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Cíl soutěže 
Soutěž zprostředkovala žákům, studentům i veřejnosti informace o globální změně 
klimatu a o změnách, které můžeme očekávat v České republice.  
Poutavou a neotřelou formou, prostřednictvím soutěžních úkolů a díky „učení 
prožitkem“ si soutěžící vyzkoušeli a dozvěděli se, že naši krajinu i společnost 
čekají vlivem měnícího se klimatu změny, jaké asi budou a jak se na ně mohou 
připravit.  
Své získané zkušenosti, měření, výsledky ankety či osobní prožitky zpracovali, 
vyhodnotili a představili nejen spolužákům a kamarádům, ale oslovili i ostatní osoby v 
rámci školy a rodiny. 
Cílem soutěžních úkolů bylo uvědomění si globálních souvislostí a hledání cest, jak 
můžeme zvýšit svoji odolnost (resilienci) vůči klimatické změně – tedy snížit její dopady 
anebo se na ně připravit. 

Komu je soutěž určena? 
Soutěž byla určena žákům II. stupně základních škol a víceletých gymnázií a 
studentům středních škol. 
 

Průběh soutěže, online systém 
 

Soutěž probíhala od října 2015 do května 2016. 

Měla 5 kol s tématy: klimatická změna, voda, doprava, jídlo, energie. 

25. května 2016 bude probíhat závěrečná konference vítězných družstev. 

Plnění úkolů bylo hodnoceno a bodováno, týmům byla poskytnuta zpětná vazba 
k jejich úkolům.  

Pro zadávání úkolů a odevzdávání byl naprogramován online systém.  

Každé téma se skládalo z několika různorodých úkolů. Po jejich splnění sepsali žáci 
Zprávu (dle zadané osnovy) a spolu s přílohami vše nahráli do online systému. 

Webové stránky soutěže 

www.CO2liga.cz 
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Soutěžní úkoly 
Úkoly byly zadávány do online systému soutěže. 
 
Základní přehled realizovaných úkolů. 
 
KLIMATICKÁ  ZMĚNA: 
1) Příčiny a dopady klimatické změny, možnosti adaptace na ni – sledování vytvořených 
videodokumentů, společná diskuse. 
2) Jak se nám bude žít v roce 2040? Jaký bude příběh žáka-sportovce, zemědělce, 
seniora, majitele stavební firmy, lékaře? Co jim změna klimatu přinese či odnese?  
3) Vytvoření nástěnky k tématu 
 
VODA 
1) Jak to budeme mít v roce 2040 s vodou a jaké problémy můžeme očekávat? 
2) Kolik vody spotřebujete? – soutěžící měří svoji osobní spotřebu za den po 3 dny 
(sprcha, splachování, zuby) a spotřebu rodiny za týden, zapisují do tabulky, počítají 
průměry. Úsporu přepočítají i na peníze. 
3) Nástěnka na téma: kde a proč šetřit vodou 
4) Osobní akce: Pokus o snížení spotřeby vody na polovinu. 
 
DOPRAVA 
1) Jaké změny můžeme očekávat v dopravě? 
2) Jaký objem CO2 produkuje vaše rodina? Sledování spotřeby benzínu/nafty, přepočet 
na emise CO2, přepočet CO2 na objem a přirovnání toho objemu k něčemu (třeba 
jednoho paneláku apod.) 
3) mapování parkovišť v okolí školy či v obci. Přepočet, kolika stromům auta zabírají 
místo 
4) anketa jak se kdo dopravuje do školy 
5) reklama na šetrnější dopravu 
 
JÍDLO 
1) Prozkoumejte, jaký vliv má to, co jíme, na změnu klimatu. Co bychom mohli udělat 
pro ochranu klimatu již nyní? Zaměřte se na 3 hlavní témata: vliv dovozu potravin, vliv 
plýtvání potravinami, vliv konzumace masa 
2) Kolik kilometrů nacestoval váš oběd? Vezměte si jídelní lístek z tohoto týdne. Vypište z 
něj suroviny, ze kterých jsou jídla uvařena. Poté zjistěte z obalu výrobku, odkud dané 
suroviny pocházejí. Vypočítejte, kolik kilometrů nacestovaly vaše obědy. Pro potraviny 
dovezené ze zahraničí zjistěte (tam, kde se vám to podaří), zda mají svoji alternativu 
původem z ČR a nebo zda se dokonce pěstují i přímo ve vašem okolí. 
3) Kolik jídla vyhodíme? Anketa a sledování ve školní jídelně 
4) Osobní akce: Svačinový den – svačinky připravené z lokálních potravin 
 
ENERGIE 
1) vytápění – jak jsme na tom? Sledování teploty v jednotlivých prostorách školy, 
vyhodnocování, přijetí opatření 
2) Hodina Země – uspořádání akce pro veřejnost, která ji motivuje k přijetí závazku 
ochrany klimatu a k účasti na symbolickém zhasnutí.  
3) Osobní akce: připojení se k Hodině Země 
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Výuková videa 
 
V rámci úkolu týkajícího se klimatické změny byla natočena 3 výuková videa: 
 
Příčiny globální změny 
https://www.youtube.com/watch?v=vM4ULyn9tKU 
 
Dopady globální změny klimatu 
https://www.youtube.com/watch?v=xUpNfkRIIUg 
 
Adaptace  
https://www.youtube.com/watch?v=JamRaMtikPo 
 
 

Zúčastněné školy dle krajů 
 

  name city region 
1 ZŠ a MŠ Cehnice Cehnice JHC 
2 ZŠ a MŠ Benešov u Boskovic Benešov u Boskovic JHM 
3 ZŠ a MŠ Tasovice Tasovice JHM 
4 ZŠ Žďárná Žďárná JHM 

5 
Základní škola a Mateřská škola, Hradec 
Králové - Kukleny Hradec Králové KHK 

6 ZŠ Boženy Němcové, Jaroměř Jaroměř KHK 
7 Gymnázium a SOŠ Chodov Chodov KVK 

8 
Masarykova základní škola a mateřská škola 
Melč, okres Opava Melč MSK 

9 ZŠ a MŠ Bohumín Čs. armády Bohumín MSK 
10 ZŠ a MŠ Bohumín tř. Dr. E. Beneše Bohumín MSK 
11 ZŠ a MŠ Frýdek-Místek, Lískovec Frýdek-Místek MSK 
12 ZŠ Frýdek-Místek, Jiřího z Poděbrad Frýdek-Místek MSK 

13 
Střední pedagogická a Střední zdravotnická 
škola Krnov Krnov MSK 

14 
Základní škola generála Heliodora Píky a MŠ 
Štítina Štítina MSK 

15 Základní škola a gymnázium Vítkov Vítkov MSK 
16 Základní škola Prostějov, ul. E. Valenty Prostějov OLK 
17 ZŠ Litovel, Jungmannova Litovel OLK 
18 Gymnázium J. Vrchlického, Klatovy Klatovy PLK 
19 Základní škola Jílové u Prahy Jílové u Prahy STC 

20 
Akademie - VOŠ, Gymnázium a SOŠUP 
Světlá nad Sázavou Světlá nad VYS 

21 ZŠ Třebíč, Horka-Domky Třebíč VYS 

22 
Gymnázium Františka Palackého Valašské 
Meziříčí Valašské Meziříčí ZLK 

23 Základní škola a mateřská škola Březová Březová ZLK 
24 Základní škola Polešovice Polešovice ZLK 
25 Gymnázium Rožnov pod Radhoštěm Rožnov pod Radhoštěm ZLK 
26 Gymnázium Jana Pivečky Slavičín Slavičín ZLK 
27 Gymnázium Uherské Hradiště Uherské Hradiště ZLK 

28 
Střední škola průmyslová, hotelová a 
zdravotnická Uherské Hradiště Uherské Hradiště ZLK 

29 Gymnázium Zlín, Lesní čtvrť Zlín ZLK 
30 Základní škola Jana Wericha, Praha 6 Praha PHA 
31 ZŠ Vlachovice Vlachovice ZLK 
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  školy, které se v průběhu odhlásily     

32 ZŠ Gajdošova 3 Brno JHM 
33 ZŠ J. A. Komenského Kyjov Kyjov JHM 

34 
ZŠ a MŠ Ostrov u Macochy, příspěvkobá 
organizace 

Ostrov u Macochy 363, 679 
14 JHM 

35 ZŠ a MŠ Višňové, Nová 228, 671 38 Višňové JHM 
36 ZŠ J A Komenského Žeravice Žeravice JHM 
37 ZŠ Hranice, okres Cheb Hranice KVK 

38 
Střední zdravotnická škola, Turnov,  28. října 
1390 Turnov LBK 

39 ZŠ Slavkov  Opava Opava MSK 
40 ZŠ Škvorec Praha - východ PHA 
41 ZŠ T. G. Masaryka v Praze 12 Praha PHA 

42 
Základní škola a Základní umělecká škola 
Líbeznice Líbeznice STC 

43 ZŠ Český Brod,Tyršova 68 Český Brod STC 
44 Biskupské gymnázium, ZŠ a MŠ Bohosudov Krupka ULK 
45 ZŠ Děčín 2, Kamenická 1145 Děčín 2 ULK 
46 Základní škola Brumov-Bylnice Brumov - Bylnice ZLK 
47 ZŠ Tlumačov Tlumačov ZLK 

48 
Základní škola a Mateřská škola Velké 
Heraltice, přísp. org Velké Heraltice   

49 
ZŠ a MŠ Ostrava - Dubina V. Košaře 6, přísp. 
organizace Ostrava MSK 

 
 

Výsledné pořadí škol: 
 

umístění Název školy Město počet bodů 
1 Základní škola Vlachovice Vlachovice 1090 
2 Základní škola a Mateřská škola Cehnice Cehnice 997 
3 Základní škola a Mateřská škola Benešov Benešov u Boskovic 944 
4 Gymnázium Zlín - Lesní čtvrť Zlín 928 
5 Gymnázium Rožnov pod Radhoštěm Rožnov pod Radhoštěm 863 
6 Gymnázium Uh. Hradiště Uherské Hradiště 847 
7 Základní škola a mateřská škola Březová Březová 814 
8 Gymnázium a SOŠ Chodov Chodov 812 
9 Základní škola a gymnázium Vítkov Vítkov 804 

10 Základní škola Prostějov Prostějov 3 802 
11 Základní škola a Mateřská škola Bohumín Bohumín 1 797 
12 Gymnázium Jaroslava Vrchlického Klatovy Klatovy 789 

13 
Masarykova základní škola a mateřská 
škola Melč Melč 

787 

14 Základní škola Frýdek-Místek Frýdek Místek 1 784 
15 Základní škola a Mateřská škola Kukleny Hradec Králové 4 772 
16 Základní škola a mateřská škola Lískovec Frýdek-Místek 1 758 

17 
Střední škola průmyslová, hotelová a 
zdravotnická Uh. Hradiště Uherské Hradiště 

750 

18 Základní škola Třebíč, Horka-Domky Třebíč 732 
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19 Základní škola a Mateřská škola Tasovice Hodonice 715 

20 
Gymnázium Františka Palackého Valašské 
Meziříčí Valašské Meziříčí 

661 

21 Základní škola a Mateřská škola Žďárná Žďárná 637 

22 
Střední pedagogická škola a Střední 
zdravotnická škola Krnov Krnov 

542 

23 Základní škola Polešovice Polešovice 497 

24 
Základní škola generála Heliodora Píky a 
MŠ Štítina Štítina 

455 

25 
Gymnázium Jana Pivečky a Střední 
odborná škola Slavičín Slavičín 

453 

26 
Základní škola Boženy Němcové v 
Jaroměři Jaroměř 

447 

27 Základní škola Jana Wericha Praha 6 - Řepy 411 

28 
Akademie - VOŠ, Gymnázium a SOŠUP 
Světlá nad Sázavou Světlá nad Sázavou 

367 

29 Základní škola Litovel Litovel 313 
30 Základní škola a Mateřská škola Bohumín Bohumín 1 294 
31 Základní škola Jílové u Prahy Jílové u Prahy 286 

 
 

Závěrečná konference 
25. května 2016 v Brně. 
Součástí konference bude i představení činnosti týmů a tisková konference. 
 
 

Ohlasy na soutěž: 
 
Tahle soutěž se pro nás stala součástí naších životů což jsme ani 
nečekali. 
ZŠ Vlachovice 
 
„Na tuto akci snad v životě nezapomenu. Moc mě bavila. Snížila jsem dobu sprchování. 
Přestala jsem se tak často koupat. Studenou vodu jsem neměla odvahu pustit si na sebe. 
To mě trochu i mrzí. Třeba najdu odvahu až časem. Celkově se mi spotřeba snížit dařila. 
Snížila jsem asi tak o 20%. Přestala jsem si čistit zuby pod puštěnou vodou. Mám z toho 
skvělý pocit. Dokázala jsem zase něco nového. A navíc to nedělám jen pro sebe ale pro 
celou planetu Zemi.“ Aneta z 8. třídy ZŠ Vlachovice. 
 
 „Skvělá zábava.Zvládla jsem studenou sprchu. Obecně nemám studenou vodu ráda. Ale 
kvůli téhle akci jsem se překonala. Šetřila jsem i při umývání nádobí. Vzala jsem si z toho 
příklad i do budoucna a asi trošku změním svoje návyky.Doporučovala bych každému 
vyzkoušet“. Veronika, ZŠ Vlachovice 
 
 „Zajímavé bylo vůbec zjistit, jaká je průměrná denní spotřeba vody na jednotlivce a 
kolik co vody spotřebuje. Super bylo slyšet, že někdo jen číslům nevěří a klidně se běžel 
podívat ihned na vodoměr, jestli opravdu objem vody při splachování je 7litrů. Celkově 
jsme si vyzkoušeli odhad, už jenom odhad desetilitrového kýblu nám dal zabrat, vanu 
jsme ze začátku také dost podcenili. Radost máme i z toho, že někteří už se zlepšili a 
začali používat kelímek s vodou a vystačí tedy bohatě při čistění zubů s 250ml vody. 
Dalším našim objevem byl např. pojem perlátor, vysvětlení tlačítka aqua stop na záchodě 
a vůbec možnosti úspory. A k umytí nám stačil necelý litr vody.“ Honza, ZŠ Cehnice 
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V týmu jsme si dali předsevzetí, že vydržíme celou hodinu nesvítit. Hlavně teda nezapínat 
počítač. Všichni jsme náš závazek splnili. Když jsme si s rodiči společně sedli a povídali 
tak nám ani nepřipadalo, že už uběhla hodina. Strašně rychle to uteklo. A vydržet bez 
mobilu, televize... bylo skvělé. Úplně se nám to zalíbilo. Tak jsme se rozhodli, že se to 
tak budeme snažit dělat každý víkend jako ta malá holčička. Společně si s rodinou 
sedneme a popovídáme co se všechno za ten týden stalo. ZŠ Vlachovice 
 
Svačinový den byl skvělý! Překvapili jsme, pochutnali jsme si a celkově to byla velmi 
příjemná akce. Určitě ji budeme opakovat, jen už přemýšlíme, jaké bude téma. Asi až 
později, kdy bude větší možnost získat místní produkty a budou i zdravé – zelenina a 
ovoce. ZŠ Březová 
 
Nám, jako týmu se tento úkol velice líbil. Bylo zajímavé měřit plochu parkovišť a poté 
zjistit, kolik stromů se tam dá vysadit. Toto číslo nás opravdu překvapilo. Nebylo to zas 
tak moc jednoduché, ale úkol jsme si užily. Když jsme se ptaly na názor našich 
spolužáků, většina z nich byla za tuto zkušenost ráda. Někteří z nich poprvé pracovali 
s měřením v mapách, takže se také něco přiučili. Téměř všichni plnili svůj úkol 
s nadšením a velkým zapálením a myslíme si, že je to celkem bavilo, za což jim 
děkujeme. Gymnázium Uh. Hradiště 
 

 
Ukázky splněných úkolů 
Klimatická změna 
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Sportovec 
Ahoj, jsem Adam a je mi 14 let. Celý svůj život jsem zasvětil sportu. V poslední 

době to je  
ale jiné. 

V zimě nemůžu lyžovat, protože je v českých horách málo sněhu. Je tady možnost 
navštívit Alpy, ale je to dražší. Podobná situace není jenom u nás, ale ve více zemích 
Evropy. A proto  
se do vysokých hor hrne spousta lyžařů a já nemám na sjezdovce místo. Taky musím 
čekat dlouhou frontu u vleku. Mrzí mě, že jsou od nás Alpy tak daleko, protože tam 
nemůžu jezdit tak často, jak bych chtěl. Ale na druhou stranu budu moct běhat, bruslit 
nebo jezdit na kole, protože nebude sníh.  

V létě se toho taky hodně změnilo. Fotbalový trávník se už dlouho nezazelenal a 
kurty na tenis práší, protože nemůžeme kropit vodou. Kvůli nedostatku vody nemůžu 
dělat ani požární sport. Taky  
se mi na horách stalo, že jsem si nemohl doplnit vodu do lahve, protože pramen, který 
byl napsaný v mapě, byl vyschlý.  Stejně tak jsou vyschlé řeky, takže jsme s naší 
vodáckou partou dlouho hledali, kterou vodu letos pojedeme, ale žádnou jsme nenašli.  

Když běhám, špatně se mi dýchá a potřebuju větší množství vody, abych se 
nepřehřál. V některých horkých dnech ani vyběhnout nemůžu. Dříve jsem běhával se 
sestrou, ale ta trpí alergiemi více než kdykoliv před tím. O prázdninách jsem jezdil často 
do vedlejší vesnice na ranč, abych vypomohl s koňmi a projel se na nich, ale koně snášejí 
vedra mnohem hůře než my, a tak to teď s jejich aktivitou nemůžeme přehánět. Raději 
je bereme často do rybníka, aby se schladili. Dříve jim voda po pár krocích sahala po 
břicho. Dnes musí chodit až do středu rybníka, aby se namočili.  
 
Zemědělec 

Dobrý den, jmenuji se Josef a jsem šestou generací zemědělců v naší rodině. 
Hospodařím  
na své farmě na Hradecku. 

Být farmářem v dnešní době není zrovna jednoduché. Zatímco jsme se celé léto 
potýkali s hrozným suchem, minulý týden nám úrodu poničilo náhlé krupobití. Nepřeju 
vám vidět tu spoušť. Navíc to vyplavilo z pole dost půdy. Cokoliv, co jsme letos 
vypěstovali, je velikostně podprůměrné. Opět za to může málo vody. V zimě totiž moc 
nesněžilo, a tak se půda nestihla vodou při tání sněhu postupně nasytit. A jaro a léto 
taky nebylo na srážky zrovna bohaté. V televizi říkali, že tenhle stav bude  
asi častější, a proto přemýšlím, jak vodu v půdě udržet jinak. Půjčil jsem si nějaké knihy 
o ekologickém zemědělství, kde teď s rodinou hledáme inspiraci. 

Soused na tom taky není dobře. Má ranč a pár koní. V létě sušil seno, ale někdo 
mu to zapálil. Než stihli přijet hasiči, lehlo všechno popelem. Chtěli jsme sice hasit vodou 
za studně, ale bylo tam jen pár litrů, což nestačilo. 

Vyšší teploty přes rok ale mají i výhody. Víno z Moravy, které mi bratr přivezl, je 
vážně dobré  
a sladké. Skoro jako ze Španělska. 
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Doprava 
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anketa: 
Výpovědi na otázky: 
a) Jak se převážně dopravujete do školy?  
b)Šel by způsob dopravy změnit? 
c) Celkový pohled na věc (není povinný) 
d) Účastnili jste se výzvy? ( odpověď a proč tomu tak bylo) 
 
 
1. MH ( členka týmu CO2 ligy) 
Já se do školy dopravuji převážne pěšky. Bydlím v obci, kde se nachází škola. Mám to jen 
kousek. Vlastně  jdu chvíli po rovině a potom vyjdu kopec a jsem v cíli. Ovšem někdy se 
svezu s taťkou když jede do práce. Takže přiznávám, že jsem trochu líná. Ostatně, jako 
skoro každý. Ale většinou se snažím chodit pěšky. Krásně si při tom ráno srovnám ještě 
myšlenky. A když potkám kamarády tak se s nimi i zakecám. Celkově si myslím, že 
způsobů jak se dopravit do školy je mnoho. Záleží jen na každém, který si vybere. Měl by 
ovšem nemyslet jen na sebe ale také na planetu Zemi a nadměrný počet emisí. A myslím 
si, že díky této anketě či řekněme výpovědím si to lidé třeba uvědomí. Jo a a takové 
menší výzvy kterou pořádal náš tým o vyzkoušení jiné dopravy než obvykle jsem se 
neúčastnila, protože jinak než pěšky se asi moc chodit nedá. 
 
2. DH ( člen týmu CO2 ligy) 
Já bydlím taky v obci, kde se nachází škola. Přesněji řečeno jak se u nás říká bydlím „ve 
finských“. Do školy bych klidně mohl jezdit autobusem. Zastávku mám před domem. 
Musím říct, že když ráno nestíhám tak mě to i trochu láká. Ale většinou taky chodím 
pěšky. Jdu dlouho po rovině a pak do kopce. Kdybych jezdil abtobusem tak platím 
zbytečně 3 Kč a přejedu jen rovinu. Takže z toho vyplývá, že si musím přivstat a jít 
pěšky. Bohužel. Rodiče to neradi vidí, když jedu autobusem. Díky této anketě by si 
spolužáci a tak všichni měli uvědomit jestli jejich způsob dopravy do školy je řekněme 
aspoň trochu ekologický. Na co jezdit autobusem, když můžeme jít pěšky? Výzvy 
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pořádané naším týmeme jsem se nezúčastnil, protože skoro pořád chodím do školy 
pěšky. 
 
3. JJ ( člen týmu CO2 ligy) 
Já se do školy dopravuji v létě pěšky nebo na kole  a v zimě autobusem ( jen ráno). 
Bydlím ve Vrběticích. Když jdu do školy musím jít dlouho po rovině a pak do kopce. No a 
kydž v zimě jdete po rovině a přímo do vás fučí vítr tak to moc fajne není. Proto v zimě 
jezdímautobusem. A autobus jede vlastně pořád po rovině. Ale komu by se ráno chtělo jít 
do mrazivého počasí? Výzvy jsem se účastnil a zkoušel jsem chodit pěšky a musím říct, 
že jsem se  překonal. Ráno jsem šel pěšky do školy ale moc dlouho v zimě bych to asi 
nevydržel. Celkově to byla zase jako vždy skvělá zkušenost a objevení něčeho nového. 

 
jídlo 
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