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Všeobecný přehled z ekologie, ochrany životního prostředí a příbuzných věd 

 

1. Epifyty: 

a) jsou organismy, které vznikly a jsou rozšířeny jen v určitém omezeném území a nikde jinde se nevyskytují 

b) jsou organismy rostoucí na žijících rostlinách, ale vyživující se samostatně (neparazitují na nich) 

c) jsou organismy, které k svému životu využívá rozkládajících se částí jiného organismu nebo jeho výměšků, 
aniž mu způsobují poškození 

d) jsou organismy, které část nebo celý život žijí v těle rostlin 

 

2. Ekoton je charakteristický: 

a) nižší druhovou diverzitou 

b) vyšší druhovou diverzitou 

c) vyšším výskytem endemitů 

d) velkou plošnou rozlohou 

 

3. Ekologii jako vědní obor poprvé definoval v roce 1866: 

a) Ernst Haeckel 

b) Michael Begon 

c) Charles Darwin 

d) Andrew Thompson 

 

4. Mezi typické druhy rostlin reprezentující jarní aspekt patří 

a) prvosenka jarní, třtina chloupkatá a hrachor lecha 

b) jaterník podléška, plicník lékařský a sasanka pryskyřníkovitá 

c) mokrýš střídavolistý, prvosenka vyšší a kandík psí zub 

d) bršlice kozí noha, sasanka hajní a kopytník evropský 

 

5. Hlubinná ekologie je: 

a) obor ekologie zabývající se studiem výchozích podmínek pro rekultivaci důlních děl 

b) jedním z filozoficko-ekologických směrů environmentalismu – myšlenkového proudu, jehož ústředním 
tématem je vztah lidstva k přírodnímu, resp. životnímu prostředí 

c) obor studující vztahy mezi hlubinnými geologickými poměry rozsáhlejších přírodních lokalit a jejich vlivem 
na povrchové složení fauny 

d) obor aplikující poznatky ekologických procesů z hlubin oceánů na vztahy v ostatních částech biosféry 
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6. Termín označující povrchovou podobnost mezi dvěma blíže nepříbuznými živočišnými druhy: 

a) mimeze  

b) kompetice 

c) reliktace 

d) hematovor 

 

7. Fotoperiodismus je: 

a) přizpůsobení se organismu délce světelné části dne 

b) přečkávání určitých životních cyklů v klidu 

c) tolerance živočichů k extrémním světelným podmínkám 

d) přizpůsobení se organismů k životu v noci 

 

8. Nebeské rybníky jsou: 

a) rybníky ve vysokých horských polohách 

b) vodní nádrže, vzniklé bez přičinění člověka (činností sesuvů atd.) 

c) rybníky o rozloze nad 10 ha 

d) rybníky bez přítoku 

 

9. Výjimku ze zákazů v CHKO může povolit: 

a) Vláda 

b) Ministerstvo životního prostředí 

c) Agentura ochrany přírody a krajiny nebo Správa CHKO 

d) Příslušný krajský úřad, resp. jeho odbor životního prostředí 

 

10. Evropskou soustavu Natura 2000 tvoří: 

a) všechna chráněná území v ČR a dalších státech Evropské Unie 

b) Ptačí oblasti a Evropsky významné lokality 

c) oblasti vyhlášené pod programem UNESCO za Biosférické rezervace 

d) pouze národní parky splňující příslušnou směrnici EU 

 

11. Bernská úmluva se týká: 

a) ochrany evropské fauny a flóry a přírodních stanovišť 

b) mezistátní ochrany hraničních toků a jezer 

c) ochrany rašelinišť 

d) ochrany stěhovavých druhů živočichů 
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12. Strážce přírody, pracující např. při správě NP nebo CHKO:  

a) má ze zákona pravomoci: zjišťovat totožnost osob, které porušují předpisy na ochranu přírody, ukládat 
a vybírat blokové pokuty za přestupky na úseku ochrany přírody, vstupovat na cizí pozemky 

b) může ukládat a vybírat blokové pokuty za přestupky na úseku ochrany přírody, ale nesmí zjišťovat totožnost 
osob, ani vstupovat na cizí pozemky 

c) Neexistuje. Stráž přírody fungovala pouze za komunismu, po revoluci byla tato funkce zrušena, nahradila ji 
policie 

d) Je pouze čestnou funkcí pro zasloužilé ochránce přírody. Ti na základě tohoto ocenění mohou nosit i mimo 
služební poměr zelenou uniformu s odznakem stráže a vstupovat do zvláště chráněných území, kam má 
veřejnost přístup zapovězen 

 

13. Územní systém ekologické stability krajiny (ÚSES) je definovaný zákonem, a je to:  

a) vyvážený systém přirozených přírodních ekosystémů a člověkem znehodnocených ploch, který je pro každé 
území definován indexem vyjadřujícím ještě možný vzájemný poměr těchto ploch. Ten při územním 
plánování nelze překročit, protože by došlo k nevratné ekologické katastrofě 

b) je to nový termín používaný pro zastaralé označení „významný krajinný prvek“ 

c) vzájemně propojený soubor přirozených i pozměněných, avšak přírodě blízkých ekosystémů, které udržují 
přírodní rovnováhu 

d) má zásadní roli při přirozené obnově člověkem zasažených ploch 

 

14. Mezi prvky ÚSES nepatří 

a) lokální biokoridor 

b) interakční prvek 

c) národní biocentrum 

d) regionální biocentrum 

 

Člověk a životní prostředí, prostředí měst a hl. m. Prahy 

 

15. Emisní povolenky (vyberte pravdivé tvrzení): 

a) jsou osvědčení o měření emisí, které potřebuje každý automobil registrovaný v ČR. Jedná se o osvědčení, 
které na základě měření vydávají stanice technické kontroly. 

b) vytvořily je členské státy G8 (tj. sdružení osmi takzvaně nejvyspělejších států světa) s cílem ovlivnit a omezit 
produkci skleníkových plynů v rozvojových zemích, kde je jejich produkce nejvyšší a často nekontrolovaná. 
Rozvojové země je mohou vyměňovat za různé druhy pomoci 

c) vytvořila je Evropská unie, aby mohla splnit svůj závazek snížení emisí skleníkových plynů. Lze s nimi 
obchodovat v rámci EU 

d) jsou dlouho diskutovaným nástrojem pro postupnou obnovu ozonové vrstvy, jenž by měl vstoupit 
v platnost v roce 2016 na summitu v Tokiu, pokud se k němu do té doby zaváží také USA a Japonsko 
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16. Průkaz energetické náročnosti mají povinnost mít v ČR od začátku roku 2013: 

a) všechny velkokapacitní dopravní prostředky (tramvaje, autobusy, letadla) 

b) všechny velkokapacitní energetické stavby (elektrárny, spalovny apod.) s výjimkou solárních elektráren 
s plochou panelů pod 600m2 

c) nové budovy s plochou nad 50m2 (krom výjimek: stavby pro rekreační, náboženské účely apod.), tedy např. 
i běžné rodinné domy 

d) mobilní telefony a ostatní přístroje vytvářející svým vyzařováním tzv. elektronický smog, a to z důvodu 
ochrany zdraví občanů 

 

17. Světelné znečištění:   

a) je pojem, který označuje obvykle souhrnné označení všech negativních jevů, které s sebou přináší umělé 
osvětlení 

b) vytvářejí mikroorganismy tropických a subtropických moří v blízkosti pobřeží za určitých teplotních 
podmínek 

c) je způsobeno vhodně navrženým, správně nainstalovaným osvětlením veřejných prostor  

d) v mnoha směrech škodí, ale způsobuje paradoxně lepší viditelnost pro noční astronomická pozorování 
a lepší orientaci ptáků a nočních lovců 

 

18. Zvláště chráněná území jsou území s přísnějším režim ochrany, vztažený na konkrétní území s přesným 
plošným vymezením (např. přírodní památky, národní přírodní památky, přírodní rezervace,…). V Praze 
je takových území v současnosti přibližně: 

a) 90 a zabírají asi 4,5 % z celkové rozlohy města 

b) 5 a zabírají asi 1 % z celkové rozlohy města 

c) 230 a zabírají asi 4,5 % z celkové rozlohy města 

d) 170 a zabírají asi 15 % z celkové rozlohy města 

 

19. Chráněné území, které nese název Letiště Letňany: 

a) je národní přírodní rezervací a bylo vyhlášeno za účelem ochrany zvláště chráněných druhů rostlin hvozdík 
pyšný (Dianthus superbus) a kosatec bezlistý (Iris aphylla) 

b) je národní přírodní památkou a bylo vyhlášeno za účelem ochrany kriticky ohroženého druhu sysla 
obecného (Spermophilus citellus) 

c) je přírodní rezervací abylo chráněno již od roku 1895 jako soukromá rezervace s bohatým výskytem bledule 
jarní (Leucojum vernum) 

d) je přírodní památkou pro geologické složení podloží přistávací dráhy 

 

20. Kácení dřevin povoluje: 

a) obecní úřad  

b) krajský úřad 

c) Česká inspekce životního prostředí obecní 

d) Agentura ochrany přírody a krajin 

 



TEST- Ekologická olympiáda 2013/2014 - Pražské krajské kolo ŘEŠENÍ 
 

  5  

 

21. Evropský týden mobility je  

a) Mezinárodní veletrh nabízející každoročně novinky v oblasti ekologicky šetrné dopravy (elektromobily, 
hybridní automobily, moderní hromadné dopravní prostředky ad.). Koná se každý rok v jiném státě EU. 

b) Kampaň s cílem omezit narůstající a v mnoha městech Evropy již neúnosný stav dopravy prosazením nových 
komunikačních technologií (mobilní telefony, internet ad.), tak aby lidé nemuseli tolik cestovat po městě. 

c) Kampaň s cílem upozornit na problémy se stále narůstající automobilovou dopravou, a nabídnout možnosti 
a výhody alternativních druhů dopravy. 

d) Týden, ve které je testován nový, efektivnější způsob organizace dopravy mezi jednotlivými státy EU, který 
by po zavedení měl mít kladný vliv na životní prostředí. 

 

22. Památky UNESCO se nenachází v tomto městě České republiky: 

a) Olomouc 

b) Opava 

c) Kroměříž 

d) Kutná Hora 

 

23. Proces označovaný zkratkou EIA a jehož výsledkem je vydání stanoviska k danému záměru, je:  

a) procesem posuzování ekologické hodnoty území, při kterém se mohou během připomínkového řízení 
vyjadřovat vlastníci a nájemci dotčených pozemků a právnické osoby (firmy, občanské sdružení,…) ke 
kategorizaci a účelu využití posuzovaných lokalit 

b) procesem posuzování ekologické hodnoty území, při kterém se mohou během připomínkového řízení 
vyjadřovat orgány státní správy nebo územní samosprávy ke kategorizaci a účelu využití posuzovaných 
lokalit 

c) procesem posuzování vlivů na životní prostředí, při kterém se posuzují vlivy staveb a zařízení na veřejné 
zdraví a na životní prostředí, ve kterém se může ve stanovené lhůtě k záměru stavby vyjádřit pouze Česká 
inspekce životního prostředí nebo Ministerstvo životního prostředí 

d) procesem posuzování vlivů na životní prostředí, při kterém se posuzují vlivy staveb a zařízení na veřejné 
zdraví a na životní prostředí, ve kterém se může ve stanovené lhůtě k záměru stavby vyjádřit dotčené 
orgány státní správy a samosprávy a včetně veřejnosti 

 

24. Pojem imise označuje: 

a) stejný význam jako slovo demise 

b) koncentraci smogu 

c) znečišťující látky v místě uvolnění 

d) znečišťující látky v místě působení 

 

25. Hlavními problémy životního prostředí, které jsou spojovány s procesem suburbanizace, jsou: 

a) Zábor půdy, zvyšování dopravního zatížení, vznik shluku zástavby (tzv. „Urban sprawl“) 

b) Vylidňování centra města, snižování vzdělanostní struktury v suburbanizovaném území. 

c) Nedostatek veřejných prostor v suburbiích, změny ve vodním režimu krajiny 

d) Fyzické a sociální bariéry mezi starousedlíky a novousedlíky, nedodržování územních plánů 
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Tematika obnovy a rekultivací 

 

26. S pojmem sukcese je v nejbližším vztahu pojem: 

a) klimax, protože jde o stádium sukcese 

b) klimatex, protože má na podobu sukcese zásadní vliv 

c) klimaktérium, v případě že není příznivé  

d) klimán, protože se se sukcesí navzájem přímo ovlivňují 

 

27. Revitalizace je: 

a) obnova přírodních i kulturních vlastností území, vč. např. mokřadů, sukcesních ploch, ale i sídel a celé 
krajinné infrastruktury 

b) obnova výhradně přírodních vlastností území, včetně sídel a celé krajinné infrastruktury 

c) neobnovování přírodních i kulturních vlastností území 

d) obnova výhradně kulturních vlastností území, vč. mokřadů, sukcesních ploch, ale i sídel a celé krajinné 
infrastruktury 

 

28. Pojmem „renaturalizace“ rozumíme: 

a) posílení nepřírodního stavu 

b) obnovu nepřírodního stavu 

c) obnovu přírodního stavu 

d) jedná se o smyšlený pojem, který se v ochraně životního prostředí nepoužívá 

 

29.  Půda je: 

a) totožný pojem s pojmem zemina 

b) nepřírodní vrstva na zemském povrchu vznikající z povrchových zvětralin a organických zbytků 

c) přírodní vrstva na zemském povrchu vznikající z povrchových zvětralin a organických zbytků 

d) vždy neoživenou vrstvou zemské kůry 

 

30.  Jaký je vztah mezi pojmy „zemina“ a „půda“  

31. pojem zemina nijak s pojmem půda nesouvisí 

a) zemina je pojem podřazený pojmu půda 

b) zemina je pojem nadřazený pojmu půda 

c) zemina je totožný pojem s pojmem půda 

 

31. Výsypka (určete jedno nesprávné tvrzení): 

a) výsypka je tvořena nadložními zeminami z povrchové těžby 

b) výsypka je složena ze zemin vytěžených v procesu hlubinné těžby nerostů 

c) několik výsypek se nachází také na území České republiky 

d) výsypky vznikají při procesu báňské činnosti 
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32.  Mezi způsoby rekultivací po těžbě hnědého uhlí nepatří: 

a) zemědělská rekultivace 

b) lesnická rekultivace 

c) vodohospodářské rekultivace 

d) perkosmická rekultivace 

 

33. Ve kterém severočeském městě došlo v minulosti k unikátnímu přesunu celé budovy kostela z oblasti 
těžby hnědého uhlí? 

a) Ústí nad Labem 

b) Teplice 

c) Most 

d) Litvínov 

 

34. Severočeská hnědouhelná pánev: 

a) řadíme ji mezi příklady velkoplošné devastace území 

b) řadíme ji mezi příklady maloplošné devastace území 

c) neřadíme ji mezi příklady devastace území 

d) od roku 2005 již neexistuje 

 

35. Jedna z největších výsypek v ČR - „Velká podkrušnohorská výsypka“ - se nachází: 

a) na Mostecku 

b) na Sokolovsku 

c) na Kladensku 

d) na Ostravsku 

 

36. Nejčastější využívaný způsob rekultivace po těžbě je v České republice: 

a) zemědělská rekultivace 

b) lesnická rekultivace 

c) vodohospodářské rekultivace 

d) perkosmická rekultivace 

 

37. Při obnově a péči o druhově bohaté luční společensteva je zvláště důležité: 

a) zcela vyloučit činnost člověka na dané lokalitě 

b) hnojení v zimním období, aby se obnovila zásoba dusíku v půdě 

c) pravidelné kosení porostů s následným odstraněním biomasy 

d) vysadit v louce několik vrbových a olšových remízů k zábraně nadměrného vypařování 
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38. Pozemkové úpravy a jejich zákonem vymezené funkce neslouží: 

a) ke scelování pozemků 

b) k zajištění průchodnosti krajiny 

c) ke zvýšení ekologické stability krajiny 

d) k vyčlenění pozemků pro zástavbu 

 

39.  Exemplář dospělého stromu, zanechaný na pasece buď jako zdroj semen pro přirozenou obnovu, nebo 
z krajinářských a estetických důvodů se nazývá 

a) kvalitník 

b) výstavek 

c) solitérec 

d) izoltát 

 

40. Dobu trvání a podmínky péče o skládku po uzavření jejího provozu, rekultivaci a asanaci stanoví 
individuálně pro každou skládku nebo její část příslušný úřad. Lhůta nesmí být kratší než: 

a) 5 let 

b) 30 let 

c) 75 let 

d) 150 let 


