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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 Geografie 2017/3, znamená to, že nemáte za letošnı́ rok zaplaceny členské přı́spěvky.
Prosı́me, učiňte tak nynı́ . Výše řádného ročnı́ho členského přı́spěvku je 600 Kč, pro
studenty a důchodce 300 Kč (letošnı́ čı́slo časopisu Geografie pak obdržı́te dodatečně). Čı́slo účtu společnosti je 1921937329/0800 (Česká spořitelna a. s., Praha 1,
Václavské nám. 42; IBAN: CZ40 0800 0000 0019 2193 7329; SWIFT: GIBACZPX),
variabilnı́ symbol – ulehčujı́cı́ pro identifikaci platby – je čı́slo uvedené na obálce,
ve které jste časopis obdržel/a. Pokud nemáte zájem v ČGS dále setrvat, prosı́m,
podejte zprávu na sekretariát společnosti: sekretariát České geografické společnosti, Univerzita Karlova, Přı́rodovědecká fakulta, Albertov 6, 128 43, Praha 2,
tel.: 221 951 397, e-mail: dana.fialova@natur.cuni.cz.
Běžnou praxı́ je informovat o aktuálnı́m děnı́ v ČGS členy prostřednictvı́m
elektronické pošty (např. formou Geografického newsletteru), ale bohužel adresář sekretariátu nenı́ úplný a plně aktuálnı́, proto prosı́m, pokud došlo ve vašem
přı́padě 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
V Praze se dne 28. června 2017 sešel Hlavnı́ výbor České geografické společnosti
na svém pravidelném jednánı́. Do celkem bohatého programu jednánı́, který čı́tal
14 bodů, se ještě zařadily aktuálnı́ témata a problémy. Hlavnı́ pozornost jednánı́
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byla soustředěna na pozici a roli Národnı́ho geografického komitétu (NGK), který
zastupuje českou geografii vůči IGU. Národnı́ geografický komitét po dohodě tvořı́
vedoucı́ všech geografických pracovišť včetně kartografických nebo geodemografických pracovišť. Tento komitét se scházı́ podle potřeby zpravidla jednou až
dvakrát ročně na společném setkánı́, které sloužı́ k lepšı́ koordinaci a spolupráci
napřı́č univerzitami a vědeckými ústavy s geografickou tématikou. Předseda NGK
pak má hlasovacı́ právo na Valném shromážděnı́ Mezinárodnı́ geografické unie
(IGU). Bohužel dosavadnı́ praxe, kdy členské přı́spěvky v mezinárodnı́ch uskupenı́ch platila za svoje členy Akademie věd, již neplatı́ a musı́ také dojı́t ke změně
organizačnı́ struktury Národnı́ho geografického komitétu. Proto předseda NGK
Vı́t Vilı́mek jménem Národnı́ho geografického komitétu požádal o zařazenı́ NGK
jako jednu ze sekcı́ České geografické společnosti. Hlavnı́ výbor této žádosti vyhověl a ustanovil novou sekci ČGS s názvem Národnı́ geografický komitét. Složenı́
komitétu a jeho role se nijak neměnı́.
Dalšı́m a stále významnějšı́m tématem jednánı́ HV ČGS bude přı́prava sjezdu
ČGS, který proběhne ve spolupráci se Slovenskou geografickou společnostı́ od 5.
do 9. zářı́ 2018 v Bratislavě v budovách Přı́rodovědecké fakulty Univerzity Komenského. Vyzýváme všechny geografy, aby si již nynı́ rezervovali začátek zářı́ 2018
pro jednánı́ sjezdu ČGS a SGS.
Stále důležitějšı́m tématem jednánı́ HV ČGS je sponzoring. HV ČGS projednal
podkladový materiál dr. Koppa a vedl k nı́ obšı́rnou a podrobnou diskuzi. Výsledkem diskuze je společná shoda o nutnosti většı́ho otevřenı́ společnosti pro sponzory, umožněnı́ prostoru pro jejich prezentace ve vydávaných publikacı́ch a změna
a modernizace webových stránek společnosti. Téma sponzoringu a s tı́ m spojených
změn nás bude ještě provázet na dalšı́ch jednánı́ch. Stanislav Kraft zahájı́ jednánı́
o novém konceptu webových stránek ČGS do přı́štı́ho jednánı́ HV ČGS a bude o nı́
informovat HV ČGS.
Velmi významnou změnu prodělaly Geografické rozhledy (GR). V letošnı́ m roce
a v tomto ročnı́ku ukončil tým okolo Ivana Bičı́ka a Hany Kühnlové svoje dlouhodobé a velmi úspěšné působenı́ v GR a Hlavnı́ výbor na svém minulém jednánı́
jmenoval novým šéfredaktorem Libora Jelena a výkonným redaktorem Miroslava
Šiftu. Na tomto jednánı́ HV ČGS jmenoval novou redakčnı́ radu Geografických
rozhledů. V redakčnı́ radě jsou zastoupeni odbornı́ci z většiny geografických
pracovišť, mı́sto v nı́ přijali i významnı́ odbornı́ci s vysokou erudovanostı́ nejen
v didaktice geografie a redakčnı́ rada se výrazně omladila. Nový tým GR také
představil upravenou grafickou podobu titulnı́ stránky a dalšı́ grafické změny
časopisu. Spolu s tı́m, že jsme dokončili převod vydavatelských práv na společnost
P3K, nová redakčnı́ rada přinese nový impulz a nové nápady, věřı́me, že se podařı́
v krátké době rozšı́řit okruh předplatitelů Geografických rozhledů a tento časopis
se stane jednı́m z významných pomůcek pro výuku geografie nejen na střednı́ch
a základnı́ch školách, ale bude zajı́mavý i pro dalšı́ geografy.
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Hlavnı́ výbor také uvı́tal, že v edici knižnı́ch publikacı́ Geographica, vycházı́
v roce 2017 dvě nové monografie. Vědecký časopis Geografie zı́skal pro rok 2017
opět Impact factor s hodnotou 0,580. Hlavnı́ výbor se seznámil s edičnı́ politikou
redakčnı́ rady časopisu a vı́tá, že redakčnı́ rada připravuje spuštěnı́ nového webu
geografie.cz. Nový web bude sloužit jako informačnı́ a komunikačnı́ portál pro
autory. Poměrně obsáhlá diskuze se vedla také o tom, zda je nutné tisknout časopis Geografie. Na základě dohody mezi vydavatelem P3K a Českou geografickou
společnostı́ bude možné nabı́dnout od roku 2018 členům společnosti volbu mezi
odebı́ránı́m zdarma časopisu Geografie nebo časopisu Geografické rozhledy.
Tradičnı́ soutěž studentů geografie z jednotlivých univerzit proběhne dne
13. řı́jna 2017 na Pedagogické fakultě MU Brno. Soutěž je organizována v rámci
25. středoevropské konference, kterou pořádá PF MU. Hlavnı́ výbor vyzývá všechna pracoviště, aby nominovala do soutěže svoje úspěšné studenty, kteřı́ obhájili
zajı́mavá témata a realizujı́ výzkumné projekty, o kterých je dobré vědět. Termı́n
pro zaslánı́ přihlášek je do 20. zářı́ 2017. Věcné podrobnosti byly odeslány koordinátorům soutěže již na konci června 2017.
Úspěšné, rozrůstajı́cı́ se a stále významnějšı́ Dny geografie proběhnou v termı́nu 13.–24. listopadu 2017. HV ČGS doporučuje jednotlivým pracovištı́m zapojit
se do aktivit v rámci Dnů geografie a informovat prostřednictvı́m webu Dnů geografie o aktivitách a na jejich pracovištı́ch. Koordinátorem těchto aktivit za ČGS
je Tadeusz Siwek.
V dalšı́ch bodech programu informovali vedoucı́ jednotlivých sekcı́ a poboček
o aktivitách poboček, o připravovaných konferencı́ch, setkánı́ch a jiných plánech.
HV ČGS se také krátce vrátil k průběhu Zeměpisné olympiády a doporučuje pokračovat v dosud velmi úspěšné mediálnı́ prezentaci nejúspěšnějšı́ch studentů,
a to nejen z celostátnı́ho kola (letošnı́ celostátnı́ kolo se ocitlo dokonce v přı́mém
vstupu na ČT1 a ČT24), ale i úspěšných studentů z krajských kol.
Podrobný zápis je na webu České geografické společnosti http://geography.cz
v sekci Zápisy z Hlavnı́ho výboru ČGS 2014–2018.
Radim Perlı́ n

19. ročník Zeměpisné olympiády
Ve školnı́m roce 2016/2017 proběhl 19. ročnı́k Zeměpisné olympiády (dále jen
ZO) – klasicky od školnı́ch kol, po celostátnı́, následnou Letnı́ školu ZO a navazujı́cı́
mezinárodnı́ geografické soutěže. Nově se k soutěži přidružila aktivita iniciovaná
Českou kartografickou společnostı́. Ve spolupráci s ČKS tak byla vyhlášena doplňková soutěž, v nı́ž mohli základoškoláci a středoškoláci při registraci na celostátnı́
kolo ZO odevzdat vlastnoručně vytvořenou mapu na libovolné geografické téma.
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Letošnı́ celostátnı́ kolo bylo navı́c mimořádně mediálně úspěšné, když se organizátorům podařilo prezentovat výsledky ZO i mapové soutěže formou přı́mého vstupu
v pořadu Studio 6 na ČT1, resp. ČT24. V pořadu vystoupili studentka Jana Dandová
(ZŠ Dr. Tyrše v České Lı́pě) se svou mapou, která vyhrála kategorii hodnocenı́
účastnı́ků ústřednı́ho kola ZO, a za odbornou porotu soutěže pak Jan D. Bláha
(UJEP v Ústı́ nad Labem), který napřı́klad také představil, jak vzniká podrobná
mapa v dosud málo probádaném terénu pohořı́ Saruwaged Range na Nové Guineji.
Přı́mý odkaz na reportáž naleznete na internetové stránce ZO www.zemepisnaolympiada.cz.
Celostátnı́ kolo ZO bylo zahájeno 24. dubna 2017 na akademické půdě Přı́rodovědecké fakulty Univerzity Karlovy, ale tým pořadatelů sestával jak z pracovnı́ků
a studentů domácı́ univerzity, tak Univerzity J. E. Purkyně v Ústı́ nad Labem
a Masarykovy Univerzity (Brno), kteřı́ se budou i v následujı́cı́m pětiletém obdobı́ na zajištěnı́ ZO podı́let. Krátce po zahájenı́ byli soutěžı́cı́ dopraveni do Pikovic
v Posázavı́, kde řešili na pěti stanovištı́ch terénnı́ úlohy. Některé se vztahovaly
k modelové situaci, že na řece Sázavě bude vybudována přehradnı́ nádrž. Úkolem
bylo vyměřit výšku nové lávky přes vodu nebo vyšetřit, kolik stávajı́cı́ch domů
bude zaplaveno. Dále byla testována jejich dovednost pozorovánı́ krajiny a zı́skávánı́ informacı́ z objektů, které se v nı́ nacházı́ (např. tabule naučné stezky, turistické
rozcestnı́ky, zařı́zenı́ měřı́cı́ stav vody ve vodnı́m toku).
V rámci společenského večera představili ti soutěžı́cı́, kteřı́ se zúčastnili doplňkové soutěže O nejlepšı́ mapu na geografické téma, svoje dı́la. Sešlo se sice
pouze pět map, zato velmi dobré kvality. Vı́těz byl vybrán druhý den odbornou
porotou geografů, kartografů i pracovnı́ků z kartografické praxe. Stal se jı́m Lukáš
Pavlásek (Gymnázium a SOŠ Sokolovská, Rýmařov), který kartograficky vyjádřil
statistická data postupu soutěžı́cı́ch v ZO z krajského do celostátnı́ho kola. V úterý
25. dubna museli soutěžı́cı́ ještě vyřešit úlohy práce s atlasem, pı́semného testu
geografických znalostı́ a dovednostı́ a také multimediálnı́ test.
Jako každoročně byly sı́ly všech účastnı́ků velmi vyrovnané. I vı́tězů a oceněných bylo dı́ky postupu na dvě mezinárodnı́ soutěže hodně.
V kategorii C (12–15 let) se vı́tězi stali:
1. Matyáš Bernát (Gymnázium J. Keplera, Praha 6),
2. Lukáš Nekvinda (Gymnázium a JŠ s právem SJZ Svitavy),
3. Jakub Vojtěch Roule (Soukromé gymnázium ARCUS s. r. o., Bratřı́ Venclı́ků,
Praha 9).
V kategorii D (16–19 let):
1. Jakub Strašlipka (Gymnázium F. X. Šaldy, Liberec),
2. Jan Nykl (Gymnázium a SOŠ dr. V. Šmejkala, Ústı́ n. L.),
3. Daniel Justiz (Gymnázium J. Barranda, Beroun),
kteřı́ ještě společně s Ondřejem Vystavělem odjedou reprezentovat Česko na Mezinárodnı́ geografickou olympiádu iGeo, pořádanou Mezinárodnı́ geografickou
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Účastníci celostátního kola na albertovských schodech. Foto: Tomáš Petrus.

uniı́ IGU v srbském Bělehradě (blı́že viz přı́spěvek Hana Svobodová, Radek Durna
v tomto čı́sle IČGS).
V kategorii D, v podskupině fyzická geografie nejlépe uspěli:
1. Ondřej Vystavěl (Slovanské gymnázium, Olomouc),
2. Štěpán Burda (Gymnázium B. Němcové, Dačice),
3. David Mikel (Gymnázium Lesnı́ čtvrť, Zlı́n).
Tito soutěžı́cı́ se původně měli kvalifikovat na Mezinárodnı́ olympiádu věd
o Zemi IESO, konanou v Nice ve Francii (blı́že viz přı́spěvek Lenka Vejrostová,
Filip Hulec v tomto čı́sle IČGS). Nicméně Ondřej Vystavěl odjı́ždı́ jako čtvrtý člen
týmu na iGeo a z důvodu věkových omezenı́ vydaných pořadatelem IESO budou
nakonec český reprezentačnı́ tým ve Francii tvořit: Jan Táborský (Gymnázium
Českolipská, Praha 9), Dominik Havel (Gymnázium B. Němcové, Hradec Králové),
Vojtěch Nováček (Gymnázium Mikulášské nám., Plzeň) a Vojtěch Turland (Gymnázium a ZUŠ Riegrova, Šlapanice).
Reprezentačnı́ týmy a vı́tězové kategorie C spolu s náhradnicı́ Magdalénou
Mišinovou (Gymnázium Jana Keplera, Praha 6) se znovu setkali 20.–23. července
2017 v Chotěboři (okres Havlı́čkův Brod). Zde se uskutečnilo Soustředěnı́ a letnı́ geografická škola ZO. Letnı́ škola byla zahájena v prostorách Základnı́ školy
Buttulova představenı́m stručné geografické charakteristiky Chotěbořska. Účastnı́kům byla poskytnuta celá řada tištěných materiálů, map a dat vztahujı́cı́ch se
k územı́, v nichž bylo nutné se rychle zorientovat a vybrat podstatné informace.
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Následovala prvnı́ práce v terénu na sjezdovce v lokalitě Svatá Anna, kterou měli
soutěžı́cı́ zaměřit, určit jejı́ sklon a rozhodnout o vhodnosti dalšı́ ch investic na územı́ areálu. Druhý den bylo dopoledne věnováno diskuzi testů z celostátnı́ho kola
ZO a mezinárodnı́ch soutěžı́ a přednášce z oblasti územnı́ho a strategického plánovánı́. Odpolednı́ program byl pro jednotlivé reprezentačnı́ týmy odlišný. Tým iGeo
plnil terénnı́ úkol hodnocenı́ potenciálu cestovnı́ho ruchu v centru města, jehož
výsledky následně prezentoval členovi zastupitelstva města Michalu Jakešovi. Tým
IESO se celé odpoledne věnoval tématu geologie pod vedenı́m Rostislava Melichara
z Ústavu geologických věd, Přı́rodovědecké fakulty Masarykovy univerzity. Ten
si pro soutěžı́cı́ připravil obecný výklad i praktické ověřenı́ zı́skaných znalostı́
v geologickém parku Gymnázia Chotěboř. V sobotu se soutěžı́cı́ věnovali mapovánı́
a zı́skávánı́ informacı́ v intravilánu i extravilánu Chotěboře. Následně plánovali
turistické využitı́ a naučnou stezku v okolı́ města a svůj návrh prezentovali
v anglickém jazyce. Poslednı́ den byl věnován přı́pravám materiálů na jednotlivé
mezinárodnı́ soutěže pod vedenı́m vedoucı́ch těchto výprav. Mladı́ geografové měli
možnost si vyzkoušet řešenı́ mnoha druhů problémově zaměřených úloh v terénu, na jejichž řešenı́ zı́skali zpětnou vazbu od odbornı́ků z praxe. Také vyslechli
zajı́mavé poznatky, které se jim budou hodit nejen při účasti v mezinárodnı́ch
soutěžı́ch.
Veškeré informace o ZO naleznete na www.zemepisnaolympiada.cz a na facebooku ZO.
Silvie R. Kučerová, Jakub Jelen

14. mezinárodní zeměpisná olympiáda tentokrát na Balkáně
Český olympijský tým se již několik let v řadě účastnı́ mezinárodnı́ zeměpisné
olympiády (iGeo), která se tentokráte konala ve dnech 2.–7. srpna 2017 v srbském
Bělehradu. České barvy reprezentovali Daniel Justiz z Gymnázia J. Barranda
v Berouně, Jan Nykl z Gymnázia a SOŠ dr. V. Šmejkala v Ústı́ nad Labem, Jakub
Strašlipka z Gymnázia F. X. Šaldy v Liberci a Ondřej Vystavěl – nynı́ již absolvent
Slovanského gymnázia v Olomouci. Vedenı́ výpravy již po čtvrté zajišťovala Hana
Svobodová a nově Radek Durna z katedry geografie PdF MU.
Soutěže se v letošnı́ m roce účastnilo 41 zemı́ světa, které vyslaly 160 soutěžı́ cı́ch.
Češtı́ soutěžı́cı́ se v konkurenci opět prosadili – Jakub Strašlipka obsadil celkové
46. mı́sto a zı́skal tak jednu ze 40 bronzových medailı́. Jan Nykl skočil 85., Daniel
Justiz 112. a Ondřej Vystavěl 116. Celkově český tým obsadil 23. mı́sto, což je již
téměř jako obvykle střed celkového pořadı́. V jednotlivých disciplı́nách si však
češtı́ reprezentanti vedli různě – zatı́mco v práci v terénu obsadil český tým celkové 3. mı́ sto a Jakub Strašlipka 5. mı́sto ze 160 soutěžı́cı́ch, v pı́semném testu naši
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reprezentanti absolutně propadli. Nejlepšı́ z našich soutěžı́cı́ch se v testu probojoval pouze na 133. mı́sto a celkově celý tým obsadil až 37. pozici. Zde se opakovaně
projevuje odlišný systém vzdělávánı́ v Česku a v zemı́ch, kde je ve školách vı́ce využı́vána projektová výuka včetně kritického a geografického myšlenı́. Pı́semný test
je totiž založen na analýze mapových, datových a dalšı́ch pokladů a jejich následné
interpretaci. Bez rozsáhlých všeobecných znalostı́ a výborné znalosti angličtiny
se však soutěžı́cı́ také neobejdou. V poslednı́ disciplı́ně – multimediálnı́m testu
obsadil Daniel Justiz skvělé 2. mı́ sto, celý tým pak 17. mı́sto. Do budoucna tedy bude
nezbytné v rámci soustředěnı́ před mezinárodnı́mi soutěžemi posı́lit přı́pravu
reprezentantů na testovou disciplı́nu, jelikož v terénu a multimédiı́ch si mladı́
češtı́ geografové vedou výborně.
Účast na iGeo však nenı́ jen o soutěži pro studenty, ale také o spolupráci vedoucı́ch na supervizi a opravovánı́ testů a účasti na schůzkách vedoucı́ch týmů,
kde se hlasuje o úpravách stanov iGeo, obsazenı́ komisı́, které připravujı́ testy
atd. Zároveň se mezi vedoucı́mi probı́rajı́ a porovnávajı́ systémy zeměpisných
olympiád v jednotlivých státech. Zde se ukazuje vysoká prestiž zeměpisné olympiády v jednotlivých státech – např. v Rusku se národnı́ho kola ZO účastnı́ kolem
300 účastnı́ků, v Jižnı́ Koreji cca 1 000 účastnı́ků, ale i v menšı́ch státech je ZO
velmi populárnı́ – např. v Litvě s nesrovnatelně nižšı́m počtem obyvatel než v Česku, je v národnı́m kole 92 účastnı́ků (v Česku 24). Nejlepšı́ z účastnı́ků pak majı́
možnost vyzkoušet si mezinárodnı́ olympiádu v regionálnı́ m měřı́tku – pravidelně
se koná Baltská zeměpisná olympiáda (Litva, Lotyšsko, Bělorusko, Rusko, Polsko),
Balkánská zeměpisná olympiáda (Bulharsko, Rumunsko, Turecko, Srbsko, Černá
Hora, Moldávie, Makedonie, Kypr, Albánie, Řecko) a dalšı́. Český tým se bohužel
žádné regionálnı́ zeměpisné olympiády neúčastnı́ (naposledy v roce 2011, kdy se
konala v Jedovnicı́ch Středoevropská zeměpisná olympiáda), a tak se nedostatek
zkušenostı́ soutěžı́cı́ch částečně projevuje i ve výsledcı́ch iGeo. Samozřejmostı́
ve většině států, a to včetně Česka, je již zmı́něné soustřednı́ účastnı́ků před mezinárodnı́mi soutěžemi.
Na přı́pravě a organizaci národnı́ch ZO jednotlivých států se podı́lı́ významnı́
zástupci jednotlivých kateder (nenı́ ojedinělé, že se jedná o vedoucı́ významných
geografických pracovišť či profesory), ti pak také zastávajı́ pozice vedoucı́ch reprezentačnı́ch týmů. Od roku 1996, kdy se konalo prvnı́ iGeo se mezi vedoucı́mi
vytvořily pevné vztahy a často i spolupráce nad rámec soutěže.
Co se týče organizace letošnı́ho iGeo, lze ji považovat za veskrze „balkánskou“.
Některé části programu – např. prezentace posterů na téma „Cestovnı́ ruch pro
mladé“ probı́hala v podstatě samovolně, stejně jako kulturnı́ vystoupenı́, kde
měly jednotlivé týmy představit kulturu svého národa. Český tým si vybral pro
svoje vystoupenı́ prezentaci specifik vybraných českých (československých)
prezidentů. Typický balkánský přı́stup se ještě vı́ce než na samotné soutěži podepsal na tzv. post iGeo fieldtripu – šestidennı́ exkurzi po Srbsku. Jelikož si češtı́
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Česká výprava na 14. mezinárodní zeměpisné olympiádě v Bělehradu, zleva: Radek Durna, Ondřej
Vystavěl, Jakub Strašlipka, Daniel Justiz, Jan Nykl, Hana Svobodová. Foto: Hana Svobodová.

účastnı́ci exkurzi uhradili na rozdı́l od všech ostatnı́ch států z vlastnı́ch zdrojů
(a nejednalo se o malou částku), očekávali určitý komfort. Na ten však nedošlo,
a to ani z hlediska ubytovánı́ a stravovánı́, bohužel však ani při práci průvodce,
který několikrát špatně volil trasu a nezbylo nic jiného než se stejnou cestou vracet
na mı́sto, kde došlo k omylu. Nutno však podotknout, že jsme měli jedinečnou
možnost cestovat po téměř celém Srbsku (trasa vedla mj. v blı́zkosti hranic
s Rumunskem, Bulharskem, Kosovem, Černou Horou i Bosnou a Hercegovinou)
a poznávat tamějšı́ krajinu i kulturu, silně ovlivněnou Osmanskou řı́šı́, válečnými
konflikty a pravoslavnou cı́rkvı́.
Ve výsledku si tedy celý český tým ze Srbska odvezl velmi silný a nezapomenutelný zážitek. V roce 2018 se iGeo uskutečnı́ v Quebecku.
Hana Svobodová, Radek Durna

11th Earth Science Olympiad – čeští studenti přivezli s Francie řadu ocenění
Ve dnech 21.–30. srpna 2017 se ve Francii odehrál již 11. ročnı́k mezinárodnı́
olympiády věd o Zemi (IESO). Česko reprezentovali Dominik Havel (Gymnázium
Boženy Němcové, Hradec Králové), Vojtěch Nováček (Gymnázium Plzeň), Jan
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Táborský (Gymnázium Praha 9) a Vojtěch Turland (Gymnázium Šlapanice). Ti
se také zúčastnili červnového soustředěnı́ v Chotěboři s reprezentanty pro iGeo
a vı́tězi kategorie C ZO, kde v rámci přı́pravy na mezinárodnı́ soutěž absolvovali
odborná školenı́ a praktická cvičenı́.
Zázemı́m pro konánı́ olympiády se stal kampus Centre International de Valbonne. Uvı́tacı́ ceremoniál byl konán v Polytech Sophia Antipolis, kde studenti
také absolvovali přednášky seznamujı́cı́ je s nejnovějšı́mi objevy francouzské vědy.
Čas mezi soutěžemi vyplnila řada exkurzı́ např. do laboratořı́ v Sophia Antipolis/
Géoazur, do NP Mercantour v Přı́mořských Alpách, nočnı́ pozorovánı́ v observatořı́ch v Calern, kratšı́ exkurze do oblasti Esterel či do Monaka, do obce Valbonne
a nakonec i do přı́sně hlı́daných prostorů Thales Alenia Space v Cannes.
Celkem 112 studentů z 29 zemı́ světa se utkalo v individuálnı́ soutěži, která
zahrnovala dva teoretické a čtyři praktické testy. Znalosti našich reprezentantů
tak byly prověřeny nejen z hlediska obecného fyzickogeografického přehledu,
na soutěžı́cı́ čekaly teoretické i praktické otázky z geologie a geomorfologie, astronomie a dalšı́ch oborů věd o Zemi.
IESO se ovšem nezaměřuje výhradně na individuálnı́ soutěže. Nedı́lnou součástı́
olympiády je i práce v mezinárodnı́ch týmech. V nich studenti řešili International
Team Field Investigation (ITFI), tedy projekt, dı́ky kterému dostali možnost

Česká reprezentace na IESO 2017, zleva: Vojtěch
Nováček, Jan Táborský, Vojtěch Turland a Dominik Havel. Foto: Lenka Vejrostová.

52 informace čgs 36/2 (2017)

pracovat v jedné ze zajı́mavých lokalit, zı́skat data, zanalyzovat je a prezentovat
výsledky své práce před porotou. Ve shodných týmech se studenti věnovali i tvorbě
a prezentaci posterů v rámci Earth Science Project (ESP), který spočı́val ve vyhledánı́ a zpracovánı́ informacı́ a následné tvorbě a prezentaci posteru na téma „How
knowledge of Earth system would help us inhabit other planet“.
Na závěrečném ceremoniálu na půdě Université Côte d’Azur byli naši studenti
mezi úspěšnými. V individuálnı́ soutěži dokázal Vojtěch Turland zı́skat bronzovou
medaili. Ještě vı́ce se nám pak dařilo v soutěžı́ch mezinárodnı́ch týmů. V ITFI byli
naši studenti se svými týmy ohodnoceni dvěma střı́brnými medailemi (Vojtěch
Turland, Jan Táborský) a dokonce i jednou zlatou (Vojtěch Nováček). I při vyhlašovánı́ výsledků ESP jsme měli zastoupenı́ na stupnı́ch vı́tězů – zlatou medaili
obdržel tým Vojtěcha Turlanda.
Děkujeme všem našim soutěžı́cı́m za výbornou reprezentaci a doufáme, že
i dı́ky novým poznatkům zı́skaným na IESO 2017 dokážeme neméně dobře reprezentovat Česko na 12. ročnı́ku mezinárodnı́ olympiády věd o Zemi v thajském
Kanchanaburi.
Lenka Vejrostová, Filip Hulec

