do
hlubších vrstev půdy, kde je organická hmota (a potažmo uhlík) chráněna
před respirací půdními organismy. Více se můžete dočíst například v knize
Ekologie půdy od prof. Hany Šantrůčkové a kolektivu.
Na obrázku můžete vidět mikroskopický preparát půdních agregátů.

Správná odpověď:
d – hodnoty jsou zde do schématu oproti zadání doplněny. Více o koloběhu
uhlíku a o tom, jak ho ovlivňují lidské aktivity, si můžete přečíst v knize
Aplikovaná ekologie od prof. Jana Frouze.
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26. Jakými způsoby pomáhá organická hmota zlepšovat
vlastnosti půdy? (2 body)
a. Písčitá půda s vyšším obsahem organické hmoty lépe zadržuje vodu.
b. Písčitá půda s vyšším obsahem organické hmoty má větší iontovou
výměnnou kapacitu.
c. O
 rganická hmota zlepšuje pufrační vlastnosti půd.
d. V jílovité půdě s vyšším obsahem organické hmoty bude méně
anaerobních vrstev.
Správná odpověď:
a, b, c, d – organická hmota disponuje velkým počtem ionizovatelných
skupin, na které se mohou vázat voda a živiny, tím také funguje jako pufr.
Zároveň její obsah mění strukturu půdy a může ji provzdušňovat. Písčité
částice mají mnohem horší schopnost vázat vodu než jílovité.
27. N
 a obrázku máte schematicky vyznačené tři typy humusu,
které se v horních vrstvách půdy tvoří v závislosti na tom, jaké
kvalitativní složení má opad vegetace, která na nich právě roste
(mor = jehličnatý les, moder = smíšený les, mul = listnatý les,
případně travina) a na tom, jak dobře je tento opad zapracováván
do hlubších vrstev půdy. Kam se nejlépe vyplatí vysazovat další
stromy s cílem sekvestrace uhlíku do půdy? (2 body)
a. Do půdy s humusem typu mor;
b. do půdy s humusem typu moder;
c. do půdy s humusem typu mul;
d. všude stejně.

Správná odpověď:
b – vyplatí se sázet tam,
kde jsou půdy pro růst
stromů uzpůsobené,
a zároveň v nich není
obsah uhlíku již tak
vysoký, aby se po
vysazení stromů a jejich
opadávání ihned vracel
do atmosféry respirací
v rámci rozložení opadu.
Podmínky půdy musí být
vhodné pro bioturbaci.
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28. V
 yberte z nabídky, kvůli které/-ým ekosystémové/-ým službě/
službám byl mimo jiné vyhlášen Krkonošský národní park:
a. zásobovací ekosystémová služba – potrava;
b. kulturní ekosystémová služba – rekreace;
c. zásobovací ekosystémová služba – dřevo a vlákno;
d. regulační ekosystémová služba – podnebí.
Správná odpověď:
b, d – Krkonošský NP není oblastí zemědělské a lesnické produkce, naproti
tomu je hojně navštěvován turisty a představuje extrazonální biom tundry.
29. J aký/-é děj/-e můžeme pozorovat v lese po dešti pouhým okem?
a. evapotranspiraci
b. respiraci
c. evaporaci
d. transpiraci
Správná odpověď:
a, c, d – Po dešti často vidíme v lese páru; ta pochází jak z vody vypařené jak
z fyzikálního výparu (evaporace), tak z fyziologického výparu (transpirace,
což je výdej vody vegetací, zejména listy). Dohromady se těmto jevům říká
evapotranspirace, proto je tato také správná odpověď. Respirace jakožto
dýchání (pohyb kyslíku z vnějšího prostředí do buněk v tkáních
a odstraňování oxidu uhličitého v opačném směru; případně metabolický
proces, při kterém organismus získává energii oxidací živin a uvolňováním
odpadních produktů) s výparem vody nesouvisí.

30. K
 terou/-é z následujících strategií nepoužívají rostliny
při hospodaření s vodou?
a. K
 ořenové anastomózy mezi jedinci a symbiózu s mykorhizními
houbami;
b. přeměnu orgánů v dužnaté útvary se silnou kutikulou a rozdělení
fotosyntézy na prostorově či časově oddělené fáze;
c. uzavírání průduchů a aktivní snižování turgoru v buňkách řapíků listů
v určité denní hodiny;
d. signalizace o suchých podmínkách ostatním rostlinám
prostřednictvím vzduchu a vypouštění zahuštěné mízy.
Správná odpověď:
d – obě strategie v možnosti d používají rostliny v boji proti různým
parazitům, nikoli proti suchu.
31. Vyberte z nabídky možnost, kde jsou správně seřazené faktory
ohrožující biodiverzitu Krkonošského národního parku od
nejzávažnějšího po nejméně závažný:
a. d
 eveloperské zájmy, globální klimatická změna, přítomnost mývala
severního (Procyon lotor);
b. developerské zájmy, přítomnost mývala severního (Procyon lotor),
globální klimatická změna;
c. globální klimatická změna, přítomnost mývala severního (Procyon
lotor), developerské zájmy;
d. přítomnost mývala severního (Procyon lotor), developerské zájmy,
globální klimatická změna.
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Správná odpověď:
b – v globálním měřítku jsou faktory ohrožující biodiverzitu seřazeny od
nejzávažnějšího po nejméně závažný následovně: ztráta přirozených
stanovišť, nadměrné využívání organismů, globální klimatická změna,
rostoucí množství odpadů, šíření invazních druhů. V lokálních podmínkách
národního parku představují potenciální hrozbu ztráty přirozených stanovišť
developerské zájmy a přítomnost invazního druhu převažuje momentálně
závažnost hrozby dopadů globální klimatické změny.
32. Které druhy živočichů z pohledu potravní strategie (míry
specializace) budou nejvíce ohroženy globální klimatickou změnou?
a. polyfágové
b. oligofágové
c. monofágové
d. všichni stejně
Správná odpověď:
c – Monofágové se budou velmi obtížně přizpůsobovat situaci, kdy
v důsledku globální klimatické změny dojde k posunu areálů (nebo vymizení)
druhů, které slouží jako jejich jediná potrava. Oligofágové mají sice potravní
možnosti omezeny též, ale ne do takové míry jako monofágové. Polyfágové se
snadno budou živit ze zdroje potravy, který zrovna bude v dané situaci hojný.
33. Která dvojice dřevin se na naše území po začátku holocénu
opětovně rozšířila nejdříve?
a. borovice (Pinus sp.) a bříza (Betula sp.)
b. líska (Corylus sp.) a jilm (Ulmus sp.)
c. buk (Fagus sp.) a jedle (Abies sp.)
d. všechny víceméně najednou

Správná odpověď:
a – dvojice rodů jsou uvedené v pořadí, ve kterém se na naše území tyto
dřeviny vracely: borovice a bříza již během období preboreálu, líska a jilm
(společně s lípou, javorem, dubem, jasanem a smrkem) v období boreálu,
buk a jedle se zde objevují koncem období, které nazýváme atlantik.
34. Kterou/kterými z následujících nemocí mohou být lidé žijící
ve střední Evropě ohroženi v důsledku klimatické změny?
a. M
 alárií (Plasmodium sp.) – její přenašeči, afričtí komáři z rodu
Anopheles, se již na území střední Evropy vyskytují, a při dovezení
nemoci živým rezervoárem by teoreticky mohlo dojít k šíření nemoci
do zdravé populace.
b. Břišním tyfem, jehož původce, bakterie Salmonella typhi,
preferuje k šíření horkou vodu.
c. Vzteklinou způsobenou virem z rodu Lyssavirus, neboť se v Evropě
tropické druhy netopýrů (Microchiroptera).
d. Novými mutacemi viru SARS-CoV-2.
Správná odpověď:
a – jediná správná odpověď. Horká voda bakterii způsobující onemocnění
bříšní tyfus spíše zabije a u nás se toto onemocnění vyskytuje v převážné
většině jen jako importované s člověkem, který se jím nakazil v místě
výskytu. Tropické druhy netopýrů se v Evropě nevyskytují a nešíří. Covid-19
je způsoben virem, který naopak vykazuje větší nakažlivost v chladnějších
ročních obdobích, navíc v tuto chvíli ohrožuje obyvatele celého světa už
skoro dva roky.
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35. P
 odél výškového gradientu jsou vzrůstající teplotou nejvíce
ohroženy druhy žijící:
a. v nejnižších polohách – jejich podmínky se dostávají mimo
fyziologickou toleranci organismů a stávají se tak neobyvatelnými;
b. ve středních polohách – ubývá jejich rozlohy, což snižuje velikosti
populací, a tedy i jejich naději na přežití;
c. ve vyšších polohách – mírné zimy studenomilným organismům nesvědčí;
d. v nejvyšších polohách – nemají se odtud kam šířit.
Správná odpověď:
d – pokud odhlédneme od vlivu všudypřítomného člověka na šíření druhů,
je logické, že jediní, kdo se při postupující globální klimatické změně nebude
mít podél výškového gradientu kam posouvat, jsou právě druhy, které už žijí
nejvýše, kde to jde.
36. K
 teré druhy ptáků budou na klimatické změny reagovat
nejpomaleji?
a. stálé druhy – nejhůře létají, a proto je klimatická změna nejrychleji
dostihne;
b. druhy migrující na krátké vzdálenosti – vlivem klimatické změny
potřeba migrace zmizí, takže tyto druhy vyhynou;
c. druhy migrující na dlouhé vzdálenosti – jejich migrační chování
je vrozené, a proto je nemohou měnit tak rychle, jak to měnící
se podmínky vyžadují;
d. reakce na klimatickou změnu s migračním chováním u ptáků
nesouvisí.
Správná odpověď:
c – ostatní odpovědi jsou smyšlené.

37. Který/-é z těchto příkladů chování živočichů je způsobeno reakcí
na okolní teplotu?
a. z pívání ptáků časně ráno
b. aktivita hadů v pravé poledne
c. aktivita nočních motýlů v okolí lidských sídel
d. migrace plžů po dešti.
Správná odpověď:
a, b – časně ráno bývá chladnější vzduch, proto je vlhčí, a vede tedy lépe
zvuk ptačího zpěvu; hadi jsou zase jako ektotermní živočichové nejaktivnější
tehdy, kdy je přes den nejtepleji. Noční motýli aktivují v okolí lidských sídel
především na základě světla, které je z těchto sídel emitováno; aktivita plžů
po dešti je zase vázaná čistě na fakt, že po vydatných srážkách se jim lépe
migruje.
38. Která/-é z následujících možností je/jsou adaptacemi živočichů
na teplo a sucho?
a. m
 enší tělesné rozměry
b. malé tělní výstupky a končetiny
c. světlé zbarvení
d. schopnost kryptobiózy
Správná odpověď:
a, c, d – menší tělesné rozměry zaručují u živočichů větší poměr povrchu
ku objemu těla, tedy větší plochu, přes kterou se mohou živočichové tepla
zbavovat. Směrem od rovníku k pólům se velikost těla endotermních
živočichů zvětšuje, jak říká Bergmannovo pravidlo. Světlé zbarvení zabraňuje
přehřívání, zároveň tmavé zbarvení v důsledku vyšších koncentrací
melaninu v dané tělní části není nutné, neboť toto barvivo je využíváno
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mimo jiné v obranných strategiích při různém napadení patogeny, které se
lépe šíří ve vlhku. Podle Glogerova pravidla se zbarvení živočichů směrem
od rovníku k pólům ztmavuje. Kryptobióza je ametabolický životní stav,
do kterého vstupují některé organismy za nepříznivých podmínek okolního
prostředí. Malé tělní výstupky jsou naopak charakteristické pro živočichy
žíjící v chladných oblastech, neboť jde o zachování malého poměru povrchu
ku objemu těla. Allenovo pravidlo říká, že u živočichů se směrem od rovníku
k pólům tělní výstupky zmenšují.
39. Voda zásadně ovlivňuje život na Zemi a její distribuce je úzce spjata
s klimatickými podmínkami. Vyberte pravdivé/-á tvrzení o vodě:
a. Voda má za běžného tlaku největší hustotu při teplotě 0 °C.
b. V místnosti o teplotě 30 °C je nižší relativní vlhkost než v místnosti
o teplotě 20 °C se stejným obsahem vody.
c. Díky osmotickým a kapilárním silám se může voda pohybovat
i proti gravitaci.
d. Toto je typický tvar dešťové kapky
Správná odpověď:
b, c – v odpovědi a) je chyba v teplotě 0 °C, má být 4 °C;
typický tvar dešťové kapky je co nejdokonalejší kulička
z důvodu povrchového napětí vody.
40. J eště si dáme jedno kolo otázek o vodě – opět vyberte tvrzení,
které/-á o ní platí:
a. V
 oda je velmi silné polární rozpouštědlo.
b. Voda je čirá.
c. Voda s vyšší salinitou má i vyšší hustotu než voda sladká.
d. Sladká voda tvoří v globální distribuci vody více než 5 %.

Správná odpověď:
a, c – odpověď b) není správně, neboť zatímco relativně malá množství
vody se zdají být bezbarvá, čistá voda má slabě modrou barvu, která se
prohlubuje s rostoucí tloušťkou pozorovaného vzorku; sladká voda tvoří
v globální distribuci vody jen něco okolo 3 %.
41. V
 yberte, který/-é fenomén/y bude mít (nebo již má) při
pokračujícím globálním oteplování za následky narušení jevu
vyobrazeného na obrázku (2 body):
a. e
 utrofizaci povrchových mořských vod;
b. anaerobizaci hlubinných vod oceánů;
c. pomalejší tání ledovců v polárních oblastech;
d. acidifikaci povrchových vod oceánů.
Správná odpověď:
b, d – obrázek zobrazuje termohalinní výměník, systém hlubokomořských
proudů. Eutrofizace povrchových mořských vod při pokračujícím globálním
oteplování a narušení termohalinního výměníku nehrozí, naopak hrozí
snížení primární produkce v povrchových vodách. K anaerobizaci dojde,
pokud pokud hluboké mořské proudy nebudou odnášet produkty
rozkladných procesů odehrávajících se na dnech oceánů. Ledovce
v polárních oblastech mohou být v důsledku globálního oteplování
rozpouštěny oteplujícími se proudy omývajícími tyto oblasti (nicméně,
snížení salinity může následně způsobit zamrznutí vody v jiném novém
prostorovém rozložení). K acidifikaci povrchových vod oceánů při zeslábnutí
mořských proudů dojde snadno rozpouštěním oxidu uhličitého ve vodě.
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rezervoár uhlíku jsou velmi významné; jediné atmosférické slapy –
periodické pohyby zemské atmosféry vyvolané gravitačním účinkem
Měsíce a Slunce a odstředivých sil rotace Země kolem těžiště soustavy
Země – Měsíc, respektive Země – Slunce – mají poměrně malou amplitudu
a vzhledem k malé hustotě atmosféry se projevují jen nevýznamným
kolísáním tlaku vzduchu.
43. Jakým směrem vane vítr, pokud je reprezentován
následujícím vektorem (vektor je zobrazen modrou šipkou)?
a. jihovýchodním
b. severozápadním
c. západním
d. jihozápadním
Správná odpověď:
b.
42. Která/-é z následujících možností můžeme považovat za
významné termostaty Země? (2 body)
a. termohalinní výměník
b. desková tektonika
c. půdy
d. atmosférické slapy
Správná odpověď:
a, b, c – termohalinní výměník už z podstaty názvu; desková tektonika
může zásadně uvolňovat nebo naopak konzervovat okraje jednotlivých
tektonických desek, které jsou složeny mimo jiné z uhlíku; půdy jako
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44. K
 terý/-é z těchto dnů označíme jako tropický den?
a. Den s průměrnou teplotou vyšší než 25 °C
b. Den s nejvyšší teplotou alespoň 25 °C
c. D
 en s nejvyšší teplotou alespoň 30 °C
d. Den s nejvyšší teplotou alespoň 35 °C
Správná odpověď:
c, d – tropický den je meteorologický termín označující den, kdy maximální
teplota dosáhne minimálně 30 °C (a tedy logicky i den s vyšší minimální
teplotou, např. 35 °C, je automaticky prohlášen za tropický).
45. P
 ři kterém/-ých z těchto procesů vodního cyklu hrají
důležitou roli atmosférické aerosoly?
a. kondenzace vody
b. evapotranspirace
c. vznik srážek
d. odtok vody
Správná odpověď:
a, c – atmosférické aerosoly slouží jako kondenzační jádra. Na evapotranspiraci
by mohly mít vliv pouze v případě mohutného spadu a atmosférické depozice
na listech rostlin, což by úplně zabránilo odparu z povrchu listů; na odtok vody
nemají významný vliv.
46. J akým směrem se otáčí trajektorie vzduchu v tlakových nížích
na severní polokouli a čím je to způsobeno?
a. p
 o směru hodinových ručiček, Coriolisovou silou;
b. proti směru hodinových ručiček, Coriolisovou silou;
c. proti směru hodinových ručiček, odporem vzduchu;
d. neotáčí se.

Správná odpověď:
b – pro názornost přikládáme schematické
znázornění proudění vzduchu okolo tlakové
níže na severní polokouli. Sílu způsobenou
rozdílem tlaku znázorňují modré šipky,
Coriolisovu sílu (vždy kolmou k rychlosti)
červené šipky.
47. Vyberte správné/-á tvrzení (pomoci vám mohou tyto obrázky) (2 body).
a. Z
 a boom lidské populace byl z velké části zodpovědný objev
Haber-Boschovy syntézy.
b. Bez využití Haber-Boschovy syntézy by bylo současné zemědělství
velmi neefektivní.
c. D
 usík je často v ekosystémech limitující živinou.
d. Haber-Boschova syntéza je energeticky náročný proces.
Správná odpověď:
a, b, c, d – dusík je v ekosystémech nejčastěji limitující živinou. HaberBoschova syntéza, uvedena do průmyslového měřítka v první polovině
minulého století, i přes její energeticky náročnou výrobu (dotovanou ze
spalování fosilních paliv) znamená velký posun v možnostech pěstování
plodin a existují odhady (obrázek vlevo), že bez objevení této syntézy by
dnešní lidská populace dosahovala takřka polovičních čísel, oproti dnešku.
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Správná odpověď:
b – albedo je míra odrazivosti tělesa nebo jeho povrchu. Jde o poměr
odraženého elektromagnetického záření ku množství dopadajícího záření.
Uvedené povrchy můžeme (například s pomocí přiloženého schematu)
uspořádat nejlépe podle možnosti b).
49. V
 yberte možnost/-i, ve které/-ých je dvojici obrázků označené
písmenem správně přiřazen postup při revitalizaci toků.
a. obnovení členitosti podélného profilu (E)
b. obnovení migrační prostupnosti (F)
c. zlepšení podmínek pro samočištění vody (H)
d. zlepšení vzhledu koryt a niv (I)

48. Ve které z následujících možností jsou
typy povrchů správně uspořádány
od toho s největším albedem po
ten s nejmenším?
a. oblaka – čerstvý sníh – les – písek
b. čerstvý sníh – oblaka – písek – les
c. písek – oblaka – čerstvý sníh – les
d. les – oblaka – čerstvý sníh – písek
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Správná odpověď:
b, c, d – obnovení členitosti povrchu není znázorněno na obrázku (E)
(obrázek E znázorňuje posílení infiltrace zvětšení zásoby nivní podzemní
vody), jeho správné označení by mělo být (C). Ostatní možnosti jsou
přiřazeny správně.

51. B
 onusová otázka: který z těchto názvů druhů oblaků je vymyšlený?
a. Cumulus
b. Nimbostratus
c. Nimbus
d. Cumulonimbus

50. P
 ři které/-ých z těchto strategií se efektivně vyhneme
nadměrné produkci metanu (CH4) v zemědělství?
a. Zlepšení distribuce potravin a zabránění jejich plýtvání.
b. Náhrada rýžových polí pšeničnými.
c. Z
 měna diety od konzumace masa dobytka ke konzumaci
hmyzu a výrobků z něj.
d. Obnova mokřadů a chytré spojení ekosystémových služeb s čistou
produkcí daného ekosystému.

Správná odpověď:
c – Nimbus (2000) je značka závodních košťat ze světa románů o Harrym
Potterovi od J. K. Rowlingové. Pro doplnění přidáváme obrázky mraků,
jejichž názvy představují zbylé možnosti v otázce (a nějaké navíc).

Správná odpověď:
b, c – s produkcí metanu jsou často spojovány mokřadní ekosystémy,
tudíž z hlediska potenciálního snížení uvolňování metanu do atmosféry by
teoreticky pomohlo nahradit rýžová pole pšeničnými. Metan také produkuje
dobytek (nebo přesněji mikrobiota, která osidluje dobytčí rumen a tenké
střevo, kde pomáhá s trávením potravy bohaté na vlákninu), tudíž omezení
spotřeby masa z dobytka a přeorientování na konzumaci proteinů například
z hmyzu, jehož chov je energeticky řádově méně náročný, by mohlo být
správným směrem i z hlediska produkce metanu.

27

52. B
 onusová druhá otázka: z jakého dřeva měl Harry Potter
pravděpodobně vyrobenou násadu svého Nimbu 2000?
a. z vrby mlátičky
b. z ebenu ze Zapovězeného lesa
c. z javoru máčeného v Máslovém ležáku
d. z jasanu, ke kterému byl přivázaný Klofan
Správná odpověď:
d – nejlepší dřevo na super závodní koště, jakým bezesporu byl i Nimbus
2000, by byl jasan. Je pevný, houževnatý a má dlouhá vlákna. Proto se používá
na násady seker, lopat, palic a td. Vrba má dřevo měkké a řídké, koště by asi
nevydrželo dlouho kontaktní vedení zápasu. Javor má kvalitní dřevo, které
má neznatelný fládr, tedy kresbu a používá se mimo jiné na nábytek, hudební
nástroje a gravírování - část dřevěných cedulí, které jste mohli potkat při Vašem
sólo výletě do Labského dolu, jsou právě z javorového dřeva. Eben by se na
koště vůbec nehodil, protože je z uvedených dřev úplně nejtěžší - může mít
měrnou hmotnost až 1 300 Kg/m2, a takové koště by se asi ovládalo špatně.

Zdroje obrázků:
otázka 20: Klimadiagramme weltweit, http://www.klimadiagramme.de
otázka 22: Upraveno dle Frouz, J. & Frouzová, J. (2021):
Aplikovaná ekologie, Karolinum
otázka 25: Frouz, J. & Frouzová, J. (2021): Aplikovaná ekologie, Karolinum
otázka 38: T
 homas Splettstoesser, Public domain, via Wikimedia Commons
otázka 39: L
 ucie Buchbauerová
otázka 46: A
 utor: Of this SVG version, Roland Geider (Ogre), of the original
PNG, (Cleontuni) – See other versions, CC BY-SA 3.0,
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=2614042
otázka 47: Upraveno dle Frouz, J. & Frouzová, J. (2021):
Aplikovaná ekologie, Karolinum; pinterest.com
otázka 48: Autor: User:Wereon – http://commons.wikimedia.org/wiki/
File:Albedo-e_hg.svg, CC BY-SA 2.5, https://commons.wikimedia.
org/w/index.php?curid=17774741
otázka 49: Upraveno dle Kolář et al. (2010): Ochrana přírody z pohledu
biologa. Biologická olympiáda, 45. ročník, přípravný text pro
kategorie A, B. ISBN 978-80-213-2085-7
otázka 51: B
 y Valentin de Bruyn / Coton (Own work) [CC BY-SA 3.0 (http://
creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0) or GFDL (http://www.
gnu.org/copyleft/fdl.html), via Wikimedia Commons
otázka 52: Warner Bros. Pictures
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POZNÁVÁNÍ PŘÍRODNIN
Poznávačka trvala 60 minut a zahrnovala reálné fotografie a zvuky.
Každá správná odpověď vynesla 1 bod, celkem bylo možné získat 40bodů.
1. Kos černý

11. Šicha oboupohlavná (černá)

26. Studniční hora

2. Drozd zpěvný

12. Jeřáb sudetský (krkonošský)

27. Luční hora

3. Rehek domácí

13. Vrápenec

28. Jepice (larva)

4. Puštík obecný

14. Vratička měsíční

29. Klikoroh devětsilový

5. Stehlík obecný

15. Silenka dvoudomá

30. Kdo a kdy tu loupal? Jelen lesní, v zimě

6. Kdo to mravencům udělal? Žluna zelená

16. Sedmikvítek evropský

31. Kdo a kdy tu loupal? Jelen lesní, v létě

7. Co to je a k čemu to slouží? Lapák, na nalákání
kůrovce (lýkožrouta smrkového). Po namnožení
pod kůrou lapáku je kůra oloupána a larvy jsou
popáleny sluncem. Tím nedojde k výletu nové
generace.

17. Dlask tlustozobý

32. Lumek veliký

18. Vřetenovka (utajená) krkonošská

33. Kos horský

19. Komu patří stopy? Tetřívek obecný

34. Troudnatec kopytovitý

20. Sasanka narcisokvětá

35. Žebrovice různolistá

8. Co je to za stavbu? Agrární zídka (val).
Zemědělci ze svých luk a polí snášeli kameny na
hranice svých pozemků.

21. Ostružiník moruška

36. Plavuň pučivá

22. Pro koho je určena budka? Brhlík lesní

37. Suchopýrek trsnatý

23. Kdo to udělal? Datel černý

38. Vítod nahořklý

9. Brusnice borůvka

24. Koho tam hledal? Mravence dřevokaze

39. Záraza devětsilová

10. Vlochyně bahenní (brusnice vlochyně)

25. Sněžka

40. Semena - Lilie, arnika nebo hořec? Arnika
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LITERÁRNÍ ČÁST – OTEPLENÁ DETEKTIVKA
Téma: Globální klimatická změna v Krkonoších
Literární útvar: detektivní příběh
Rozsah: 3600 znaků včetně mezer (+- 10 %)
Do rozsahu se nepočítá jméno týmu, nadpis
ani seznam použitých zdrojů, jde o rozsah vlastního textu.
Hodnocená kritéria:
• dodržení tématu
• odborná správnost
• logika a srozumitelnost textu
• dodržení rozsahu
• vtip a zápletka
Maximální bodová dotace: 20 bodů
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(NE)VEDENÁ, ALE POVEDENÁ EXKURZE DO OTEPLENÝCH KRKONOŠ
Průvodce pro týmy národního kola Ekologické olympiády 2021
Protože není možné vzít soutěžní týmy na exkurzi osobně, připravil
pořadatel národního kola Michal Skalka tohoto průvodce.
Délka:

18 km

Převýšení:

700 m

Trasa:

https://mapy.cz/s/debazetofo

Časová náročnost:

6 hodin bez přestávek

Vybavení:

pohodlné pohorky, lehké oblečení na sobě, dlouhé
kalhoty + mikina + nepromokavá bunda + čepice
v batohu, pití + jídlo, nabitý mobil s instalovanou
apkou Záchranka a uloženým číslem 1210 na
Horskou službu

Autor:

Michal Skalka, vedoucí pracoviště ekovýchovy
Správy KRNAP

Kontakt na autora:

+420 737 331 912, mskalka@krnap.cz

Co zažijete jen na tomto výletě a nikde jinde ve střední Evropě.
Těžko plánovat pěkný výlet do Krkonošského národního parku za divokou
přírodou, když si jiná část divoké přírody s námi hraje. Při ekoolympiádě
vždycky vyrážíme do hor a ukazujeme soutěžním týmům, co je v Krkonoších
tak skvělého, že stojí za to mít tady národní park. Studenti i doprovod
nasávají úžasnou atmosféru, „grilují“ místní lektory, snaží se nabrat inspiraci
a informace k řešení celé soutěže. To letos nejde. Přesto vás o exkurzi do
lůna Krkonošského národního parku nechceme okrást, jen budete muset
vyrazit sami – možná s vaším učitelem, rodiči nebo s kamarády.
A s tímto malým průvodcem připraveným pro tuto speciální příležitost.
Čeká vás výstup téměř dokonalým ledovcovým údolím, překonáte
ledovcovou morénu, přejdete přes ledovcové jezero, uvidíte stopy po obří
lavině, vystoupáte třemi vegetačními stupni, uvidíte opravdovou tundru,
kterou ve střední Evropě uvidíte jen v Krkonoších (a Jeseníkách, ale je jí tam
jen pár m2) a dotknete se malého kousku opravdové divočiny. V Česku je jen
málo míst, kde to všechno můžete zažít během jednoho dne. A všechna ta
místa jsou právě tady.
Nejlepší počasí na tento výlet a vůbec pro pochopení Krkonoš, je teplota
těsně nad nulou, vítr, déšť, případně sníh, protože slovo tundra znamená:
místo, kde je tak hnusně, že ani les neroste . Sice nebudou výhledy, ale
zažijete tundru. A tundra je právě to, co je v Krkonoších to NEJ! Užijte si to!
Moréna – kam až se doplazil ledovec. Nějak ráno dorazte do Špindlerova
Mlýna, buď busky na autobusové nádraží nebo autem. To můžete opustit
na parkovišti u autobusáku. A teď už vyrazíme proti proudu Labe po modře
značené turistické cestě (dále jen TZC) do Labského dolu.
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Na Dívčí lávky, kde začíná Naučná stezka Labský důl, to je asi 2 km skoro po
rovince. Po slabé půlhodince dorazíme k podivné hromadě kamení vlevo
od cesty, která je zarostlá lesem. Kdybyste ji rozhrabali, zjistíte, že ji tvoří
ostrohranné balvany a štěrk. Právě tady se kdysi zastavil ledovec, který se
plazil Labským dolem k Dívčím lávkám. Hrnul před sebou hromadu všeho,
co potkal. Když se doplazil sem, začalo se oteplovat a ledovec začal „couvat“
– zmenšovat se. Co hrnul před sebou, už zpátky netahal a nechal to na
místě. Podle toho poznáme, kam až ledovec došel. Ta hromada kamení se
jmenuje moréna. Kdyby sem to kamení dopravila řeka, budou jednotlivé
kameny oválné, oblé – prostě valouny. Moréna celé údolí přehradila jako
hráz rybníka.
Box 1 – moréna: hromada kamení nahrnutá ledovcem je moréna.
Nepleťte si ji s murénou, tedy mořskou dravou rybou, která se skrývá v
útesech a údajně má jedovatou krev. Ve starém Římě je prý zazobaní boháči
chovali v bazénech a házeli jim otroky – jen tak, z rozmaru.
Není to ani maréna, což je lososovitá ryba, která se dá jíst. Není to ani
migréna, tedy bolest hlavy. Holky budou vědět asi víc, než kluci. Není to
ani marina, což budou zase vědět spíš kluci, protože to je přístav nebo
námořnictvo. Sloužit u maríny, znamenalo být námořníkem. Tedy moréna –
většinou protáhlá hromada mixu kamení a písku, nahrnutého ledovcem.

z každé vrstvy vzorek. Tak zjistíte, jak se jezero vyvíjelo a co se dělo kolem
něj. Těsně nad bývalým dnem je jen usazený prach a písek. Vzorky, které
odeberete z vyšších vrstev, budou obsahovat i zčernalé organické zbytky.
To znamená, že se oteplovalo a v jezeře byl nějaký život. Živé organismy
mají v sobě uhlík, to jsou ty černé složky usazenin. Jezero tady bylo dlouho,
postupně se změnilo v rašeliniště a časem i to rašeliniště skoro zarostlo.
A to zarostlé rašeliniště vidíme kousek za morénou. Mezi tím mohutné
praLabe částečně protrhlo morénu, proto ledovcové jezero nebylo velké.
Box 2 – rašeliniště jako přírodní kronika: rašeliniště na horách jsou
studená, kyselá a málo kyslíkatá. Proto mají jednu úžasnou vlastnost –
fungují jako přírodní ledničky, všechno se v nich rozkládá hodně pomalu.
Toho se dá velmi dobře využít. Když totiž odeberete vzorky z různých vrstev
rašeliniště, můžete: a) zjistit, kolik obsahují 14C, a protože čím je vzorek
starší, tím má 14C méně a tedy zjistíte, jak je vzorek starý; b) vzorek rozebrat
pod mikroskopem a zjistit, co v něm je. Když najdete třeba pylová zrnka
břízy, tak víte, že před x lety tady rostly břízy. A taky víte, že břízy mají rády
chladno, a tedy víte, že před x lety tady bylo chladno (protože tady rostly ty
břízy). Tímto způsobem můžete namodelovat vývoj podnebí od doby,
kdy začalo vznikat to rašeliniště.

Zarostlé ledovcové jezero. Jak ten (na krkonošské poměry obří) ledovec tál,
vytékalo z něj praLabe. Za hrází – morénou se vytvořilo ledovcové jezero.
Zprvu v něm nic nežilo, bylo mrtvé, protože bylo hodně studené, bez kyslíku
a moc živin v něm taky nebylo. Pozná se to snadno – stačí se prokopat
usazeninami v místě, kde bylo to jezero až na skálu, a odebrat
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ploché
dno jezera
zbytky
morény

Obr. 1 – M
 oréna i zbytky jezera jsou vidět dobře na mapách, zejména
když budete sledovat vrstevnice.
Přirozená smrková monokultura. Stoupáme podél Labe pomalu údolím.
Cestu obklopuje převážně smrkový les. Až dojdeme na konec asfaltové
cesty, budeme ve výšce kolem 900 m n. m. Zhruba od tohoto místa je
smrková monokultura přirozená. I když naprosto dominantní dřevinou je
smrk, v přirozeném lese by měly být stromy od těch nejmenších po umírající
a mrtvé kmeny. Ty jsou zásobárnou živin pro další generace. Stačí se dobře
podívat, kde je nejvíc semenáčků. Na ostatní druhy stromů tady začíná být
chladno. Smrk je dřevina dobře přizpůsobená horskému podnebí. Mimo jiné
to znamená, že smrky mají kořeny rozprostřené jen mělce pod povrchem
půdy, protože i samotná půda je mělká, horninové podloží není hluboko jako
v nížinách, a proto i podzemní voda je těsně pod povrchem půdy a snadno
dostupná pro kořeny smrků. To je hlavní příčinou obrovského odumírání
smrků ve střední Evropě v posledních letech. Krkonoše, podobně jako celá
střední Evropa, byly ve své 700 leté historii téměř celé odlesněné, východní

Krkonoše dokonce 3x za sebou. Pokud správci pozemků nějaké dřeviny do
lesa vraceli, byl to hlavně smrk, protože roste rychle, má dobře využitelné
dřevo a při zpracování smrkové kulatiny je málo odpadu. Proto také smrk
sázeli i v nižších polohách, tedy na hlubších půdách s hůře dostupnou
podzemní vodou. V teplejších letech hladina podzemní vody ještě klesne
a kořeny smrku na ni nedosáhnou. Suchem oslabený smrk se stane
snadnou kořistí kůrovců. Lesy, které jsou podobné těm přirozeným, jsou
jedním z důvodů, proč je v Krkonoších Krkonošský národní park.
Box 3 – proč bylo sucho: podle Radima Tolasze (https://www.tolasz.cz/)
v posledních letech byly celoroční srážkové úhrny statisticky stejné, jako jindy.
Vyšší teploty ale způsobily to, že srážková voda se rychleji vypařovala, a do
podzemí se jí vsáklo méně. Podobný efekt mají přívalové deště – déšť stéká
rychle po povrchu a rychle mizí do údolí, nikoli do půdy. Betonové
a asfaltové plochy tento efekt ještě umocňují. Ani přírodní ekosystémy nejsou
vždy ideální pro vsak vody do půdy. Dlouhá stébla trávy se při dešti ohýbají
pod váhou kapek vody na jejich koncích, až se ohnou po spádnici. Vytvoří tak
jakési přírodní došky, po kterých voda opět stéká, aniž by se vsákla.
Obří lavina. Za mostkem přes Pudlavu si ti nejbystřejší z vás všimnou zvláštní
změny stáří okolního lesa. Je to proto, že v roce 1956 ze severního svahu
hřbetu Krkonoše sjela do Labského dolu na místní poměry obrovská lavina.
Byla dlouhá 1 375 metrů a rozmetala 9 ha vzrostlého lesa. Kdybyste tím
dřevem chtěli topit v krkonošské chalupě, vydrželo by vám topení na 350 let!
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Box 4 – laviny v Krkonoších: laviny v ČR padají pravidelně jen v Krkonoších
a občas i v Jeseníkách. Který den tady sjela první lavina, vám nikdo nepoví.
Pravděpodobně to bylo někdy před dvěma miliony let. Krkonoše už musely
být vyvrásněné a muselo být tak zima, aby padal sníh. Jak sníh napadne
na strmý svah, dříve či později ujede. V Krkonoších je kolem 100 míst,
kde padají laviny pravidelně. Ročně jich sjede až 50. Zajímavá je první
krkonošská lavina, o které se psalo v kronikách. Bylo to v roce 1655 a (ne)
překvapivě to nebylo nikde z hřebenů. Tam padaly laviny vždycky a lidi
o nich věděli, a tak si na ně dávali pozor a nikde o nich nepsali, nebylo proč.
Ta první zapsaná sjela do Sklenářovického údolí na jižním úbočí Rýchor
ve východních Krkonoších. To bylo nečekané, protože v kdysi zalesněném
mělkém údolí laviny nikdy nepadaly. Vznik vesnice Sklenářovic znamenal
také odlesnění celého údolí. Tahle lavina smetla 2 chalupy a zabila 8 lidí.
Proto se dostala do kronik. Pokud se chcete dozvědět o lavinách víc – třeba
jak se pozná, že sjede, jak ji utrhnout, jak najít špatného plavce, a přitom si
vyzkoušet sněžnice, mrkněte se na program Správy KRNAP Zima a zejma
v Krkonoších (https://www.krnap.cz/programy-pro-verejnost/).
Pančavský vodopád – nejvyšší ze všech. Na levé straně Labského
dolu vidíme Pančavský vodopád. Měří skoro 150 metrů, a vyšší v Česku
nenajdete. Kolem něj je krásně vidět tzv. kvádrovitá odlučnost žuly.
Netřeba popisovat, jak to vypadá – podívejte se sami. Skalní bloky pukají do
obrovských pravidelných kvádrů, že by z nich staří Inkové mohli stavět svoje
dokonalé zdi. Na Pančavě to je vidět nejlépe, ale některé tory na hřebenech
jsou rozpukané podobně. Pančavský vodopád na tomto výletě uvidíme ještě
zespoda a později i shora.

Obr. 2 – Pančavský vodopád nevyniká průtokem vody, ale tím že je
nejvyšším vodopádem v ČR. Okolní skály pukají podle pravidelných na sebe
kolmých trhlin.
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Obr. 3 – Za takovou
značkou jen po
cestách

Schustlerova zahrádka – nejvíc kytek pohromadě.
Když budeme míjet nenápadnou cedulku u cesty
s textem Klidové území (tam bychom se měli držet jen
na značené cestě), uvidíme opět vlevo velmi strmou
zarostlou stráň. Kdybychom se na ni dívali na podzim,
překvapí nás pestrou paletou barev danou vysokou
biodiverzitou – zkrátka, na malé ploše toho tady
roste strašně moc. V mapách ji najdeme pod názvem
Schustlerova zahrádka. Stejně tak jako je zahradníkem
pečlivě udržovaná květinová okrasná zahrádka před
vilkou, jsou i tzv. krkonošské zahrádky pečlivě udržované
lavinami. Každý nebo skoro každý rok Schustlerovou
zahrádkou projede lavina. Nedovolí okolnímu lesu
obsadit i tuto stráň. A když tam není les, je tam světlo.
A ta závěj, která udělá lavinu, může být závěj sněhu, ale
i semen a pylu, který posbírá vítr vanoucí 600 km od
Severního moře, a uloží vše právě tady. Díky tomu patří
krkonošské zahrádky, včetně té Schustlerovy, mezi na
rostliny nejbohatší místa v Česku. Jsou dalším z důvodů,
proč je v Krkonoších KRNAP.

Kar – kotel jak od druida Panoramixe. Před námi se otevírá pohled na
skalnatý závěr Labského dolu. Kdybychom se na něj podívali z letadla,
bude připomínat obrovský kotel, s plochým dnem a strmými stěnami.
Geomorfologové mu říkají kar, od anglického slova cauldron, což je kotel
s plochým dnem a strmými stěnami (a také obloukovitým držadlem na
zavěšení nad otevřeným ohněm, ale to není podstatné). Důležité je to, že kar
i cauldron mají podobný tvar. Ledovec, o kterém jsme se zmínili u ledovcové
morény a jezera, začal vznikat právě někde tady v údolí, které vyhloubilo

praLabe. Když se ochladilo, místo deště
tady padal sníh, usazoval se, měnil se v led
a pomalu se šinul po dně údolí dolů. Kam až
doklouzal a co nahrnul, už víme. Když ledovec
roztál, údolí už nemělo na příčném průřezu
tvar písmene „V“, jako když ho modelovala jen
tekoucí voda, ale tvar písmene „U“. Ledovcová
údolí poznáme právě podle tohoto tvaru.
V Česku jsou jen dvě údolí, která tak poznáte
na první pohled – Obří důl nad Pecí pod
Sněžkou a Labský důl, ve kterém teď stojíme.
Až budete stoupat klikatým kamenitých
horským chodníkem na hranu Labského dolu,
podívejte se dolů do údolí směrem ke Špindlu.
Jeho „U“ profil uvidíte.

Obr. 4 – S takovým
cauldronem chodí Angličani
do přírody vařit guláš.

Labské bouda – betonem nezateplíš. Až vylezeme k betonové Labské
boudě, je to nejhorší stoupání za námi. O samotné Labské boudě by se
daly psát romány, někomu se líbí, jiní jí nemohou přijít na jméno. Jen na
okraj poznamenejme, že původní Labská bouda stála těsně nad Labským
vodopádem, a že ta druhá, kterou teď vidíme, prakticky nebyla nikdy
dokončená. Velký průšvih bylo nedořešené vytápění lehkými topnými oleji,
které tekly všude po okolí, což nebylo v srdci národního parku úplně fajn;
a také to, že betonový skelet budovy s velkými prosklenými okny se do
arkto-alpské tundry moc nehodil. Tepelné ztráty byly hrozivé.

35

Sněžku. Původně asi vypadala jinak, byla oblejší. V dobách ledových se
na jejích úbočích usadily tři ledovce – jeden stékal do Obřího dolu, druhý
na sever do údolí Lomničky a třetí na východ do Jeleního dolu. Ledovce
původně zaoblenou horu obrousily do trojboké pyramidy. Geomorfologové
takovou horu nazývají karlingem (nikoli carvingem nebo curlingem), nebo
matterhornem, protože ona známá hora na hranicích Švýcarska a Itálie
Matterhorn má podobný tvar a vznikla podobně.

Obr. 5 – S
 taří Krkonošáci stavěli ze dřeva, a dobře věděli proč.
Inovace v architektuře nefrčely, majitelé by nepřežili.
Sněžka a M(m)atterhorn. Podíváme-li se od Labské boudy na východ,
uvidíme za dobrého počasí i vrchol Sněžky. Ta je nejen nejvyšší horou
Krkonoš, ale i celých Sudet. Ty přemýšlivější napadne, že není nejvyšší horou
Polska (i když státní hranice běží přímo přes její vrchol), protože Poláci mají
severní část Tater, které jsou o pár set metrů vyšší. Sněžka má ale zvláštní
tvar trojbokého jehlanu. Takovou horu najdete v Česku jen jednu – právě

Obr. 6 – S
 něžka má tvar trojboké pyramidy - karling nebo matterhorn,
protože ji modelovaly tři ledovce podobně jako známý Matterhorn.
V Česku máme jediný matterhorn. (Zdroj: https://cs.wikipedia.org/
wiki/Matterhorn#/)
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Stopy po činnosti ledovců vidíme v Krkonoších nejlépe ze všech pohoří
v ČR. Jsou jedním z důvodů, proč je v Krkonoších Krkonošský národní park.
Pokud Vás krkonošská geomorfologie zajímá víc a chcete se dozvědět,
proč právě Sněžka a další nejvyšší hory v Krkonoších jsou vedle sebe, proč
první Krakonoš měl uměle vybudovanou image jako badboy a proč má
trpaslík špičatou čepičku, přijďte na program Správy KRNAP Po stopách
krkonošských ledovců (https://www.krnap.cz/programy-pro-verejnost/).
Mistr Hanč zabitý tundrou. Od Labské boudy, kde si za normálních dob
můžete dát polévku na terase s výhledem do ledovcem modelovaného
Labského dolu, se vydáme po červené TZC. Povede nás přímo po hraně dolu
s krásným výhledem. V jednu chvíli uvidíme 300 m pod sebou dokonalé
meandry Labe a po chvíli dojdeme k horní hraně Pančavského vodopádu.
O kvádrovité odlučnosti žuly jsme už psali, tady ji vidíme pěkně zblízka.
O kus dál po cestě dojdeme k nenápadnému kamennému pomníčku,
postavenému lyžaři Bohumilu Hančovi, který zahynul při památném závodě
na 50 km v roce 1913. Na tomto tragickém příběhu je pro nás zajímavých
hned několik věcí. Mistr Hanč byl borec z Jilemnice, který Krkonoše znal
velmi dobře. Vymetal většinu místních lyžařských závodů a často je
i vyhrával. Nedá se tedy napsat, že by nevěděl, co ho může potkat, přesto
ho tundrové počasí dostalo. Nedaleko od tohoto místa jej vyčerpaného
a promrzlého našel jeho kamarád Václav Vrbata. Dal mu svůj kabát a vydal
se na pomoc. Skončilo to špatně, ve vánici zahynuli oba.

Skotska nebo až na Ural. Průměrná celoroční teplota je zde kolem + 2 °C,
roční srážkový úhrn 1 600 mm a vítr dosahuje běžně rychlosti 150 km/h, v
nárazech i víc. Sněžka je nejstudenější a největrnější místo v ČR, a patří také
k nejvlhčím. Pančavská louka, na které právě stojíme, je o 250 m níže
a podnebí má mírnější. Ne o moc. Z podnebí vyplývá i délka vegetační doby
na hřebenech Krkonoš – kolem 70 dní v roce. Vegetační dobu si představte
jako období, kdy příroda nespí, ptáci zpívají, hnízdí, kytky rostou, sešlapaná
tráva se narovnává a odpadky se rozkládají. Pro srovnání, v Praze je délka
vegetační doby kolem 220 až 240 dní, tedy 3x delší. Důvodů, proč je
v Krkonoších tundra, je několik:
•	hřebeny Krkonoš mají nadmořskou výšku kolem 1 400 m, tj. jsou více
než 1 km nad okolní krajinou. Teplota se stoupající nadmořskou výškou
klesá o cca 0,6 °C / 100 m. Je-li tedy ve Vrchlabí, které má nadmořskou
výšku 450 m teplota 6 °C, tak tady, kde teď stojíme (asi 1 350 m n.
m.) bude kolem 0 °C – a to se teď bavíme jen o teplotě, nikoli dalších
faktorech, které mají vliv na pocitovou teplotu a vznik tundry;
•	převažující směr větrů ve střední Evropě je od severozápadu, tzn.
od Severního moře. Mezi mořem a Krkonošemi nejsou žádné jiné
hory, krajina je tam úplně placatá s nadmořskou výškou 50 až 100 m,
Krkonoše tedy proti tomu větru nic nechrání;
•	vítr fouká od moře, nese s sebou spoustu vody a proto je v Krkonoších
hodně vlhko;

Tundra – místo, kde je tak hnusně, že ani les neroste. Říká se, že
Krkonoše mají nejdrsnější podnebí ve střední Evropě, a je to pravda.
Krkonošské hřebeny pokrývá asi 40 km2 nefalšované arkto-alpínské tundry.
Nic podobného ve střední Evropě nenajdete. Pokud chcete vidět jinou
tundru, musíte cestovat víc než 1 000 km na sever do Norska, Walesu,
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•	geologicky Krkonoše sestávají z prastarých přeměněných hornin, do
kterých se natlačilo žhavé magma a vytvořilo žulový pluton. Pásmo,
kde se obě horniny potkaly se nazývá kontaktní dvůr, a je prosycený
křemenem a tudíž jej tvoří tvrdé, odolné horniny. Kontaktní dvůr je
náhodou orientovaný SZ – JV, tedy stejně, jako převládající větry popsané
výše. Voda tekoucí z hřebenů hor dolů neteče nejkratší cestou, ale když
doteče na kontaktní dvůr, stočí se po něm. Proto Mumlava a Bílé Labe
tečou na severozápad, Labe přesně naopak. Harrachov leží při ústí
Mumlavského dolu, který se jakousi přírodní nálevkou otevírá přímo
proti převládajícím větrům. Ty se ženou Mumlavským dolem vzhůru, ten
se logicky zužuje, až je vytlačí sem, na Pančavskou louku. Ta ale leží o 700
metrů výš než Harrachov. Mumlavský důl tedy funguje jako obří tryska
a dělá z hřebenů hodně větrné místo. Vzpomeňte na Venturiho efekt ve
fyzice.

To jestli Vám je venku zima, není dané jen tím, co je na teploměru,
ale součtem toho, co je na teploměru, na vlhkoměru a jak moc fouká.
Kombinace těchto faktorů dává tzv. pocitovou teplotu a právě to tvoří onu
jedinečnou tundru, kterou neuvidíte jinde ve střední Evropě. Kombinace
těchto faktorů také zabila před 108 lety mistra Bohumila Hanče a jeho
kamaráda Václava Vrbatu. Je ale také hlavním důvodem, proč je tady
Krkonošský národní park.
Rašeliniště – opravdová divočina. Kousek za pomníčkem budeme
přecházet malé rašeliniště. Je součástí Pančavského rašeliniště a vytéká z něj
přes hranu Labského dolu bezejmenný potok. Krkonošská rašeliniště jsou
uvedena na seznamu světově významných mokřadů a jsou chráněna podle
Ramsarské úmluvy o mokřadech. Vedle Krkonošských rašelinišť tam patří
třeba Šumavská rašeliniště, Podzemní Punkva nebo Třeboňské rybníky.
Východokrkonošská rašeliniště jsou také jedním z velmi mála míst, která
člověk přímo nijak neovlivnil – dobytek se tam pást nedá, tráva sekat taky
ne, rašelina se tam netěžila, neodvodňovalo se, a z rašelinné vody se whisky
ani whiskey nevyráběla. Je to prostě kousek skutečné divočiny. Jinou budete
ve střední Evropě špatně hledat. Rašeliniště, které přecházíme, bylo kdysi
odvodňované, na rozdíl od rašelinišť třeba mezi Sněžkou a Luční boudou.

Obr. 7 – V Krkonoších je zima, protože jsou to hory, protože ve střední
Evropě fouká od Severního moře, protože je nic nechrání.
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Box 5 – co je rašeliniště: Základem
rašeliniště je jakási skalní nepropustná
vana plná stojaté vody a vyplněná
zvláštním mechorostem – rašeliníkem.
Ve vodě je málo kyslíku, je studená a
hlavně kyselá. Proto se v ní nic moc
nerozkládá, ale zůstane to na dně
zakonzervované. Psali jsme o tom
u ledovcového jezera o pár kilometrů
dříve a pár set metrů níže. Rašelinu tvoří
nerozložené zbytky rašeliníků, ostřic a
dalších rostlin. Někde, třeba na Šumavě,
lidi rašelinu těžili a topili s ní, ve Skotsku
kouřem rašeliny sušili slad při výrobě
whisky.
Zbývá nám už jen malý kousek
a vystoupáme na Vrbatovo návrší.
Na samém vrcholu je mohyla Hanče
a Vrbaty, jako památka na onu tragickou
událost popsanou výše. Po žluté TZC
seběhneme na Horní Mísečky, odkud
lze uniknout autobusem, nebo sejít
po sjezdovce nebo cestách zpět do
Špindlerova Mlýna. Nejkratší cestou
to je ze Zlaťáku 6,5 km.
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SOUTĚŽNÍ ŘÁD NÁRODNÍHO KOLA
1. Tento řád vychází z celkových propozic aktuálního ročníku soutěže
a upřesňuje pravidla konání Setkání vítězů krajských kol 26. ročníku
Ekologické olympiády.

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.

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. Tým reprezentuje
stejného zřizovatele (vysílací subjekt) jako v kole krajském.

8. Soutěž se skládá ze 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.

3. V případě, že se vítězný tým z krajského kola nemůže z jakéhokoliv
důvodu Národního kola zúčastnit, má na účast nárok další tým v pořadí.

9. Test všeobecných vědomostí probíhá písemnou formou. Za správnou
odpověď je považována jedna či více zakroužkovaných variant. 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.

4. Podmínkou účasti v Národním kole je včasné podání přihlášky
s potřebnými údaji podle pokynů určených pořadatelem.
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 něj po jeho skončení mohou sami odjet.

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 soutěžního archu, které soutěžící obdrží od pořadatelů.
Nejednoznačná či nečitelná odpověď, nebo více odpovědí na jednu
otázku, jsou považovány za nezodpovězení otázky.
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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. Praktická terénní část soutěže
probíhá za každého počasí.

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.

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.

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

13. Bodový 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.
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.

18. V případě neúčasti přihlášeného družstva nebo jeho člena se vrací
peníze podle následujícího klíče: 7 dní před akcí je vráceno 75%
z účastnického poplatku, 5 dní před akcí je vráceno 50% z účastnického
poplatku, méně než 3 dny před akcí účastnický poplatek není vrácen.
19. Účastí v soutěži vyjadřuje soutěžící i jeho zákonný zástupce souhlas se
zpracováním osobních údajů (jméno, datum narození, adresa),
s 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.
Michal Skalka
ředitel národního kola
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POZNÁVAČKA

TEST

DETEKTIVKA

OBHAJOBY

CELKOVÝ POČET
BODŮ

1

Gymnázium, Šumperk,
Masarykovo nám. 8, Šumperk, Olomoucký kraj

Vyskočil, Vyskočil, Hrubý

35

36,5

17,125

75,375

164

2

Gymnázium České Budějovice, Jírovcova 8, Jihočeský kraj

Vrtková, Kalina, Králová

28

39

17,333

68,375

152,71

3

Gymnázium, Praha 4,
Budějovická 680/17 140 00 Praha 4, Kraj Praha

Kubrycht , Vobruba , Plešinger

23

35,5

17,335

72,375

148,21

4

Biskupské gymnázium, církevní základní škola, MŠ a ZUŠ HK,
Orlické nábřeží 356/1, Královéhradecký kraj

Horáková, Melicharová, Petráň

21

35,5

19,25

70,25

146

5

Gymnázium Josefa Ressela,
Chrudim, Olbrachtova 291, Pardubický kraj

Blažek, Sedlák, Hlavatá

18

34

15,54

77,75

145,29

6

Gymnázium Kladno,
Nám. E. Beneše 1573 272 01, Kladno,Středočeský kraj

Votoček, Nevoralová, Doležílková

16,5

30,5

19,168

77,875

144,04

7

Doctrina - Podještědské gymnázium s.r.o.,
Sokolovksá 328, Liberec, Liberecký kraj

Urbánková, Pálková, Kvapilová

27

25

15,958

74,125

142,08

8

Gymnázium Brno, Vídeňská,
Vídeňská 55/47, 639 00 Brno, Jihomoravský kraj

Sedláčková, Mráková, Kuželová

17

36

19,333

66,25

138,58

9

Gymnázium Boženy Němcové,
Pospíšilova 324, Královéhradecký kraj

Kolinská, Petrová, Svoboda

19,5

37

14,708

66

137,21

10

Gymnázium, Nový Jičín,
Palackého 1329/50, 741 01 Nový Jičín,Moravskoslezský

Mikoška, Janíková, Demová

17

32

17,085

70,25

136,34

11

Gymnázium, Plzeň, Mikulášské náměstí 23,
326 00 Plzeň, Plzeňský kraj

Vaněk, Trnka

23

34

18,75

58,125

133,88

12

Gymnázium a SOŠ dr. V. Šmejkala,
Stavbařů 5, Ústí nad Labem, Ústecký kraj

Pavelků, Galovičová, Zingová

13,5

35,5

18,125

66,125

133,25

13

Gymnázium Chotěboř,
Jiráskova 637, Chotěboř 583 01, kraj Vysočina

Pekařová, Dejmalová, Stehnová

16

26,5

17,875

71,75

132,13

maximální možný počet bodů

40

60

20

100

220

VÝSLEDKOVÁ LISTINA NÁRODNÍHO KOLA
POŘADÍ DRUŽSTVO (VYSÍLAJÍCÍ SUBJEKT)

SOUTĚŽÍCÍ

ORGANIZACE NÁRODNÍHO KOLA
Na organizaci národního kola Ekologické olympiády spolupracovali:
Sdružení mladých ochránců přírody ČSOP, Správa KRNAP,
Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy.
Na přípravě, organizaci a odborném zajištění národního kola se pod
vedením ředitele národního kola Ing. Michala Skalky, vedoucího pracoviště
ekologické výchovy ze Správy Krkonošského národního parku, podíleli:
ODBORNÁ POROTA:
Ing. Dan Bílek – Správa KRNAP, pracoviště ekologické výchovy
Mgr. Lucie Buchbauerová – Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy
Ing. Milan Maršálek – ZO ČSOP „Natura, quo vadis?“
Ing. Michal Skalka – Správa KRNAP, pracoviště ekologické výchovy
Mgr. Jana Tesařová – Správa KRNAP, redakce časopisu Krkonoše-Jizerské hory
Ing. Lenka Žaitliková – ZO ČSOP Kulíšek
ORGANIZAČNÍ TÝM
Tereza Rádsetoulalová – Kancelář SMOP ČSOP
Ing. Michal Skalka – Správa KRNAP, pracoviště ekologické výchovy
Ing. Lenka Žaitliková – ZO ČSOP Kulíšek
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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

Pojďte s námi
do přírody!
	Navštivte přírodně cenné lokality po celé České republice.
	Vydejte se s námi pěšky, na kole či s kočárky na naučné stezky.
	Sledujte rostliny a živočichy z vyhlídek a pozorovatelen.
	Objevte s námi orchidejové louky, pralesy a památné stromy.
	Podívejte se do nitra obnovených rašelinišť a mokřadních luk.
	Vyberte si lokalitu na www.blizprirode.cz a vyrazte s NET4GAS
a ČSOP do přírody!

Rozvíjíme společensky odpovědnou politiku
ochrany přírody s ohledem na současné a budoucí
generace a jsme jedním z největších firemních
dárců v oblasti ochrany přírody v České republice.

