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ZPRÁVY Z ČESKÉ GEOGRAFICKÉ 
SPOLEČNOSTI

Informace pro členy

Vážená členko, vážený člene České geografické společnosti,
pokud jste zároveň s Informacemi ČGS neobdržel/a také časopis Geogra-

fie 2015/3, znamená to, že nemáte za letošní rok zaplaceny členské příspěvky. 
Prosíme, učiňte tak nyní. Výše řádného členského příspěvku je 600 Kč, pro stu-
denty a důchodce 300 Kč (předchozí čísla aktuálního ročníku časopisu Geografie 
obdržíte dodatečně). Číslo účtu společnosti je 1921937329/0800 (Česká spořitel-
na a. s., Praha 1, Václavské nám. 42; IBAN: CZ40 0800 0000 0019 2193 7329; 
SWIFT: GIBACZPX), variabilní symbol – nutný pro identifikaci platby – je číslo 
uvedené na obálce, ve které jste časopis obdržel/a. Pokud nemáte zájem v ČGS 
dále setrvat, prosím, podejte zprávu na sekretariát společnosti: sekretariát 
České geografické společnosti, Univerzita Karlova v Praze, Přírodovědecká 
fakulta, Albertov 6, 128 43, Praha 2, tel.: 221 951 397, e-mail: dana.fialova@
natur.cuni.cz. Běžnou praxí je informovat o aktuálním dění v ČGS členy pro-
střednictvím elektronické pošty (např. formou Geografického newsletteru), ale 
bohužel adresář sekretariátu není úplný a plně aktuální, proto prosím, pokud 
došlo ve Vašem případě ke změně e-mailové adresy, nebo z jakéhokoli důvodu 
nedostáváte elektronické zprávy z ČGS, zašlete Váš kontakt na e-mail: dana.
fialova@natur.cuni.cz. Děkujeme.

Dana Fialová

Zpráva z jednání Hlavního výboru ČGS

Hlavní výbor ČGS se sešel potřetí v novém složení 22. 6. v Praze. Jednání se 
tentokrát zaměřilo především na přípravu výroční konference ČGS, která pro-
běhne v termínu 5.–7. 9. 2016 v kampusu Jihočeské univerzity v Českých Bu-
dějovicích pod mottem „Geografické myšlení jako aktuální společenský výzva“.

Hlavní výbor také projednal přípravu Dnů geografie, které se po loňském 
prvním ročníku v celonárodní podobě uskuteční třetí a čtvrtý týden v listopadu 
(v libovolných dnech od 16. do 27. 11.). HV ČGS uvolnil 10 000 Kč pro vybavení 
nového webového portálu pro zajištění akce, který funguje na internetovém 
odkazu [www.dnygeografie.cz]. Doufáme, že se nám podaří prostřednictvím 
nového atraktivního webového rozhraní do akce zapojit co nejvíce středních 
a základních škol a že se bude dařit zvyšovat povědomí o geografii jako o mo-
derním oboru.

Silvie R. Kučerová informovala o dosavadním průběhu Zeměpisné olym piády 
a Hlavní výbor jí vyjádřil poděkování za organizaci a řízení této náročné akce. 
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Přes řadu počátečních problémů, zejména v personální rovině, bude i ve škol-
ním roce 2015/2016 organizačním garantem Zeměpisné olympiády Geografická 
sekce PřF UK v Praze. Hlavní výbor však vyzývá jednotlivá pracoviště, aby se 
již během nadcházejícího ročníku rozhodla, které pracoviště převezme garanci 
nad soutěží po skončení pořadatelství pražské Geografické sekce, tj. od školního 
roku 2017/2018. Noví organizátoři by se měli významně zapojit již do pořádání 
ročníku 2016/2017, aby si osvojili veškeré postupy komunikace s ministerstvem 
školství, základními a středními školami, geografickou obcí a zejména poměrně 
komplikované byrokratické a účetní úkony. Současný organizátor upozorňuje, že 
pokud nebude stanoven následovník a personální zajištění Zeměpisné olympiády 
a jejích navazujících mezinárodních soutěží, tato akce s 18letou tradicí zanikne.

Zdeněk Kučera upozornil na nejednotnost označení České geografické společ-
nosti v anglické mutaci. HV ČGS potvrdil oficiální anglický název společnosti 
ve znění Czech Geographical Society. Žádáme všechny členy společnosti, aby 
při komunikaci v angličtině používali pouze tento název Společnosti. Název 
Společnosti je třeba sjednotit zejména v tiráži Společností vydávaných časopisů 
a na jejích internetových stránkách.

Sadu log Společnosti v české a anglické mutaci, v černobílé i barevné podobě 
a v různých datových formátech vytvořil na podkladě stávajícího loga J. D. Blá-
ha. Loga jsou pro jednotlivé pořadatele na vyzvání u tajemnice Společnosti 
D. Fialové a k dispozici je mají rovněž předsedové poboček a sekcí ČGS.

Celý zápis je k dispozici na webové stránce společnosti [http://geography.cz].

Radim Perlín

17. ročník Zeměpisné olympiády – kam dál?

Se školním rokem 2014/2015 vstoupila Zeměpisná olympiáda do 17. ročníku. 
Celková koordinace a management soutěže a zajištění celostátního kola pro-
zatím stále zůstává Geografické sekci Přírodovědecké fakulty Univerzity Kar-
lovy v Praze. Jak ale napovídá dovětek „kam dál?“ v nadpise zprávy, pražské 
geografické pracoviště bude v právě započatém školním roce 2015/2016 plnit 
funkci organizátora již 4. rokem a do završení pětiletého pořadatelství mu 
zbývají pouze dva roky. Je nejvyšší čas dokončit úvahy, které pracoviště bude 
v pořadatelství následovat a na organizaci soutěže plynule navazovat.

Logo ČGS v černobílé a inverzní podobě (česká a anglická mutace). Překreslil: J. D. Bláha.
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V organizačním týmu stávajícího 
pořadatele opět proběhly některé 
změny. V roli garanta kategorie D 
vypomáhala studentka PGS Markéta 
Koropecká, obdobně jako Lenka Vej-
rostová v kategorii A. Jana Kabrdu, 
garanta kategorie C plně vystřídal 
taktéž doktorský student Jan Bar-
toš. K výměně došlo i na pozici sazba 
a grafický design, kde převzala sprá-
vu doktorandka Kateřina Novotná po 
Janu D. Bláhovi (UJEP v Ústí nad La-
bem, katedra geografie). Ten se již 
plně věnuje pouze funkci poradce pro 
organizovanou práci s mládeží a pro 
grafický design v didaktice geografie, 
vyplývající z nových požadavků me-
zinárodních geografických soutěží na 
národní olympiády. Nelehkou úlohu 
koordinátorky mezinárodních soutěží 
velmi kvalitně plní Hana Svobodová 
(Masarykova univerzita, katedra geo-
grafie). Díky ní se podařilo po vzoru 
některých dalších národních týmů 

(např. polského) udržet kontinuitu předávání poznatků z mezinárodních soutěží 
tím, že H. Svobodová zapojila do přípravy nadcházející účasti na Mezinárodní 
geografické olympiádě iGeo její loňské úspěšné řešitele a medailisty – Hanu Pa-
řízkovou a Filipa Hulce. Ačkoli oba již přešli z pozic středoškoláků na studium 
na univerzitě (Filip přímo na pražskou geografii), osud ZO jim není lhostejný. 
Hana Pařízková tak jela jako druhý doprovod na iGeo do ruského Tveru.

Tým ZO se tedy letošním ročníkem výrazně omladil, vtáhl do dění doktor-
ské studenty, udržuje komunikaci s vítězi předchozích ročníků a pokračuje 
ve spolupráci geografických pracovišť v zajištění ZO napříč Českem. Výrazné 
nahrazení kmenových akademických pracovníků postgraduálními studenty 
je však pro ZO i určitým rizikem. Ne snad z důvodu profesní zralosti, kterou 
v případě stávajících členů nahrazuje velká kreativita nevšedních nápadů, ale 
z důvodu institucionálního zajištění soutěže, účetních a jiných byrokratických 
úkonů, bilaterálních vztahů s MŠMT a dalšími institucemi, v nichž jsou kme-
noví pracovníci obtížně nahraditelní. Posílení jejich zapojení v novém školním 
roce nicméně prozatím vyznívá neúspěšně.

Další kroky byly učiněny i v prohloubení komunikace ve směru k učitelské 
veřejnosti a to zejména revizí ústřední komise ZO. Komise je poradním orgá-
nem ZO. Představuje komunikační platformu pro diskuzi cílů, zásad a realizace 
geografického vzdělávání skrze předmětovou soutěž oboru geografie. Je složena 
z velké části právě z učitelů základních a středních škol. Funkční období ko-
mise, jmenované MŠMT, je tříleté a někteří členové již v tomto období přestali 
profesně působit. Vždy je snahou, aby byly v ústřední komisi zastoupeny všech-
ny kraje Česka, což se ne vždy daří. Nově jmenovaná komise působí ve složení: 

Účastníci ústředního kola ZO 2014/2015 při 
měření vydatnosti pramene na měrném pře-
padu. Foto: L. Vejrostová.
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předseda Eduard Hofmann (Masarykova univerzita, katedra geografie), místo-
předsedkyně Silvie R. Kučerová (UJEP v Ústí nad Labem, katedra geografie), 
koordinátorka mezinárodních soutěží Hana Svobodová (Masarykova univerzita, 
katedra geografie), členové Jan Bartoš (UK v Praze, katedra sociální geografie 
a regionálního rozvoje a ZŠ a MŠ K Dolům v Praze 12), Jan D. Bláha (UJEP 
v Ústí nad Labem, katedra geografie), Vladimír Böhm (Reálné gymnázium a ZŠ 
města Prostějova), Pavel Červený (11. ZŠ Plzeň a ZČU v Plzni, katedra geogra-
fie), Filip Dostál (Arcibiskupství pražské), Dušan Erban (SŠ obchodu, řemesel, 
služeb a ZŠ, Ústí nad Labem, p. o.), Jan Hátle (UK v Praze, katedra sociální 
geografie a regionálního rozvoje a Národní institut pro další vzdělávání), Edita 
Buršík Jinková (ZŠ a ZUŠ Dolní Němčí), Jan Kabrda (UK v Praze, katedra 
sociální geografie a regionálního rozvoje), Petr Kalousek (ZŠ Úpice-Lány), Petra 
Karvánková (JČU v Český Budějovicích, katedra geografie), Miroslav Šobr (UK 
v Praze, katedra fyzické geografie a geoekologie), Libor Velička (Gymnázium 
Ostrov), Roman Veselský (Gymnázium Žďár nad Sázavou), Bohumil Vévoda 
(Gymnázium Karviná).

Na svém prvním jednání se ústřední komise na podnět některých ohlasů 
z regionů shodla na změně organizačního řádu ZO, konkrétně postupového klíče 
mezi okresním a krajským kolem. To nyní určuje na pohled složitá věta: „Pro 
účast v krajském kole vybere krajská komise ZO na základě jednotného hod-
nocení nejúspěšnější soutěžící z okresního kola kategorií A, B, C a D. Jedná se 
o první dva medailisty okresních kol (1. a 2. místo) a dalších X nejúspěšnějších 
řešitelů dle počtu získaných bodů napříč okresy v každé kategorii A, B, C a D. 
Hodnotu X stanovuje KK ZO a hodnota X může být nejvýše rovna počtu okresů 
v příslušném kraji.“ Jedná se o reakci na situaci, kdy některé kraje vykazují 
kapacitu pro účast vyššího počtu soutěžících.

17. ročník ZO byl zahájen v lednu 2015 uspořádáním školních kol v gesci 
jednotlivých učitelů zeměpisu na základních a středních školách po celém Čes-
ku. Několik metodických námětů vyšlo v partnerském časopise Geografické 
rozhledy. Ústředním tématem 17. ročníku byla „voda“. Nicméně organizátoři ZO 
se rozhodli pro příští roky od stanovování ústředního tématu upustit, jelikož se 
zdá pro tvůrce a zejména pak přípravu soutěžících poněkud svazující. Ačkoli to 
nebylo ze strany organizátorů zamýšleno, soutěžící se upínají pouze k jedinému 
tématu. Přitom ZO musí ověřovat specifické oborové dovednosti a znalosti ve 
všech subdisciplínách geografie.

Okresní a krajské kolo již probíhalo podle jednotného zadání dodaného hlav-
ním organizátorem. Po debatě s oborovými didaktiky se tvůrci pokusili sestavit 
úlohy tak, aby byly co nejvíce využity podkladové materiály a byla nastolena po-
sloupná gradace obtížnosti myšlenkových operací v příslušném okruhu témat. 
Některé úlohy tak měly shodné výchozí zadání, resp. podkladové materiály, pro 
různé soutěžní věkové kategorie, ale obsahovaly jinou formulaci otázek nebo 
otázky nadstavbové. Tento postup se ze strany učitelské veřejnosti nesetkal 
zcela s úspěchem. Tvůrci úloh byli kritizováni za to, že si „zjednodušují práci“. 
Přesto na obdobném postupu není nic neobvyklého ani v národních soutěžích 
v jiných zemích a tvůrci jej budou sledovat i v nadcházejícím ročníku.

13. a 14. dubna proběhlo v Praze ústřední kolo ZO, na nějž se sjelo 48 sou-
těžících kategorií C a D z celého Česka. Letošní ročník by opět nebyl možný 
bez výrazné podpory proděkana Geografické sekce PřF UK v Praze, Jakuba 
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Langhammera (mj. včetně zajištění propagačních materiálů – např. triček, 
silikonových náramků), hlavního sponzora akce, firmy Scientica a jejího ředitele 
Petra Mareše (zajištění čelových svítilen jako cen pro vítěze) a Kartografie Pra-
ha, a. s. (knižní ceny a další podpora). Celostátní kolo se zdaleka nekonalo jen 
v budově Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy v Praze, stejně jako se 
laboratoř geografa nenachází mezi čtyřmi zdmi. Soutěžící strávili celé pon-
dělní odpoledne v lokalitě Svatý Jan pod Skalou v Českém krasu. V terénu 
si museli osvojit práci s některými specializovanými přístroji jako např. teo-
dolit či kalibrovaná nádoba pro měření průtoku vody (viz obr.). Pracovali i na 
takových netradičních místech jako hřbitov, kde sbírali data pro tematickou 
mapu geografického původu pohřbených. Museli zapojit strategické myšlení pro 
vytvoření SWOT analýzy a časoprostorové koordinace fiktivního cyklistického 
závodu. Druhý den na účastníky ZO čekala ještě práce s atlasem, test znalostí 
a multimediální test. V úterý odpoledne byli na půdě Geografické sekce PřF UK 
v Praze vyhlášeni vítězové v kategorii C (12–15 let):

1. Jakub Urban (Biskupské gymnázium a MŠ Barvičova, Brno),
2. Lukáš Nekvinda (Gymnázium a JŠ s právem SJZ Svitavy),
3. Jakub Strašlipka (Gymnázium F. X. Šaldy, p. o., Liberec)
a v kategorii D (16–19 let):
1. Lukáš Klein (Gymnázium F. X. Šaldy, p. o., Liberec),
2. Michael Matějka (Gymnázium a JŠ s právem SJZ Svitavy),
3. Radek Pileček (Gymnázium Komenského, Písek).
Zajímavostí je, že dvě vítězství putovala v různých soutěžních kategoriích do 

dvou stejných škol. Tým prvních čtyř nejúspěšnějších řešitelů (Lukáš Klein, Mi-
chael Matějka, Radek Pileček a Ondřej Novotný) postoupil na Mezinárodní geo-
grafickou olympiádu iGeo v ruské oblasti Tver. O této akci informuje následující 
příspěvek Hany Svobodové v tomto čísle Informací ČGS. Navazující mezinárodní 
soutěž pro věkovou kategorii C se v tomto roce bohužel opět nekonala. Původně 
ohlášená soutěž National Geographic World Championship ve švédském Stock-
holmu byla zrušena pořadatelem a odložena – snad – o jeden rok.

Před cestou do zahraničí se český tým intenzivně připravoval na třídenním 
červencovém soustředění v Brně a v Jedovnicích v Moravském krasu. Účast-
níci museli vypracovat odborné stanovisko potenciálního obnovení a rozšíření 
bývalé lyžařské sjezdovky ve Wilsonově lese v Brně, které následně předsta-
vovali fiktivnímu zastupitelstvu města složeného z tutorů. Téměř do nočních 
hodin následovalo školení z kartografie. To soutěžící využili hned druhý den 
při mapování funkčních ploch v jedovnickém autocampu. Výsledky opět slou-
žily jako podklad pro formulaci rozvojové strategie. Tentokrát prezentované 
a diskutované v angličtině.

Druhým ročníkem pokračovalo také ve spolupráci s Ekologickým centrem 
Orlov, o.p.s. soutěžní soustředění vítězů krajských kol pro mladší věkové kate-
gorie A a B, které již nemají od roku 2013 oficiální celostátní kolo. Letošními 
tutory soustředění byli Silvie R. Kučerová, Miroslav Šobr a Martin Dolejš, který 
je pracovníkem katedry geografie UJEP v Ústí nad Labem. Proti loňskému prv-
nímu ročníku letos počet zájemců stoupl, a proto bylo soustředění rozděleno do 
dvou dnů, první den pro mladší a druhý den pro starší základoškoláky. Soutěží-
cí se nejprve museli vypořádat s multimediálním testem geografických znalostí 
a po obědě s prací v terénu. Zde si mohli vyzkoušet měření s totální stanicí 
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a rýsování mapy, práci s hydrologickou vrtulí a také vymezování dojížďkových 
regionů obyvatel do zaměstnání s pomocí administrativní mapy a dat ze sčítání 
lidu, domů a bytů. Zvláštní cenu za práci v terénu získal tým ve složení Filip 
Holoubek (Gymnázium Třebíč), Vojtěch Krobot (Mendelovo gymnázium, Opava) 
a Ota Ščuglík (ZŠ Brumov-Bylnice). Za analýzu dojížďkových regionů a práci 
se statistickými daty byli odměněni Matěj Meduna (Gymnázium K. V. Raise, 
Hlinsko) a Jakub Vojtěch Roule (Gymnázium Arcus), oceněna byla precizní prá-
ce a „pevná kartografická“ ruka Martina Mlečky (ZŠ TGM Rajhrad). Speciální 
ocenění za aktivní řešení geografických problémů obdrželi Jitka Walhauserová 
(ZŠ TGM Jihlava) a Šimon Glück (Gymnázium Komenského, Písek). Nejvyšší 
počet bodů za multimediální test, a tedy i hlavní cenu vybojoval v kategorii B 
Michal Grus (Gymnázium Dobruška) a v kategorii A Martin Mlečka, který si 
s pouhými dvěma chybnými odpověďmi vedl ještě lépe než jeho starší kolega.

S ohledem na neexistenci finančního zajištění této dobrovolnické akce pro 
příští ročník (závislost pouze na potenciálních „ušetřených“ financích z jiných 
aktivit), nedostatek lidských zdrojů pro její zajištění, stejně jako absenci insti-
tucionální podpory soutěže se organizátoři nicméně obávají, že druhý ročník 
orlovského soustředění byl také ročníkem posledním. Prioritou organizátorů 
musí být do nadcházejícího roku především udržení a zabezpečení oficiální 
a MŠMT vyhlašované Zeměpisné olympiády, která vykazuje řadu vnitřních 
problematických bodů, jež budou muset být řešeny.

Silvie R. Kučerová

12. mezinárodní zeměpisná olympiáda pro český tým třikrát bronzová

Ve dnech 11.–17. sprna 2015 se v Rusku poblíž města Tver uskutečnil již 12. roč-
ník mezinárodní zeměpisné olympiády iGeo (International Geographic Olym-
piad). Mezinárodní soutěži předcházel dlouhý proces výběru těch nejlepších 
geografů ze středních škol Česka ve školním, okresním, krajském a národním 
kole Zeměpisné olympiády. Českými olympijskými reprezentanty se tak po 
dlouhém boji v kategorii D stali student Gymnázia F. X. Šaldy v Liberci Lukáš 
Klein (vítěz národního kola Zeměpisné olympiády), absolvent Gymnázia v Pís-
ku a budoucí student geografie na PřF UK v Praze Radek Pileček, absolvent 
Slovanského gymnázia Olomouc Ondřej Novotný a Michael Matějka, absolvent 
Gymnázia a Jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky Svitavy a budoucí 
student geografie na PřF MU.

Ještě před samotnou olympiádou se všichni čtyři reprezentanti zúčastnili 
v červenci třídenního soustředění v Brně a Jedovnicích pod vedením tutorů 
Hany Svobodové a Eduarda Hofmanna (katedra geografie PdF MU), Silvie 
R. Kučerové a Jana D. Bláhy (katedra geografie PřF UJEP v Ústí nad Labem) 
a Jana Hátleho a Kateřiny Novotné (PřF UK v Praze), kde si otestovali své 
schopnosti práce v terénu, prošli kartografickým školením a měli možnost projít 
si testy z loňské mezinárodní olympiády.

Zároveň bylo ještě před odjezdem do Ruska nezbytné připravit poster na 
téma „Imagine your place in the future“. Volba tématu pro poster padla na 
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riziko prolomení limitů těžby uhlí v Severočeské hnědouhelné pánvi. Dále bylo 
nutné dohodnout vystoupení prezentující jedinečnost Česka (kulturní, archi-
tektonickou či jinou), kdy se český tým rozhodl prezentovat s pomocí loutek 
Spejbla, Hurvínka a Žeryka český sport. Posledním úkolem pak bylo nacvičit 
hudební vystoupení, jelikož geografická olympiáda není jen soutěžní klání, ale 
také prezentace rozmanitosti zemí jednotlivých účastníků. Vzhledem k tomu, 
že žádný z českých účastníků nebyl zrovna hudební talent, byly využity hudební 
nástroje vlastní výroby – láhve od piva různých značek naplněné vodou podle 
tónu, který měly vydávat – a na ty naši borci zafoukali „Skákal pes“, což sklidilo 
v sále ohromný aplaus.

Během týdenního pobytu se reprezentantům nabízí rovněž možnost poznat 
hostitelský stát. Ruský pořadatel zorganizoval dvě půldenní exkurze do měst 
Torzhok a Tver a celodenní exkurzi k jezeru Seliger. Celodenní exkurze však 
vzhledem k velkým vzdálenostem v Rusku bohužel znamená většinu času na 
cestě a jen krátká doba přímo na místě, což bylo pro náš tým poměrně pře-
kvapivé. Rovněž jsme byli překvapeni zanedbaností místních památek, a tak 
jsme ze všech výletů odjížděli lehce zklamáni. Největší zklamání však bylo to, 
že díky chaotické ruské organizaci nezbyla ani minuta na prohlídku Moskvy. 
To vše však plně nahrazovala pohostinnost místních obyvatel a zejména péče 
dobrovolníků, kteří se o jednotlivé týmy po celou dobu konání olympiády starali.

Letošního iGeo se zúčastnili soutěžící ze 40 států světa (poprvé byly zastou-
peny všechny osídlené kontinenty) a pozorovatelé z dalších cca pěti států. Český 

Český reprezentační tým na mezinárodní zeměpisné olympiádě v Rusku (zleva: Michael Ma-
tějka, Ondřej Novotný, Lukáš Klein, Radek Pileček, dole Hana Pařízková, Hana Svobodová). 
Foto: Hana Svobodová.
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tým se však v silné konkurenci neztratil a domů veze tři bronzové medaile, 
které byly předávány zástupci ruské vlády na Lomonosově univerzitě v Mosk-
vě. Lukáš Klein obsadil 66., Radek Pileček 69. a Ondřej Novotný 73. místo ze 
160. Také Michael Matějka se umístil v první stovce soutěžících. Celkem bylo 
uděleno 13 zlatých, 27 stříbrných a 40 bronzových medailí. V pořadí států se 
český tým umístil na 22. místě z celkových 40.

Nejlépe vyšla našim soutěžícím práce v terénu, která probíhala ve čtyřech 
lokalitách a cílem bylo spočítat hustotu zalidnění ve vymezeném území, nakres-
lit profil terénu, udělat mapu využití území na základě vlastního pozorování 
a porovnat území na základě historické a současné fotografie. Návazně pak 
studenti navrhovali revitalizaci sledovaného území. Naopak nejhůře si naši 
vedli v písemném testu, který však byl extrémně náročný (tři hodiny na vyplně-
ní 22 stran testu). Poslední hodnocenou částí je multimediální test, ve kterém 
Češi uspěli průměrně. Vedoucí týmů se pak podílejí na dozorování a opravování 
jednotlivých testů, což ovšem také není jednoduchý úkol.

Veškeré organizační nedostatky, neustálou kontrolu účastníků místní policií 
a náročnost soutěžního programu nakonec vynahradil zisk tří cenných kovů, 
a tak česká reprezentace odletěla domů spokojená. Následující ročník meziná-
rodní zeměpisné olympiády se uskuteční v Pekingu. Do té doby však musí opět 
proběhnout výběr vhodných reprezentantů. Budeme tedy všem účastníkům 
a samozřejmě i organizátorům Zeměpisné olympiády přát pevné nervy a hodně 
úspěchů.

Více informací o Mezinárodní geografické olympiádě včetně fotogalerie je 
zveřejněno na webu [www.zemepisnaolympiada.cz], stránkách pořadatele ruské 
iGeo [www.igeo2015.com] a také na nově vzniklé facebookové stránce [www.
facebook.com/zemepisnaolympiada].

Hana Svobodová

Aktivita EGEA entit v Česku

EGEA je organizace sdružující studenty geografie a mladé geografy ve smys-
lu sdílení a vyměňování geografických znalostí a zkušeností. Tato organizace 
byla založena v roce 1988 třemi původními entitami – Barcelonou, Krakovem 
a Utrechtem. Dnes působí EGEA na více než 80 univerzitách napříč celou 
Evropou, tyto jednotlivé skupiny se nazývají „entity“, které se podílejí na pořá-
dání kongresů, seminářů, výměnných pobytů a dalších naučných a zábavných 
programů. Účast všech je čistě dobrovolná a celá organizace funguje pouze na 
principu „studenti studentům“. V Česku můžeme EGEA nalézt na univerzitách 
v Praze, Olomouci a také v Brně.

Pražská entita byla obnovena v roce 2005. V současnosti má asi 10 aktivních 
členů a zhruba dalších 15, kteří se sporadicky zapojují do činnosti. Během loň-
ského akademického roku se zúčastnili dvou kongresů v rumunském Predealu 
a v polském Murzasichle. Zapojili se do krátkých výměn se studenty z Budapeš-
ti a z Mainzu. Také zorganizovali menší mezinárodní seminář v Českém stře-
dohoří, který se i přes poměrně malou účast vydařil. Členové pražské entity se 
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snaží nezahálet ani na lokální úrovni, 
začátkem roku upořádali víkend pro 
nováčky z prvních ročníků v Českém 
krasu, později badmintonový turnaj 
pro české entity a v průběhu roku 
menší výlety a diskuze s hosty. Vše 
o aktivitách minulých i plánovaných 
do budoucna si můžete přečíst na 
stránkách [http://egea.natur.cuni.cz/].

Entita v Olomouci je obnovena cca 
od roku 2012. Od té doby se účastnila 
různých aktivit, pořádá každoroční 
výstup na Králický Sněžník a řadu se-
minářů. Bohužel však měla entita loni 
na začátku školního roku 2014/2015 

zaniknout. Nakonec se podařilo entitu v Olomouci díky „Egeákům“ z Brna 
zachovat. Od té doby se tato malá entita zúčastnila exkurze v Olomouci spolu 
s EGEA Brno, Graz a Krakow, CP (Contact Person) weekendu, kongresu v Pol-
sku a narozeninového víkendu Brna a Krakowa. Entita v Olomouci má nyní jen 
několik členů. Od nového školního roku je však v plánu entitu rozšířit, účastnit 
se dalších aktivit a také na nich spolupracovat. Entita Olomouc nemá vlastní 
webové stránky, ale najdete ji (stejně jako další dvě české entity) na Facebooku.

V Brně byla EGEA znovu obnovena v roce 2010 a od té doby je velice aktivní 
entitou. Za svoji novodobou existenci se její členové zúčastnili několika desítek 
mezinárodních akcí, včetně pravidelných účastí na východoevropském a výroč-
ním kongresu, a také několik mezinárodních akcí sami uspořádali. Vrcholem 
byla organizace Východoevropského regionálního kongresu v roce 2014. Jednalo 
se o největší a nejvýznamnější akci východního regionu, které se zúčastnilo přes 
1 00 geografů z celé Evropy. V současné době je EGEA Brno největší a nejaktiv-
nější českou entitou s více než 30 aktivními členy. Aktuálně těží EGEA Brno 
z úspěšné organizace kongresu, na kterou navazuje pořádáním spousty vý-
měnných pobytů a také pořádáním jiných akcí, jako byl Czech New Year’s Eve, 
oslava 5. narozenin EGEA Brno společně s EGEA Krakow nebo po prázdninách 
další ročník oblíbeného Slavic Weekendu. Více o aktivitách EGEA Brno nalez-
nete na [http://geogr.muni.cz/egea].

Martina Formánková, Karolina Mašková a Martin Vrána

Nedávné oslavy výročí založení EGEA Brno 
a EGEA Krakow v Jedovnicích u Brna. Foto: 
Marek Borkowski.
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