
DRUŽSTVO SLOŽENÍ DRUŽSTVA BODY MÍSTO  
HÖFKUKMĚCHHRO M.Höfnerová, A.Kukiová, R.Měchura, V.Hron 26 1. 
SACIFIČE Z.Cink, J.Čech, L.Fišerová, M.sajfridová 23 2. 
BRAMBORY P.Sunkovská, K.Dolejšová, A.Krejčová + maskot B.H. 23 2. 
SUCHÝ HOUSKY T.Vyleta, M.Žebrakovský, P.Přikryl, Z.Fiala 22 4. 
BLOOD ROSES T.Bekárková, E.Blahová, K.Brádlová, M.Šantorová 21 5. 
ŠMUDLINKY D.Skála, E.Brdová, N.Pokorná, K.Pudivítrová 20 6. 
ANAKONDY V.Kvíderová, M.Jungman, M.Müller, F.Mušuka 20 6. 
RYBY K.Pokorná, M.Polakovičová 18 8. 
CAPTANIN J.Beneš, D.Kapoun, S.Pfejfer 17 9. 
MATEMATIC-TEAM J.Čerňák, V.Kejla, Z.Novotný 17 9. 
TRDELNÍCI I.Horvátová, Š.Hudčeková, B.Komárková, K.Vanická 17 9. 
B.O.R.C.I. L.Fidler, D.Kinská 15 12. 
ŠMOULINKY M.Drábková, P.Fedáková, D.Tancošová 14 13. 
BARBIE-TEAM V.Dlask, J.Hazucha, J.Mutínský, Z.Vondrák 14 13. 
KOXI D.Hocek, J.Prchal, M.Rampas 8 15. 

x x x K.Šatánková, K.Vančová 0 x x x 
 
 
 

 
 
 
Určitě je třeba smeknout před výkonem vítězného družstva HÖFKUKMĚCHHRO, které se spletlo pouze 
v jedné odpovědi. Vždyť mnohé otázky vůbec nebyly jednoduché, jak dokládá následující  tabulka  



 

OTÁZKA ODPOVĚĎ 

1 Co to je biodiverzita? 
c) Druhová 
rozmanitost. 

2 
Podle zákona O ochraně přírody a krajiny z roku 1992 rozdělujeme 
chráněné organizmy podle stupně ohrožení na: 

a) Ohrožené, 
silně ohrožené, 

kriticky ohrožené. 

3 V ČR  byly vyhlášeny:  
b) 4 NP: KRNAP, 
Šumava, Podyjí, 
České Švýcarsko. 

4 
Světový fond na ochranu divoké přírody (WWF) vybral 10 
nejohroženějších zvířat roku 2010, která by v blízké budoucnosti mohla 
z naší přírody vymizet. Symbolem WWF se stala: 

b) Panda velká. 

5 
Tohoto živočicha ohrožují pytláci, ale i klimatické změny, díky nimž 
stoupá hladina moře a zaplavuje mangrovy – domov několika poddruhů 
této kočkovité šelmy. Šelma se jmenuje: 

a) Tygr. 

6 
Zatímco severní forma nosorožce bílého je prakticky vyhubena, další 
druhy se k tomu rychle blíží. Posledních 60 nosorožců žije na dvou 
místech JV Asie. Druhové jméno zmiňovaného nosorožce je: 

b) Jávský. 

7 
Tato vstavačovitá rostlina patří mezi silně ohrožené druhy, vyskytuje se 
zřídka ve vápencových oblastech. Má velké květy, žlutý pysk vznikl 
srůstem dvou lístků, připomíná střevíček. Rostlina se jmenuje: 

c) Střevíčník 
pantoflíček. 

8 
Tato rostlina má ráda slunná místa a nachází se v hojném počtu na 
Křivoklátsku. Patří mezi naše ohrožené. Její název je: 

b) Bělozářka 
liliovitá. 

9 

Tento krásný hřib roste velmi vzácně v půdách bohatých na vápenec,  
pod duby či buky. Neměl by se sbírat, neboť je zařazen mezi kriticky 
ohrožené druhy v Červené knize zvlášť chráněných druhů hub ČR.  
Před osmi lety byl spatřen na hrázi našich rybníků. Jmenuje se: 

b) Hřib královský. 

10 
Tato statná bylina, nápadná fialovým tečkováním květů, roste velmi 
vzácně v našich vysokých horách v klečovém pásmu. Patří mezi kriticky 
ohrožené druhy. Jmenuje se: 

c) Hořec 
tečkovaný. 

11 
Další kriticky ohrožená rostlina se v naší přírodě vyskytuje jen na jedné 
jediné lokalitě v ČR, v listnatých lesích podél řeky Sázavy, v národní 
přírodní rezervaci Medník. Jmenuje se: 

b) Kandík psí zub. 

12 
Tato rostlina z čeledi pryskyřníkovitých roste na vlhkých loukách. 
V přírodním parku Jesenicko se vyskytuje například na loukách  
u Zeleného Dolu. Patří však mezi ohrožené druhy. Jmenuje se: 

c) Úpolín 
evropský. 

13 
Poměrně malý, pestře zbarvený ptáček si dělá nory v březích čistých 
potoků, loví ryby svým „harpunovitým zobákem“ a patří mezi naše silně 
ohrožené živočichy. Jde o: 

c) Ledňáčka 
říčního. 

14 
Tato šelma je přizpůsobena životu ve vodě, je dobrým plavcem. Živí se 
rybami. Patří mezi naše silně ohrožené živočichy. Jmenuje se: 

a) Vydra říční. 

15 

Mláďata tohoto našeho vzácného ptáka se snaží vetřelce zastrašit 
syčivými „hadími“ zvuky. Druhým stupněm ochrany je palba řídkého, 
silně páchnoucího trusu. Tento pták z řádu srostloprstých patří mezi naše 
silně ohrožené druhy. Jmenuje se: 

c) Dudek 
chocholatý. 



16 
I tento nenápadně zbarvený ptáček s výraznou chocholkou na hlavě patří 
mezi ohrožené druhy. Je to: 

c) Chocholouš 
obecný. 

17 
Náš nejmenší ptáček z řádu hrabavých patřil v dřívějších dobách mezi 
lovnou zvěř. Kvůli chemizaci na polích dnes patří mezi silně ohrožené 
druhy naší přírody. Jmenuje se: 

a) Křepelka polní. 

18 
Tento kriticky ohrožený hmyz se na našem území vyskytuje pouze  
na stepích jižní Moravy, například na Pálavě. Je u něho častý 
kanibalismus, kdy samička po spáření pozře samečka.  Jde o: 

a) Kudlanku 
nábožnou. 

19 
Na území přírodního parku Jesenicko se nachází 9 maloplošných, zvláště 
chráněných území. Nejvýznamnějším z nich je: 

b) Přírodní 
rezervace 
Rybníčky  

u Podbořánek. 

20 
Toto území leží severně od Jesenice. Nedaleko je místo,  
kde ve středověku stávala šibenice a nachází se zde lokalita ohroženého 
hořce křížatého. Jde o: 

b) Přírodní 
rezervaci  

Luční potok. 

21 
Další území leží na západ od Jesenice a je známé výskytem větších  
či menších žulových lomů. Některé jsou zatopené vodou. Jedná se o: 

a) Přírodní 
rezervaci  

Krtské skály. 

22 
Náš nejhojnější vstavač, ohrožený prstnatec májový, se v hojném počtu 
vyskytuje v lokalitě: 

a) PP  
Ostrovecká olšina. 

 
 


