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 informace čgs 38/2 (2019)

 Informace členům společnosti

Vážená členko, vážený člene České geografické společnosti, od kalendářního roku 
2018 si každý člen může vybrat, zda chce v rámci členského poplatku odebírat 
časopis Geografie (číslo 1–4 daného roku) či časopis Geografické rozhledy (čísla 
3, 4, 5 a 1, 2 dvou ročníků, neb vydávání časopisu se kryje se školním rokem). 
Výběr byl umožněn několikrát rozesílaným elektronickým dotazníkem a výzva 
byla taktéž uveřejněna v minulých číslech časopisu Informace ČGS. Někteří 
z vás nevlastní e-mailovou adresu, či ji nemá sekretariát společnosti k dispozici. 
Prosím tedy využijte libovolného kontaktu (elektronický: dana.fialova@natur.
cuni.cz, telefonický: 221 951 397, či klasické pošty: Česká geografická společnost, 
Přírodovědecká fakulta UK, Albertov 6, 128 43 Praha 2) a sdělte, o který časopis 
máte zájem v rámci členského poplatku a svou doručovací adresu. Základní pod-
mínkou pro zaslání časopisu je samozřejmě zaplacený členský příspěvek na daný 
kalendářní rok, který činí 600 Kč, pro studenty a důchodce 300 Kč. Číslo účtu 
společnosti je 1921937329/0800 (Česká spořitelna a.s., Praha 1, Václavské nám. 
42; IBAN: CZ40 0800 0000 0019 2193 7329; SWIFT: GIBACZPX), variabilnı́́ symbol 
(vaše evidenční číslo) již není třeba udávat, neb se zobrazuje jméno plátce (pokud 
za vás platí jiná osoba či společnost, prosím o sdělení jména plátce na e-mailovou 
adresu). Pokud nemáte zájem v ČGS dále setrvat, prosím, podejte zprávu na se-
kretariát pomocí výše uvedených kontaktních údajů. Běžnou praxı́ je informovat 
o aktuálním děnı́ v ČGS členy prostřednictvím 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 adre-
sy, nebo z jakéhokoli důvodu nedostáváte elektronické zprávy z ČGS, zašlete váš 
kontakt na e-mail: dana.fialova@natur.cuni.cz. Děkujeme.

Chystáte na vašem pracovišti nějakou zajímavou akci, hledáte spolupracovníka, ob-
jevil se někdo z vašich kolegů v médiích? Podělte se o tuto informaci s geografickou 
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obcí. Stačí zaslat informaci v podobě dvou vět, přílohy a ideálně fotografie na adre-
su info@geography.cz a bude zveřejněna na webu ČGS www.geography.cz a face-
booku www.facebook.com/ceskageografickaspolecnost. Všichni členové ČGS, kteří 
udali svou aktuální elektronickou adresu, pak budou o akcích informováni pomocí 
newsletteru, který je rozesílán minimálně jedenkrát do měsíce.

Dana Fialová

 Zprávy z jednání Hlavního výboru ČGS

V uplynulém půlroce se konala celkem dvě zasedání Hlavního výboru ČGS. 
Na březnovém jednání se kromě tradičních jednacích bodů objevila i problematika 
partnerství ČGS s Českou kartografickou společností a Českou demografickou spo-
lečností. Na základě jednání vedení jednotlivých společností byla uzavřena spolu-
práce při přípravě a propagaci aktivit uvedených společností a zejména možnost 
sníženého vložného pro členy tří spolupracujících společností na konferencích 
a podobných akcích. Členové ČGS by v budoucnu tedy měli mít možnost účastnit 
se akcí pořádaných Českou kartografickou společností a Českou demografickou 
společností za snížený poplatek. Rovněž byla diskutována koncepce a příprava 
Dnů geografie 2019, které proběhnou v termínu od 11. do 24. listopadu 2019 (ter-
mín Dnů geografie na Albertově bude pouze v prvním týdnu, tj. od 11. do 15. listo-
padu 2019). Na zasedání byla rovněž vyhlášena nová soutěž o nejlepší dizertační 
práci v oboru geografie za rok 2018. Pětičlenná komise nakonec z přihlášených 
prací vybrala vítěznou práci a na dalším červnovém zasedání HV ČGS vyhlásila 
výsledek. Zvítězila dizertační práce Mgr. Jana Stryhala, Ph.D. s názvem „Využití 
klasifikací atmosférické cirkulace v interpretaci výstupů z klimatických modelů“, která 
byla obhájena na PřF UK.

Z dalších klíčových bodů červnového zasedání lze zmínit pokračující úpravy 
webu ČGS (www.geography.cz) a přípravu celkové revize členské základny naší 
společnosti. Ta bude probíhat prostřednictvím webových stránek, kam budou 
moci jednotliví členové ukládat své základní kontaktní údaje tak, aby byli vždy 
informováni o děních v jednotlivých sekcích a pobočkách. Revize členské zá-
kladny by měla proběhnout do konce roku 2019. Na přelomu října a listopadu 
očekávejte e-mail, který Vás vyzve ke kontrole Vašich údajů nacházejících 
se v databázi členské základy. V přípravě je zároveň Výroční konference ČGS 
na rok 2020 v Plzni (pozvánka na výroční konferenci do Plzně je otištěna na str. 31 
v tomto čísle časopisu, pozn. red.). 

Stanislav KraP
vědecký tajemník ČGS
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 Ohlédnutí za 21. ročníkem Zeměpisné olympiády

Dvacátý první ročník Zeměpisné olympiády je již minulostí, avšak než odstartuje 
ročník dvaadvacátý, připomeňme si, co se v loňském školním roce událo. Země-
pisná olympiáda byla tradičně vyhlášena 1. září 2018 ve čtyřech soutěžních kate-
goriích (A–D), přičemž garanty jednotlivých kategorií jsou stejně jako v loňském 
roce zástupci geografických pracovišť napříč celým Českem. Školní kola probíhala 
v průběhu ledna 2019, okresní kola se uskutečnila 20. února 2019 (případně v ji-
ném blízkém termínu kvůli jarním prázdninám) a kola krajská pak přesně o měsíc 
později. Vítězové kategorií C a D pak opět postoupili do kola celostátního, které se 
konalo ve dnech 25.–26. dubna 2019. Již posedmé se soutěžící sjeli do Prahy na Geo-
grafickou sekci Přírodovědecké fakulty UK, kde na ně čekaly dva dny teoretických 
testů i práce v terénu. Celostátnímu kolu udělily záštitu významné osobnosti, jako 
např. Tomáš Zima, rektor Univerzity Karlovy; Jiří Zima, děkan Přírodovědecké 
fakulty UK; Vít Šimral, radní hlavního města Prahy; Jana Černochová, starostka 
městské části či prezident České geografické společnosti Pavel Chromý.

První den celostátního kola Zeměpisné olympiády byl tradičně věnován práci 
v terénu, na kterou se soutěžící vydali stejně jako v loňském roce do Jílového u Pra-
hy, kde je přivítal v prostorách zdejší radnice starosta města pan Pavel Pešek. I přes 
to, že se zde konalo terénní cvičení již podruhé, úkoly byly oproti loňskému roku 
zcela odlišné. Ve spolupráci s jílovským odborem životního prostředí se totiž jeho 
část konala na místní skládce komunálního odpadu. Soutěžící měli například za úkol 
spočítat její objem, vyhodnotit umístění v krajině či zjistit, jak dlouho se plnila.

Následující den se boj o postup do mezinárodních olympiád přenesl do albertov-
ských poslucháren, kde na soutěžící čekaly písemné i multimediální testy, práce 
s atlasem a v mezičasech také zajímavé přednášky o studiu geografie na středních 
či vysokých školách nebo prezentace institucí a partnerů soutěže. Proběhl také 
další ročník doplňkové soutěže O nejlepší mapu na geografické téma. 

Na stupních vítězů celostátního kola ZO 2018/2019 se nakonec umístili:
Kategorie C: 
1. místo Prokop Bernard (Gymnázium Žamberk)
2. místo Milena Šebková (Církevní gymnázium Mikulášské náměstí, Plzeň)
3. místo Matěj Ságl (Gymnázium Jihlava, ul. Jana Masaryka)
Kategorie D:
1. místo Jakub Strašlipka (Gymnázium F. X. Šaldy, Liberec)
2. místo Jakub Vojtěch Roule (Soukromé gymnázium ARCUS, Praha)
3. místo Martin Mlečka (Gymnázium Brno, Elgartova) 

Pro kategorii C je celostátní kolo kolem nejvyšším, avšak soutěžící v kategorii D 
čekal postup do mezinárodních soutěží. Na Mezinárodní geografickou olympiádu 
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(/e International Geography Olympiad – iGeo) do Hong Kongu odjel tým ve slože-
ní: Lukáš Pulec, Martin Procházka, Daniel Justiz a Vojtěch Nováček. Na Mezinárod-
ní olympiádě věd o Zemi (/e 13ᵗh International Earth Science Olympiad – IESO) 
v Jižní Koreji reprezentovali Česko (spolu s vítězi celostátního kola Geologické 
olympiády Česko) Jakub Strašlipka a Jakub Vojtěch Roule (vítězové celostátního 
kola Zeměpisné olympiády v kategorii D). Více o mezinárodních olympiádách 
v následujících článcích. 

Ještě před odjezdem na mezinárodní soutěže se ale setkali reprezentační 
týmy a vítězové kategorie C na letní škole Zeměpisné olympiády, která probíhala 
ve dnech 11.–14. července v Blansku. Pro účastníky byly připraveny úkoly přímo 
související s mezinárodními olympiádami (procházení modelových testů, terénní 
práce), terénní cvičení, odborné přednášky nebo exkurze do geologických sbírek 
Masarykovy Univerzity či výlet do Moravského krasu. 

Soustředění se konalo pod vedením organizátorů Zeměpisné a Geologické 
olympiády a tutorů z Geografické sekce Přírodovědecké fakulty Univerzity Kar-
lovy a katedry geografie Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity.

Zeměpisná olympiáda pokračuje i v letošním školním roce, proto tedy nezbývá 
než uvést její vyhlášení. Organizační tým Zeměpisné olympiády ve spolupráci 

Účastníci letní geografické školy Zeměpisné olympiády na terénním cvičení u propasti Macocha. 
Foto: L. Urbanová.
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s Českou geografickou společností vyhlašují pro školní rok 2019/20 dvacátý druhý 
ročník soutěže. Postupový systém soutěže zůstává zachován, termíny jednotlivých 
kol jsou následující: 
– školní kola: do konce ledna 2020
– okresní kola: do 26. února 2020 (výjimkou jsou okresy, ve kterých probíhají 

jarní prázdniny)
– krajská kola: do 25. března 2020
– celostátní kolo: do 23.–24. dubna 2020

Veškeré informace, včetně návodu, jak se do soutěže zapojit, či jak se na ní při-
pravit, naleznete na internetových stránkách www.zemepisnaolympiada.cz. 
Aktuální dění můžete sledovat také na Facebookových stránkách www.facebook.
com/zemepisnaolympiada. 

Děkujeme všem sponzorům, partnerům a kolegům za pomoc a vytrvalost při 
přípravě soutěže a všem účastníkům 22. ročníku přejeme hodně štěstí. 

Za organizační tým
Jakub Jelen, hlavní organizační garant ZO

 16ᵗh International Geography Olympiad, Hong Kong 2019

Letošní Mezinárodní geografickou olympiádu (dále iGeo) hostila /e Education 
University of Hong Kong (EdUHK) v termínu od 30. července do 5. srpna 2019. 
Místnímu organizačnímu týmu zaměstnanců a studentů patří zvláštní uznání 
za přípravu a organizaci iGeo během napjaté společenské atmosféry, která v Hong-
kongu panuje od června 2019. Na pozadí občanských protestů proti „oklešťování“ 
autonomie Zvláštní administrativní oblasti Čínské lidové republiky Hongkong se 
tak díky jejich práci mohl uskutečnit již šestnáctý ročník soutěže, která je zároveň 
svátkem i zkouškou geografického a kritického myšlení studentů středních škol 
z celého světa.

Do Hongkongu dorazilo 43 národních výprav složených z vítězů národních 
i regionálních geografických olympiád (např. Baltská geografická olympiáda, 
Balkánská geografická olympiáda). Celkem 166 studentů a studentek ve věku od 16 
do 19 let soutěžilo ve třech hlavních disciplínách:
1. Řešení problémových geografických úloh: letos byly úlohy zaměřeny například 

na vybrané problémy z oblasti oceánologie, seizmiky, hodnocení vlivu klima-
tické změny na zemědělství nebo na rizika spojená s úbytkem vody v krajině. 

2. FWE – Fieldwork Exercise: tradiční rekognoskace a práce v terénu, letos sou-
těžící mapovali a kategorizovali sídelní a obslužnou zástavbu v obci Sai Kung 
a hodnotili význam přilehlých pobřežních rekultivačních opatření. 

https://www.facebook.com/ceskageografickaspolecnost


 zprávy z české geografické společnosti 57

3. MMT – Multimedia Test: sada interaktivních úloh zaměřených na analýzu 
grafů, diagramů, kartografických produktů a výstupů DPZ, datových souborů, 
fotografií a dalších zdrojů informací. 

Česko reprezentoval tým složený ze studentů a čerstvých absolventů gymnázií. 
Jmenovitě to byli Daniel Justiz (Gymnázium J. Barranda, Beroun), Vojtěch Nová-
ček (Gymnázium Mikulášské náměstí, Plzeň), Lukáš Pulec (Gymnázium Cheb) 
a Martin Procházka (Gymnázium Dr. Josefa Pekaře, Mladá Boleslav). První dva 
jmenovaní nastoupili v září na vysokou školu a třetí uvedený se za rok plánuje vě-
novat studiu geografických informačních systémů. Vedoucími českého týmu byli: 
Hana Svobodová a Radek Durna (oba z Masarykovy univerzity), kteří se podílejí 
i na přípravě a organizaci domácí Zeměpisné olympiády. Před mezinárodní soutěží 
i během ní pak zajišťují vedoucí týmů administrativu, přípravu problémových 
úloh, vykonávají pedagogický dozor a pomáhají s opravováním a hodnocením 
studentských prací.

Česká výprava letos získala výkonem Daniela Justize (celkově 53. místo) a Vojtě-
cha Nováčka (80. místo) dvě bronzové medaile. V pořadí národních týmů se Česko 
umístilo na 21. příčce. Velmi dobře si kluci vedli v multimediálním testu (13. místo 
v pořadí týmů z celkových 43) a při práci v terénu (14./43). 

Český tým po závěrečném ceremoniálu 16. mezinárodní geografické olympiády. Zleva: Radek Durna, 
Lukáš Pulec, Daniel Justiz, Vojtěch Nováček, Martin Procházka, Hana Svobodová. Foto: Local Organi-
sing Committee, �e Education University of Hong Kong. 
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Na mezinárodní olympiádu se vítězové kategorií D a C národního kola Zeměpis-
né olympiády připravovali společně s vítězi Geologické olympiády na soustředění 
v Blansku v červenci tohoto roku. Pod vedením lektorů z Univerzity Karlovy a Ma-
sarykovy univerzity absolvovali studenti řadu odborných přednášek, procvičovali 
modelové soutěžní úlohy a vyzkoušeli si práci v terénu, a to jak v intravilánu (ma-
pování zástavby a prvků SMART infrastruktury v Blansku), tak v krajině CHKO 
Moravský kras (rekognoskace krasového reliéfu a geologické stavby území). 

Získané či prohloubené dovednosti posloužily účastníkům jednak v samotných 
soutěžních disciplínách, ale i při doprovodném a společenském programu, jehož 
součástí je i prezentace vlasti na studentské posterové sekci. Letošním tématem 
posterů byl právě koncept SMART CITIES. 

Studenti se mezi soutěžními dny také podíleli na přípravě kreativního kultur-
ního programu ve smíšených mezinárodních skupinách, jelikož smyslem iGeo 
je především umožnit mladým talentovaným lidem setkat se s jejich vrstevníky 
z celého světa a navázat nová přátelství napříč různými kulturami, zkrátka přispět 
k jejich osobnímu rozvoji. I díky těmto aspektům mezinárodních soutěží si všichni 
členové týmu odvezli z Hongkongu nezapomenutelné zážitky a obohacující zku-
šenosti. Děkujeme všem institucím (zejména MŠMT), partnerům a lidem, jež se 
podílejí na chodu Zeměpisné olympiády Česko, bez jejich podpory by účast našich 
studentů na iGeo nebyla možná. Děkujeme též prezidentovi České geografické 
společnosti za poskytnutí záštity nad letošním celostátním kolem ZO. 

Po skončení soutěžního týdne se česká výprava zúčastnila čtyřdenní poznávací 
exkurze, kterou si každý z účastníků hradil z vlastních zdrojů. Navštívili jsme 
kulturní památky i přírodní parky, poznávali jsme aspekty života v moderním 
velkoměstě i nedaleké rybářské vesnici, kde čas běží o mnoho pomaleji. V ochut-
návání a konzumaci kulinářských specialit patřil náš tým mezi ty nejodvážnější. 
Účast na exkurzi byla pro studenty i lektory významnou příležitostí k poznávání 
jiného kulturního prostředí. Všudypřítomná konfrontace s odlišným fyzickým 
prostředím, společností, jejími zvyklostmi a tradicemi, ale i běžnými aspekty všed-
ního dne významně přispívá k prohlubování porozumění klíčovým geografickým 
konceptům. 

Při odletu v brzkých ranních hodinách jsme z horní etáže odletové haly pozoro-
vali první vlny účastníků protestů, kteří v příletové hale přespávali pod výmluvný-
mi transparenty vítající cestující s nápisy jako: Welcome to the city of expired tear gas 
(vítejte ve městě prošlého slzného plynu). O dva dny později zde došlo ke zrušení 
velké části letů. Náš návrat domů však proběhl bez jakýchkoli komplikací. 

Rádi bychom pozvali všechny zájemce z řad žáků, studentů, učitelů a rodičů 
k účasti v nadcházejícím ročníku Zeměpisné olympiády, veškeré informace na-
leznete na webu www.zemepisnaolympiada.cz.

Radek Durna
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Mezinárodní olympiáda věd o Zemi byla letos pro Česko velkým úspěchem

Ve dnech od 26. srpna do 3. září 2019 se v jihokorejském Daegu uskutečnila tři-
náctá Mezinárodní olympiáda věd o Zemi (IESO – International Earth Science 
Olympiad), na kterou se vypravil i český tým. Ten byl složen z vítězů Zeměpisné 
a Geologické olympiády (z každé olympiády dva účastníci). Cílem tohoto propo-
jení je vytvořit tým, který je schopen řešit úkoly zaměřené na celkové fungování 
planety Země, ale i na jednotlivé systémy a sféry. Na letošní olympiádu se vydal 
tým ve složení Marek Pavlica (Gymnázium Na Vítězné pláni, Praha), Jakub Voj-
těch Roule (Soukromé gymnázium ARCUS, Praha), Jakub Strašlipka (Gymnázium 
F. X. Šaldy, Liberec) a Pavel Trávníček (Gymnázium Pardubice, Mozartova). Jako 
doprovod s nimi jeli Rostislav Melichar (Přírodovědecká fakulta Masarykovy uni-
verzity) a Lenka Pavelková (Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy). 

Letošní olympiády se zúčastnilo 43 týmů ze 41 zemí. Konkurence byla velká 
nejen kvůli tomuto počtu, ale také proto, že v mnoha zemích se účastníci IESO 
připravují na několikatýdenních intenzivních soustředěních (v Česku je letní 
soustředění čtyřdenní). 

Po vyhlášení vítězů jednotlivých kategorií. Zleva: Lenka Pavelková, Jakub Strašlipka, Marek Pavlica, 
Jakub Vojtěch Roule, Pavel Trávníček, Rostislav Melichar. Foto: L. Pavelková.
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Soutěž IESO je rozdělena do práce individuální a práce v mezinárodních 
týmech, které jsou záměrně vytvořené tak, aby byly co nejpestřejší a potkali se 
účastníci z různých částí světa a s různou znalostí angličtiny či jiných jazyků. Indi-
viduální práce zahrnuje písemný test a praktický test (laboratorní práce a práce 
v terénu). Ve všech úkolech je kladen důraz na propojení hydrosféry, geosféry, 
atmosféry a biosféry tak, aby se účastníci učili myslet v souvislostech, nikoliv 
v oddělených kategoriích, které neodpovídají komplexní realitě.

Mezinárodní týmy vytváří prezentaci poznatků z práce v terénu a dále vědec-
ký poster na určité téma. Práce v terénu probíhala tento rok v oblasti Samrak-ri, 
která je bohatá na fosilní otisky nohou (či jiných částí těla) mnoha zvířat, včetně 
dinosaurů. Účastníci prováděli výzkum na třech místech a na základě svých 
poznatků následně vytvořili prezentaci o vývoji dané oblasti před pětičlennou 
porotou. Druhým týmovým úkolem bylo vytvoření posteru na téma Tajfuny v Asii, 
který pak byl opět prezentován před porotou. Nutno dodat, že všechny postery 
byly letos velmi kvalitní a propracované. 

Český tým byl úspěšný jak v individuální soutěži, tak v týmové práci. Za práci 
v mezinárodních týmech obdrželi členové týmu jedno bronzové ocenění (Jakub 
Strašlipka), dvakrát stříbrné (oboje tým Jakuba Vojtěcha Rouleho) a také jedno 
ocenění zlaté (Pavel Trávníček). V individuální soutěži získal tým medaili bron-
zovou (Jakub Vojtěch Roule), stříbrnou (Jakub Strašlipka) a také zlatou, kterou si 
skvělým výkonem zasloužil Marek Pavlica. Český tým tedy získal celkem sedm 
medailí, a zařadil se tak mezi ty nejúspěšnější týmy na olympiádě. 

Mimo samotné práce na testech a týmových úkolech byly pro účastníky při-
praveny také dvě exkurze – do chrámu Bulguksa a UNESCO Geoparku v Cheong-
song. Kromě ověření vlastních schopností tak měli účastníci olympiády možnost 
rozšířit své znalosti a zkušenosti návštěvou těchto jedinečných lokalit. Podobně 
se také zvyšuje kvalifikace a znalosti doprovázejících vyučujících, kteří se během 
olympiády účastní jednání a příprav testů, zasedají v porotách a také navštěvují 
vybrané vědecky zajímavé lokality. V neposlední řadě mají studenti i učitelé skvě-
lou příležitost navazovat mezinárodní kontakty a využít je v budoucím studiu 
a pedagogické i výzkumné činnosti. Někteří členové výpravy si domů také odvezli 
příspěvky do svých přírodovědeckých sbírek v podobě kamenů, listů či například 
svlečky cikády. 

Lenka Pavelková
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