


Project PRATUM
„Město pro 6 nohou“

Tvoříme louku pro motýly.
Objevujeme život v nesečených plochách…

 a to vše ještě sledujeme z vesmíru



Co jsme zvládli?

• Vybrat téma, název a motto projektu 

• Navázat spolupráci s Muzeem východních Čech v 
Hradci Králové, se ZOO Dvůr Králové, s 
Přírodovědeckou fakultou Univerzity Karlovy, se 
vzdělávacím centrem Technecium, s Technickými 
službami Hradec Králové, s Digitální agenturou 
DigiAge

• Naučit se správnou techniku sběru  bezobratlých 
živočichů, naučit se statisticky vyhodnocovat 
biodiverzitu bezobratlých pod vedením Mgr. Josefa 
Hotového

• Začít se statistickým pozorováním biodiverzity 
bezobratlých na sečené a nesečené ploše

• Založit motýlí loučku na školní zahradě

• Zúčastnit se webináře k projektu PULCHRA

• Učit se využívat data DPZ pro náš projekt PRATUM 
pod vedením Mgr. Josefa Laštovičky, Ph.D. v 
intenzivním online kurzu

• Vytvořit tabule k určování bezobratlých živočichů

• Vytvořit a spravovat sociální sítě Instagram a 
Facebook pro prezentaci našeho projektu veřejnosti

• Začít vytvářet banner pro propagaci projektu pod 
vedením Jana Kouby z DigiAge

• Informovat veřejnost o našem projektu na webu naší 
školy



Průzkum biodiversity zelené 
plochy  v ulici Na Kotli
s Mgr. Josefem Hotovým

22. 9. 2020







Motýlí loučka na 
školní zahradě

15. 9. – 9. 11. 2020





Zasetí školní loučky

9. 11. 2020



DPZ Mgr. Josef Laštovička, Ph.D.
Katedra aplikované geoinformatiky a kartografie, Přírodovědecká fakulta, Karlova Univerzita



Čmelíny
•Naše nové po domácku vyrobené 
čmelíny z odpadních materiálů



Co máme v plánu?

•Pokračovat v pozorování a vyhodnocování biodiverzity 
bezobratlých na sečené a nesečené ploše pod vedením 
Mgr. Josefa Hotového

•Využít DPZ k monitoringu vlivu vegetace na lokální klima, 
průměrnou teplotu

•Využít DPZ k zhodnocení vývoje vegetace a sucha  našich 
výzkumných ploch, k zhodnocení vlivu sekání trávy na 
vlhkost půdy

•Uskutečnit měření in situ s Mgr. Josefem Laštovičkou, 
porovnat získaná data s daty DPZ

•Vytvořit mapy našich výzkumných ploch pod vedením Mgr. 
Josefa Laštovičky

•Dokončit logo našeho projektu PRATUM a vytvořit banner 
o našem projektu pod vedením Jana Kouby 

•Spravovat sociální sítě o našem projektu
•Starat se o naši motýlí loučku na školní zahradě, určit 
druhy rostlin naší motýlí loučky, vytvořit k nim herbářové 
položky

•Starat se o čmeláky, pokračovat ve výsadbě 
medonosných rostlin

•Využít dron s jednoduchou (DIY) multispektrální 
kamerou pro mapování zeleně našich výzkumných ploch 
pod vedením Mgr. Alexandra Prokopa z Technecia

•Spravovat sociální sítě Instagram a Facebook pro 
prezentaci našeho projektu PRATUM veřejnosti

•Vytvořit banner pro propagaci projektu PRATUM pod 
vedením Jana Kouby z DigiAge

•Uspořádat zahradní slavnost pro veřejnost pro propagaci 
našeho projektu PRATUM

•Vyzdobit školu materiály o našem projektu PRATUM
•Pokusit se natočit reportáž o našem projektu PRATUM 
pro ČT či regionální televizi

•Průběžně informovat veřejnost o našem projektu 
PRATUM na webu školy a v časopisu Štefcováček



Sociální sítě

Project PRATUM



DĚKUJEME ZA 
POZORNOST
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