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Přehled z ekologie a příbuzných věd 

 

1. Jako saproxylický druh označujeme: 

a) Druh organismu, který je v některé části svého vývoje závislý na mrtvém (odumřelém) a tlejícím dřevě 
v různém stupni rozkladu. 

b) Druh dřeviny, která ve svých fázích odumírání a rozkladu poskytuje potravu pro dřevokazné organismy. 

c) Druh dřeviny, která obsahuje dutiny, tedy poskytuje úkryt či místo pro rozmnožení dutinovým ptákům, 
netopýrům a dalším drobným savcům, jako je například plch nebo veverka. 

d) Druh houby, která je svým vývojem vázaná na odumírající kořenový systém dřevin. 

 

2. Dendrotelma je: 

a)  Degenerativní výrůstek na dřevě vzniklý dlouhodobým okusem dřeviny zvěří. 

b)  Název mezinárodní společnosti pro podporu zachování genetické příslušnosti dřevin v krajině, která 
působí od roku 1980. 

c)  Centrální místo v buňce lýkového pletiva, odkud vyrůstají mikrofilamenta podporující pevnost a pružnost 
pletivových buněk. 

d)  Z různých důvodů vzniklá dutina v úžlabí větví, v kmeni stromu nebo v pařezu, ve které se zadržuje 
 voda. 

 

3. Riziko větrné eroze je na poli snížené: 

a) Po sklizni jednoletých plodin. 

b) Pokud má půda nižší obsah organické hmoty. 

c) Pokud má pole větší rozlohu a snadněji se zde tudíž manipuluje se zemědělskou technikou. 

d) Ve vlhčích oblastech. 

 

4. Vyberte NESPRÁVNÉ tvrzení: 

a) Rostliny potřebují fosfor k syntéze nukleových kyselin. 

b) Některé druhy rostlin dokáží získávat fosfor štěpením vzdušného fosforu. 

c) Fosfor limituje produkci v některých suchozemských ekosystémech. 

d) Příjem fosforu rostlinám usnadňuje mykorhiza. 

 

5. Vyberte sestupně seřazenou řadu druhů dřevin podle významu pro tuzemské druhy živočichů 
(pozn.: na první pozici tedy bude nejvýznamnější z řady, na posledním nejméně významný):  

a) dub zimní – hloh obecný  – líska obecná  

b) jasan ztepilý – trnovník akát – jírovec maďal  

c) bříza bělokorá – smrk ztepilý – javor mléč  

d) vrba jíva – pajasan žláznatý – borovice černá  
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6. Pěnišník (Rhododendron) je rod: 

a) Dřevin nepůvodních na území Evropy. 

b) Vřeckovýtrusých hub rostoucích na mrtvém dřevě. 

c) Dřevin, jehož některé druhy jsou jedovaté pro herbivory.  

d) Dřevin, které preferují zásadité půdy. 

 

7. Jetel luční tvoří symbiózu s: 

a) Hlízkovými bakteriemi žijícími uvnitř kořenových buněk jetele. 

b) Aktinomycety rodu Frankia tvořících hlízky na kořenech jetele. 

c) Některými druhy trav, které koření hlouběji než jetel a pomáhají tak jeteli získávat vodu z hlubších vrstev 
půdy. 

d) S některými druhy sinic. 

 

8. Ekosystém definujeme jako: 

a) Soubor všech jedinců všech druhů vyskytujících se společně na určitém souvislém území. 

b) Soubor všech jedinců několika druhů, kteří se společně vyskytují na nějakém vymezeném území. 

c) Globální společenstvo celé země, zahrnující ty části atmosféry, litosféry a hydrosféry, které nejsou 
kolonizovány živými tvory. 

d) Soubor všech jedinců všech druhů (společenstvo) v kombinaci se současně působícím souborem 
 abiotických faktorů (podmínek a zdrojů). 

 

9. Kompetice je synonymem pro slovo: 

a) symbióza 

b) konkurence 

c) spolupráce 

d) podřízenost 
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Člověk, životní prostředí ČR a hl. m. Prahy a jeho ochrana 
 

10. Kolik je v Praze v současnosti přibližný počet evidovaných památných stromů? 

a) cca 130 - 150 

b) cca 190 - 210 

c) cca 300 - 320 

d) cca 570 - 590 

 

11. Při které rezortní organizaci je uložen ústřední seznamu ochrany přírody, ve kterém jsou evidovány 
památné stromy: 

a) Agentura ochrany přírody a krajiny ČR 

b) Botanický ústav Akademie věd ČR 

c) Ministerstvo životního prostředí ČR 

d) Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví 

 

12. Která zákonem stanovená kategorie lesů dominuje na území hl. m. Prahy? 

a) Lesy hospodářské 

b) Lesy městské 

c) Lesy ochranné 

d) Lesy zvláštního určení 

 

13. Které tvrzení univerzálně platí o pražských sadech v majetku hl. m. Prahy: 

a) Můžete si v nich natrhat ovoce pro vlastní potřebu, a to bez souhlasu orgánu ochrany přírody a krajiny. 

b) Můžete si v nich natrhat ovoce pro vlastní potřebu, výhradně ale se souhlasem orgánu ochrany přírody 
a krajiny. 

c) Vzhledem k tomu, že se často jedná o významné krajinné prvky, tak je v nich sběr ovoce povolen pouze 
v měsíci září. 

d) Vzhledem k tomu, že se často jedná o významné krajinné prvky, tak je v nich sběr ovoce zakázán. 

 

14. Největším pražským parkem podle rozlohy je:  

a) Komplex zahrad vrchu Petřína 

b) Obora Hvězda 

c) Park na Vítkově 

d) Letenské sady 
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15. V roce 2016 byl vysazen na území Prahy nový les s poněkud zvláštním názvem, je to „Les …“: 

a) Karkulka 

b) Musilka 

c) Panenka 

d) Robotka 

 

16. Významným krajinným prvkem (dle zákona o ochraně přírody a krajiny) automaticky tzv. „ze zákona“ 
vyhlášeným NENÍ:  

a) údolní niva 

b) vodní tok 

c) památný strom 

d) les 

 

17. Vyberte NESPRÁVNÉ tvrzení: 

a) „Pražská pastvina“ je pozemkový spolek nabízející možnost komunitní pastvy ovcí a koz. 

b) Mezi významnými stromy Prahy převládají lípy. 

c) První památné stromy byly na území Prahy vyhlášeny po druhé světové válce. 

d) Zámecký park Průhonice je národní kulturní památkou zapsanou na seznamu světového dědictví UNESCO. 

 

18. Od které události hovoříme o lípě, jako o českém národním stromu? 

a) Konání Všeslovanského sjezdu v Praze – lípa zde byla oficiálně zástupci národů schválena (1848) 

b) Uzákonění prezidentské standardy (s lipovými ratolestmi) jakožto státního symbolu (1920) 

c) Okupace území Sudet nacisty – lípa nahradila původně středoevropský dub (1938) 

d) Okupace Československa vojsky Varšavské smlouvy – lípa nahradila původně všeslovanskou (tedy i 
ruskou) břízu (1968) 
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Dendrologie, dřeviny rostoucí mimo les a veřejná zeleň 
 

19. Vyberte NESPRÁVNÉ tvrzení: 

a) Větrolamy mohou snížit riziko větrné eroze. 

b) Větrolamy mohou snížit náklady na vytápění (při vysázení kolem domů). 

c) Větrolamy zvyšují riziko sněhových závějí. 

d) Větrolamy tvořené jedinou řadou stromů bez keřového patra mohou vést ke vzniku tryskového efektu v 
kmenovém prostoru aleje. 

 

20. Ve které trojici dřevin (keřů) je uveden alespoň jeden druh, který NEPRODUKUJE (pro člověka) jedlé 
plody: 

a) bez černý, hloh jednoblizný, trnka obecná 

b) dřín obecný, hlošina úzkolistá, ptačí zob obecný 

c) temnoplodec černoplodý, hloh obecný, dřišťál obecný 

d) rakytník obecný, mišpule obecná, růže svraskalá 

 

21. Který z uvedených keřů je nepůvodní dřevinou na území Česka: 

a) šeřík obecný 

b)  myrobalán třešňový 

c)  klokoč zpeřený 

d) hloh jednosemenný 

 

22. Rozvoj kořenového systému dřevin nejlépe podpoříme: 

a) Pravidelným hnojením, kterým podpoříme celkový růst dřeviny. 

b) Pokud při výsadbě substrát v okolí kořenů nijak nezhutňujeme, aby kořeny mohly snadno pronikat dále 
mimo výsadbovou jámu. 

c) Zajištěním dostatečné plochy a hloubky kořenového prostoru propustného pro vodu a vzduch. 

d) Pravidelnou vodní zálivkou, zejména v prvních 5 letech po výsadbě. 

 

23. Ve kterém českém pohoří rostl do roku 1970 přes 400 let starý, téměř 60 m vysoký smrk, zvaný „Král 
smrků“? 

a)  Jizerské hory 

b)  Krkonoše 

c)  Lužické hory 

d) Šumava 
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24. V jaké výšce se měří obvod kmene stromu, pro posouzení zda je třeba ke skácení takového jedince 
potřeba rozhodnutí příslušných úřadů? 

a) 0,90 m nad zemí (výška 3 stop) 

b) 1,00 m nad zemí (výška 1 metru) 

c) 1,20 m nad zemí (výška 4 stop) 

d) 1,30 m nad zemí (tzv. prsní výška) 

 

25. Od jakého obvodu kmene (měřeno v příslušné výšce nad zemí) hovoříme o tzv. „nadměrečných 
stromech“, pro které je třeba (s výjimkou ovocných dřevin) ke skácení potřeba rozhodnutí příslušných 
úřadů? 

a) 60 cm 

b) 70 cm 

c) 80 cm 

d) 90 cm 

 

26. Pojmem „sazenice“ se u rostlin (dřevin) rozumí: 

a) Rostlina vyrostlá ze semene, u které v průběhu pěstování nebyl upravován kořenový systém. 

b) Rostlina vypěstovaná ze semenáčků nebo vegetativním množením, u které byl kořenový systém 
 upravován (přepichováním, školkováním, podřezáváním kořenů, přesazováním do obalů). Nadzemní 
 část do výšky 70 cm. 

c) Rostlina vypěstovaná zpravidla dvojnásobnou úpravou kořenového systému (školkování, podřezávání, 
přesazování do obalů nebo jejich kombinace). Výška nadzemní části od 51 cm do 120 cm. 

d) Rostlina vypěstovaná minimálně dvojnásobným školkováním, podřezáváním kořenů nebo přesazováním 
do obalu, popřípadě kombinací těchto operací, s nadzemní částí o výšce od 121 cm do 250 cm a s 
tvarovanou korunou. 

 

27. Největším nebezpečím při výsadbě je oschnutí, mechanické poškození nebo deformace kořenů. Proto je 
nutno dodržovat následující pravidla. Odhalte jedno CHYBNĚ formulované pravidlo. 

a) Kořenové systémy sazenic nemusí být během roznášení po ploše a vlastní výsadby chráněny před 
 vysycháním (ve vhodných nádobách, případně s vlhkou látkou, molitanem nebo jiným médiem). 

b) Při vlastní výsadbě musí být věnována náležitá péče ochraně kořenů před mechanickým poškozením. 

c) Při vlastní výsadbě musí být věnována náležitá péče ochraně kořenů před odřením, přetrháním silných 
kořenů.  

d) Výsadba musí být prováděna do jamek nebo štěrbin dostatečné velikosti a takovým způsobem, aby 
nedocházelo k deformacím kořenů. 

 

28. Latinský výraz pro slovo „strom“: 

a) arrbor 

b) arbor  

c) arabor   

d) arabbor 
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29.  Proč je vhodné, aby v ovocných sadech zůstávaly staré usychající a suché stromy? Označte 
NEPRAVDIVÉ tvrzení. 

a) Symbolizují původní spon ovocných dřevin. 

b) Nejsou atraktivním prostředím pro houby. 

c) Jsou atraktivním a velmi vzácným prostředím pro bezobratlé. 

d) jsou atraktivním a velmi vzácným prostředím pro ptáky. 

 

30.  Vyberte správné seřazení rostlin podle hloubky, do které sahají jejich kořeny (od mělce po hluboce 
kořenící): 

a) smrk – řepka – jedle – bříza  

b) řepka – smrk – bříza – jedle  

c) řepka – jedle – smrk – bříza  

d) smrk – řepka – bříza - jedle 

 

31. Stromem roku 2017 byl v tradiční anketě Nadace Partnerství letos zvolen: 

a) habr obecný z Prahy 

b) lípa velkolistá z Lipky 

c) ořešák černý z Kvasic 

d) topol osika z Jaroměře 

 

32. Vyberte pravdivé tvrzení o památných stromech: 

a) Památné stromy jsou vyhlašovány Ministerstvem životního prostředí na návrh vlastníka pozemku, 
na kterém se strom nachází. 

b) Památné stromy jsou po svém vyhlášení pravidelně ošetřovány pracovníky příslušného orgánu ochrany 
přírody. 

c) Vyhlášení za „památný strom“ vždy předchází čekací lhůta 10-ti let ve formě „stromu významného“. 

d) Návrh na vyhlášení památného stromu může příslušnému orgánu ochrany přírody navrhnout kterýkoliv 
občan ČR.  

 

33. Veřejná zeleň je trvale přístupná veřejnosti a NEZAHRNUJE v sobě: 

a) městské parky, parčíky a parková náměstí a pásy 

b) zeleň pietních území 

c) zeleň botanických a zoologických zahrad 

d)  doprovodnou zeleň vodotečí a technických děl 
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34. Které z uvedených jmen osobností (všechny měly co dočinění s přírodou nebo přírodními vědami ve své 
profesi) patří významnému pražskému, českému i císařskému zahradnímu architektovi naší historie: 

a) František Thomayer 

b) Karel Toman 

c) Antonín Slavíček 

d) Jan Evangelista Purkyně 

 

35.  Širokospektrální systémový herbicid, který má vysoké účinky při likvidaci plevelů se jmenuje:  

a) Monsanto 

b) glyfosát 

c) fosforycin 

d) RoundDown 

 

36. Mezi ekologické funkce zeleně NEPATŘÍ funkce:  

a) klimatická 

b) hydrická 

c) estetická 

d) edafická 

 

37. Jaké plodonosné keře byste si vysadili na zahradu pro nejlepší posílení potravní nabídky volně žijícím 
ptákům? 

 

a) jeřáb ptačí, jalovec obecný, bez černý 

b) bobkovišeň lékařská, zimolez obecný, dřín obecný 

c) škumpa orobincová, svída krvavá, hlohyně šarlatová 

d) svída bílá, zlatice prostřední, růže šípková 

 

38. Jaký z následujících keřů NENÍ u nás původním druhem? 

 

a) řešetlák počistivý 

b) bobkovišeň lékařská 

c) dřín obecný 

d) svída krvavá 
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39. Pokud se chcete ubránit nepřátelům, vysázíte kolem svého sídla dokola nejlépe hustý lem: 

 

a) hlohu a trnky 

b) rododendronu a zlatice 

c) ostružiníku a hlohyně  

d) svídy a brslenu 

 

40. Do kmene stromu vysokého 5 m byl ve výšce 1 m od země zatlučen hřebík. O 15 let později dosáhl 
strom výšky 20 m. Hřebík se v té době nalézal ve výšce: 

a) 1 m 

b) 5 m 

c) 10 m 

d) 16 m 

 

 

 


