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47. ROČNÍKU ZLATÉHO LISTU

2018/19

O soutěži
Zlatý list je soutěž pro všechny děti ve věku ZŠ, které mají zájem o přírodu. Jedná se o soutěž kolek‐
tivů, soutěží šestičlenná družstva rozdělená na dvě tříčlenné hlídky. Soutěž probíhá zpravidla formou
stezky se stanovišti, na kterých odborníci prověřují znalosti soutěžících v jednotlivých pří‐
rodovědných oborech: botanika, zoologie, geologie, neživé složky ekosystému (např. meteorologie,
klimatologie, …), ekologie, ochrana přírody, životní prostředí. Součástí hodnocení družstva je
i praktická práce pro přírodu. Soutěž má základní (místní)a krajská kola. Krajská kola probíhají ve
všech 14 krajích ČR. Vítězové krajských kol postupují do národního kola, které je setkáním nej‐
lepších kolektivů z celé ČR. Je to týdenní soustředění s bohatým programem exkurzí, přednášek
a dalších aktivit. Soutěž je otevřená všem kolektivům bez ohledu na jejich zřizovatele (občanská
sdružení, školy, DDM, ...).
Koordinací soutěže na celostátní úrovni a pořádáním Národního kola je pověřeno Sdružení mladých
ochránců přírody ČSOP. Na úrovni krajských a základních kol s ním však dlouhodobě spolupracuje
řada pořadatelů ze spřízněných organizací a subjektů (např. DDM, školská zařízení, občanská sdru‐
žení apod.)
Spoluvyhlašovatelem soutěže je Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy (soutěž je zařazena
v kategorii B).
Tradice soutěže sahá až do sedmdesátých let minulého století, kdy byl Zlatý list soutěží pří‐
rodovědných oddílů v rámci Pionýrské organizace. Po jejím rozpadu soutěž převzal Český svaz
ochránců přírody a pokračuje již 26 let v tradici zavedené soutěže.
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Dobrovolné úkoly pro 47. ročník ve školním roce 2018/2019
Zlatý list má i svou dobrovolnou část, která nabízí různá přírodovědná pozorování během celého
roku. Plnění těchto úkolů sice není povinné, ale může se stát vstupenkou přímo na národní kolo.
Nejlepší řešitelé totiž získají tzv. divokou kartu.
Během roku jsou zveřejněny čtyři dobrovolné úkoly, které vyhodnotí odborná porota a jeden kolek‐
tiv z každé postupové kategorie (mladší, starší) získá právo na přímý postup do národního kola, bez
ohledu na jeho umístění v kole krajském nebo základním

3. V každém intervalu (1 hod, 3 hod, 12 hod …) odeberte jeden kus od každého druhu. Pomocí
žiletky odkrajujte kousky stonků a prozkoumejte, zda je obarvení patrné a jak vypadá. Do jaké výšky
se barva vyšplhala? Liší se jednotlivé druhy?
4. V čem v rostlině voda (inkoust) koluje? Jakými fyzikálními procesy se voda v rostlině pohybuje?
5. Která rostlina se zbarvila nejrychleji (až ke květu, u řapíku k vrcholu)a která nejintenzivněji
(sestavte barevnou škálu a vyfotografuje)? Čím myslíte, že je to způsobené?

MŮŽE SE VÁM HODIT

1. ÚKOL
TÉMA: Vodní režim rostlin
DOPORUČENÉ OBDOBÍ: září – říjen

rostliny, inkoust (různé barvy), nůžky, nádoba (kelímek) pro každou rostlinu, pravítko, fotoaparát,
žiletka.

TIPY NA DALŠÍ ŘEŠENÍ

Nedostatkem vody se teď zabývají všichni. Co na to rostliny? Jak vlastně rostliny hospodaří
s vodou?a jak se budou chovat, když jim nabídnete obarvenou vodu?

Vyzkoušejte různé poměry voda: inkoust. Jaký objem inkoustu musíte minimálně přidat, aby se
barva projevila i na květu?

POVINNÁ ČÁST

Vyzkoušejte různé barvy i barviva (potravinářská barviva nebo barevné limonády) – jak se na rostli‐
nách projevily?

1. Nachystejte si tři různé druhy čerstvě řezaných rostlin (světle kvetoucích, jako třeba chryzantéma,
kopretina, řebříček, karafiát, bílá růže, silenka, …), alespoň po pěti kusech a kupte řapíkatý celer
(použijte každý řapík zvlášť – alespoň 5 ks). Zkraťte stonky všech vzorků na jednotnou délku.

Pokud máte k dispozici mikroskop, připravte si z obarvených stonků mikroskopické preparáty
a pozorujte rozdíly.
Pozorování zaznamenejte do tabulky či grafu.

2. Do nádobky s vodou a inkoustem (v poměru 200 ml vody + 5 ml inkoustu) vložte rostliny. Pozo‐
rujte barvení v intervalech 1 hodina, 3 hodiny, 12 hodin, 24 hodina tři dny. Rostliny před pokusem
a v jeho průběhu (ve stanovených intervalech) fotografujte.
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2. ÚKOL
TÉMA: Mraky a předpověď počasí
DOPORUČENÉ OBDOBÍ: listopad – prosinec

CO SE VÁM BUDE HODIT
fotoaparát/chytrý telefon, hodinky, internet.

TIPY NA DALŠÍ ŘEŠENÍ
Mraky jsou každodenní součástí pohledu z okna. Poznáte druhy mraků? Co jednotlivé typy mraků
vypovídají o nadcházející změně počasí? Jak jsou asi vysoko a z čeho jsou vlastně složené?

POVINNÁ ČÁST:

Jděte na pozorování při východu či západu slunce, fotky budou mít krásnou atmosféru.
Pokud máte možnost, vydejte se na pozorování i za tmy na místo, kde není silné světelné znečištění.
Typ či tvar mraku pravděpodobně rozeznat nepůjde, ale můžete opět zkusit odhadnout procentuální
pokryvnost mraků na obloze.

1. Vytipujte si lokalitu s výhledem na co největší část oblohy. Zajděte si na tři pozorování mraků do
přírody, ideálně za různého počasí.

Zkuste si mraky překreslit na papír. Vidíte v nich všichni stejné obrazcea zvířata jako vaši kamarádi?

2. Zaznamenejte datum, čas a teplotu, rychlost větru nebo další meteorologické jevy (např. mlha) při
sledovánía počasí (jasno, polojasno, zataženo…). Odhadněte (v desítkách procent) jakou část oblohy
mraky zakrývají.

MOHOU SE VÁM HODIT ODKAZY

3. Vyfoťte mraky, které vás zaujaly. Dohledejte, o jaký typ mraku se jedná a jaké předpovídá počasí
na následující hodiny či dny.
4. Zpětně vyhodnoťte, zda se reálné počasí shodovalo s vaší předpovědí z mraků. Věříte „mrakové“
předpovědi?
5. Odpovězte na otázky: Proč a z čeho se mraky tvoří? Dá se poznat, jak vysoko nad zemí jsou?
6. Vaše pozorování přehledně zpracujte.
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3. ÚKOL
TÉMA: Stopování zvěře
DOPORUČENÉ OBDOBÍ: leden – únor

TIPY NA DALŠÍ ŘEŠENÍ
Můžete si s sebou vzít sádru a pokusit se vytvořit z bahenních stop odlitky.
Zkuste vymyslet, co zvíře dělalo, když stopy vytvářelo. Můžete příběh zpracovat do krátké povídky
nebo komiksu.

Ať už na sněhu nebo na blátě, vydejte se na indiánskou stopovanou.
MOHOU SE VÁM HODIT ODKAZY
POVINNÁ ČÁST
1. Vytipujte si lokalitu na stopování. Zda to bude les, zahrada, pole, louka nebo jiný biotop, to je na
vás. Charakteristiku lokality nezapomeňte zahrnout do výsledného posteru.
2. Pokuste se najíta následovat pobytová znamení zvěře – stopy, vývržky, trus, požerky, chlupy, peří,
hnízda nebo obydlí.
3. Pomocí atlasu se pokuste odhalit, komu pobytové stopy a pobytová znamení patří.
4. Jaká zvířata jste sledovali?a jaký druh vás nejvíc v dané lokalitě překvapil?
5. Dokážete vypátrat nebo odhadnout kam a za jakým účelem zvíře směřovalo?
6. Nezapomeňte svá pozorování fotograficky zdokumentovat a přehledně zpracovat.

CO SE VÁM BUDE HODIT
papír, tužka, fotoaparát/chytrý telefon, atlas stop, pravítko.
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4. ÚKOL
TÉMA: Ruměnice pospolná
DOPORUČENÉ OBDOBÍ: březen – duben

6. Vytvořte tabulku a zapište do ní zaznamenané údaje ze všech pozorovaných kolonií. Pokuste se
shrnout, v čem se mezi sebou jednotlivé kolonie liší a co naopak platí pro všechny. Napište, čím by to
mohlo být způsobeno.

CO SE VÁM BUDE HODIT
S příchodem jara se příroda probouzí po dlouhém zimním odpočinku. Ze semínek klíčí nové rost‐
linky, z cibulí a hlíz vyráží jarní květiny, stromy se už brzy zazelenají. Nejen říše rostlin se má čile
k světu. Například díky různým bezobratlým živočichům se to venku životem jen hemží!

papír, tužka, pastelky/fixy, fotoaparát/chytrý telefon

TIPY NA DALŠÍ ŘEŠENÍ
POVINNÁ ČÁST
Zjistěte, do jakého řádu ruměnice pospolná patří,a jaké další rody jsou s ní blízce příbuzné
1. Vydejte se ve městě ven. Jděte do parku, do aleje nebo vilové čtvrti plné zahrad.
2. Hledejte místa, kde se hemží červené kolonie ruměnice pospolné. Najděte dvě až tři kolonie,
pokud jich potkáte víc, zaznamenejte informace o všech (nanejvýše 6 kolonií).
3. Vyfoťte kolonie a pokuste se odhadnout, jak jsou velké. Zapište, na jakém podkladu jste kolonii
našli (U paty stromu? Jakého? Nebo na kameni, betonu, zahradní zídce?), zaznamenejte také datum
a čas, kdy jste pozorování prováděli, teplotu vzduchu, jaké bylo počasí, jestli byly ruměnice na slu‐
níčku nebo ve stínu.

Čím se živí různí příslušníci tohoto řádu? Mají pro svůj způsob obživy nějak uzpůsobené ústní
ústrojí?
Možná jste na některých stromech zaznamenali kolonie jiného druhu, příbuzného ruměnici
pospolné. o jaký druh se jedná? Na jakých stromech se zpravidla vyskytuje? Pokuste se o něm zjistit
co nejvíce informací.
Napište, jaké další živočichy jste potkali v místě svých pozorování.

4. Různí jedinci v rámci jedné kolonie se kromě velikosti liší i svou kresbou. Čím je to dané?
MOHOU SE VÁM HODIT ODKAZY
5. Zakreslete typického jedince z každé velikostní/barevné kategorie. Ke každému obrázku zapište,
v jakém přibližném poměru se v jednotlivých koloniích vyskytuje. Pokud si všimnete ruměnice
s neobvyklou kresbou, zkuste ji překreslit na papír také.
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HODNOCENÍ DOBROVOLNÝCH ÚKOLŮ
Divokou kartu v kategorii mladších získává družstvo Čápata z Přírodovědného kroužku ZŠ a MŠ Ohradní, Praha 4. V kategorii starších pak vyhrálo družstvo Čejky, Na Větřáku 226, Čejkovice.

Kategorie mladší

TABULKA S HODNOCENÍM DOBROVOLNÝCH ÚKOLŮ
název kolektivu

zřizovatel

Porotce 1

Porotce 2

Porotce 3

celkem

průměr

pořadí

název kolektivu

zřizovatel

vlastní plněníPorotce 1
přístup, pojetí,
úkolů
originalita
vlastní plnění
přístup, pojetí,
30
19
úkolů
originalita

vlastní plněníPorotce 2
přístup, pojetí,
úkolů
originalita
vlastní plnění
přístup, pojetí,
29
20
úkolů
originalita

vlastní plněníPorotce 3
přístup, pojetí,
úkolů
originalita
vlastní plnění
přístup, pojetí,
30
20
úkolů
originalita

celkem

průměr

pořadí

148

49,5

1.

Čápata

Přírodovědný kroužek ZŠ a MŠ Ohradní, Praha 4

Ledňáčci
Čápata

ZŠ Bratrství Čechů a Slováků v Bystřici pod HosPřírodovědný kroužek ZŠ a MŠ Ohradní, Praha 4
týnem, Pod Zábřehem 1100, ZŠ a MŠ Slavkov pod
Hostýnem,
Hostýnem
59 pod HosZŠ BratrstvíSlavkov
Čechů apod
Slováků
v Bystřici
týnem, Pod Zábřehem 1100, ZŠ a MŠ Slavkov pod
ZŠ Komenského, Náchod 425
Hostýnem, Slavkov pod Hostýnem 59

26
30

10
19

21,5
29

2
20

20
30

10
20

89,5
148

30,0
49,5

2.
1.

26

10

21,5

2

20

10

89,5

30,0

2.

22

12

17

5

19

10

85

28,5

3.

ZŠ Komenského, Náchod 425

22

12

17

5

19

10

85

28,5

3.

celkem

průměr

pořadí

Ledňáčci
Korejši
Korejši

Kategorie starší

název kolektivu

zřizovatel

Porotce 1

Porotce 2

Porotce 3

vlastní plnění
úkolů

přístup, pojetí,
originalita

vlastní plnění
úkolů

přístup, pojetí,
originalita

vlastní plnění
úkolů

přístup, pojetí,
originalita

Čejky

Na Větřáku 226, Čejkovice, 69 615

26

18

24,5

15

26

15

124,5

41,5

1.

PALACHčinky

Gymnázium Jana Palacha, Mělník

25,5

18

24

20

20

12

119,5

40,0

2.

Tarbíci

ZŠ Komenského, Náchod 425

23,5

14

19

10

16

10

92,5

31,0

3.

Osmikrásky

Gymnázium Kojetín, Svatopluka Čecha 683

23,5

10

22,5

5

20

10

91

30,5

4.

Petr(u)žalky

Gymnázium Kojetín, Svatopluka Čecha 683

17,5

14

15

5

13

12

76,5

25,5

5.

SLOŽENÍ POROTY
Mgr. Martina Kišelová – pracuje v Kanceláři ÚVR ČSOP, dlouhodobě se věnuje ornitologickému monitoringu, odbornice ze stanoviště Ornitologie z pražského krajského kola Zlatého listu
Kateřina Landová – koordinátorka programu Ukliďme svět, ukliďme Česko v kanceláři ÚVR ČSOP, spoluorganizátorka pražského Zlatého listu a Ekologické olympiády
Ing. Milan Maršálek – dlouholetý vedoucí oddílu mladých ochránců přírody Ginkgo, spoluorganizátor pražské Ekologické olympiády

Základní kola

Jeseník 26. 4. 2019
pořadatel: Středisko volného času DUHA Jeseník
koordinátor: Mgr. Vladislava Fačevicová

Základní kola jsou kola na místní či regionální úrovni s návazností na kola krajská.

SEZNAM USKUTEČNĚNÝCH ZÁKLADNÍCH KOL
OLOMOUCKÝ KRAJ
Prostějov 10. 5. 2019
pořadatel: ČSOP RS Iris
koordinátor: Eva Zatloukalová
Litovel 9. 5. 2019
pořadatel: Dům dětí a mládeže Litovel
koordinátor: Ing. Pavel Sova
Kojetín 9. 5. 2019
pořadatel: Dům dět ía mládeže Kojetín
koordinátor: Eva Poláchová
Šumperk 7. 5. 2019
pořadatel: Středisko volného času ZpDVPP Doris Šumperk
koordinátor: Jiří Kamp
Uničov 3. 5. 2019
pořadatel: Dům dětí a mládeže, vila Tereza Uničov
koordinátor: Irena Cehová
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Olomouc 26. 4. 2019
pořadatel: Dům dětí a mládeže Olomouc
koordinátor: Jaroslav Marx
Přerov 26. 4. 2019
pořadatel: Středisko volného času ATLAS a BIOS, Přerov
koordinátor: Mgr. Dagmar Mlčáková
Hranice 26. 4. 2019
pořadatel: Dům dětí a mládeže, p. o.
koordinátor: Bc. Bohumil Kristek
Šternberk 9. 4. 2019
pořadatel: Dům dětí a mládeže Šternberk, p. o.
koordinátor: PhDr. Jitka Opichalová
Mohelnice 5. 4. 2019
pořadatel: Dům dětí a mládeže Magnet, Mohelnice
koordinátor: Mgr. Miroslav Škopík
Kladky Bělá 25. 4. 2019
pořadatel: ORION-SVČ Němčice nad Hanou, p. o.
koordinátor: Barbora Žeravská
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JIHOMORAVSKÝ KRAJ

PLZEŇSKÝ KRAJ

Brno 3. 5. 2019
pořadatel: Středisko ekologické výchovy Hlídka
koordinátor: Zuzana Musilová

Dobřany 26. 4. 2019
pořadatel: Základní škola Dobřany p. o.
koordinátor: Jaroslav Šedivý

Slavkov u Brna 30. 4. 2019
pořadatel: Dům dětí a mládeže Slavkov u Brna, p.o.
koordinátor: Mgr. Jana Bangová

STŘEDOČESKÝ KRAJ

KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ
Dětenice 29. 4. 2019
pořadatel: STROM Dětenice
koordinátor: Mgr. Iveta Vališková
Prachov 26. 4. 2019
pořadatel: Muzeum přírody Český ráj, z.s.
koordinátor: Mgr. Petr Lazurko
Nové Město nad Metují 25. 4. 2019
pořadatel: ZŠ Komenského Nové Město nad Metují
koordinátor: Václav Nýč
Jaroměř 6. 4. 2019
pořadatel: ZO ČSOP 46/15 Puštíci
koordinátor: Luděk Anders
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Zásmuky 25. – 26. 4. 2019
pořadatel: ZO ČSOP 05/03 Zásmuky
koordinátor: Milan Petr
VYSOČINA
Bory 16. – 24. 4. 2019
pořadatel: Základní škola Hany Benešovéa Mateřská škola Borya ZO ČSOP Bory
koordinátor: Mgr. Zuzana Jurková
Jihlava 23. 4. 2019
pořadatel: Zoologická zahrada Jihlava, p.o.
koordinátor: Mgr. Radka Vaňková
PRAHA
Praha 9a 14, 5. 4.a 15. 4. 2019
pořadatel: Dům dětí a mládeže Praha 9
koordinátor: Tereza Rádsetoulalová
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Krajská kola
JIHOČESKÝ KRAJ, 17. – 19. 5. 2019
Hajnice u Mirochova
pořadatel: 15/06 ZO ČSOP Šípek
koordinátor: Ing. Leoš Lippl
e-mail: leos.lp@tiscali.cz
JIHOMORAVSKÝ KRAJ, 11. 5. 2019
Hodonín
pořadatel: Regionální centrum Hnutí Brontosaurus Podluží
koordinátor: Jakub Vojtíšek
e-mail: Davias@email.cz
KARLOVARSKÝ KRAJ - KOLO PRO NEDOSTATEK ZÁJEMCŮ NEPROBĚHLO
KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ, 24. – 26. 5. 2019
Jičín
pořadatel: Centrum přírodních věd - Hvězdárna Jičín
koordinátor: Ing. David Vališka
e-mail: info@hvezdarnajicin.cz
Liberecký kraj, 11. 5. 2019

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ, 9. 5. 2019
Břidličná
pořadatel: SK ASK ČR Břidličná
koordinátor: Mgr. Květa Děrdová
e-mail: kveta.derdova@seznam.cz
OLOMOUCKÝ KRAJ, 17. 5. 2019
Olomouc
pořadatel: ČSOP RS Irisa DDM Olomouc
koordinátor: Petra Orálková
e-mail: iris@iris.cz
PARDUBICKÝ KRAJ, 30. 4. 2019
areál záchranné stanice Pasíčkaa jeho okolí
pořadatel: ČSOP - Záchranná stanice a ekocentrum "Pasíčka"
koordinátor: Marie Cachová
e-mail: ekocentrum@pasicka.cz
PLZEŇSKÝ KRAJ, 8. 5. 2019
okres Rokycany
pořadatel: ZO ČSOP Kulíšek
koordinátor: Dan Šatra
e-mail: csopkulisek@seznam.cz

Křižany
pořadatel: 36/02 ZO ČSOP při Správě CHKO Jizerské hory, p.s.
koordinátor: Milan Jánošík
e-mail: milan.zbojnici@seznam.cz
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PRAHA, 4. – 5. 2019

ZLÍNSKÝ KRAJ, 22. – 23. 5. 2019

Botanická zahrada Praha (Troja)
pořadatel: SMOP ČSOP
koordinátor: Anna Kučerová
e-mail: anna.kucerova@csop.cz

Valašské ekocentrum, Šafaříkova 55, 757 01 Valašské Meziříčí
pořadatel: ZO ČSOP 76/17 Javorníček
koordinátor: Jitka Dvorská
e-mail: jitkadvorskavm@seznam.cz

STŘEDOČESKÝ KRAJ, 27. – 28. 5. 2019
Hostivice
pořadatel: ZO ČSOP Hostivice
koordinátor: Jiří Kučera
e-mail: jiri_kucera@atlas.cz
ÚSTECKÝ KRAJ, 13. 4. 2019
Ústí nad Labem
pořadatel: 4. ZO ČSOP Tilia
koordinátor: Jan Eichler
e-mail: tiliacz@volny.cz
VYSOČINA, 2. – 3. 5. 2019
Dobrá nad Sázavou, Boroviny
pořadatel: Chaloupky o.p.s.
koordinátor: Marie Rajnošková
e-mail: marie.rajnoskova@chaloupky.cz
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Národní kolo

NABÍDKA EXKURZÍ NA NÁRODNÍM KOLE

Národní kolo je finálovým vyvrcholením celé soutěže, na kterém se setkají nejlepší kolektivy z kraj‐
ských kol. Je to týdenní akce s množstvím exkurzí a dalšího programu. Účastníkům se intenzivně
věnuje celá řada odborníků v oblasti přírodovědy, ekologie a ochrany přírody.

CO TO MÁME POD NOHAMAA JAK TO VLASTNĚ VZNIKALO? ANEB NÁVŠTĚVA DVOU
AKTIVNÍCH KAMENOLOMŮ
Karel Malý, Kuba Vácha a Jana Waldhauserová
Během půldenní exkurze se podíváme do dvou činných lomů – Vanova Mrákotín. Vysvětlíme si, jak
poznat Mrákotínskou žulu, která se používá po celé republice ale například i ve Švýcarsku a zdobí
i hrad v Bratislavě. Dovíte se, co je to migmatit, jak se z něj stane žula, nebo co všechno dokáže
geolog vyčíst z malinkých detailů na kamenech v lomu. S trochou štěstí se nám povede ve
Vanovském lomu nalézt i blankytně modrý cordierit, případně i jiné minerály. Jelikož se jedná
o činné lomy tak budeme muset chodit v reflexních vestách a s helmami,a tak si vyzkoušíte, jak se
cítí pravý těžař pracující v lomu. Pro zájemce vezmeme navíc i nějaké to kladívko.

NÁRODNÍ KOLO 47. ROČNÍKU ZLATÉHO LISTU PROBĚHLO 17. – 22. 6. 2019 VE VANOVĚ U TELČE.

RÁMCOVÝ PROGRAM
PONDĚLÍ: příjezd účastníků, prezence, představení kolektivů, zapisování na exkurze
ÚTERÝ: dopolední a odpolední blok exkurzí, večer přednášky a volný program
STŘEDA: dopolední blok exkurzí, odpolední blok exkurzí pro starší a obhajoby práce pro přírodu

pro mladší, večerní obhajoba práce pro přírodu pro starší
ČTVRTEK: dopolední a odpolední blok exkurzí, večer přednášky a volný program
PÁTEK: soutěžní stezka pro mladší i starší, vyhlášení výsledků
SOBOTA: odjezd

LOVECKÁ VÝPRAVA DO MOKŘADNÍ ŘÍŠE (CELODENNÍ)
Káti Černáa Kubíková a Míra Maštera
Naším cílem budou mokřady v PP Šilhánky ukryté v Roštýnské oboře, kde se budeme věnovat pře‐
devším obojživelníkům a ochraně mokřadů obecně. Po cestě tam a zpět budeme chytat a určovat
suchozemské i vodní bezobratlé a povídat si o všemožných intimnostech z jejich života. Budete si také
moci na vlastní kůži vyzkoušet roli dravce (či entomologa)a do cedníku, síťky a epruvet nachytat co
nejvíce kořisti. Pokusíme se neopomenout ani ostatní zajímavé organismy (ať již ty zelené, nebo ty
obratlé) či jiné pozoruhodné biologické fenomény, které potkáme. Chopíme se každé příležitosti ukázat
vám je a povědět vám o nich něco zajímavého. Celá trasa bude mít přibližně 10 km.

VELKÉ HOUBY! …A VEZMEME TO PŘES MOŘEA HRAD (CELODENNÍ)
Jakub Vácha a Vavřinec Klener
Ve čtvrtek se za mykoflórou vypravíme do hlubin hvozdů Řásenské vrchoviny, kde možná nalez‐
neme – velké houby! …tedy makromycety. Ty ve větším či menším počtu nalezneme téměř na všech
typech stanovišť, snad (nepočítaje lišejníky) kromě holých skal – které zase poskytnou příležitost
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věnovat se druhé části náplně této dvoj-exkurze – geologii.a protože i houby samotné se o geologii
čile zajímají (a v míře jejich náklonnosti k různým typům horninového podloží se projevuje
značná rozrůzněnost jejich vkusu), třeba se nám podaří zaznamenat i některé geomykologické záko‐
nitosti...
Jak slibuje název, tak se podíváme i do moře, ale plavky nechte doma. Moře to bude kamenné. Vyle‐
zeme i k hradu a zjistíme, z čeho ho kdysi postavili, podíváme se k opuštěnému lomu a pod Míchovu
skálu. Vzhledem k tomu, že o geologii se zajímají i jiné organismy než houby, tak si povíme
i o provázanosti třeba na šneky. Pokud budeme mít dost času, tak můžeme i zkusit něco pochytat
v potůčku a rybníce a podobně.

OD DIAMANTU PO MASTEK ANEB ZÁKLADY POZNÁVÁNÍ MINERÁLŮ
Jakub Vácha
Během tohoto programu si projdeme základní i méně známé ale přesto důležité minerály a jejich
vlastnosti. Naučíme se především jak je bezpečně poznat, s čím se vyskytují pohromadě nebo k čemu
jsou využitelné. Ke všem minerálům budou samozřejmě dostupné jejich vzorky,a tak si budete moct
ve vlastní ruce podržet třeba i ty diamanty nebo třeba rudu radioaktivního uranu – uraninit.

LEDA HOUBY!
Vavřinec Klener
Buď najdeme houby, nebo houby. Druhou variantu však možno v zásadě vyloučit, neboť alespoň
nějaké houby rostou téměř všude a za všech okolností. Pokusíme se tak, pátrajíce v okolních lesích
i na lukách, seznámit se s typickými i, bude-li štěstěna nakloněna, méně obvyklými druhy v místě se
aktuálně vyskytujících velkých hub (makromycetů), při vhodných prostojích pak bude nalezen
prostor i pro některé další poznatky ze světa těchto pozoruhodných organismů.
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OKEM NEVIDITELNÝ ŽIVOT V KAPCE VODY – PRVOCI KOLEM NÁS
Marek Kasner
Lezounek, slávinka, náprstníček, zobánka… – to nejsou nějaká smyšlená slova ani mimozemské
organismy. Jedná se o jedny z mnoha zástupců prvoků, kteří běžně obývají vodu okolo nás. Ačkoliv
jsou malí, jejich ekologická role je extrémně důležitá a například rybník by bez nich udržel život ve
své rozmanitosti jen stěží. Pojďme se společně podívat na skrytou biodiverzitu v kapce vodya bahna!
I několik mililitrů skrývá až desítky druhů a často ještě více jedinců těchto jednobuněčných
potvůrek. S pomocí mikroskopů odhalíme, že okolo nás žije mnohem více organismů, než si mys‐
líme.

JAK TĚ CHRÁNÍME, PŘÍRODO?
Pája Šámalová
Podíváme se na zoubek ochraně přírody. Budeme se věnovat komplikovaným druhům, které
ochrana přírody řeší,a také vyrazíme do terénu do okolí Musilova kopcea zhodnotíme ho očima
ochránců přírody i majitelů pozemků.

BOTANICKÁ PROCHÁZEČKA
Vojta Dolejšek
Botanická exkurze do okolí tábora s komentováním toho, co se najde po cestě.

PRŮZKUM BIODIVERZITY HMYZU – PRAKTICKÁ UKÁZKA TERÉNNÍ PRÁCE
Honza Pražák
Zajímá vás, jaké druhy hmyzů žijí na tom či onom místě a jak je najít? Jak entomologové nacházejí
druhy, které se jinak nevídají skoro vůbec?a co všechno obnáší jejich terénní práce? Všechny tyto
věci se na exkurzi dozvíte a hlavně vyzkoušíte. Projdeme trasu, na které budou rozmístěny nejrůz‐
nější pastia lapací zařízení, zkusíme si instalaci některých z nich, provedeme i individuální sběr
hmyzu a pokud nám bude přát počasí a štěstí, uvidíme i různá zajímavá zvířata.
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POZNÁVÁNÍ TAJŮ ŠNEČÍ ULITY
Bára Kadlecová
Zajímá-li vás malakologie, určování druhů plžů a mlžů anebo prostě jen chcete zjistit něco víc o těch
zvířatech, co si svůj příbytek tahají všude s sebou, pak jste tu správně. Vydejme se společně vstříc
malakofauně naší krajiny!

PROCHÁZKA ZOOLOGICKOU ZAHRADOU BEZOBRATLÝCH
Modrásek (Petr Dolejš)
Co žije v lese? Veverka, prase či jelen? Ale kdeže – samozřejmě je tam také najdeme, ale les patří bez‐
obratlým – stejně tak i louka, potok, stepa vlastně jakýkoliv jiný biotop. Není tedy škoda, že se
o těchto všudypřítomných tvorečcích téměř nemluví? Dle mého ano – vydejte se tedy se mnou na
procházku po nesmírně zajímavém a rozmanitém světě bezoušů – potkáme všelijaké hezoučké
hmyzáky, podlé pavouky, mírumilovné mnohonožky, strašlivé stonožky, stínomilné stínky, svinuté
svinky a jiné krásné korýše a mnoho dalších. Dozvíte se plno fascinujících informací – jaka kde žijí,
čím se živí, jak se rozmnožují a s čím vším si musí poradit, aby se nestali kořistí ostatních krve‐
lačnějších živočichů. Seznáte, jak podivuhodná je ta část světa okolo nás, které si ne vždy všímáme –
ale pokud si jí všímat začnete, bude i třeba taková cesta do školy vzrušující procházkou zoologickou
zahradou bezoušů.

HYDROBIOLOGICKÉ DOBRODRUŽSTVÍ
Káťa Kubíková
Moře odjakživa vábilo nepřeberné množství dobrodruhů, objevitelů, či pirátů ze všech koutů světa.
Snad každý chtěl jako malý vyplout alespoň jednou na širý oceán – lze však vůbec takové dobro‐
družství zažít na těch pár loužích, které u nás v Česku máme? Vezmeme cedníky a půjdeme se
přesvědčit, že ano – setkáme se s dravými znakoplavkami, brázdícími vody jako korzáři dávných
časů, hejny perlooček, mírumilovně popásajícími porosty fytoplanktonu,a všemožnými vodouchy,
vodomily, vodany, vodníky, vodulemi, vodoměrkami, vodovody a mnohými dalšími vodními voche‐
chulemi a vobejdami ve Vanovských rybnících i potocích. Nezbývá tedy než jen vytáhnout vlajku na
stožár, napnout plachty a vzhůru za dobrodružstvím!
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CO VÁM MAMINKA NEŘEKLA O VODNÍCH SPOLEČENSTVECH
Plšík (Tereza Maxerová)
Zážitková hydrobiologická exkurze s přesahem do ekologie a botaniky. Vydáme se na lov do různých
vodních biotopů v okolí. Vyzkoušíme si několik různých metod lovu – kromě těch staromódních,
jako je cedníkování nebo lov planktonkou, si ukážeme třeba živochytné pasti na velké vodní brouky
a obojživelníky. Vyzradíme si ty nejšťavnatější pikošky ze života vodních bezobratlých, povíme si
o geniálních adaptacích, které organismy vyvinuly, aby přežily v urputném evolučním boji,a o napja‐
tých sousedských vztazích mezi vodními živočichy, rostlinami a jejich prostředím. Nakonec si mik‐
roskopy posvítíme na temnou stranu planktonu. Na závěr svrhneme do rybníka všechny, kteří na
konci exkurze nepoznají larvu jepice.

HRAVÁ ENTOMOLOGIE
Motýl (Dan Opatrný)
Hrami budeme poznávat hmyz, jeho rozmanitost, způsob života a také to, jaké prostředí potřebují
různé druhy ke svému životu a jak jim můžeme k vhodnému prostředí pomoci. Zamyslíme se nad
tím, jak nejlépe pečovat o zahradu, aby se v ní hmyzu líbilo,a vyzkoušíme si také výrobu malého
hmyzího domečku. Výtvarné vyžití zajistí kreslení hmyzích zástupců podle rastru.

PO STOPÁCH NAŠICH RYB
Lukáš - co smrdí jako ryba (Lukáš Pál)
Objevili se zvěsti, že v našich vodách se začali objevovat ryby, které jsme už dlouho neviděli. Pojďme
se podívat, odkud se tyto ryby vzaly a kam mají namířeno. Pocházejí z nějaké alchymistické kuchyně
a jsou vylíhnuté ze zkumavek nebo jsou u nás přirozeně? Podíváme se na to, kde je pravda.

KAPRA JEHO DRUŽINA
Libor Marčan
Představení ryb typických pro rybniční prostředí. Proces chovu kapra a doplňkových chovných
druhů, pohled na jejich funkci v rybníce. Význam a historie rybníkářství v Českých zemích.
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JAK FUNGUJE RYBA?
Libor Marčan
Program určený spíše pro rybami nepolíbené, kde si rozebereme anatomii, morfologii i fyziologii
sladkovodních ryb. Rozebereme si rybu na součástky a popovídáme si o funkci každé z nich.

SBĚRATELÉ KOSTÍ (ST)
Marky Staňková
Ano, budeme si hrát s kostmi! Konkrétně s lebkami našich savců. Ukážeme si, v čem se jednotlivé
skupiny savců liší, jak třeba poznáme, čím se živí a samozřejmě si je zkusíme podle klíče i určit.

NEPŮVODNÍ DRUHY RYBA NEJŽHAVĚJŠÍ NOVINKY
Libor Marčan
Speciální povídání o nepůvodních druzích ryb, o jejich významu, hrozbách atp. Povíme si o nových
druzích, které pronikají na naše území a dotkneme se i taxonomických novinek.

JAK VYCVIČIT DRAKA
Radka Buková
Jak se domluvit se zvířetem? Trénink metodou pozitivního posilování nám umožňuje, jak zvíře
naučit nepřeberné množství triků, tak mu vysvětlit, co bychom si od něj přáli. Povíme si, jakými
způsoby se dají zvířata trénovat, o základech pozitivního posilování a vše si ukážeme na videích
s různými druhy zvířat, od domácích po exotická. Dozvíte se například jak naučit koně aportovat,
makaka si vyfotit selfie nebo krávu chodit u nohy... ale i jak trénink využít při veterinární péči nebo
ve výzkumu.a pak si to vyzkoušíme v praxi a budeme se trénovat navzájem – naučíte se aportovat,
svého vedoucího vyfotit selfie a kamaráda chodit u nohy!

ORNITOLOGIE
Pěnkava (Katka Ševčíková) (a ve čtvrtek i Martina Kišelová)
Povídání o životě ptáků (aneb od pikantností ptačího života až k evoluční biologii), pozorování
a určování ptáků dle vzhledu a hlasu, odchyt a kroužkování ptáků.

DALŠÍ ODBORNÝ PROGRAM
EXKURZE ZA VOLNĚ ŽIJÍCÍM PTACTVEM
Honza Grünwald
Budeme se zabývat ptáky, kteří žijí v táboře a jeho širším okolím. Na programu je sledování jejich
hnízdních projevů a učení hlasů. Naučíme se poznávat všechny naše běžné druhy, od budníčka po
žlunu a povíme si něco o vzácnějších druzích, které většina lidí ani nezná. Ptáci jsou všude kolem
nás a nabízí nám na každém koutě jedinečnou možnost nahlédnout do jejich fascinujícího světa.
Exkurze je určena pro úplné ptačí začátečníky i pro pokročilé.

ZA STÍNY NAŠICH SAVCŮ (ML)
Marky Staňková
Povíme si něco o tom, jak savce poznáme, povyprávíme si o zástupcích, které můžeme potkat tady
u nás a ukážeme si, jak jejich přítomnost můžeme poznat, aniž bychom je potřebovali spatřit živé.
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PTAČÍ RÁNA
Pěnkava (Katka Ševčíková)
Vítání nového dne ptačí písničkou, určování ptáků podle zpěvu i vzhledu. S dalekohledem v ruce či
u odchycených ptáků přímo v ruce.

HYDROBIOLOGICKÉ DÝCHÁNKY
Káťaa Plšík
Nemůžete se od mikroskopů odtrhnout? Je pro vás hydrobiologický program příliš krátký?
Nezoufejte! Chystá se přídavek!
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NETOPÝŘÍ PROCHÁZKY
Pěnkava (Katka Ševčíková), Marky Staňková
Vyprávění o strhujícím životě i neuvěřitelných vynálezech netopýrů. Práce s ultrazvukovým badde‐
tektorem a (snad) i přímé pozorování zvířat.

okolo Svatojánského rybníku, částečně kolem Částkovického potoka a dále podél Telčského potoka.
Hlídky startovali po 12 minutách podle pořadí, které si vybrali během rozřazovací hry.

LOV NA SVĚTLO
Honza Pražák
Už se šeřía je čas jít spát? Kdepak! Mnoho druhů hmyzu se právě teď probouzí a vyráží na cestu za
potravou nebo za životní láskou.a mnoho z nich se nechá svést ze své cesty tajemnou září. Přijďte se
podívat, kdo přiletěl za světlem!

RYBY NAŠICH VOD
Libor Marčan
Velmi dlouhé povídání, ve kterém si představíme všechny druhy našich ryb se zvláštním důrazem na
jejich ekologii.

DĚSIVECA JINÉ SVÍTIVÉ OBLUDY – LUMINISCENCE MINERÁLŮ
Jakub Vácha
Večer po setmění se za použití UV lampy vydáme tak trošku do filmu Avatar, konkrétně do jeho
nočních scén. Na rozdíl od modrých hrdinů ale nebudeme pozorovat luminiscenci rostlina jiných
organismů ale právě minerálů. Těšit se můžete na zářivé barvičky od oranžové přes zelenou až
k modré. Povíme si i něco k tomu, co to vlastně ta luminiscence je a jak funguje.

SOUTĚŽNÍ STEZKA
Na stezce se nacházelo jedenáct odborných stanovišť, na kterých seděli vždy dva odborníci (jeden
pro starší a druhý pro mladší)a jedno stanoviště bylo navíc s botanickou poznávačkou. Trasa byla
dlouhá přibližně 5 km a vedla okruhem kolem rybníku Smrk, lomu Vanova dál po Březinové cestě
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Otázky pro kategorii mladších

2. EKOLOGIE + OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
Kateřina Černá

1. RYBY
Lukáš Pál

1. VYJMENUJ NÁRODNÍ PARKY ČR (2 B)
Krkonoše, Šumava, Podyjí, České Švýcarsko

1. POZNÁVAČKA (5 B)
sumeček americký, parma říční, plotice obecná, slunečnice pestrá, ouklej obecná

2. JSOU SMRKOVÉ MONOKULTURY DOBRÉ NEBO ŠPATNÉ? UVEĎTE 3 DŮVODY. (2 B)
špatné, např.: kůrovec, nízká biodiverzita, zadržování vody, vývraty – mělké kořeny

2. VYTÍRÁ SE V NAŠICH PODMÍNKÁCH PŘIROZENĚ ÚHOR ŘÍČNÍ? (1 B)
Ne

3. SESTAV POTRAVNÍ ŘETĚZEC PODLE OBRÁZKŮ. (1B)
řasy > perloočka > koretra > kapr (malý) > štika

3. JAK SE JMENUJE NÁŠ NEJVĚTŠÍ RYBNÍK? (1 B)
Rožmberk

4. ODKUD BEROU ENERGII ŘASY? (1 B)
ze slunce

4. ŘEKNI ALESPOŇ 2 INVAZIVNÍ DRUHY RYB. (1 B)
hlaváč černoústný, karas stříbřitý, střevlička východní

5. CO SE STANE, KDYŽ ODSTRANÍM VRCHOLOVÉHO PREDÁTORA? (1 B)
Bude víc kaprů, méně koretry, více perlooček, méně řas.

5. ZA JAKÝM ÚČEL SE DO RYBNÍKŮ VYSAZUJE AMUR BÍLÝ? (1 B)
spásač makrofyt

6. UVEĎ 2 PŘÍKLADY DALŠÍCH POTRAVNÍCH STRATEGIÍ KROMĚ
BÝLOŽRAVCEA PREDÁTORA. (1 B)
např.: mrchožrouti, paraziti, rozkladači

6. K ČEMU SLOUŽÍ PŘI UMĚLÉM VÝTĚRU SUŠENÉ MLÉKO? (1 B)
K odlepkování jiker fytofilních druhů ryb.
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7. VYSVĚTLI TVAR POPULAČNÍ KŘIVKY. (2 B)
Ze začátku se zvedá stále strměji, protože čím víc jedinců, tím víc se množí. Pak se růst křivky
zastaví, protože je větší konkurence a jsou vyčerpané zdroje.
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3. BEZOBRATLÍ
Bára Kadlecová

4. SAVCI
Markéta Staňková

1. POZNÁVAČKA (3 B)
plamatka, uchatka (plovatka), třesavka, plochule

1. K ČEMU JE PRO ZVÍŘATA DOBRÝ TRÉNINK? (1 B)
Veterinární péče a vše kolem, stimulace přirozeného chování zvířete (podpora aktivity zvířete), lepší
manipulace se zvířetem v chovu, zbavení se strachu z různých věcí

2. KTERÝ NÁŠ PAVOUK NELOVÍ NA SOUŠI? (1 B)
vodouch stříbřitý
3. ČÍM SE ŽIVÍ MNOHONOŽKY? (1 B)
saprofágně, opadem, rozkládáním organických zbytků
4. KTEŘÍ PŮDNÍ ŽIVOČICHOVÉ SE DOVEDOU SVINOUT DO DOKONALÉ KULIČKY? (1 B)
svinky, svinule
5. PROČ SE SCHRÁNKATÍ PLŽI VELMI RÁDI VYSKYTUJÍ V BLÍZKOSTI HRADŮ NEBO TŘEBA
NA VÁPENCI? (2 B)
získávají tam vápník na stavbu ulity
6. ROZDĚLTE ULITY MĚKKÝŠŮ NA TŘI SKUPINY: MLŽI, SUCHOZEMŠTÍ PLŽI, VODNÍ PLŽI.

2. POZNEJ LEBKU (1 B)
Psovitá šelma
3. ČÍM SE ŽIVÍ JEZEVEC A JAKÝM ZPŮSOBEM ŽIJE? (2 B)
Živí se hmyzem, dešťovkami, hraboši, vejci, semeny, houbami, kořínky, občas i zdechlinou – je
všežravec. Využívá lesy, hrabe si nory (jezevčí hrady)
4. Z JAKÉHO ZVÍŘETE BYLA VYŠLECHTĚNA FRETKA? DO JAKÉ ČELEDI PATŘÍ? (2 B)
Tchoř; lasicovitá šelma
5. VYJMENUJ 6 NEPŮVODNÍCH DRUHŮ SAVCŮ V ČR (3 B)
Jelen sika, norek americký, ondatra pižmová, jelenec běloocasý, kamzík horský, psík mývalovitý,
mýval severní, nutrie, daněk evropský, potkan…

(2 B)

(10 ks ulit na hromádce)
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6. URČI ZVÍŘE (1 B)
bělozubka
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5. OBOJŽIVELNÍCI A PLAZI
Bára Kašparová

6. HOUBY A PRVOCI
Vavřinec Klener a Marek Kasner

1. POZNÁVAČKA (4 B)
mlok skvrnitý, skokan zelený, čolek obecný, rosnička zelená, ještěrka obecná, užovka obojková, zmije
obecná, slepýš křehký
Hodnocení po 0,5 bodu za každé správné určení, stačí určení rodového názvu.

1. KTERÝ ORGÁN LIDSKÉHO TĚLA JE ZEJMÉNA POSTIŽEN PŘI OTRAVĚ MUCHOMŮRKOU
ZELENOU? (1 B)
játra (případně ledviny)

2. SKLÁDAČKA - SNŮŠKY OBOJŽIVELNÍKŮ (2B)
skokan štíhlý, ropucha obecná, blatnice skvrnitá, čolek obecný
Hodnocení po 0,5 bodu za každou správně přiřazenou dvojici.
3. U KTERÝCH OBOJŽIVELNÍKŮ SE MŮŽEME SETKAT S VÝRAZNOU POHLAVNÍ
DVOUTVÁRNOSTÍ – TEDY ODLIŠNÝM ZBARVENÍM MEZI SAMCEM A SAMICÍ? (1B)
čolci
4. PESTRÉ ZBARVENÍ U OBOJŽIVELNÍKŮ NENÍ JEN PRO OKRASU, MNOHÉ DRUHY TAK
UPOZORŇUJÍ PREDÁTORY. NA CO? (1B)
jedovatost
5. NĚKTERÁ ZVÍŘATA MUSÍ PRO SVÉ PŘEŽITÍ NĚCO OBĚTOVAT. CO OBĚTUJE SLEPÝŠ, ABY
UNIKL PREDÁTORŮM? (1B)
uvolnění ocásku

2. URČETE DRUH HOUBY. (4 B)
muchomůrka šedivka, ryzec smrkový
3. VYJMENUJ ALESPOŇ TŘI ORGANELY TREPKY A U JEDNÉ UVEĎTE, K ČEMU SLOUŽÍ. (2 B)
např.: brvy – pohyb, stažitelná vakuola – vylučování vody, jádro – rozmnožování, …
4. U KRÁSNOOČKA, TREPKY A MĚŇAVKY ŘEKNĚTE, JAKOU ORGANELOU SE POHYBUJÍ,
A ŘEKNĚTE, KTERÝ Z TĚCHTO ORGANIZMŮ SE POHYBUJE OPROTI OSTATNÍM ZA
IDEÁLNÍHO STAVU NEJRYCHLEJI, POKUD BY SE POHYBOVALI NEJRYCHLEJI, JAK
MOHOU. (2 B)
krásnoočko – bičík, trepka – brvy (cilie), měňavka – panožky; trepka je nejrychlejší
5. KDE BYSTE PRAVDĚPODOBNĚ NAŠLI VÍCE DRUHŮ NÁLEVNÍKŮ – V HORSKÉM POTOCE
NEBO V RYBNÍCE? PROČ? (1 B)
Pravděpodobně v rybníce. Nálevníci vyžadují prostředí s velkým množstvím živin z povahy jejich
potravních preferencí.

6. PLAZŮM NA ZAHRADĚ MŮŽEME POMOCI RŮZNÝMI ZPŮSOBY, NAPŘ. ZBUDOVÁNÍM
ZÍDKY. JAK VŠAK VYPADÁ TAKOVÝ HADNÍKA K ČEMU SLOUŽÍ? (1B)
upravený kompost; úkryt a rozmnožování
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7. GEOLOGIE
Jan Švaříček

8. PTÁCI
Martina Kišelová

1. POZNÁVAČKA MINERÁLŮ (3 B)
6 minerálů, za každý 0,5 bodu
Fluorit, granát, kalcit, mastek, olivín, síra nebo slída

1. NA HRUDNÍ KOSTI SE U PTÁKŮ NACHÁZÍ HŘEBEN (CRISTA STERNI). K ČEMU SLOUŽÍ?

2. PŘIŘAZOVÁNÍ HORNIN (MINERÁLŮ) K VĚCEM DENNÍ POTŘEBY (Z ČEHO SE VYRÁBÍ) (3 B)
6 věcí + 6 hornin, za každý 0,5 bodu
Ropa – plasty, Chalkopyrit – měď – měděný drát, Grafit – tuha, Kaolín – porcelánový hrnek, Hnědel
(limonit) – železo (35-45 %) – železné šrouby, Křemen – sklo
3. ZNALOSTNÍ DOPLŇOVAČKA. DOPLŇ SPRÁVNÝ NÁZEV HORNINY (ŽULA, ČEDIČ,
PÍSKOVEC, VÁPENEC, MRAMOR) (4 B)
1. Velmi rozšířená hornina. PÍSKOVEC; 2. Vytváří skalní bloky. PÍSKOVEC; 3. Vznikl přeměnou
vápenců. MRAMOR; 4. Tvrdá a odolná hornina. ŽULA; 5. Jeho výskyt je důkazem sopečné činnosti
na daném místě. ČEDIČ; 6. Stavební kámen. ŽULA; 7. Používá se jako hnojivo v zemědělství.
VÁPENEC; 8. Používá se k výrobě drceného kameniva nebo izolací. ČEDIČ; 9. Oblíbený sochařský
materál. MRAMOR; 10. Je tvořen poze jedním minerálem. VÁPENEC

(0,5 B)

k upínání létacích svalů
2. OBRÁZEK NOHOU: (2 B)
A) Který z těchto typů nohy je u ptáků nejčastější?

1. typ (anizodaktylní)
B) Řekněte ke každému dalšímu typu větší taxonomickou skupinu (ideálně řád) nebo alespoň
typického zástupce skupiny (kromě typu 3).
ZYGODAKTYLNÍ: šplhavci, kukačky, papoušci, sovy, orlovci; SANDAKTYLNÍ: srostloprstí (ledňáčci,
zoborožci); PAMPRODAKTYLNÍ: svišťouni (rorýsi, kolibříci)
3. PROČ PTÁCI (PŘEDEVŠÍM PĚVCI) ZPÍVAJÍ? (1 B)
obhajují teritorium, lákají samici
4. NAHRÁVKA ZPĚVU SAMCE. (0,5 B)
sýkora modřinka
5. FOTKA: JSME V ZIMĚ V KRKONOŠÍCH, NA TURISTICKÉ TRASE MEZI
VÝROVKOUA KAPLIČKOU V MODRÉM SEDLE. LIDÉ BY SE MĚLI V TĚCHTO MÍSTECH
POHYBOVAT NA VYZNAČENÝCH TRASÁCH. NA OBRÁZKU VLEVO ALE DVA LYŽAŘI
NAŘÍZENÍ NERESPEKTUJÍ. KTERÝ PTAČÍ DRUH TÍMTO CHOVÁNÍM OHROŽUJÍA PROČ? (1 B)
tetřívka obecného, musí opustit zimoviště a tím se vyčerpávají
6. POZNÁVAČKA (5B)
Losuje se 5 ptáků z výběru, určení do druhu nebo rodu)a zařazení do řádu
brhlík lesní – pěvci; orel mořský – dravci; ledňáček říční – srostloprstí; vlaštovka obecná – pěvci;
dudek chocholatý – zoborožci (srostloprstí); čáp bílý – brodivý (čápi); datel černý – šplhavci; sova
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pálená – sovy; budníček lesní – pěvci; rákosník velký – pěvci; sokol stěhovavý – sokoli; rybák obecný
– dlouhokřídlí; čejka chocholatá – dlouhokřídlí; moudivláček lužní – pěvci; lelek lesní – letci;
potápka roháč – potápky; rorýs obecný – svišťouni; chřástal vodní – dlouhokřídlí

9. HMYZ
Daniel Opatrný
1. JAK DLOUHO TRVÁ STADIUM KUKLY U JEPIC? (1 B)
Jepice procházejí nedokonalou proměnou, stadium kukly u nich schází.
2. PŘEDVEĎTE ZPŮSOB, JAKÝM LOVÍ KOŘIST KUDLANKA NÁBOŽNÁ. (1 B)
Kudlanka nábožná loví kořist pomocí předního páru loupeživých končetin opatřených trny –
názorně předvést.
3. CO UDĚLÁTE PROTO, ABYSTE PŘILÁKALI MOTÝLY DO ZAHRADY? (2 B)
Podporovat kvetoucí rostliny v trávníku, zahradu sekat postupně, vysazovat kvetoucí keře namísto
tújí, zařídit motýlí napajedlo, aj...
4. JMENUJTE NĚKTERÉ DRUHY VYUŽÍVAJÍCÍ TENTO „HMYZÍ HOTEL“. (1 B)
samotářské včely (zednice, dřevobytky)a vosy (hrnčířky, kutilky) slunéčka, zlatoočky, pestřenky, aj…
5. POZNÁVAČKA + SYSTEMATIKA – ZAŘAĎTE SPRÁVNĚ (5 B)
MOTÝLI: vřetenuška komonicová, otakárek ovocný; BROUCI: pestrokrovečník včelový, roháč obecný;
DVOUKŘÍDLÍ: pestřenka vosí, bzučivka zlatá
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10. HYDROBIOLOGIE
Kateřina Kubíková

11. BOTANIKA
Lenka Žaitliková

1. PŘED VÁMI VIDÍTE VODNÍ PLOŠTICI JEHLANKU VÁLCOVITOU. NA CO SLOUŽÍ TATO
STRUKTURA? (1 B)
k dýchání

1. CO JSOU TO DĚLOŽNÍ LÍSTKY + KOLIK DĚLOŽNÍCH LÍSTKŮ MAJÍ NAHOSEMENNÉ
(KONKRÉTNĚ JEHLIČNANY)? (2B)
První listy mladé rostliny založené již u embrya, jehličnany mají více než dva děložní lístkya jejich
počet není přesně definován.

2. KDE BYSTE NA TOMTO LISTU (LEKNÍN) HLEDALI PRŮDUCHY? (1 B)
na spodní straně
3. VÁŠNIVÝ RYBÁŘI, KTEŘÍ ČASTO CHODÍ RYBAŘIT, MIMO JINÉ I DO VODNÍCH TOKŮ, KDE
SE VYSKYTUJÍ RACI, BY SI MĚLI PŘI SVÝCH VÝPRAVÁCH MĚNIT HOLINKY. PROČ? (1 B)
Aby nepřenášeli račí mor.
4. HMYZ VE SLADKÝCH VODÁCH MUSÍ ČELIT VELKÉMU MNOŽSTVÍ PREDÁTORŮ.
VYMYSLETE 3 ZPŮSOBY, KTERÝMI SE SLADKOVODNÍ HMYZ MŮŽE PŘED PREDÁTORY
BRÁNIT, A KE KAŽDÉMU UVEĎTE PŘÍKLAD. (3 B)
ochranné zbarvení – téměř cokoliv; stavba schránky – chrostíci; jed – znakoplavka, potápníci; tvrdé
krovky – brouci; hrot na hrudi – vodomil černý
5. JMENUJTE 3 DRUHY BEZOBRATLÝCH, KTEŘÍ UMÍ CHODIT PO VODNÍ HLADINĚ. (1,5 B)
vodoměrka, bruslařka, hladinatka, rašelinatka, lovčík, chvostoskoci...
6. U 3 PŘEDLOŽENÝCH VZORKŮ MŮŽETE POZOROVAT RŮZNÉ TYPY OCHRANNÉHO
ZBARVENÍ. POPIŠTE, JAK JEDNOTLIVÉ TYPY ZBARVENÍ FUNGUJÍ. (1,5 B)
larva vážky – splývá s podkladem; larva koretry – průsvitná, podklad je skrz ní vidět; znakoplavka –
protistín, při pohledu zdola splývá s oblohou, při pohledu shora splývá s podkladem
7. ČÍM SE ŽIVÍ DOSPĚLEC CHROSTÍKA? (1 B)
ničím, má zakrnělé ústní ústrojí
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2. MEZI NAŠE PŮVODNÍ DRUHY NEPATŘÍ: TURANKA ROČNÍ, TOPOL OSIKA,
SEDMIKRÁSKA CHUDOBKA, ROZRAZIL REZEKVÍTEK? (1B)
turanka roční
3. JAK VZNIKAJÍ LETOKRUHY, KDY ROSTE TMAVÁA KDY SVĚTLÁ ČÁST DŘEVA A MAJÍ
ROSTLINY V ROVNÍKOVÝCH TROPECH LETOKRUHY? ZDŮVODNĚTE. (3B)
nestejnoměrným přírůstem různě hustého dřeva (velikost a tloušťka cévních svazků); světlá na jaře,
tmavá v zimě; Nemají - nedochází zde k periodickému střídání odlišných vnějších podmínek.
4. KTERÁ Z TĚCHTO ROSTLIN SNESE SEŠLAP: HEŘMÁNEK LÉKAŘSKÝ, HEŘMÁNEK
TERČOVITÝ, ROZRAZIL POTOČNÍ, ROZRAZIL DRCHNIČKOLISTÝ? (1B)
heřmánek terčovitý
5. KTERÉ DVĚ Z TĚCHTO ROSTLIN NEJSOU VĚTROSNUBNÉ: VRBA JÍVA, SMRK ZTEPILÝ,
LÍSKA OBECNÁ, OLŠE LEPKAVÁ, ORLÍČEK OBECNÝ, SRHA ŘÍZNAČKA? (2B)
vrba jíva a orlíček obecný
6. KTERÁ Z TĚCHTO ROSTLIN OSIDLUJE SILNĚ KYSELÁ STANOVIŠTĚ: PĚCHAVA
VÁPNOMILNÁ, ROSNATKA ANGLICKÁ, KYČELNICE CIBULKONOSNÁ, STŘEMCHA
OBECNÁ? (1B)
rosnatka anglická
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Otázky pro kategorii starších

2. EKOLOGIE + OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
Pavlína Šámalová

1. RYBY
Libor Marčan

1. VYJMENUJ NAŠE NÁRODNÍ PARKY. (2 B)
Krkonoše, Šumava, Podyjí, České Švýcarsko

1. POZNÁVAČKA (4 B)
koljuška tříostná, ostroretka stěhovavá, perlín ostrobřichý, cejnek malý

2. CO JE TO VLAJKOVÝ DRUH? PŘÍKLAD. (1,5 B)
Druh, který je pěkný a oblíbený veřejností, lze díky němu chránit i jiné druhy. Např. Panda

2. JAK JE TOLSTOLOBIK BÍLÝ PŘIZPŮSOBEN PŘIJMU POTRAVY? (1 B)
filtrační aparát na žeberních obloucích

3. ROZKLIČUJ ZKRATKY. (1,5 B)
ČSOP – Český svaz ochránců přírody
CHKO – chráněná krajinná oblastech
AOPK – Agentura ochrany přírody a krajiny

3. CO SE SKRÝVÁ POD POJMEM „DRUŽINA RYBNIČNÍ“? (1 B)
doplňkové druhy ryb v rybniční polykultuře
4. JMENUJ ALESPOŇ DVA VÝZNAMNÉ STAVITELE RYBNÍKŮ. (1 B)
Štěpánek Netolický, Mikuláš Ruthard z Malešova, Jakub Krčín z Jelčan
5. NA JAKÝ SUBSTRÁT SE VTÍRÁ OSTRORETKA STĚHOVAVÁ? (1 B)
na štěrk
6. POPIŠ PROCES UMĚLÉHO VÝTĚRU. (2 B)
Ryby stimulované hypofyzárním hormonem se uspí, osuší se oblast močopohlavní bradavky
a masáží se vytlačí jikry. Mlíčí lze získat obdobně, za použití stříkačky, nebo operativně. Jikry a mlíčí
se promísí, zalijí vodou a dojde k oplození a bobtnání. Jikry se umístí do zugských lahví, kde se za
stálého proudění vykulí váčkový plůdek.
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4. JAK BYSTE SE STARALI O ORCHIDEJOVOU LOUKU A PROČ? (2,5 B)
kosili ve schodném termínu (po odkvětu), mozaikovitě, odstraňovat nálet
5. CO JE TO DISTURBACE? UVEĎ PŘÍKLAD. (1,5 B)
drobná „katastrofa“ - oheň, průjezd tanku…
6. JAK JE V TERÉNU VYZNAČENA MALOPLOŠNÉ CHRÁNĚNÉ ÚZEMÍ? (1 B)
ceduli + pruhovým vodorovným označením – dvě čáry vně a jedna uvnitř
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3. BEZOBRATLÍ
Petr Dolejš

4. SAVCI
Radka Buková

1. POZNÁVAČKA (4 B)
plamatka lesní; uchatka nadmutá; třesavka velká; plochule křehká

1. POZNEJ STOPU (1B)
lasice

2. KTEŘÍ NAŠI PAVOUCI NOSÍ MLÁĎÁTKA NA ZADEČKU? (0,5 B)
slíďáci

2. ODKUD POCHÁZÍ MUFLONA Z JAKÉ ZVÍŘETE? (2B)
Korsika, Sardinie; zdivočelá ovce

3. KTERÁ NAŠE MNOHONOŽKA NENÍ SKLEROTIZOVANÁ? (0,5 B)
chlupule podkorní

3. VYJMENUJ 3 SAVCE, KTEŘÍ SI STAVÍ HNÍZDA VE VĚTVÍCH STROMŮA KEŘŮ. (3B)
plšík lískový; veverka obecná; myška drobná; plch velký; myšice lesní/křovinná

4. JMENUJTE TŘI VLASTNOSTI ŽIVOČICHŮ ŽIJÍCÍCH HLUBOKO V PŮDĚ. (2 B)
slepost, nesklerotizovanost, nepigmentovaní

4. POZNEJ ZVÍŘE (1B)
norník rudý

5. NA JAKÉM PODLOŽÍ SE S OBLIBOU VYSKYTUJE VELKÉ MNOŽSTVÍ DRUHŮ
SCHRÁNKATÝCH PLŽŮ A PROČ? (2 B)
vápenec, mramor, opuka, slínovec, dolomit, aragonit; k získávání vápníku na stavbu ulity

5. PROČ MAJÍ KOČKOVITÉ ŠELMY ZATAHOVACÍ DRÁPY? (2B)
tichý došlap, využití při lovu, přidržení kořisti, obrana

6. ROZDĚLTE ULITY MĚKKÝŠŮ NA TŘI SKUPINY: MLŽI, SUCHOZEMŠTÍ PLŽI, VODNÍ PLŽI.

6. TRÉNINK ZVÍŘETE POUZE POMOCÍ KLIKRUA ODMĚN TZV. FREESHAPING (1B)
„Zvíře“ dá do krabice přední packy (dlaně)

(2 B)

(10 ks ulit na hromádce)
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5. OBOJŽIVELNÍCIA PLAZI
Richard Kabelka

6. HOUBY + PRVOCI
Vavřinec Klener a Marek Kasner

1. POZNÁVAČKA (3B)
blatnice skvrnitá; čolek horský; kuňka obecná/ohnivá; ještěrka živorodá; užovka hladká; želva
bahenní
Hodnocení po 0,5 bodu, odpověď musí obsahovat i druhový název.

1. VYSVĚTLETE POJEM TEŘICH (GLEBA) (2 B)
Nepravé pletivo obsahující výtrusy tzv.břichatkovitých hub, zpravidla uzavřené uvnitř plodnice.

2. SKLÁDAČKA - SNŮŠKY OBOJŽIVELNÍKŮ (3B)
rybník + užovka obojková; zapojený les + slepýš křehký; rašeliniště + zmije obecná; ;mrtvé rameno +
želva bahenní; skalnatá lesostep + ještěrka zelená; zahradní skalka + ještěrka obecná; Hodnocení po 0,5
bodu za každou správně přiřazenou dvojici.
3. VĚTŠINA NAŠICH PLAZŮ SNÁŠÍ VEJCE, JSOU VŠAK I VÝJIMKY, NAPŘ. JEŠTĚRKA
ŽIVORODÁ RODÍ ŽIVÁ MLÁĎATA. JMENUJTE ALESPOŇ JEDEN DALŠÍ DRUH, KTERÝ JE
ŽIVORODÝ NEBO VEJCOŽIVORODÝ. (1B)
zmije obecná, slepýš křehký a východní, užovka hladká
4. KAŽDÁ VĚDA MÁ SVÉ VLASTNÍ ODBORNÉ OZNAČENÍ, JAKO NAPŘ. GEOLOGIE NEBO
BIOLOGIE. JAK NAZÝVÁME VĚDNÍ OBOR ZABÝVAJÍCÍ SE PLAZIA OBOJŽIVELNÍKY? (1B)
herpetologie
5. V POSLEDNÍ DOBĚ SE NAŠÍ PŘÍRODOU ŠÍŘÍ NEPŮVODNÍ DRUHY ŽIVOČICHŮ. JE MEZI
NIMI I NĚJAKÝ DRUH PLAZA NEBO OBOJŽIVELNÍKA? POKUD ANO, TAK KTERÝ? (1B)
ano; želva nádherná
6. TZV. TANATÓZU MŮŽEME POZOROVAT U UŽOVKY OBOJKOVÉ BĚHEM NAPADENÍ
PREDÁTOREM. COPAK PŘEDSTÍRÁ? (1B)
předstírá mrtvou
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2. JAKÁ JE PŘIBLIŽNÁ DÉLKA VÝTRUSU MUCHOMŮRKY ZELENÉ? (1 B)
U většiny stopkovýtrusných lupenatých hub je zhruba obdobná. Toleruje se až 3x větší/menší odhad.
10 μm
3. LOŠÁK ŠUPINATÝ JE DRUH OLIGOTROFNÍCH PÍSČITÝCH BORŮ. JDE O SAPROTROFNÍ,
MYKORHIZNÍ ČI PARASTICKÝ DRUH? (1 B)
mykorhizní
4. URČETE DRUH HOUBY. (1 B)
stroček trubkovitý
5. KTERÝ Z NÁSLEDUJÍCÍCH ORGANIZMŮ JE JEDNOBUNĚČNÝ? A) VÍŘNÍK B) PLAZIVENKA
C) NOSATIČKA
D) PANCIŘÍK (2 B)
plazivenka, panciřík
6. POPIŠTE, CO JE PLANKTONNÍ VRSTVAA BENTHOS. KDE BYSTE SPÍŠE HLEDALI
TREPKUA KDE KRÁSNOOČKO TOUŽÍCÍ PO FOTOSYNTÉZE? (2 B)
Planktonní vrstva je vrstva volné vody (v rybníku/vodním tělese). Benthos je vrstva (společenstvo)
dna. Trepka by se spíše nacházela v benthosu, krásnoočko toužící po fotosyntéze pravděpodobně
v planktonní vrstvě.
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7. VYSVĚTLETE CO NEJPODROBNĚJI, JAK VYTVOŘIT VODNÍ PREPARÁT OD SBĚRU PO
VLOŽENÍ POD MIKROSKOP, VE KTERÉM CHCETE POZOROVAT CO NEJVÍCE DRUHŮ
NÁLEVNÍKŮ. CHCETE, ABY PREPARÁT BYL CO NEJLÉPE POD MIKROSKOPEM
POZOROVATELNÝ (ZOHLEDNĚTE V POPISOVANÉM POSTUPU). (1 B)
Nejlepší je sebrat preparát v (znečištěném) rybníku v bahnitém dně s velkým množstvím organické
hmoty i s částmi rostlin apod. (detritem). Z nádobky je nejlepší pipetovat vodu ze dna (prostředí
s nejvíce živinami) i s detritem a ideálně materiál moc pipetou nezvířit (aby se prvoci ve vodě
nepromíchali). Umístíme kapku střední velikosti na podložní sklíčko a přikryjeme ho krycím
sklíčkem tak, že ho šikmo přikládáme ke kapce, necháme vodu přisát ke krycímu sklíčku,a potom ho
můžeme lehce pustit na kapku. Zamezíme tím tak vzniku bublin. (Vzorek nejprve pozorujeme pod
nejmenším zvětšením pro snadnou prvotní orientaci).

7. GEOLOGIE
Jakub Vácha
1. SCHÉMA HORNIN (4,5B)

2. POJMENUJTE HORNINU, DVA HLAVNÍ MINERÁLYA DO JAKÉ SKUPINY MINERÁLŮ OBA
JMENOVANÉ PATŘÍ? (2B)
pegmatitů; živec a muskovit; silikáty
3. O JAKÉ MINERÁLY SE JEDNÁ? (2,5B)
křemen, živec, kalcit, baryt, sádrovec
4. JAK VZNIKAJÍ MISKOVITÉ ÚTVARY V ŽULE NAZÝVANÉ SKALNÍ MÍSY/HRNCE? (1B)
Buďto tím, že vodní vír zachytí úlomky hornina mísu vybrousí, nebo mrazovým zvětráváním (roz‐
mrzání a zamrzání vody pohybuje částicemi na dně mísy a prohlubuje jí).
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8. PTÁCI
Kateřina Ševčíková

9. HMYZ
Honza Pražák

1. POZNÁVAČKA (5 B)
podle obrázku: zrzohlávka rudozobá, kulíšek nejmenší, lejsek šedý; dle pera: sojka obecná; dle hlasu:
zvonohlík zahradní

1. KOLIK JE NA SVĚTĚ DRUHŮ HMYZUA KDE JE NEJVĚTŠÍ DIVERZITA? (1 B)
1 milion (popsaného), řádově miliony až desítky milionů hmyzu, v tropických oblastech.

2. JE TO PTAČÍ KOST (VZOREK)? PROČ? (1 B)
ano – je lehká – pneumatizovaná – přizpůsobení k létání
3. SPOJOVAČKA: SPOJTE DRUH S TRENDEM POČETNOSTI V ČR. (2 B)
přibývá – husa velká; ubývá – skřivan polní; téměř vymizel – chocholouš obecný; stálý trend – čer‐
venka obecná
4. JMENUJTE ALESPOŇ 1 DRUH PTÁKA, KTERÝ V ČR ZAČAL HNÍZDIT V POSLEDNÍCH 100
LETECH. (1 B)
např.: hrdlička zahradní, zvonohlík zahradní, husice nilská

2. POZNÁVAČKA - 4 DRUHY HMYZU. ROZTŘÍDIT NA PROMĚNU
DOKONALOUA NEDOKONALOU. (5 B)

3. OCHRANA HMYZU. STANOVIT NEJVHODNĚJŠÍ ÚPRAVU/MANAGEMENT NA
NÁSLEDUJÍCÍCH LOKALITÁCH (VIZ FOTOGRAFIE). (4 B)
Zarůstající step – vysekávání náletů, hrabání trávy, disturbance, seč, pastva, spalování apod.
Napřímené koryto – obnovit meandry, odstranit kameny, vytvořit pozvolný, ne strmý břeh apod.
klimaxová horská smrčina – bezzásahovost
Městský park – pruhované/částečné sečení, výsadba kvetoucích rostlin, (hmyzí domečky), pone‐
chávat mrtvé dřevo apod.

5. CO JE TO GEOLOKÁTOR? (1 B)
Přístroj ke sledování migrace. Na základě snímání světla a tmy + přirovnání k danému času lze
následně lze následně dopočítat, kde pták táhnul.
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10. HYDROBIOLOGIE
Tereza Maxerová
1. PROČ MAJÍ LISTY LAKUŠNÍKU ROZDÍLNÝ TVAR PODLE TOHO, ZDA ROSTOU POD
VODOU NEBO NAD HLADINOU? (1 B)
listy pod hladinou – dělené, jemné, aby je nepotrhal proud; listy nad vodou – větší celistvá plocha
pro fotosyntézu

6. PŘEDSTAVTE SI DVĚ POPULACE JEDNOHO DRUHU JEPICE NA DVOU RŮZNÝCH
LOKALITÁCH. POPULACE SE LIŠÍ SVOU HUSTOTOU. MYSLÍTE SI, ŽE SE BUDE LIŠIT
PRŮMĚRNÁ DÉLKA ŽIVOTA V TĚCHTO DVOU POPULACÍ? POKUD ANO, JAKA PROČ. (1,5 B)
Populace s menší hustotou bude mít delší dobu života dospělců, protože jim bude déle trvat, než
najdou pohlavního partnera, spáří se (samice nakladou vajíčka)a tedy i za delší dobu zemřou

2. ČÍM JE ZPŮSOBENO TO, ŽE VODNÍ ROSTLINY (NEBO TŘEBA HOUBOVCI) MAJÍ ČASTO
OBROVSKÉ NEBO DOKONCE KOSMOPOLITNÍ AREÁLY, ZATO NĚKTERÉ DRUHY RYB JSOU
ENDEMICKÉ (VYSKYTUJÍ SE) POUZE V URČITÉ ČÁSTI JEDNOHO KONKRÉTNÍHO JEZERA?
(1 B)

Vodní rostliny se mohou velmi dobře šířit např. prostřednictvím vodních ptáků
3. URČI CO NEJPŘESNĚJI PŘEDLOŽENÉ OBJEKTY/OBRÁZKY. (2,5 B)
kyprej vrbice, larva střechatky, perloočky, blešivec, příčný řez sítinou
4. ŽIVOČICHOVÉ ŽIJÍCÍ V TEKOUCÍCH VODÁCH SE ČASTO SETKÁVAJÍ S PROBLÉMEM, ŽE
JE PROUDÍCÍ VODA STRHÁVÁ S SEBOU. JMENUJTE ALESPOŇ 2 ZPŮSOBY, JAK SE PROTI
TOMU MOHOU VODNÍ ŽIVOČICHOVÉ BRÁNITA KE KAŽDÉMU JEDEN PŘÍKLAD. (2 B)
dospělci žijící mimo vodu (schopni migrace) – např. Motýlice; plochý tvar těla, držení se podkladu –
proudomilné larvy jepic; stavění si schránek připevněných k podkladu – chrostíci; schovávání se pod
kameny
5. PŘIŘAĎTE OBRÁZKY LAREV (HRABAVÁ A PROUDOMILNÁ) K MÍSTU, KDE
ŽIJEA ZDŮVODNĚTE SVÉ ROZHODNUTÍ.
hrabavá – hrabající v jemném substrátu na dně – hrabavé nohy, válcovitý tvar těla, žábry směřující
nahoru; proudomilná – na kamenech na dně rychle proudícího potoka – placatý tvar těla, široce roz‐
nožené nohy s drápky

54

55

11. BOTANIKA
Klára Pekařová
1. KDE BYS HLEDAL SCIOFYTY, KDE HELIOFYTY? (2B)
sciofyty – stinná stanoviště, heliofyty – osluněná stanoviště
2. KDY ZHRUBA DOŠLO KE VZNIKU PRVNÍCH FOTOSYNTETIZUJÍCÍCH A CO JE HLAVNÍM
PRODUKTEM FOTOSYNTÉZY? (2B)
Před asi 2,5 Gy, uhlíkaté látky (redukovaný uhlík)
3. KTEROU Z NÁSLEDUJÍCÍCH DŘEVIN NENAJDEŠ VE VYŠŠÍCH NADMOŘSKÝCH
VÝŠKÁCH? (1 B)
Smrk ztepilý, olše šedá, bříza bělokorá, buk lesní, habr obecný. ; habr obecný
4. KTERÉ 2 Z TĚCHTO ROSTLIN SE NENAJDOU KVETOUCÍ JIŽ BRZY Z JARA: KÝCHAVICE
BÍLÁ, DYMNIVKA DUTÁ, PRVOSENKA VYŠŠÍ, PODBĚL LÉKAŘSKÝ, BEZ CHEBDÍ. (2B)
kýchavice bílá a bez chebdí
5. CO Z NÁSLEDUJÍCÍHO NEJVÍCE OHROŽUJE VSTAVAČ KUKAČKU: ZMĚNA
OBHOSPODAŘOVÁNÍ PŮVODNÍCH STANOVIŠŤ, TZV. ORCHIDEJOVÝ MOR, NÁSTUP
PĚSTOVÁNÍ ODOLNĚJŠÍCH ODRŮD JEČMENE, SEŠLAP NEUKÁZNĚNÝMI TURISTY. (1B)
změna obhospodařování původních stanovišť

POZNÁVAČKA PŘÍRODNIN
MLADŠÍ
1. líska obecná
2. bršlice kozí noha
3. vlčí bob mnoholistý = lupina mnoholistá
4. ovsík vyvýšený
5. náprstník červený
6. brusnice borůvka
7. jeřáb ptačí
8. bez černý
9. třezalka tečkovaná
10. topol osika
11. pryskyřník prudký
12. štírovník růžkatý
13. řebříček obecný
14. kapraď samec
15. dub letní = křemelák
16. jitrocel kopinatý
17. žula
18. rula
19. kostival lékařský
20. žito seté

STARŠÍ
1. vrbka úzkolistá = vrbovka úzkolistá
2. pelyněk černobýl
3. kostival lékařský
4. vratič obecný
5. rula
6. žula
7. přeslička rolní
8. netýkavka malokvětá
9. ořešák královský
10. třezalka tečkovaná
11. kerblík lesní
12. olše lepkavá
13. vrba jíva
14. třtina křovištní
15. douglaska tisolistá
16. pcháč rolní
17. kozinec sladkolistý
18. hloh
19. udatna lesní
20. lipnice hajní

6. KTEROU Z TĚCHTO TRAV LZE OZNAČIT ZA EXPANZIVNÍ A PROČ: LIPNICE LUČNÍ,
TŘTINA KŘOVIŠTNÍ, POHÁŇKA HŘEBENITÁ, TŘESLICE PROSTŘEDNÍ. (1B)
třtina křovištní
7. PRO ČELEĎ HVOZDÍKOVITÉ JSOU TYPICKÉ LISTY: STŘÍDAVÉ, VSTŘÍCNÉ,
V PŘESLENECH. (1B)
vstřícné
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STANOVIŠTĚ PRÁCE PRO PŘÍRODU NA NÁRODNÍM KOLE
Hodnocení Práce pro přírodu proběhne v termínu stanoveném pořadatelem, mimo soutěžní stezku.
Soutěžní družstvo si připraví prezentaci v elektronickém souboru ve formátu ppt (MS Office Power
Point), nebo odf (Open Office, Libre Office Impress), kterou na národním kole s určeným před‐
stihem odevzdá pořadateli na vhodném nosiči (flash disk, dvd). Ve stanoveném čase svou prezentaci
promítne a práci obhájí.
Práci pro přírodu prezentuje a obhajuje družstvo jako celek, není rozděleno na hlídky. Každé druž‐
stvo bude mít během prezentace k dispozici asistenta z řad pořadatelů, který mu bude pomáhat
s technickým zajištěním prezentace.
Celkový vyhrazený čas pro hodnocení je 10 minut, z toho nejvýše 5 minut na vlastní prezentaci
družstva (představení aktivit), zbytek času na otázky poroty (případně publika). Prezentaci posuzuje
vícečlenná odborná porota sestavená pořadatelem. Kritéria hodnocení viz níže.
Hodnocení na stanovišti Práce pro přírodu je vyhrazena jedna desetina celkového bodového hodno‐
cení na národním kole. Každý z porotců hodnotí prezentaci zvlášť. Maximální bodový zisk od
jednoho porotce je 10 bodů. Jednotlivá hodnocení porotců se sečtou a vytvoří se z nich průměr.
Výsledné hodnocení družstva bude upraveno tak, aby bodový zisk odpovídal podmínce 1/10 cel‐
kového možného hodnocení. Výsledek se zaokrouhlí s přesností na polovinu bodu. Získané body
jsou součástí celkového hodnocení družstva.
Prezentace je v kategorii mladších pouze před porotou, prezentace v kategorii starších je veřejná,
s možností sledovat obhajobu ostatních kolektivů ostatními soutěžícími. Porota může dát publiku
možnost položit otázky prezentujícímu družstvu.

CO JE A NENÍ PRÁCE PRO PŘÍRODU
Za práci pro přírodu se nepovažují činnosti, které by měly být součástí slušného nebo tzv. environ‐
mentálně odpovědného chování, jako např.: třídění odpadu, šetření energií, vodou a dalšími zdroji
v domácnosti a ve škole
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Též se nejedná o činnosti, které sice s přírodou mohou souviset, ale nejsou primárně vykonávány pro
přírodu, jako např.: péče o domácí zvířata apod.

Aktivní jednání ve prospěch ochrany přírody, zapojení se do organizování petic, průzkumů
a občanských aktivit zaměřených a ochranu přírody a krajiny

PRACÍ PRO PŘÍRODU SE ROZUMÍ NAPŘ.:
Pomoc volně žijícím živočichům: instalování budek, krmítek, pomoc při transferech ohrožených
živočichů (např. obojživelníků při migraci), zlepšení podmínek pro živočichy v zahradách a městech
(vytvoření zídek nebo skalek pro plazy, hmyzích hotýlků, vybudování jezírka, hadníku), …

KRITÉRIA HODNOCENÍ PODLE DŮLEŽITOSTI

Zlepšení podmínek volně žijících živočichů v okolí lidských sídel
Zabezpečení staveb proti zranění živočichů: síťky do komína, do okapů, zajištění velkých skleněných
ploch proti nárazu ptáků, …
Pomoc při ochraně a péči o přírodně zajímavá či cenná území, nebo o chráněné a ohrožené druhy
Pomoc s konkrétní prací (kosení, hrabání, vytrhávání náletů, likvidace invazních rostlin, zvyšování
hnízdních možností pro živočichy)

POMOC PŘÍRODĚ (NEJEN) V OKOLÍ BYDLIŠTĚ
Pomoc s průzkumy a monitoringem živé přírody
Úklid znečištěné přírodní lokality, péče o studánky, pomoc s vysazováním zeleně, péče o památné
stromy, pomoc s obnovou místního parku, božích muka jiných přírodně-krajinných významných
prvků, zapojení se do tradičních akcí a kampaní na pomoc přírodě (Ukliďme svět! Clean up the
World!, Živá zahrada apod.), …

1. NEJDŮLEŽITĚJŠÍ (MAX. 0–5 BODŮ)
Vlastní aktivita dětí, míra jejich zapojení, vkladu, invence, originalita a kreativita.
Přínos pro děti samotné – znají smysl činnosti, vědí, co a proč dělaly a jak konkrétně přírodě
pomohly. Chápou kontext celé aktivity v rámci vlastní činnosti (není to jen akce pro akci).
Kolik dětí z celého kolektivu se do aktivit zapojilo? Byl aktivitám přítomen někdo z těch, kteří je pre‐
zentují?
2. PODSTATNÁ (0–3,5 BODU)
Rozsah činnosti a časová náročnost – kontinuální, pravidelná činnost mívá větší hodnotu než jedno‐
rázová akce.
Množství dalších lidí, které se podařilo do činnosti zapojit – ze školy, z okolí, ...
Jak akce skutečně pomohla (či může pomoci) přírodě? Lze to kvantitativně posoudit? Není přínos
kontraproduktivní nebo sporný?

3. DALŠÍ (0–1,5 BODU)
Kvalita vystupování a projevu – dokáží své aktivity srozumitelně představit, nemluví pouze jeden, ale
postupně všichni, dokáží zaujmout, …
Grafika prezentace, vyváženost – texty, obrázky, využití vlastních fotografií, kreseb a textů, správná
gramatika…
Celkový dojem.

Zvyšování environmentálního povědomí dalších osob, dětí, dospělých, osvětové kampaně, výstavy,
propagace ochrany přírody, pořádání přírodovědných soutěží…
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JAK PROBĚHLO HODNOCENÍ
Viz. Soutěžní řád bod 13. – 17.
Prezentaci posuzuje vícečlenná odborná porota sestavená pořadatelem. Kritéria hodnocení viz níže.

Soutěžní řád národního kola
1. Tento řád vychází z celkových propozic aktuálního ročníku soutěže a upřesňuje pravidla konání

soutěžní stezky národního kola Zlatého listu v roce 2019.
ČLENOVÉ ODBORNÉ POROTY „PRÁCE PRO PŘÍRODU“ V MLADŠÍ KATEGORII:
Vojtěch Dolejšek
Pavlína Šámalová
Jan Pražák
Kateřina Černá
Jitka Waldhauserová

2. Do národního kola postupují kolektivy z krajských kol podle pravidel stanovených v aktuálních

propozicích soutěže.
3. Kolektivem (zřizovatelem) se rozumí konkrétní škola, organizace, oddíl apod. Kolektiv reprezen‐

tuje šestičlenné družstvo, které se dělí na dvě tříčlenné soutěžní hlídky.
4. Na národním kole smí kolektiv reprezentovat pouze družstvo složené přednostně ze soutěžících,

ČLENOVÉ ODBORNÉ POROTY „PRÁCE PRO PŘÍRODU“ VE STARŠÍ KATEGORII:
Vojtěch Dolejšek
Pavlína Šámalová
Jan Pražák
Kateřina Černá
Kateřina Kubíková

kteří se zúčastnili krajského kola. Obměna soutěžících je možná, nesmí však přesáhnout více než
polovinu členů družstva. Za stejných podmínek je přípustné i doplnění členů družstva, pokud se
krajského kola družstvo neúčastnilo v plném počtu.
5. Soutěžní družstvo je zařazeno do kategorie podle aktuální třídy, kterou navštěvuje nejstarší žák.
6. Hlídky startují na soutěžní stezku v pevně daném pořadí stanoveném pořadatelem před začátkem

Každý z porotců hodnotí prezentaci zvlášť. Celkovému hodnocení Práce pro přírodu je vyhrazena
jedna desetina celkového bodového hodnocení na národním kole. Jednotlivá hodnocení porotců se
sečtou a vytvoří se z nich průměr. Výsledné hodnocení družstva bude upraveno tak, aby bodový zisk
odpovídal podmínce 1/10 celkového možného hodnocení. Výsledek se zaokrouhlí s přesností na
polovinu bodu. Získané body jsou součástí celkového hodnocení družstva.

soutěže. V případě nepřítomnosti soutěžní hlídky na startu ve stanoveném čase může být hlídka
z časových důvodů ze soutěže vyřazena. (V takovém případě se do celkového výsledku družstva
započítávají body pouze jedné soutěžící hlídky.)
7. Na jednom stanovišti může hlídka získat nejvíce 10 bodů. Přípustné dělení bodů je na poloviny.

Výjimkou je stanoviště Práce pro přírodu, jehož hodnocení je vyhrazena jedna desetina celkového
bodového hodnocení na národním kole.
8. Hlídka při startu obdrží startovní průkaz, do kterého kontroly na jednotlivých stanovištích stezky

zaznamenávají a potvrzují její bodové hodnocení. Průkaz se odevzdává v cíli. V případě jeho ztráty
nezíská hlídka žádné body.
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9. Soutěžní stezku je možné absolvovat pouze po vyznačené trase a v předepsaném pořadí stanovišť,

15. Každý z porotců hodnotí prezentaci Práce pro přírodu zvlášť. Maximální bodový zisk od

neurčí-li pořadatel jinak. V případě, že hlídka sejde z vyznačené trasy, nebo si správnou trasou není
jistá, vrátí se na naposledy navštívené stanoviště, kde si vyžádá další instrukce.

jednoho porotce je 10 bodů. Jednotlivá hodnocení porotců se sečtou a vytvoří se z nich průměr.
Výsledné hodnocení družstva bude upraveno tak, aby bodový zisk odpovídal podmínce v bodě 7 (tj.
1/10 celkového hodnocení). Výsledek se zaokrouhlí matematicky s přesností na polovinu bodu. Zís‐
kané body jsou součástí celkového hodnocení družstva.

10. Hlídky mají na stezce čas vyhrazený pro prověřování znalostí a dovedností na jednotlivých sou‐

těžních stanovištích a čas určený pro pohodlný přesun mezi nimi. Časové limity pro čas strávený
na každém stanovišti a pro mimosoutěžní čas na stezce určí před startem pořadatel. V případě pře‐
kročení limitu pro mimosoutěžní čas strávený na stezce může být hlídka penalizována stržením
počtu bodů, který je úměrný délce překročení stanoveného limitu. Způsob penalizace bude předem
stanoven.

16. Prezentace Práce pro přírodu je v kategorii mladších pouze před porotou, prezentace v kategorii

starších je veřejná, s možností sledovat obhajobu ostatních kolektivů ostatními soutěžícími. Porota
může dát publiku možnost položit otázky prezentujícímu družstvu.
17. Případné protesty a námitky předává vedoucí kolektivu vždy písemně řediteli soutěže a to nejpoz‐

11. Na trase soutěžní stezky není dovoleno používat vlastní odbornou literaturu a další podobné

pomůcky, technické komunikační prostředky (mobilní telefony, tablety, vysílačky atd.), ani brát
s sebou další osoby. Pokud bude někdo přistižen při používání výše uvedených pomůcek, bude celé
jeho družstvo vyřazeno ze soutěže.

ději 30 minut po příchodu poslední hlídky ze stezky v dané kategorii nebo 30 minut po skončení
posledního hodnocení Práce pro přírodu v dané kategorii. Ředitel soutěže po poradě s odborným
týmem sdělí způsob jejich řešení. Ve sporných případech má poslední slovo ředitel soutěže.
18. V případě neúčasti přihlášeného družstva nebo jeho člena se vrací peníze podle následujícího

12. Soutěžní stezka probíhá za každého počasí.

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.

13. Hodnocení Práce pro přírodu proběhne v termínu stanoveném pořadatelem, mimo soutěžní

stezku. Soutěžní družstvo si připraví prezentaci v elektronickém souboru ve formátu ppt (MS Office
Power Point), nebo odf (Open Office, Libre Office Impress), kterou na národním kole s určeným
předstihem odevzdá pořadateli na vhodném nosiči (flash disk, dvd). Ve stanoveném čase svou pre‐
zentaci promítne a práci obhájí.

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

14. Práci pro přírodu družstvo prezentuje a obhajuje jako celek, není rozděleno na hlídky. Každé

21. Účastí v soutěži vyjadřuje soutěžící i jeho zákonný zástupce souhlas se zpracováním osobních

družstvo bude mít během prezentace k dispozici asistenta z řad pořadatelů, který mu bude pomáhat
s technickým zajištěním prezentace. Celkový vyhrazený čas pro hodnocení je 10 minut, z toho nej‐
výše 5 minut na vlastní prezentaci družstva (představení aktivit), zbytek času na otázky poroty (pří‐
padně publika). Prezentaci posuzuje vícečlenná odborná porota sestavená pořadatelem. Kritéria
hodnocení jsou pořadatelem stanovena předem.

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 pre‐
zentace 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
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20. Pořadatel národního kola přebírá odpovědnost za nezletilé účastníky pouze během soutěžní

stezky nebo v rámci pořadatelem organizovaného doprovodného programu.
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Výsledky Národního kola
KATEGORIE MLADŠÍCH
Pořadí

Vysílající subjekt

Název družstva

Soutěžící

Celkový počet bodů

1

Gymnázium České Budějovice, Jírovcova 8, 370 01 České Budějovice

Salamandři

Helena Fojtíková, Alena Koutecká, Šárka Litvínová, Klára Norková, Marie Slapničková, Dan Trnka

236,5

2

Gymnázium J.V.Jirsíka, České Budějovice

Chrousti

Jan Maršálek, Hermína Ottová, Alžběta Slapničková, Ondřej Vlček, Lukáš Weiter, Václav Zikeš

231,5

3

Gymnázium, Česká Lípa, Žitavská 2969, příspěvková organizace

Ekokřečci

Pavel Prokop, Kateřina Krejčová, Ulyana Nováková, Michaela Hrabalová, Sandra Schacherlová, Kateřina
Policerová

229,5

4

ZO ČSOP Ekocentrum Říčany

Bělokuři

Michal Staněk, Michael Sirotek, Lukáš Blovský, František Rinn, Lucie Střechová, Kateřina Čížková

225,5

5

Gymnázium Budějovická 680, Praha -4, 14000 Michle

Gyboni

Vojtěch Kubrycht, Sami Bouzid, Anna Petrusková, Daniela Lukešová, Laura Machalová, Emma Hrdličková

204

5

Základní škola, Brno, Jasanová 2, příspěvková organizace

No name

Klára Holánová, Alexandra Píšková, Vojtěch Janoušek, Zuzana Mrhačová, Jolana Kašpárková, Lukáš Starý

204

6

Muzeum přírody Český ráj z.s., Lošťákova 409, 506 01 Jičín

MPČR 1

Jáchym Snopek, Jan Šandera, Adam Kovář, Michal Vejvoda, Vít Holler, Zdeněk Šimon

7

Dům dětí a mládeže Olomouc, tř.17. listopadu 47, 771 74 Olomouc

Lid Medvědího potoka

Ema Hrušková, Vendula Vágnerová, Dora Šmalcová, Dora Krumniklová, Ondřej Gužiak, Patrik Janák

8

DDM Rokycany, Čechova 1155, 33701 Rokycany

Brontosaurus

Bartoloměj Marek, Vojtěch Pokštefl, Marek Šatra, Ondřej Houška, Václav Šťastný, Matěj Horčička

199,5

8

Základní škola Město Albrechtice, okres Bruntál, Opavická 1, Město Albrechtice

Vodomilové

Markéta Holubová, Berenika Galušková, Emma Tumová, Samantha Anna Kaňa, Radek Tupý, Filip Konečný

199,5

9

ZO ČSOP 76/17 Javorníček

Falco

Eliška Příleská, Anežka Smahelová, Václav Lorenz, Nikol Malíková, Magdaléna Halaštová, Jáchym Zbranek

198

10

Gymnázium Chotěboř, Jiráskova 637, 583 01 Chotěboř

PRIMA JEDNOROŽCI

Nela Krejčíková, David Joksch, Martin Pavlas, Andrea Lansmanová, Andrea Lesáková, Radek Valehrach

194,5

11

ZŠ a MŠ Praha 4, Ohradní 49; Ohradní 1366/49, 140 00 Praha 4 - Michle

Čápata

Tim Haffner, Juraj Polák, Petr Suchánek, Klára Kačírková, Polina Pianková, Natálie Weberová

191,5

12

Gymnázium Roudnice nad Labem, Havlíčkova 175, přísp. org.

Mloci

Eliška Rottová, Eliška Čechová, Rozálie Rychetská, Hana Fnoučková, Markéta Tremlová, Tereza Hodanová

13

Masarykova základní škola Morašice

Sluníčka

Zuzana Famfulíková, Lucie Kábrtová, Matěj Štěpán, Vítězslav Jareš, Ondřej Halouska, Pavlína Urválková

202,5
202

184
134,5

KATEGORIE STARŠÍCH
Pořadí

Vysílající subjekt

Název družstva

Soutěžící

Celkový počet bodů

1

Gymnázium České Budějovice, Jírovcova 8, České Budějovice

Kaštani

Kateřina Kozáková, Zuzana Dostálová, Monika Králová, Julie Vrtková, Lota Mihulková, Žaneta
Znachorová

248

2

Dům dětí a mládeže Olomouc, tř. 17. listopadu 47, 77174

Lid medvědího potoka

Ema Krumniklová, Tomáš Seidl, Julie Růžičková, Klára Spáčilová, Martin Losse, Aneta Sikorová

222

3

"Základní škola a mateřská škola Nehvizdy, Pražská 14
250 81 Nehvizdy"

Děti Anthraxu

Anna Vránová, Jitka Štumpová, David Košata, Jan Materna, Matěj Pokorný, Kristián Oliver Beneš

208,5

4

15/06 ZO ČSOP Šípek

Hirundo

Ludmila Šnejdová, Žofie Jedličková, Terezie Norková, Lukáš Hamáček, Josef Vít Volný, Kryštof Maxera

5

Badatelský kroužek při ZŠ Otokara Březiny, Jihlava, p.o.

Anthrax se vrací

Amelie Jarošová, Tomáš Zelený, Dominika Jonášová, Veronika Pejchalová, Karel Plavec, Tomáš Nekvinda

195,5

6

Gymnázium, Česká Lípa, Žitavská 2969, příspěvková organizace

Ekokřečci

Vojtěch Kašpar, Štěpán Kašpar, Anna Jonášová, Alena Hluštíková, Dagmar Suchá, Alena Dudková

184,5

7

Gymnázium Budějovická 680, Praha 4, 140 00 Michle

Gyboni

Anna Valešová, Filip Nečas, Adam Plešinger, Vladyslava Kovbasjuk, Alexandra Voců, Anna Bárková

181,5

8

ZŠ Břidličná

Baby Team - Ježci

Miroslav Loukota, Petr Oliš, Kateřina Bartozelová, Jan Repáň, David Marek, Michal Buráň

178,5

9

Masarykova základní škola Polička

Melounci

Anežka Vargová, Adéla Škorpíková, Eliška Sobolová, Michal Jilek, Tomáš Kocanda, Karolína Machová

177,5

10

Gymnázium Boskovice

Rebeláci

Vojtěch Hrabal, Jana Foltýnová, Jiří Ošlejšek, Jan Vašíček, Eliška Dvořáčková, Barbora Lišková

11

DDM Rokycany, Čechova 1155, 337 01 Rokycany

Brontosaurus

Ondřej Egner, Johana Kolářová, Salome Kovarski, František Babuljak, Karel Kovarski, Carmen Kovarski

12

"Gymnázium, Ústí nad Labem, Jateční 22, p.o.
Jateční 243/22, Klíše, 400 01 Ústí nad Labem"

Nastávající inteligence

Šimon Bláha, Petr Kohout, Jan Vondráček, Barbora Jirásková, Barbora Luzumová, Erik Muller

167

13

Základní škola Chumec nad Cidlinou, Kozelkova 123, 503 51 Chlumec nad Cidlinou

Apollosaturn

David Vrzáň, Tomáš Váňa, Ludmila Šandová, Matěj Strnad, Michaela Reková, Miroslav Kvasnička

165

14

ZŠ T.G.Masaryka Čejkovice, okres Hodonín, příspěvková organizace

Čejky

Barbora Janošková, Petra Zemánková, Natálie Košutová, Veronika Konečná, Tereza Špérová, Adam Prčík

208

172
171,5

139,5

ORGANIZACE NÁRODNÍHO KOLA
Na přípravě, organizaci a odborném zajištění národního kola se pod vedením ředitele národního
kola Luďka Hrnčíře podílelo 26 odborníků, 7 organizátorů a 5 novinářů z Korunního plátku
ODBORNÍCI
Daniel Opatrný – člen ZO ČSOP Jilm
Martina Kišelová – Kancelář ÚVR ČSOP
Karel Malý – Muzeum Vysočiny
Jakub Vácha – nadšený geolog na volné noze
Jana Waldhauserová – ZŠ Otokara Březiny v Jihlavě
Vavřinec Klener – mykolog
Marek Kasner – student PřF UK, Praha
Pavlína Šámalová – AOPK
Vojtěch Dolejšek – student PřF JČU
Jan Pražák – student PřF UK, Praha
Barbora Kadlecová – studentka Gymnázia Kladno
Petr Dolejš – Národní muzeum
Tereza Maxerová – studentka Gymnázia Jírovcova, České Budějovice
Jan Grundwald – student PřF UK, Praha
Kateřina Kubíková – PřF UK, Praha
Kateřina Ševčíková – PřF Univerzity Palackého, Olomouc
Libor Marčan – člen Českého rybářského svazu
Lukáš Pál – člen Českého rybářského svazu
Markéta Staňková – PřF UK, Praha
Radka Buková – FVL VFU Brno
Richard Kabelka – UP Olomouc
Miroslav Maštera – Mokřady z.s.
Hana Kišelová – nadšená ornitoložka
Barbora Kašparová – studentka Gymnázia Kladno
Kateřina Černá – studentka PřF UK, Praha
Klárka Pekařová – studentka LF MU Brno Jan Švaříček – geopark Vysočina

70

ORGANIZÁTOŘI
Luděk hrnčíř
Eliška Zemanová
Lenka Žaitliková
Kateřina Landová
Celie Korittová
Barbora Kašparová
Matouš Roldán
REDAKCE KORUNNÍHO PLÁTKU
Radka Opltová
Tomáš Holub
Anna Hurychová
Jiří Janoušek
Vojtěch Brož
Děkujeme všem zúčastněným za jejich ochotu a přínos, bez kterého bychom národní kolo Zlatého
listu neuspořádali.

Národní kolo 47. ročníku podpořil kraj Vysočina a Národní zemědělské muzeum
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Rozvíjíme společensky
odpovědnou politiku
ochrany přírody s ohledem
na současné
a budoucí generace.
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.

Pojďte s námi do přírody!
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www.blizprirode.cz

