
SOUSTŘEDĚNÍ VÍTĚZŮ 
A LETNÍ GEOGRAFICKÁ ŠKOLA ZEMĚPISNÉ OLYMPIÁDY

Soustředění 20. ročníku Zeměpisné olympiády školního roku 2017/2018 před mezinárodními 
geografickými soutěžemi International Geography Olympiad iGeo (pro věkovou kategorii 
16–19 let) a International Earth Science Olympiad IESO (pro studenty středních škol do 19 let) 
a Letní geografická škola ZO a GO (pro vítěze kategorie C Zeměpisné olympiády a účastníky 
celostátního kola Geologické olympiády) proběhne v Dobrušce (okres Rychnov nad Kněžnou) 
ve dnech 12. – 15. 7. 2018.

PROGRAM: 

Čtvrtek 12. 7. 2018 
15:00 – 16:00 setkání v 15.00 v Dobrušce před budovou školícího střediska Ústavu jazykové                           
  a odborné přípravy Univerzity Karlovy (Solnická 777), ubytování  
16:00 – 16:30 slavnostní zahájení, setkání se starostou města 
16:30 – 18:30 prohlídka města + zpracovávání terénního úkolu 
  (garanti Hana Svobodová, Radek Durna, Jakub Jelen)     
18:30 – 19:30 večeře            
19:30 – 21:00 přednáška na téma zásady tvorby kartografických děl      
  (garant: Radek Durna)

Pátek 13. 7. 2018 
7:30 – 8:30 snídaně 
8:45 – 11:15 exkurze VGHMÚř 
11:30 – 12:30 oběd 
12:30 – 15:30 přednáška v anglickém jazyce o strategickém plánování a regionálním marketingu  
  (garant Lenka Pavelková) 
15:30 – 17:00 návštěva Radniční věže + zpracovávání úkolu  
18:00 – 19:00 večeře 
19:00 – 21:00 oddělené aktivity týmů pro iGeo a IESO, soutěžící kategorie C si vyberou jednu 
  z nabízených aktivit 
   iGeo: strategické plánování (garanti Hana Svobodová, Radek Durna) 
   IESO: geologické školení (garant Rostislav Melichar)



Sobota 14. 7. 2018
8:00 – 9:00 snídaně
9:00 – 12:00 oddělené aktivity týmů pro iGeo a IESO, soutěžící kategorie C si vyberou jednu   

  z nabízených aktivit
    iGeo: analýza testů předchozích ročníků (garanti H. Svobodová, R. Durna)
    IESO: geologické školení (garant Rostislav Melichar)
12:00 – 13:00 oběd
13:00 – 15:00 exkurze do expozice muzea vojenské geografie
15:00 – 18:00 terénní práce v extravilánu Dobrušky
18:00 – 19:00 večeře
19:00 – 21:00 oddělené aktivity týmů pro iGeo a IESO, soutěžící kategorie C si vyberou jednu   

  z nabízených aktivit
    iGeo: analýza multimediálních testů předchozích ročníků 
    (garanti Hana Svobodová, Radek Durna)
    IESO: přednášky na téma fyzické geografie a geologie
    (garanti Filip Hulec, Rostislav Melichar)

Neděle 15. 7. 2018
8:00 – 9:00 snídaně
9:00 – 12:00 práce na úkolech potřebných k účasti na iGeo a IESO
   (garanti Hana Svobodová, Radek Durna, Filip Hulec, Rostislav Melichar)
   kategorie C: exkurze do rodného domu F. L. Věka (garant Jakub Jelen)
12:00 – 13:00 oběd a zakončení

Po celou dobu programu (včetně terénní práce) budou účastníky doprovázet organizátoři 
Zeměpisné olympiády a vedoucí české reprezentace na iGeo a IESO. 

DOPRAVA:

Program soustředění a letní školy bude zahájen v Dobrušce před budovou školícího střediska 
Ústavu jazykové a odborné přípravy Univerzity Karlovy (Solnická 777), viz: http://ujop.cuni.cz/
strediska/dobruska/dobruska-kontakt. 

Účastníci se na místo zahájení a z místa ukončení dopraví individuálně. Dopravní náklady účastníků 
z počátečního a do koncového bodu jejich individuální cesty (místo bydliště – Dobruška a zpět) 
proplatí organizátoři účastníkům v plné výši proti předložení jízdního dokladu. Cestovné bude 
uhrazeno i v případě, že bude účastník na místo zahájení a z místa ukončení dopraven individuální 
automobilovou dopravou (např. rodiči), a to ve výši ceny jízdného hromadné dopravy z místa 
bydliště do Dobrušky a zpět.

Na terénní práci po Dobrušce a okolí se dopraví účastníci pěšky, vždy v doprovodu organizátorů.

http://ujop.cuni.cz/strediska/dobruska/dobruska-kontakt
http://ujop.cuni.cz/strediska/dobruska/dobruska-kontakt


UBYTOVÁNÍ:

Nocleh od 12. do 15. 7. 2018 (3 noci) bude zajištěn ve školícím centru Ústavu jazykové a odborné 
přípravy Univerzity Karlovy ve dvoulůžkových pokojích, k postelím jsou standardně dodávány 
lůžkoviny. K dispozici je společné sociální zařízení včetně sprchy na každém patře. Výdaje 
za ubytování hradí organizátor soustředění.

Většina indoorových aktivit (školení, zpracování úkolů) bude realizována v prostorách školícího 
centra.

STRAVOVÁNÍ:

Pro účastníky je v místě ubytování zajištěna plná penze (snídaně, oběd, večeře), vše hrazené 
organizátorem soustředění. Stravování je zajištěno následovně: 

 Čtvrtek: večeře 
 Pátek: snídaně + oběd + večeře  
 Sobota: snídaně + oběd + večeře  
 Neděle: snídaně + oběd 

Na terénní práci je vhodné si vzít pití v plastové láhvi, případně drobnou svačinu. V recepci ubytování 
je možné zakoupit drobné občerstvení (perlivá, neperlivá voda, sušenky apod.). V případě potřeby 
je vedle školícího centra obchod s potravinami.

VYBAVENÍ:

Co si musí každý účastník přivézt:
• psací potřeby: propisovací tužka, tužka, guma, minimálně 8 různých barev pastelek,
• blok/papír na psaní,
• pevná podložka na psaní o velikosti A4 (pro práci v terénu),
• kalkulačka,
• pravítko, trojúhelník s ryskou,
• zavazadlo na půldenní pobyt v terénu (batoh),
• vhodný oděv a obuv do terénu – zejména pevná krytá obuv (ne sandály s otevřenou 

špičkou), dlouhý rukáv, pláštěnka nebo nepromokavá bunda pro případ deště,
• průkaz zdravotní pojišťovny, občanský průkaz,
• vytištěné, vyplněné a podepsané prohlášení o bezinfekčnosti a zdravotní stav účastníka 

(viz níže).

Další nepovinné vybavení:
• krém proti opalování, ochranný prostředek proti klíšťatům a bodavému hmyzu,
• přezůvky do ubytování.

V případě, že účastník užívá léky, doveze si je s sebou a informuje o této skutečnosti 
organizátora, obzvláště pokud je nezbytné speciální dávkování či ohrožení zdraví v případě 
jejich neužití.



KONTAKTY:
Jakub Jelen (organizační garant Zeměpisné olympiády pro Česko)
 tel.: +420 728 368 944, e-mail: jakub.jelen@natur.cuni.cz

Hana Svobodová (vedoucí české reprezentace na iGeo 2018)
 tel.: +420 774 576 370, e-mail: hsvobodova@ped.muni.cz

Filip Hulec (doprovod české reprezentace na IESO 2018)

POTVRZENÍ ÚČASTI:

Do pátku 29. 6. 2018 („do vysvědčení“) potvrdí každý svoji účast na soustředění na e-mail 
organizačnímu garantovi ZO Jakubu Jelenovi (jakub.jelen@natur.cuni.cz) závazným 
prohlášením, v němž uvede tyto náležitosti:

 1) potvrzení, zda bude účasten celé délky pobytu na soustředění, 
 2) předpokládaný způsob dopravy na / ze soustředění (dopravní prostředek), 
 3) jméno alespoň jednoho ze zákonných zástupců + telefonický kontakt 

S sebou na soustředění přiveze každý účastník vytištěné, vyplněné, podepsané (v případě 
nezletilosti podepsané rodičem/zákonným zástupcem):

 1) Prohlášení o bezinfekčnosti, 
 2) Zdravotní stav účastníka.

Oba dokumenty naleznete na další stránce. Těšíme se na viděnou!

          Za organizační tým

            RNDr. Jakub Jelen 



PROHLÁŠENÍ O BEZINFEKČNOSTI

Prohlašuji, že dle posledního záznamu lékaře ve zdravotním a očkovacím průkazu účastníka je

...................................................................................................................................................... (jméno a příjmení)

rodné číslo ............................................................, bydliště ......................................................................................

................................................................................................................................................... schopen účastnit se

Soustředění vítězů a Letní geografické školy Zeměpisné olympiády od 12. 7. do 15. 7. 2018.

Současně prohlašuji, že účastník

• nejeví známky akutního onemocnění (např. horečky nebo průjmy)

• a ve 14 kalendářních dnech před odjezdem na soustředění nepřišel do styku s osobou 

nemocnou

Jsem si vědom právních následků, které by mě postihly, kdyby toto mé prohlášení bylo nepravdivé.

V ............................................................................. dne ............................................................................

Toto prohlášení nesmí být starší než 3 dny.

Podpis rodičů (zákonných zástupců): ...............................................................................................



ZDRAVOTNÍ STAV ÚČASTNÍKA

Jméno a příjmení: .............................................................................................................. rok narození: ......................

Alergie (hlavně na jídlo): .................................................................................................................. (na co + způsob 

léčby) .....................................................................................................................................................................................

Trvale užívá tyto léky (nezapomenout je s sebou):

..................................................................................................................................................................................................

Zdravotní problémy:

..................................................................................................................................................................................................

Dieta, jiná stravovací omezení:

..................................................................................................................................................................................................

Jiná omezení: (epilepsie apod.)

..................................................................................................................................................................................................

Datum: ................................................

Podpis rodičů (zákonných zástupců): ...............................................................................................


