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Zeměpisná olympiáda (ZO) je soutěž ze zeměpisu pro žáky a studenty základních a středních škol z celého Česka. Každoročně se této
soutěže zúčastní ve čtyřech kolech pro čtyři soutěžní věkové kategorie
kolem 15 000 žáků základních a 4 000 žáků středních škol. Do celostátního kola postupuje celkem 50 soutěžících, z nichž osm nejlepších v kategorii D (střední školy) odjelo v srpnu reprezentovat Česko
na mezinárodní soutěže iGeo (do Číny) a IESO (do Japonska). Více
informací o soutěži je k dispozici na http://zemepisnaolympiada.cz.
Každoročně se před výjezdem na uvedené mezinárodní soutěže
koná intenzivní školení a příprava reprezentačních týmů pod vedením

(s vedoucími českých reprezentací, Hanou Svobodovou a Lenkou Vejrostovou). Odpolední hodiny pak trávili soutěžící v terénu při řešení využití lokality bývalého Obecního rybníku. Následovalo kartografické
zpracování návrhu využití a jeho následná prezentace v angličtině,
jakožto příprava soutěžících na mezinárodní prostředí. Den byl zakončen přednáškou Jana D. Bláhy a Jana Hátleho o zásadách tvorby
kartografických výstupů.
Sobota pak již byla plně věnována terénní práci, na níž po obědě
navázalo zpracování plánu využití území vybraných ploch. V podvečer se soutěžící odebrali na radnici, kde prezentovali své návrhy před

Zpracování úkolu v učebně v ZŠ Buttulova

Při terénní obchůzce Chotěboře

Při terénní obchůzce Chotěboře v lokalitě Boží muka

Prezentace výsledků v zasedací místnosti Městského úřadu Chotěboř

organizátorů ZO a tutorů z různých geografických pracovišť v Česku
(Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem, Masarykova univerzita
Brno, Univerzita Karlova v Praze). Soustředění se letos uskutečnilo
ve dnech 28. –31. července. v Chotěboři ve spolupráci s vedením města. Zúčastnilo se ho 10 soutěžících ze všech koutů naší země (Benešov, Brno, Dačice, Frýdek-Místek, Holešov, Horoušany, Liberec, Mladá
Boleslav, Praha a Zlín); kromě sedmi členů reprezentačních týmů kategorie D také tři vítězové kategorie C (8. a 9. ročník ZŠ).
Letní škola byla zahájena ve čtvrtek odpoledne v prostorách
ZŠ Buttulova prezentací geografické charakteristiky Chotěbořska
v podání Jana D. Bláhy. Účastníkům byla poskytnuta celá řada tištěných materiálů a dat vztahujících se k území, v nichž bylo nutné se
rychle zorientovat a vybrat podstatné informace. K těmto zdrojům
informací přibyly druhý den ještě strategické dokumenty obce Chotěboř, a to územní, strategický a akční plán.
Následující den dopoledne měli účastníci možnost diskutovat
obtíže při řešení úloh z nižších kol ZO (pod vedením garantky ZO Silvie R. Kučerové) a předcházejících ročníků mezinárodních soutěží

zástupci vedení města (starostou Tomášem Škarydem, místostarostou
Zdeňkem Janovským, radním Michalem Jakešem a zastupitelkou Alenou Vydlákovou). Mladí geografové si měli možnost vyzkoušet řešení
reálných územně-rozvojových situací a na závěr získat zpětnou vazbu
od odborníků z praxe. Naopak město si váží setkání s mladými talentovanými geografy, kteří již v předchozích kolech soutěže prokázali
neotřelé a zároveň odborně správné nápady.
Děkujeme vedení města, referentce pro školství Haně Šimonové,
oddělení územního plánování, GIS a památkové péče (vedoucí Ludmile Pecnové a dalším), ZŠ Buttulova (ředitelce Zdence Königsmarkové), Domovu mládeže při Vyšší odborné škole, Obchodní akademii
a Středním odborném učilišti technickém v Chotěboři (vedoucí Aleně
Palánové a paní Pokorné), Panskému domu (provoznímu Martinu Slaninovi a dalším) a Marii Špitálníkové za podporu akce a těšíme se na
případnou další spolupráci.
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