
Závěrečná zpráva z krajského kola Ekologické olympiády 

Letošní kolo provázelo celorepublikové téma: Druhová ochrana. 

Přípravy kola byly zahájeny již v srpnu pozváním pražských středních odborných škol a gymnázií a oslovením
odborníků, kteří se stali součástí organizačního týmu. Společně jsme vytipovali vhodnou lokalitu pro letošní
terénní praktický úkol. Na jeho sestavení jsme spolupracovali s Agenturou ochrany přírody a krajiny. Úkol se
letos  odehrával  v Praze  Troji  a  zabýval  se  reálným problémem ochrany bobra  evropského v  lokalitě,  kde
zároveň žije také nutrie říční a kormorán velký. Zároveň se jedná o lokalitu Pražany vyhledávanou k  rekreaci a
proto v rámci úkolu studenti navrhovali také informační tabuli, která by kolemjdoucí seznámila s  ochrannou i
invazivností zmíněných druhů.  Písemnou část  terénního praktického úkolu studenti odevzdávali  první  den
soutěže. Obhajobu tohoto úkolu studenti absolvovali druhý den soutěže. Krom úkolu týmy měřili své znalosti
v testu, který se skládal ze 40 otázek a byl rozdělen na tři oblasti: přehled z ekologie a příbuzných věd, člověk a
ochrana životního prostředí a přírody v ČR a hl. m. Praze a největší část (20 otázek) se tematicky věnovalo
druhové ochraně. Neméně důležitou součástí soutěže bylo také poznávání přírodnin. I tato tzv. poznávačka
byla  rozdělena  do  tří  okruhů:  botanika,  chráněné  lokality  na  území  Prahy  a  zoologie,  která  obsahovala
exempláře škeblí a hmyzu, zvuky obojživelníků a ptáků, peří ptáků a stopy savců. I za tuto část mohli soutěžící
týmy získat 40 bodů. 

Do soutěže se přihlásilo 12 tříčlenných týmů z 8 subjektů. První místo obsadil tým Sdružení Arachne z.s., ve
složení Kateřina Fialová, Tereza Šustrová a Josef Nováček. Tento tým bude Prahu reprezentovat na národním
kole, které letos proběhne 8. – 10. 6. 2023 v Plzeňském kraji. Národní kolo bude realizovat ZO ČSOP Spálené
Poříčí. 

Na  přípravě  krajského  kola  ekologické  olympiády  pro  kraj  Praha  se  podíleli  tito  odborníci:  Bc.  Kateřina
Landová, která byla zároveň fotografkou celé soutěže, dále Mgr. Martina Kišelová, Mgr. Lucie Buchbauerová,
Ing. Milan Maršálek, Ing. Jan Moravec, RNDr. Tomáš Görner, PhD., Mgr. Jaromír Kosejk, Marta Melzmufová,
Bc. Zuzana Göroová, Jana Halama, Bc. Vojtěch Koštíř a Ing. Lenka Žaitliková. IT podporu nám zajišťoval Jiří
Nováček a o grafiku diplomů a dalších materiálů se postarala Kateřina Blechová. 

Po skončení  soutěže jsme se s  ostatními  organizátory ještě jednou sešli,  abychom zhodnotili  průběh celé
soutěže a poznamenali  si  nápady na příští rok. Ohlasy od soutěžících byly veskrze pozitivní.  Jeden letošní
maturant se dokonce nabídl, že nám příští rok rád pomůže s organizací pražského kola. Několik pedagogů nám
sdělilo (buď osobně nebo mailem po skončení), že už se těší na příští ročník. 

Zprávu připravila: Ing. Lenka Žaitliková 
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