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KRAJSKÉ KOLO EKOLOGICKÉ OLYMPIÁDY POPRVÉ I NA UJEP 

 
Ústecká fakulta životního prostředí a DDM hostily letošní krajské kolo Ekologické 
olympiády, které proběhlo ve dnech 22.–24. 10. 2021. Přes 60 studentů středních škol 
a gymnázií, včetně jejich pedagogického doprovodu, si během soutěžení užilo pestrý 
a nabitý program jak v univerzitním kampusu, tak v sídle DDM. 
 
Pro zahájení Ekologické olympiády využila univerzita venkovní amfiteátr Kampusu UJEP, 
který se zaplnil mladými ochránci přírody. Ti, mimochodem, během olympiády prozkoumali 
podrobně všechna zelená zákoutí kampusu při plnění doprovodných průzkumných úkolů.  
 
Účastníci olympiády změřili své „ekologické“ síly zejména prostřednictvím vědomostních 
testů. „Poznávací test z exemplářů živočichů, rostlin a nerostů připravili naši kolegové  
z katedry životního prostředí,“ uvádí proděkan pro vnější vztahy FŽP UJEP Mgr. Miloslav 
Kolenatý. Ten také pro účastníky olympiády na UJEP přednášel na téma Antropocén  
a velké zrychlení.  
 
Pro soutěžící byly připraveny také dva praktické úkoly. První spočíval  
v provedení sociologického průzkumu o ekologii v Ústí nad Labem. Průzkum ukázal na 
velkou nespokojenost obyvatel města s udržováním pořádku na veřejnosti, naopak kladně 
byla hodnocena MHD i možnost kulturního vyžití (zejména Činoherní studio města Ústí nad 
Labem). 
 
Ve druhém praktickém úkolu (navrženém dalším pracovištěm FŽP UJEP, katedrou 
geoinformatiky) účastníci olympiády týmově navrhovali revitalizaci Kampusu UJEP. Poprvé 
v historii krajského kola Ekologické olympiády v Ústeckém kraji k tomu aktivně využívali 
softwarové aplikace ArcGIS, které zajistili opět univerzitní geoinformatici. 
 
„Z návrhů revitalizace kampusu vzešly od týmů zajímavé podněty. Například doporučily 
umístění ptačích budek, které by bylo možné vyrobit v rámci činnosti DDM, osazení stromů 
štítky s jejich rodovým a druhovým jménem či umístění sochy Jana Evangelisty Purkyně,“ 
popisuje proděkan Kolenatý. 
  
Pro zvýšení návštěvnosti kampusu ze strany veřejnosti bylo účastníky Ekologické 
olympiády navrženo vytvoření geologické stezky, ohniště (resp. venkovního grilu) či letního 
kina v prostoru amfiteátru. 
 
Porota, jejímiž členy byli také tři zástupci FŽP UJEP, hodnotila výsledky týmů  
v jednotlivých úkolech a disciplínách. Rozhodování o vítězi přitom nebylo lehké. Celkovým 
vítězem Ekologické olympiády se stal tým z Gymnázia Kadaň, který získal i zvláštní cenu 
FŽP UJEP za graficky zdařilý a nápaditý návrh revitalizace kampusu. 
   
Účastníci krajského kola ekologické soutěže byli také seznámeni s nabízenými studijními 
programy FŽP UJEP a jejím zaměřením, a prohlédli si také laboratoře Centra 
přírodovědných a technických oborů UJEP. 
 
„Organizační tým FŽP i DDM zhodnotil průběh olympiády jako velmi zdařilý, rýsují se tak 
možnosti další spolupráce,“ uzavírá Mgr. Kolenatý.  
 
Odkaz na fotografie k volnému užití: Ekologická olympiáda na UJEP; archiv UJEP 
 
https://filesender.cesnet.cz/?s=download&token=913c88cb-2601-424a-9439-
4f747a2c45b2 
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