
 

Soustředění vítězů a letní geografická škola Zeměpisné olympiády 2017 

Ve dnech 20.–23. července 2017 se v Chotěboři (okres Havlíčkův Brod) uskutečnilo 

soustředění a letní geografická škola Zeměpisné olympiády 2017. Sešli se zde vítězové 

celostátního kola této soutěže z kategorie C spolu s dvěma týmy, které byly složené z vítězů 

kategorie D. Tyto týmy pojedou zanedlouho reprezentovat Česko na mezinárodní soutěže iGeo 

(Srbsko) a IESO (Francie). Pod vedením organizátorů ZO a tutorů z různých geografických 

pracovišť v Česku (UJEP v Ústí nad Labem, MU Brno, UK Praha) zde účastníci vyslechli 

teoretické přednášky (strategické plánování, kartografie, geologie), které se jim následně hodily 

při plnění nejrůznějších terénních úkolů.  

 

Letní škola byla zahájena ve čtvrtek odpoledne v prostorách Základní školy Buttulova 

představením stručné geografické charakteristiky Chotěbořska. 

 

 

Účastníkům byla poskytnuta celá řada tištěných materiálů a dat vztahujících se k území, v nichž 

bylo nutné se rychle zorientovat a vybrat podstatné informace.  



 

 

Následovala první práce v terénu na nedaleké sjezdovce, kterou měli soutěžící zaměřit či určit 

její sklon. Zjištěné poznatky pak prezentovali ostatním.  

 



Druhý den bylo dopoledne věnováno diskusi testů celostátního kola Zeměpisné olympiády a 

odborným přednáškám.  

 

 



 

Odpolední program druhého dne byl pro jednotlivé reprezentační týmy odlišný, přičemž tým 

iGeo plnil terénní úkoly v centru města, jejichž výsledky byly následně prezentovány členovi 

zastupitelstva města (Mgr. Michal Jakeš, na snímku v bílém).  

  

 

 

Tým IESO se celé odpoledne věnoval tématu geologie pod vedením doc. Rostislava 

Melichara z Ústavu geologických věd, Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity. Ten si 

pro soutěžící připravil teoretický výklad i praktické ověření získaných znalostí v geologickém 

parku zdejšího Gymnázia Chotěboř.  



  

 

 



V sobotu se pak soutěžící věnovali mapování a získávání informací v intravilánu i extravilánu 

Chotěboře. Následně měli za úkol navrhnout naučnou stezku okolím města a svůj návrh 

odprezentovat v anglickém jazyce. 

 

 



Poslední den byl pak věnován přípravám materiálů na jednotlivé mezinárodní soutěže pod 

vedením vedoucích těchto výprav. 

  



Mladí geografové měli možnost si vyzkoušet řešení mnoha druhů problémově zaměřených 

úloh v terénu, na jejichž řešení získali zpětnou vazbu od odborníků z praxe. Také vyslechli 

mnoho zajímavých přednášek, které se jim budou hodit nejen při účasti v mezinárodních 

soutěžích.  

 

 

Fotogalerie ze soustředění je k dispozici zde: http://geografickaolympiada.rajce.idnes.cz/  

Další zajímavosti a fotografie nejen ze soustředění naleznete také na facebookových stránkách 

Zeměpisné olympiády: https://www.facebook.com/zemepisnaolympiada/  

 

Nyní držme palce oběma českým týmům na mezinárodních soutěžích! 
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